Muistathan antaessasi Psalmissa
122 olevan lupauksen, "Toivottakaa rauhaa Jerusalemille,
menestykööt ne, jotka sinua
rakastavat."
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Rakkautta, ruokaa ja reppuja
Yksi tärkeimmistä ja monipuolisimmista työmuodoista
Beit Hallel -seurakunnassa on vähäosaisten auttaminen.
Viikottain seurakunnan avustuskeskuksesta jaetaan ruokaa ja elämän
perustarvikkeita
maahanmuuttajille, mutta apua
riittää myös vanhuksille, yksinhuoltajille
ja
leskille. Israeliin
juuri saapuneille
seurakunta järjestää juutalaisten juhlien yhteydessä tutustumisiltoja, joihin
kerääntyy satoja
ihmisiä.
Illan
Yli 300 koululaista lähti kouluun
päätteeksi osaluusi reppu selässä
listujat saavat
paketin ruoka- ja hygieniatarpeita. Beit Hallel- seurakunta
järjestää myös bussimatkoja pyhille paikoille, missä kuljetaan Jeesuksen jalanjäljissä. Nämä ovat maahanmuuttajille elämää muuttavia kokemuksia.
Äärimmäisessä köyhyydessä elävien perheiden lapsille
jaetaan jokasyksyisessa lastentapahtumassa koulutarvikkeita. Huippuhetki on reppujen jako. Uuden repun kera
lukukausi alkaa vähäosaistenkin lasten kohdalla iloisissa
merkeissä.

Alku aina
hankalaa
Kontaktihenkilö
kirjoittaa: "Ashdod
on täynnä maahanmuuttajia ja tänne
virtaa pakolaisiakin yhä vain lisää.
He tulevat Israeliin,
mutta elämä ilman
kielitaitoa, ilman
työtä, ilman ystäviä,
ilman ruokaa, ilman
oikeutta terveyspalveluihin on tais- Perhepaketista löytyy myös liinavaatteita.
telua kuukausien,
toisille jopa vuosien ajan. Ihmiset ovat hyvin kosketettuja seurakunnan osoittamasta huolenpidosta. Monen
silmässä näkyy kiitoksen kyynel. Haluamme kiittää RNjärjestöä runsaista rahalahjoista. Säännöllinen tukenne
mahdollistaa lähes 700 vähäosaisen auttamisen kuukausittain ja valmistaa Israelin maata herätykseen ja suureen
lopunajan sadonkorjuuseen. "
Global Aliyah-järjestön edustaja Albert Veksler toteaa
Israelissa olevan kymmeniä tuhansia juutalaisia ilman
perusoikeuksia. Auttakaamme heitä uuden elämän
alkuun uudessa kotimaassa. "Perhepaketti" maksaa 50
eur ja sisältää ruoka- ja hygieniatuotteita kuukaudeksi.

Lokakuu 2016

Yhteistyötahot Israelissa
Vaikka Israel elää keskellä myllerryksiä ja suuria paineita,
tämä 68 vuotta vanha valtio kasvaa. Viimeisen vuoden aikana syntyvyys oli nelinkertainen kuolleisuuteen
verrattuna. Israelissa syntyi 189 000 lasta, kuoli 46 000
ihmistä. Väkiluku nousi yli 8,5 miljoonan.
Jo reilun viiden vuoden ajan RN-järjestö on toiminut
Ashdodissa yhteistyössä messiaanisen Beit Hallel -seurakunnan kanssa. Uusi yhteistyökumppani on Jerusalemiin rantautunut Global Aliyah-järjestö. Näiden tahojen
kanssa RN-järjestö tarjoaa rohkaisua sekä konkreettista
apua vaikeassa elämäntilanteessa oleville.
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Uusi kouluprojekti Libanonissa
Beirutilainen paikallinen WOL-seurakunta perusti syyskuussa 2016 koulun pakolaisleirille Etelä Libanoniin.
Viiden hengen opettajatiimi vierailee tällä Chtauran
kaupungin lähistöllä olevalla leirillä viikottain.
Ruokkikaa Nälkäiset huolehtii syyrialaisten pakolaislasten kouluruokailusta. Arki leirillä on haastavaa, koska
ruoasta, vaatteista ja kengistä on huutava pula. Myös
lelujen tarve on suuri. Tule mukaan hankkimaan joululahjoja pakolaislapsille! (Viite 4242)
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Israel paineiden puristuksessa

Israelissa Ruokkikaa Nälkäiset antaa hätäapua
mutta myös pitkäkestoisempaa tukea tarvitseville.
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