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Ruokkikaa Nälkäiset aloitti yhteistyön beirutilaisen The Rock Eternal-seurakunnan kanssa
vuonna 2013. Silloin apua kanavoitiin pakolaisille naapurimaan Syyrian rajaseudulle.
Myöhemmin avustuksen piiriin kuului turvaa etsiviä vainottuja Irakin kristittyjä, mutta
tällä hetkellä kantaväestökin Libanonissa kärsii. Seurakunnan rekisterissä on 5  000 toivottomassa tilanteessa olevan perheen tiedot.
Seurakunta on tarpeeksi suuri kanavoidakseen heille kaikille apua, mutta taloudelliset
resurssit ei riitä ruokkimaan näin suurta ihmismäärää. Olemme lähettäneet kuukausittaisen tukea mahdollisuuksien mukaan ja tällä
hetkellä RN-avun piirissä on satoja perheitä.
Lisäksi viime kuukausina on lähtenyt useita
ylimääräisiä rahalähetyksiä libanonilaisille, viimeisin nyt tämän kuun alussa.
Kriisitilanteissa ruuan hinta yleensä nousee tuntuvasti, näin on käynyt Libanonissakin.
Tämä tarkoittaa sitä, että avustajilla tulee olla
kykyä muuttaa suunnitelmia ja valita ruokatarvikkeita niin, että ruokaa riittää mahdollisimman monille. Tässä libanonilaiset ovat

olleet mestareita. Olemme kiitollisia kontakteista, jotka käyttävät varoja vastuullisesti ja
harkiten. Nyt näyttää siltä, että ruoka alkaa
maassa kerta kaikkiaan loppua. Se hankaloittaa entisestään sekä avustustyötä että ihmisten arkea.
Libanon on pieni Lähi-idän maa, missä
muslimiväestö on etusijalla. Vähemmistönä
olevat kristityt elävät kaikkein vaikeimmissa

oloissa. Tässä tilanteessa RN-ruoka-apu kohdistuu ensisijaisesti kristittyjen auttamiseen.
Autamme niitä, jotka rukoilevat joka aamu:
Isä meidän, joka olet taivaassa, anna meille
tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Unohdettu ei ole heitäkään, jotka
eivät Jeesusta vielä tunne. Evankeliumi menee
siis eteenpäin.
Kiitämme lahjastasi nälkäisille Libanonissa!

Pastori Saadin tuore viesti:
Libanon on ajautumassa täydelliseen tuhoon.
Tilanne on maailman johtajien tiedossa ja
maalle on luvattu kansainvälistä tukea, mutta
vasta sen jälkeen kun maahan on saatu hallitus. Valitettavasti Libanonissa ei ole ollut toi-

mintakykyistä hallitusta vuosiin. Maan johto
on Libanonin historian epärehellisin, talous
on romahtanut, työttömyysluvut korkeimmillaan ja väkivalta rehottaa. Mikään ei toimi.
Libanonin punta on menettänyt arvostaan
80–90  %. Ihmisten säästöt ja palkat ovat sulaneet pois ja ennen hyvin pärjänneilläkin perheillä on tänään vaikeuksia saada rahat riittämään. Vähäosaisilla tilanne on kaoottinen.
Minimipalkka oli ennen euroissa 600, tällä
hetkellä arvo on enää vain 75 euroa. Rahat ei
riitä vuokraan ja päivittäisiin kuluihin, kuten
sähkö ja vesi, ruuasta puhumattakaan. Säännöllisesti saapuva RN-apu auttaa meitä päivä
päivältä eteenpäin. Olemme äärettömän kiitollisia jo vuosia kestäneestä yhteistyöstä.
Ystävät Suomessa, jatketaan yhdessä!

Nyt sinulla on mahdollisuus
lähettää leipäsi vetten yli
Libanoniin.
Kiitos, että välität!
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