
Vi önskar att israelerna inte längre skulle behöva 
frukta.

MdH hjälper nödställda familjer.

DIN HJÄLP BEHÖVS SNABBT
MdH bistår månatligen de mindre 
bemedlade i Israel med hjälp av lo-
kala församlingar.

I denna krigssituation är hjälpbe-
hovet nu större än någonsin. I Isra-
el utdelas mat, vatten och hygien-
artiklar till både judar och araber. 
Just nu klarar vi inte av att möta de 
växande hjälpbehoven mer än till 
en del. Vi är i akut behov av mera 
bistånd. Hjälp de som lider av kri-
sen i Gaza NU! 

MdH:s kontaktperson, pastor Pochtar, rapporterar från Israel:

Vi har inte avslutat vårt hjälparbete 
utan fungerar aktivare än vanligt trots 
krigsläget. Unga församlingsmedlem-
mar har tagit ledigt från sina arbeten 
för att kunna hjälpa så många som 
möjligt. Vi för matpaket till hemmen 
och barnen till bombskydd, vi hjälper 
gamla och invalider, ber för människor 
och uppmuntrar dem. 

Vi behöver er hjälp mer än någonsin 
och vi behöver Gud mer än någonsin. 
Vi borde kunna utvidga hjälparbetet 
och det är möjligt endast genom kon-
kret stöd. Just nu har era förböner och 
era gåvor stor betydelse. Vi är tack-
samma för era böner och er omsorg. 
Det ger oss kraft att fortsätta arbetet 
ännu mera. 

Tack för att ni är med oss och förmed-
lar hjälp, hopp och näromsorg till de 
som drabbats av kriget.

”Du skall inte frukta nattens fasor, inte 
pilen som flyger om dagen.” (PS 91:5)

Också denna morgon har sirenerna 
tjutit oavbrutet och vi har sprungit till 
skyddsrummen gång efter gång. 

Under denna svåra tid känner jag, att 
jag inte klarar av att förmedla min 
tacksamhet för alla livsmedel och 
all hjälp som kommer från er, kära 
MdH-understödjare. Vi här i Ashdod 
är mitt i pågående raketbeskjutningar, 
men vi har fått uppleva Guds beskydd. 
Det har också varit rörande att se att 
lokala medier inte sår ut hat.

De israeliska barnen tillbringar sitt sommarlov i bombskydden.
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Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer

0600-11995 (20,28€) 0600-10985 (10,01€)

Gilla oss på FaceBook och du stöder de hungrande   www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Päivi Sarjasto
koordinator

Gerhard Kolflaath
ordförande 



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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HJÄLP ISRAEL

Jakobs hopp -hjälpcentret delar 
materiell hjälp.

Dina gåvor har stor betydelse för 
de israeliska krigsoffren.

- Vi delar också ut hjälp från försam-
lingens matutdelningscenter, berättar 
pastor Pochtar.

- Människorna har visat stor tacksam-
het för hjälpen. Vi kan ärligt säga, att 
de svåra omständigheterna har inte 
hindrat oss från att fungera. 

Gilla oss på FaceBook och du stöder de hungrande   www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset  


