Nyt Israel tarvitsee tukea
enemmän kuin koskaan
Päivi Sarjasto raportoi:
Israel on suurien haasteiden ympäröimä. Poliittinen tilanne on vaikea ja sodanuhka koko ajan olemassa. Sain maistaa israelilaisten
arkea kun keskellä yötä heräsin
sireenien ulvontaan terroristien
ampuessa Gazasta raketteja Ashdodiin. Seuraavana aamuna koulut
oli suljettu ja lapset jäivät turvallisuussyistä kotiin. Lehdestä saattoi
lukea tuhoista.
Sain kuulla, että taloudellinen tuki
ulkomailta Israeliin on tyrehtymässä. Valtio auttaa vähäosaisia mutta maahanmuuttajia virtaa Israeliin eri puolilta maailmaa eikä valtio
pysty tarjoamaan kaikille tarvittavaa tukea. Kielitaidottomina maahanmuuttajille on vain huonopalkkaista työtä tarjolla. Tapaamani
maahanmuuttajat kertoivat useiden tekevän kahta työtä selviytyäkseen. Se merkitsee työntekoa
aamusta iltaan eikä kieliopinnoille

enää jää aikaa eikä voimia ja huoli
lapsista yksin kotona painaa. Sopeutuminen uusiin olosuhteisiin on
monille perheille uudessa maassa
haastavaa.
RN-järjestö tukee paikallisen Voice of Judah Israel-seurakunnan
avustustyötä Ashdodissa. Pastori
Pochtar kertoo, että avuntarvitsijoiden määrä kasvaa, jatkuvasti tulee uusia avustuspyyntöjä. Vieraillessaan kodeissa he näkevät paljon köyhyyttä ja sairautta ja monien nimenomaan yksinhuoltajaäitien, keskitysleiriltä selvinneiden ja
vanhuksien, arki on taistelua. Pastorin mukaan 250 000 asukkaan
Ashdodissa on satoja jopa tuhansia apua tarvitsevia. Tällä hetkellä
seurakunta auttaa säännöllisesti
150 perhettä mutta työtä halutaan
kehittää ja useampia auttaa.
Nyt sinulla RN-tukija on mahdollisuus lähteä mukaan auttamaan
vähäosaisia Israelissa. Mitä enem-

Pastori Pochtarin
tervehdys sinulle
RN-tukija:
Haluaisin kiittää teitä,
jotka rukoilette Israelin
puolesta. Tiedän että on
monia, jotka välittävät,
rakastavat ja rukoilevat. Haluan kertoa, että
elämme erityistä aikaa
Israelissa ja tarvitsemme tukea ja haluaisinkin pyytää sinua seisomaan rinnallamme.Tule
Israeliin vierailemaan ja
rohkaisemaan
meitä.
Tule katsomaan mitä
Jumala täällä tekee,
tue taloudellisesti köyhiä, tule rukoilemaan ja
jakamaan Jumalan Sanaa. Nyt Israel tarvitsee
tukeasi enemmän kuin
koskaan aikaisemmin.
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Pastori Pochtar kertoo, että
ruokakasseja ja vaatteita
jaetaan avustuskeskuksesta joka viikko.
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män varoja saadaan, sitä
useampia pystytään auttamaan. Viitenumero Israelin
auttamiseksi on 1177.
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Allan miehen lähdettyä hän jäi yksin kahden pienen lapsen kanssa. Maahanmuuttajana hänellä
ei ole sosiaalista turvaverkkoa ja hän on jäänyt
yksin. Lisäksi järkyttävä kokemus, selviytyminen
vain täpärästi pommi-iskusta, muutti hänen elämänsä. Alla on opettaja mutta tällä hetkellä työkyvytön. Alla saa ruoka-apua Ruokkikaa Nälkäiset -järjestöltä ja henkistä tukea paikallisilta uskovilta. Kiitos Sinulle, että haluat olla siunaamassa Israelin köyhiä!

Ruokkikaa Nälkäiset ry.

Tack för att du vill
hjälpa Rysslands fattifa!

Det är skönt att kura ihop sig i en väns famn.

Mätta de Hungrande ger regelbundet mat till gatubarn
och gatans människor i centrala Moskva. Man för också
hjälp till ett barnhem i Moskva. Som samarbetspartner
fungerar en lokal Word of Life-församling. Ett team från
församlingen besöker barnhemmet varje vecka och för
mat, kläder och leksaker till barnen.
Port Payé
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nyt israel tarvitsee tukea
enemmän kuin koskaan!

Rysslands
utslagna väntar
på din hjälp!
Ashdod, Israel marraskuu 2011
Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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