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Seurakunta Ashdodissa kasvaa!
Inna kirjoittaa:
“Olen muuttanut
Israeliin hiljattain ja saan
säännöllisesti RN-ruokaapua. Parasta mitä minulle
on tapahtunut on se,
että olen saanut uskon
ja oppinut tuntemaan
Jumalaa.”

Kustannussyistä emme lähetä uutiskirjettä heinäkuussa.
Olisi mukava, jos muistaisit nälkäisiä lomallakin.
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Seurakunta Ashdodissa kasvaa!

I

sraelissa Ruokkikaa Nälkäisten varoilla tuetaan kuukausittain yli 600 perhettä. Yhteistyötä on
tehty lähes seitsemän vuoden ajan Ashdodissa sijaitsevan Beit Hallel -seurakunnan kanssa. Yksi
Beit Hallel- seurakunnan tärkeimmistä työmuodoista on humanitäärinen työ. Elämän perustarvikkeita ja ruoka-apua suunnataan erityisesti maahanmuuttajille vanhuksille ja yksinhuoltajille. Beit
Hallel-seurakunta elää keskellä herätystä ja tavoittaa ihmisiä nimenomaan avustustyön kautta.

Shalom Ruokkikaa Nälkäiset
-järjestön tukijat,
Hes 20: 34
’Ja minä vien teidät pois kansojen seasta ja
kokoan teidät maista, joihin olitte hajotetut,
väkevällä kädellä, ojennetulla käsivarrella ja
vuodatetulla vihalla.’
Me elämme todella jännittäviä ja mielenkiintoisia aikoja. Näemme omin silmin Jumalan profetioiden toteutuvan, sillä paraikaa juutalaisia eri
puolilta maailmaa palaa luvattuun maahansa
Israeliin. Toiveeni on, että jatkossakin voisimme
yhdessä siunata maahanmuuttajia ja ja toivottaa heidät tervetulleiksi. Teidän lahjojenne tur-

vin jaamme säännöllisesti heille ruokaa ja tervetulopaketteja. Tavoitteemme on auttaa tulokkaita kotiutumaan uuteen kotimaahansa ja
samalla rohkaista heitä aloittamaan uusi, jännittävä aikakausi elämässään. Seisothan rinnallamme!
Perheen tervetulopaketti sisältää ruoan
lisäksi lämpöpatterin, sänkyvaatteita, astioita,
pesuaineita ja hygieniatuotteita. Tavarat, mitkä
meille ovat arkipäivää ovat näille ihmisille luksusta. Rohkaisemme ja seisomme apumme piiriin rantautuneiden maahanmuuttajien rinnalla.
Nämä ihmiset ovat vähään tyytyväisiä, kiitollisia
ja usein kyynelsilmin ihmettelevät kristityiltä saamaansa rakkautta heitä, juutalaisia, kohtaan.
Useilla uusilla tulijoilla on mukanaan vain
repullinen vaatteita. Monet tulevat sota-alueilta

ja vaikeista, jopa sietämättömistä elinolosuhteista. Saapuessaan Israeliin he saavat kokea
todeksi pääsiäisen sanoman. Jumala on päästänyt heidät siteistä ja antanut uuden kotimaan
ja uuden tulevaisuuden. Herra vapautti kerran
kansansa Egyptistä ja Hän tekee niin edelleen,
tänäkin päivänä.
Olemme hyvin kiitollisia jokaisesta RN-tukijasta. Kiitos, että vahvistat käsivarsiamme evankeliumin työssä. Sinun rukouksesi ja epäitsekäästi antamasi runsaat lahjat mahdollistavat
työn laajenemisen eri puolille Israelia. Ilman
sinun tukeasi tämä ei olisi mahdollista!
Kiitos, että haluat siunata Israelia!
Israel Pochtar
pastori, Beit Hallel-seurakunta
Ashdod, Israel

Nyt on Israelin aika! Viljavainiot siellä ovat vaalenneet leikattaviksi. Ruoka on pieni avain,
mutta se avaa suuret ovet julistaa ilosanomaa
köyhille! Tule mukaan niittämään satoa Jumalan valtakuntaan Israelissa!

Ruokkikaa Nälkäiset ry kiittää Pia Westergårdia
useita vuosia kestäneestä aktiivisesta
hallitustyöstä. Hädänalaisten auttaminen
lähellä ja kaukana on Pia Westergårdille aina
ollut ”sydämenasia.” Toivotamme hänelle
siunausta uusiin tehtäviin.
Kevään vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus.
Vasemmalta Tia Nuutinen, Raija Manninen,
puheenjohtaja Arto Mäkinen, Ismo Backman,
Ville Männistö ja varajäsen Esko Hakulinen.

Uusi tietosuojalaki astui voimaan 25.5.2018.
Yhteystietosi ovat turvassa ja suojattu eikä
niitä jaeta ulkopuolisille. Rekisteriselvitys
kotisivulla (www.ruokkikaanalkaiset.fi) kertoo
jäsenrekisterimme sisällöstä ja käytöstä.
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