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Trösta, trösta mitt folk
(Jes. 40:1)
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Hotet om krig svävar över Israel. Förra månaden sköts det ca 600 raket och missiler in i
landet. Speciellt de nyinflyttade immigranterna upplever bombningarna väldigt traumatiska. Därför är vi snabba att kavla upp
ärmarna och föra dem hjälp när situationerna
lugnat ner sig. Den här gången piggade vi
upp de små barnen som suttit och fruktat i
dagar nere bombskydden. Vi besöker även
äldre människor.
Vi för mat till de äldre och hjälper dem til�lika med praktiska ärenden. Vi besöker dem

varje vecka, håller dem sällskap och berättar
om Guds kärlek. Vi ser till att de inte upplever att de är bortglömda och ensamma.
Under dessa matutdelningsresor får vi höra
om de gamlas livsöden och det motiverar oss
att hjälpa ännu mera. Tack, alla RN-stödjare,
som möjliggör den regelbundna mathjälpen
till dessa judar som gått igenom tuffa saker i
livet, hälsar pastor Israel Pochtar.
I Israel lever fortfarande 200  000 judar som
överlevde koncentrationslägren. De är dem
som lyckades fly, gömma sig och kämpa för

RN har börjat dela ut mat i Ashkelon, Israel, vid gränsen till Gaza.
Där finns massor av hjälpbehövande t ex immigranter.

Det finns både fantastiska och fasansfulla överlevnadshistorier från koncentrationslägren.

att överleva. En del av dessa lyckliga var små
barn. De överlevde dödslägren, har fått leva
ett långt liv och fick flytta tillbaka till sitt eget
land, men kampen fortsätter.
Idag lever ca 50  000 judiska åldringar sin
vardag i fattigdom i Israel. Så småningom
kommer deras generation att försvinna och
snart finns kvar endast deras berättelser, minnen och fotografier. Enligt statistiken ska det
år 2030 finnas kvar endast 53  000 av dem
och vid det laget är alla över 90 år. Vi vill vara
vänner till dessa hjältar.
Visst vill du vara med och uppmuntra dessa
judiska åldringar! Uppmaningen i Jesaja

40:1:”Trösta, trösta mitt folk”, motiverar oss.
Nu är det tid att hjälpa denna generation,
som är värd en värdig ålderdom och välsignelser. Du kan ge dem en oförglömlig erfarenhet
av Jesu kärlek på ett praktiskt sätt.
Hjälpförpackningen innehåller:
–
–
–
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Basmatvaror
Hygienartiklar
Kläder
Presentkort till apoteket för inköp av
mediciner
– Utflykt till heliga platser
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sekä Suomen vähäosaisten parissa.
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SISTA SIDA VID DINA ADRESSUPPGIFTER.

REFERENSNUMRORNA. DU HITTAR DEM PÅ BREVETS

DU I FORTSÄTTNINGEN ANVÄNDER DE NYA

VÅRA REFERENSNUMMER ÄNDRAS. TACK ATT

