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Hätäapua Libanoniin
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Libanonin ahdingosta on informoitu useasti Suomessakin viime kevään ja
kesän aikana. Tämän kuun alussa Beirutissa tapahtunut räjähdys vaikeutti
tilannetta entisestään. Meillä on luotettava seurakuntakontakti Beirutissa,
joka pystyy kanavoimaan suuria määriä apua. Allaoleva pastorin kirje
saapui ennen räjähdysonnettomuutta. Maassa jo entisestään vaikea
tilanne on muuttunut suurkatastrofiksi. Ensimmäinen RN-hätäapulähetys
on jo perillä, mutta lisäapua kaivataan kipeästi. Yhdistetään voimamme,
autetaan, rohkaistaan ja seisotaan epätoivoisessa tilanteessa olevien
libanonilaisten rinnalla.

Pastori George Saad raportoi
Beirutista:
Olemme kiitollisia RN-järjestölle monien
vuosien yhteistyöstä ja säännöllisistä lahjoituksista. Tukenne turvin olemme auttaneet
tuhansia ihmisiä ja nähneet onnellisia ja kiitollisia pakolaisia. Jatkamme ja ruokimme
pakolaisia, mutta johtuen ruoan hinnan räjähdysmäisestä noususta libanonilaistenkaan
rahat eivät riitä ruokaan. Viimeisen rahalähetyksenne turvin teimme ruokakassit 200 perheelle ja valmistaudumme kokoamaan vielä
kaikkein köyhimmille perhepaketteja. Pian
kuitenkin olemme käyttäneet kaikki varat ja
nöyrimmin pyydämmekin lisävaroja tässä vai-

keassa tilanteessa. Olette olleet anteliaita jo
monien vuosien ajan ja olemme yhdessä jakaneet niin RN-leipää kuin Elämän leipääkin.
Nyt kuitenkin haluaisimme tukea hädässä olevia kristittyjä veljiä ja sisaria.
Tilanne Libanonissa on lähellä nälänhätää.
Jopa 50 % libanonilaisista elää äärimmäisessä köyhyydessä. Tätä kirjettä kirjoittaessani
kadut ovat täynnä nälkäisiä, huutavia, protestoivia ja itkeviä ihmisiä.
Elämme tilanteessa, missä vanhemmat joutuvat valitsemaan kuka lapsista saa tänään
ruokaa ja kuka jää ilman. Nekin lapsista, jotka

saavat ruoka-annoksen tuskin saavat vatsaansa täyteen. Tilanne on sydäntäsärkevä.
Ihmiset soittavat ja pyytävät ruoka-apua. Olen
miettinyt josko minun pitäisi laittaa puhelin
äänettömälle, koska se soi taukoamatta. Luotan Jumalan apuun. Olen nähnyt puutteenalaisia ja auttanut vaikeassa tilanteessa olevia monien vuosien ajan, mutta nyt minun on
pakko myöntää tilanteen olevan poikkeuksellisen vaikea.

Keväällä maan talous romahti, se vaikeuttaa jokaisen libanonilaisen elämää, mutta
varsinkin kristityt ovat ahdingossa. On vaikea hyväksyä sitä tosiasiaa, että juuri kristityt, jotka ovat lähes kymmenen vuoden
ajan tukeneet syyrialaisia ja irakilaisia pakolaisia, eivät pääse valtion ruoka-avun piiriin.
Rukouksemme onkin, että Jumala avaisi tien
sinne, missä ei tietä nyt näy.
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