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Tid til at sprede … tid til at samle
- Libanon - fra krise til katastrofe…

Elever rydder op på den armenske skole i Ashrafieh tæt på hvor eksplosionen fandt sted

For en uges tid siden, 4. august, fandt en eksplosion sted i Libanon, i Beirut Havn. Dens lydbølger nåede 240
km væk, helt til Cypern, men ikke ’bare’ det - Den gav genlyd over hele verden. EU besluttede 10. august at
bidrage økonomisk til genopbygningen af Libanons hovedstad og havn, der står tilbage som ramt af en
mindre atombombe med omkring 300.000 hjemløse. Den danske regering har besluttet at bidrage med 150
mill. kr. til krisehjælp og opbygning. Den libanesiske regering besluttede 11. august at træde tilbage efter
pres fra EU og som forudsætning for at få økonomisk støtte. Om parlamentet også bliver opløst, vides
endnu ikke. At 2750 ton højeksplosiv ammoniumnitrat kunne ligge år efter år i en lagerbygning nærmest
midt i en hovedstad og millionby, er udtryk for regeringsmagtens og systemets fallit. Det bliver spændende
at se hvilke ændringer denne krise kan sætte i gang, hjulpet på vej af snart et års folkelige
protestdemonstrationer. Der er al mulig grund til at bede for en fredelig, positiv og demokratisk udvikling.
I Armeniermissionens nyhedsbrev fra april bragte vi i kortform et brev fra vores venner i Beirut. Det var en
nødskrivelse hvor de bad om hjælp til at aflønne skolens lærere og hjælpe familier ramt af arbejdsløshed
pga. coronakrisen. Tak for ethvert bidrag! Der blev samlet 50.000 kr. ind. Hvem kunne have forestillet sig at
det kunne blive endnu værre? Ikke desto mindre har eksplosionen vist at det kunne gå fra værre til værst.
Der er ganske enkelt behov for akut støtte til både genopbygning og til nødhjælp til hjem- og arbejdsløse
familier. Det vil vi gerne hjælpe med i Armeniermissionen. Vi er overbevist om at den hjælp vi sender, bliver
brugt yderst ansvarligt. Og vi er sikre på at de lokalt er bedst til at vurdere hvor hjælpen gavner mest.
Eksplosionen spredte – nu er det tid til at samle. Og det håber vi I vil være med til.
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Her bringer vi et brev i uddrag fra vores venner i Libanon oversat fra engelsk. Du kan læse hele brevet på
www.armenien.dk
’Midt i vores smerte og tab kommer vi til jer igen, kære venner i Kristus.
Libanons endeløse kriser er på et øjeblik vokset til en helt ny størrelsesorden efter den
eksplosion der hærgede Beirut Havn 4. august. De tæt beboede kvarterer inden for 500
meters afstand fra ’ground zero’ blev blæst helt omkuld, mens de centrale områder af byen
en til to kilometer væk også blev voldsomt beskadiget. I dette område med hovedsagelig
kristne indbyggere ligger også mange af vores kirker, skoler og institutioner. I områderne
Gemmayze og Mar Mikhael er bygninger som overlevede den femten år lange borgerkrig,
på et rædselsfuldt øjeblik udslettet.
Vi er stadig i gang med at opgøre de menneskelige og materielle skader. Vi henvender os
med dette brev til jer i håb om hjælp, ikke kun til at genopbygge, men også til at gøre os i
stand til at nå ud til det stadigt voksende antal nødlidende.’

Brevet nævner fire punkter. Der er behov for hjælp til:
1. At reparere de store materielle skader på kirker og skoler. Herunder skolen som
Armeniermissionen fast støtter. Her er skaderne opgjort til 20.000$
2. At støtte de familier hvis hjem er ubeboelige, og som derfor er midlertidigt hjemløse, og hjælp til
dem hvis små butikker er ødelagt.
3. At tilbyde dækning af udgifter til medicin og behandling af personskader pga. eksplosionen.
4. At give økonomisk hjælp til at dække de basale behov for det voksende antal enkeltpersoner og
familier der lever på kanten af eksistensminimum.

’Vi beder også indtrængende om jeres forbøn. Det libanesiske folk oplever en massiv mangel
på tillid til landets ledelse og er snart ved at give op. Og dog står vores håb til Herren som
har skabt himmel og jord. Dette håb vil bevare denne verden som Gud så inderligt elsker, og
hvis synder og sorger vor Herre Jesus Kristus så villigt bar.
Vores dybeste tak til jer for at dele byrden med os i denne vanskelige tid.’
8.august 2020
Yours in Christ
Rev. Mgrdich Karagoezian
Præsident UAECNE [Sammenslutningen af Armenske Evangeliske Kirker i Mellemøsten]
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Sådan kan du støtte:
• MobilePay 72105
Skriv ”Hjælp Beirut” i feltet til modtager
• Bankoverførsel Reg. nr: 0994 Kontonr: 9007415
Skriv ”Hjælp Beirut” i feltet til modtager
Oplys også dit personnummer her, hvis du ønsker skattefradrag.

Her kan du følge med i situationen for armenierne i Beirut:
• Den armenske skole i Borsj Hammoud (engelsk):
www.facebook.com/shamlian.tatigian
• Sammenslutningen af Armenske Evangeliske Kirker i Mellemøsten (engelsk):
www.facebook.com/UAECNE/
• Dansk Armeniermissions hjemmeside og facebookside (dansk)
www.armenien.dk
www.facebook.com/armeniermission/
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