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Pelko koskettaa erityisesti lapsia. Olemme saaneet
kuljettaa kuusi bussillista lapsia Bnei Asihista, Ashkelonista ja Ashdodista sota-alueelta turvaan Haifaan.
Eilen aloitimme ruoanjaon kotiin myös invalideille Ashodissa. Monet ovat kokeneet kauhun hetkiä pommitusten aikana yksin kotona. Kuulemamme kertomukset ovat sydäntä särkeviä. Eräs halvaantunut
nainen kertoi, ettei hän sänkypotilaana kykene siirty-

mään suojaan. Voimme vain kuvitella, miltä hänestä
on tuntunut siireenien ulvoessa. Kykenemättä liikkumaan hän on voinut peloissaan vain toivoa, ettei hänen kotiinsa osuisi.
Eräs nuori mies, joka on juuri päässyt kotiin syöpähoitojen jälkeen, on liian heikossa kunnossa voidakseen hakeutua hälytyksen tullessa suojaan.
Ihmiset ovat järkyttyneitä mutta erittäin kiitollisia
runsaista avustuspaketeista, jotka sisältävät mm. kanaa, tonnikalaa, öljyä, riisiä ja muita perusruokatarvikkeita. Seuraava avustettavien joukko on keskitysleiriltä selviytyneet ja lesket.
Kiitos jokaiselle RN-tukijalle. Ruoka-apu on ollut korvaamatonta viime päivien ajan. Ilman teitä emme olisi
pystyneet auttamaan mutta lahjanne turvin olemme
vieneet Jumalan rakkautta israelilaisille, ja Jumala on
koskettanut monia. Jumala siunatkoon teitä ja täyttäköön kaikki tarpeenne, koska olette olleet valmiita seisomaan rinnallamme näiden koettelemusten keskellä.
Albert Veksler
Israel
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sa. Koulut ja työpaikat on suljettu, ja maanviljelijät
eivät pääse pelloilleen. Erityisesti vanhukset ja sairaat
ovat vaikeassa asemassa, koska he eivät uskalla poistua kotoaan. Meillä on mahdollisuus auttaa tarvitsevia, ja tiimimme vieraileekin kodeissa vieden ihmisille
ruokaa ja rohkaisua. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, kehottaa Sana.

Ensimmäisiä avunsaajia olivat invalidit.

UUTISKIRJE Joulukuu 2012

RUOKA-APUA GAZAN
LÄHISEUDUILLE SODAN
JALOISSA OLEVILLE

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 2.krs, 33500 Tampere, puh. 045 319 5533
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi
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AVUSTUSTYÖ ISRAELISSA LAAJENEE
RN -järjestö ruokkii Israelin vähäosaisia. Ashdodissa
Voice of Judah Israel -seurakunnan ruoanjakokeskuksesta jaetaan säännöllisesti ruoka-apua. Nyt on avattu
uusi avustuskeskus myös Ramlen kaupunkiin.
Viite Israelin tukemiseksi on 1177.

Pastori Pochtar raportoi:
Monien rukousten, valmistelujen ja Jumalan ihmeiden jälkeen olemme avanneet uuden avustuskeskuksen Ramlessa,kaupungissa, missä
kaikki asukkaat elävät sulassa sovussa. Arabiväestö jakautuu arabikristittyihin ja muslimeihin. Kaupungissa on myös paljon juutalaisia
sekä messiaanisia juutalaisia ja he työskentelevät tai käyvät koulua
yhdessä arabien kanssa.
Yksi Beit Hallel -seurakunnan pastoreista Ariel yhdessä Jamil arabiveljen kanssa auttaa sekä juutalais -että arabiväestöä. Tämä osoittaa
ihmisille, että olemme Yeshuassa samaa perhettä, rukoilemme
yhdessä ja palvelemme köyhiä yhdessä. Työ on vasta alkanut, joten
meillä on suuret tarpeet. Teidän rakkaudenlahjanne ja rukouksenne
auttavat eteenpäin tässä uudessa työpisteessä. Tule mukaan tukemaan avustustyötä Ramlessa!
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