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Ruokkikaa Nälkäiset påbörjade samarbetet
med The Rock Eternalförsamlingen i Beirut år
2013. Då kanaliserades hjälpen till flyktingar
vid grannlandet Syriens gränser. Senare gick
understödet till förföljda irakiska kristna som
sökte säkerhet, men för tillfället lider också
ursprungsbefolkningen i Libanon. I försmlingens register finns uppgifterna om 5  000 familjer som lever under hopplösa förhållanden.
Församlingen är tillräckligt stor för att kanalisera hjälp till dem alla, men de ekonomiska
resursserna räcker inte till för att bespisa en
så här stor folkmängd. Vi har enligt möjlighet skickat ett månatligt bidrag och för tillfället omfattar RN-hjälpen hundratals familjer.
Dessutom har det under de senaste månaderna skickats flere extra pengaförsändelser
till libaneserna, den sista nu i början av den
här månaden.
Under krissituationer stiger matens pris
kännbart, så här har det också skett i Libanon. Det här betyder att medarbetarna måste
ha förmåga att ändra planer och välja matförnödenheter så att maten räcker till så många

som möjligt. Det har libaneserna varit mästare på. Vi är tacksamma för kontakter som
använder förnödenheter ansvarsfullt och
eftertänksamt. Nu verkar det som att maten
i landet en gång för alla börjar ta slut. Det
försvårar ytterligare både hjälparbetet och
människornas vardag.
Libanon är ett litet land i Mellanöstern där
den muslimska befolkningen står på främ-

sta plats. De kristna som är i minoritet lever
under de allra svåraste förhållandena. I den
här situationen avses RN-hjälpen främst för
kristna. Vi hjälper dem som varje morgon ber:
Fader vår som är i himmelen, giv oss idag vårt
dagliga bröd. Vi har inte heller glömt dem
som inte ännu känner Jesus. Evangeliet sprider sig alltså.
Vi tackar dig för gåvan till de hungrande i
Libanon!

Pastor Saads aktuella meddelande:
Libanon håller på att drivas till en fullständig
förödelse. Värdens ledare är medvetna om
situationen och man har lovat landet internationell hjälp, men först efter det att landet har
fått en regering. Tyvärr har Libanon inte haft

en funktionsduglig regerin på åratal. Landets
ledning är den oärligaste under Libanons historia, ekonomin har kollapsat, arbetslösheten
är som högst och våldet hejdlöst. ingenting
fungerar. Det libanesiska pundet har förlorat
80–90 % av sitt värde. Människors besparingar och löner har smultit bort och familjer
som tidigare klarat sig bra har idag svårigheter att få pengarna att räcka till. För de mindrebemedlade är situationen kaotisk. Minimilönen var tidigare i euro 600, för tillfället
ar värdet bara 75 euro. Pengarna räcker inte
till för hyra och dagliga utgifter som el och
vatten för att inte tala om mat. Den regelbundna hjälpen från RN hjälper oss dag för
dag framåt. Vi är oändligt tacksamma för
samarbetet som redan pågott i åratal. Våra
vänner i Finland, vi fortsätter tillsammans!

Nu har du en möjlighet att
skicka ditt bröd över vattnen
till Libanon.
Tack för att du bryr dig om!
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