Syyskuu 2020

Tiimityö Libanonissa toimii

Ruokaa jaetaan aamusta iltaan. Rukoillaan työntekijöille viisautta ja voimia paineiden keskellä.
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Libanon syyskuussa 2020
Väkilukuunsa nähden Libanonissa on tällä
hetkellä pakolaisia maailman suurin määrä,
jopa 30 % väestöstä. He ovat etupäässä syyrialaisia, mukana myös Irakin kristittyjä. Talouden romahdus keväällä vaikeutti jokaisen
Libanonissa asuvan elämää ja Beirutin räjähdys sekoitti maan tilanteen lopullisesti. Ainakin 100  000 ihmistä on menettänyt kotinsa,
työttömyysluvut ovat räjähtäneet ja köyhien
määrä kasvaa vauhdilla. Arkea vaikeuttaa se,
että rikollisuus kukoistaa ja sekin, että sähköä
on tarjolla päivisin vain 5 tunnin ajan. Räjähdyksestä on kulunut jo kuukausi, mutta tuntuu kuin se olisi tapahtunut vasta eilen, kirjoittaa pastori Saad.

Miten RN-järjestö auttaa?
Yhteistyöseurakuntamme tilat säästyivät
suuremmilta vaurioilta, vain kaikki ikkunat

pamahtivat sisään. Tilojen säästyttyä auttamistyö on ollut mahdollista ensihetkistä
alkaen. Seurakunnalla on toimiva kontakti
paikalliseen kauppaan, josta käsin ruokatarvikkeita hankitaan. Seurakunnan tiimi toimii
tehokkaasti. Työtä tehdään edelleen aamusta
iltaan. Lahjoitusvaroilla hankitaan ruokaa ja
vettä, vesijohtovettä kun ei voi juoda. Myös
vaippoja ja lääkkeitä jaetaan.
Ihmisiä autetaan kaduilla ja kodeissa. Samalla
kerrotaan toivon sanomaa ja ihmisten sydämet ovat avoinna evankeliumille. Syyskuun
alussa lähti Suomesta jo kolmas RN-rahalähetys perusruokatarvikkeiden ostoa varten. Kiitos runsaista lahjoistanne. Autetaan yhdessä
libanonilaisia tämän kriisin yli. Henkilökohtainen yleisviite tai viite 4242 ohjaa lahjoitusvarat Libanoniin.

Tässä alla esittelemme sinulle kiitollisena elo-syyskuisen kuvatervehdyksen Beirutista.
Hädässä ystävät tunnetaan, kiittelee pastori Saad. Jokainen lahja on arvokas.

Ruokaa ja rukousta on jaettu
ja jaetaan.
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