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

Brev från MdH-organisationens kontaktperson i Libanon:

Syrierna söker trygghet i grannländerna
En kristen journalist och fotograf beslöt att producera en 
artikel om fattigdom. De åkte omkring i flera dagar för att 
få en berörande bild av en hungrande människa. Avsikten 
med bilden var att göra artikeln vädjande. Till slut lyck-
ades fotografen fånga en man på bild. Han satt i trasor 
på gatan med handen utsträckt mot förbipasserande och 
tiggde en brödbit. Då journalisten såg bilden ansåg han 
den vara en av de bästa bilder han sett och trodde att den 
skulle påverka läsarna starkt. Sedan frågade journalisten 
av fotografen: ”Vad hände med mannen? Hur hjälpte du 
honom?” Skamsen sänkte fotografen blicken och svarade 
ingenting. Journalisten konstaterade bedrövad: ”Vi fick 
en berörande bild men bilden berörde inte oss! Vi förstod 
inte människans nöd.”

Många gånger hör vi liknande historier. Vi känner äkta 
medlidande och kan till och med fälla tårar för de stack-
ars människorna men vi förstår inte hur svåra förhållan-
dena i verkligheten är för de nödställda. Jag vill inte visa er 
skräckbilder av de lidande syrierna här i Libanon men jag 
önskar att ni skulle förstå deras bottenlösa nöd.

Jag har bott i Mellanöstern över 30 år och har upplevt 
många krigslägen i Libanon och grannländerna. Vi har 
sett vad krissituationerna ställer till med och inser att lä-
get just nu är allvarligt. Matbristen är enorm och det blir 
bara värre. Läget är ytterst kritiskt.

Vi bor i närheten av den Syriska gränsen. Vi är redo att 
fortsätta matutdelningsprojektet och väntar att du skall 
sträcka ut din hjälpande hand till de syriska flyktingarna. 
Med hjälp av din gåva har vi redan delat ut mat till hund-
ratals och skulle gärna vilja fortsätta. Vi har sett många 
flyktingar ge sina liv till Jesus.

Just nu flyr många syrier för sina liv och kommer till Liba-
non. Hjälp oss att hjälpa! Jag tackar dig från hjärtat för 
den hjälp du gett tidigare och tackar på förhand för mera 
hjälp. Jag önskar att tusentals skall bli hjälpta tack vare 
dina gåvor och också få uppleva Guds kärlek.

För 36 euro fyller vi matbehovet för en fa-
milj för en månad. Hur många familjer vill 
du hjälpa?

Päivi Sarjasto
koordinator

Gerhard Kolflaath
ordförande 

Vi behöver din hjälp för att kunna 
svara på flyktingfamiljernas nödrop. 
Tack för att du bryr dig!



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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Tackbrev från Burundi

Fifi, en fattig ensamförsörjande mamma, bar sina tvillingar till matut-
delningscentret i Kamenge. Barnen led av undernäring och kunde inte 
längre gå. Nu, fyra månader senare, springer barnen redan. Den tack-
samma Fifi har kommit med i församlingen och hjälper till med mat-
utdelningen. 

Från våra hjärtan välsignar vi var och en som hjälper Burundis fattiga.

Pastor Emmanuel Nkunku
Burundi

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

HJÄLP DEN SYRISKA 
 KRISENS OFFER!

- mycket stöd behövs snabbt


