Arbetet i Syriens gränsområden har dag
för dag blivit allt farligare. Pastorn i vår
samarbetsförsamling The Rock Eternal
Church, George Saad, förmedlar tillsammans med sitt team hjälp till syriska och
irakiska flyktingar, trots livsfara. Här följer både bildhälsningar och tackbrev från
Libanon.

”Ett Riktigt Gott Nytt År till varje understödjare i Mätta de Hungrande-organisationen. Jag
vill allra först tacka er för möjligheten att fungera som en hoppets ambassadör för dem som
lever i hopplöshet.
Tack för era gåvor till Mellanösterns missionsfält. Vårt samarbete som redan pågått i flera år

har hjälpt tusentals muslimer både fysiskt och
andligt.
Omständigheterna är dystra och i vår omgivning
sker svåra saker, men vi har fått bevittna hur tusentals muslimer funnit Jesus.
I slutet av 2015 utdelades mat och filtar från
MdH-förråden till syriska och irakiska flyktingar både i Beirut och Hermelin-flyktinglägren
vid Syriens gränsområde.
Dessutom skaffades innan julen matkuponger till
människor som flytt undan ISIS-organisationen,
så att de kunde handla mat i främmande länder.
Till flyktingbarnen, varav många förlorat sina
föräldrar, ordnades julfest med julklappar. Barnens glädje hade inga gränser. Vi fick berätta
det goda budskapet till hundratals barn som
aldrig hade hört evangeliet. Tack för att ni gjorde allt detta möjligt. Må Gud fylla alla era behov genom sin rikedom.

Det är skriande behov av livsmedel i flyktinglägren.

TACK FÖR DIN GÅVA.
Det möjliggör
matutdelning till
flyktingarna även detta år.

Päivi Sarjasto
koordinator

Gerhard Kolflaath
ordförande

Gilla oss på FaceBook och du stöder de hungrande www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer

0600-11995 (20,28€) 0600-10985 (10,01€)

Konto nr FI33 8000 1002 0372 33

Pastor Saad
The Rock Eternal Church
Libanon
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I Libanon fortsätter flyktingarbetet
även år 2016, trots alla faror
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Förra året var MdH-organisationen med och organiserade ett
biståndsprojekt också i Cuba.
LÄS EN CUBANSK FAMILJS ÖVERLEVNADSBERÄTTELSE:
”För tre år sedan råkade jag ut för en olycka, där mitt ben krossades illa.
Benet är opererat flera gånger, men jag har inte klarat av att ta ett enda
steg på tre år. Du kan bara föreställa dig hur denna händelse har försvårat
livet för min familj. Det min fru förtjänat genom hårt arbete har gått åt till
sjukhuskostnader. Pengarna har inte räckt till mat. Läget har varit tungt
och svårt. Men Gud såg ändå vår situation. Tack till er, MdH:s understödjare, för era gåvor. Er mat-hjälp har varit till stor välsignelse för oss. Hela
familjen - jag, min fru och pojkarna - vill av hjärtat tacka er för hjälpen.

Hopp till
syriska
flyktingar

Mat utdelas
i Hermelin
flyktingläger i
Libanon.

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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12.11.2015. Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta Ahvenanmaata. Voimassa 1.1.2016-31.12.2017. Varoilla
autetaan hädänalaisia ihmisiä maailmanlaajuisesti; Afrikan, Aasian, Etelä -ja Keski-Amerikan ja Euroopan maissa,
katastrofialueilla ympäri maailmaa sekä Suomen vähäosaisten parissa.
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