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Lisäapua katastrofikohteisiin
Libanoniin ja Afganistaniin

Onni on auttaa. Libanonilaiset ystävät kiittävät yhteistyöstä.
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Libanon
Jo vuosien ajan The Rock Eternal -seurakuntalaiset ovat itseään säästelemättä vaarallisissakin olosuhteissa jakaneet ruokaa ja pastori
Saad on saanut mainetta auttajana. Viranomaiset ovat pyytäneet useasti apua hänen
seurakunnaltaan ja yhteistyötä on tehty. Nyt
maan turvallisuusministeriö pyysi tukea sotilasperheille. Sotilaan, joka suojelee kansalaisia, palkka on pudonnut 50 euroon. Tämä
ei riitä edes ruokaan muista perustarpeista
puhumattakaan. RN-järjestö osallistuu 200
sotilasperheen ruokkimiseen. ”Kiitos Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön useita vuosia kestäneen säännöllisen tuen, meidät on huomattu
ja seurakuntamme tunnetaan hädänalaisten
auttajana”, toteaa pastori Saad.

Pastori Saad Beirutista kirjoittaa:
Seurakuntana olemme herätyksen kynnyksellä. Pakolaisten lisäksi libanonilaisetkin ovat
alkaneet etsiä Jumalaa. Olemme laajentaneet

tiloja, jotta uudet tulokkaat mahtuvat sisään.
Musliminaisia, jotka ovat saaneet meiltä
ruoka-apua, on myös alkanut virrata seurakuntaan. Monet heistä kokevat väkivaltaa
kotioloissa. Kerromme heille ja heidän lapsilleen elävän Jumalan rakkaudesta ja he ovat
saaneet myös kokea sitä turvallisessa seurakunnassa. Tämä työmuoto kasvaa vauhdilla.
Joka kerta kun jaamme ruokaa kiitän
Jumalaa sinusta RN-tukija ja rukoilen,
että jokaisesta kylvämästäsi rakkauden
siemenestä sinä ja läheisesi saatte niittää
satakertaisen sadon.

Afganistan
Olemme talibanien valtaannousun jälkeen
lähettäneet apua Afganistaniin vainotuille
kristityille. Nyt tuki kohdistuu Tadzikistanissa
oleville afgaanipakolaisille.
Viesti kontaktiltamme Tadzikistanista:
Tadzikistanissa on tällä hetkellä noin
15  000 afgaanipakolaista. Tadzikistanin valtio
ei tue afgaanipakolaisia, eikä heillä ole mahdollista saada työlupaa. Nämä ihmiset toivoivat parempaa tulevaisuutta päästyään pois
Afganistanista. Perheeseen, johon kuuluu
yleensä 5–10 jäsentä, kohtaloksi koitui tulla
toimeen 6–8 eurolla päivässä. Monet ovat sairaita, eikä heillä ole varaa lääkkeisiin.
Kuukausi sitten aloimme etsiä hädänalaisia
ja vierailla pakolaisperheissä. Jopa 40  % perheistä koostuu leskistä ja lapsista. Olemme
jakaneet ruokapaketteja. Tavoitteena on

myös hankkia lääkkeitä ja järjestää lapsille
leirejä. Ensimmäisellä vierailulla tutustumme
perheeseen kuuntelemme heidän stoorejaan,
toisella kertaa viemme mukanamme ruokaa
ja kolmannella jaamme lapsille myös jotain
herkkuja. Tavoitteemme on auttaa kaikkein
köyhimpiä ja viedä elävää toivoa. Nämä ihmiset ovat avoimia evankeliumille.
50 euron perhepaketti sisältää:
riisiä, jauhoja, öljyä, sokeria ja papuja.

Kiitos jo etukäteen lahjastasi
köyhimmistä köyhimmille
Libanonissa ja Afganistanissa.
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maailmanlaajuisesti: Afrikan, Aasian, Etelä– ja Keski–Amerikan ja Euroopan maissa,
katastrofialueilla ympäri maailmaa sekä Suomen vähäosaisten parissa.

Rahankeräyslupa RA/2022/11,

KÄYTÄTHÄN ANTAESSASI VIITENUMEROITA,
JOTKA LÖYTYVÄT OSOITETIETOJESI
YHTEYDESTÄ.

