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Kohteena Libanon

Onni on oma patja ja huopa.

info@ruokkikaanalkaiset.fi • ruokkikaanalkaiset.fi
Lindforsinkatu 2 (2.krs) • 33720 Tampere • 045 319 5533

Libanonilaiset
yrittävät selviytyä arjestaan
Libanonissa eletään kaaoksen keskellä. Kaikesta on pulaa, mutta näkymme mukaisesti
olemme keskittyneet täyttämään ihmisten
perustarpeita. The Rock Eternal-seurakunnan
kanssa jaamme apua Beirutissa ja sen lähi
alueilla. Jaoimme alkuvuonna ruuan lisäksi
satoja lämpimiä huopia ja lämmittimiä. Pakolaisten väliaikaisiin hökkeleihin lumi ja vesi
pääsi sisään. Huovat oli suuri apu kylmän talven keskellä. Haluamme hankkia lisää huopia
syksyä varten. Yksi huopa maksaa 8 eur.
Meillä on hyvä yhteistyö pastori Saadin
kanssa jo vuodesta 2013. Tiedämme, että

RN-varat käytetään vastuullisesti, niin että
mahdollisimman moni saa avun. Tule mukaan
auttamaaan. Sinun lahjallasi voimme tehdä
paljon hyvää. ”Kannetaan yhdessä libanonilaisten kuormia niin toteutamme Kristuksen
lain.” (Gal 6:2)

Pastori Saad kirjoittaa:
Tilanne Libanonissa on ollut surkea jo vuosia eikä taloudellisessa tilanteessa ole toivoa
näköpiirissä. Taloudellinen romahdus on johtanut siihen, että liikeyrityksiä kaatuu yhä
enemmän, työttömyys lisääntyy ja köyhyys

Pakolaiset saavat säännöllisesti RN-ruokatukea. Hökkelikyläläiset eivät selviydy ilman ulkopuolista
apua ja he osoittavat kiitollisuutta tarjoamalla tuoretta leipää auttajille. ”Hyvä antaa vähästään.”

Huopien lisäksi haluaisimme hankkia lisää patjoja hökkeleissä asuville.

kolkuttaa monien ovia. Ihmisten rahat eivät
riitä edes ruokaan, eikä heillä ole mahdollisuutta maksaa vuokraa, koulumaksuja, bensaa, lääkärikäynneistä puhumattakaan.
Alkuvuosi 2022 oli poikkeuksellisen kylmä
ja lunta satoi enemmän kuin vuosiin. Emme
ole täällä Lähi-idässä varautuneet lumimyrskyihin, eikä taloissa ole kunnon lämmitys
järjestelmiä. Tilanne oli epäinhimillinen erityisesti maassa olevalla suurella pakolaisjoukolla,
joka elää itsekyhätyissä hökkeleissä. Libanonilaistenkin arki on vaikeaa. Olosuhteet ovat
erityisen haastavat siksi, että sähkö on poikki
suurimman osan vuorokaudesta. Myös polt-

toaineesta on kova pula. Bensaa voi joutua
odottamaan jopa neljä tuntia ja jos odottaminen palkitaan, on se vain puoli tankillista.
Kantaväestö on elänyt suuressa epävarmuudessa liian pitkään ja sisällissodan pelätään
syttyvän hetkenä minä hyvänsä. Nuorten
maastapako on alkamassa.
Tällä hetkellä Libanonissa eletään katastrofaalisissa oloissa, mutta seurakuntalaiset auttavat. Rukoilethan meidän kanssamme heille
suojaa, voimia ja viisautta. Vapaaehtoiset
ahertajat tarvitsevat Jumalan armoa jaksaakseen ja ollakseen rohkaisuksi pelon ja puutteen keskellä.

Ei väsytä tekemään hyvää,
sillä jos emme hellitä,
saamme aikanaan korjata sadon.
(Gal :6:9).
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