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Sodan uhka leijuu Israelin yllä. Viime kuussa
maahan ammuttiin n. 600 rakettia ja ohjusta.
Erityisesti uusille maahanmuuttajille pommitukset on traumaattinen kokemus. Siksi heti
kun tilanne rauhoittuu, käärimme hihat ja
viemme heille apua. Tällä kertaa pieniä lapsia, jotka pelkäsivät pommisuojissa useita päiviä, piristettiin viemällä heille yllätyspaketteja.
Myös vierailut vanhusten luona kuuluvat aina
ohjelmaan.
Viemme ikäihmisille ruoka-apua ja samalla
autamme käytännön asioissa. Vierailemme

viikottain heidän luonaan, pidämme seuraa
ja kerromme Jumalan rakkaudesta. Pidämme
huolta siitä, etteivät he koe itseään hylätyiksi
ja yksinäisiksi. Näillä ruoanjakomatkoilla kuulemme vanhusten elämänkohtaloista ja ne
motivoivat meitä yhä ahkerammin auttamaan. Kiitos RN-tukijat, että mahdollistatte
säännöllisen ruoka-avun kovia kokeneille juutalaisille, kiittelee pastori Israel Pochtar.
Israelissa elää vielä 200  000 keskitysleireiltä
selviytynyttä. He ovat niitä, jotka onnistuivat
pakenemaan, piiloutumaan ja taistelemaan

RN on aloittanut ruuan jakamisen Israelissa Gazan rajan pinnassa Ashkelonissa.
Siellä on paljon mm. avun tarpeessa olevia maahanmuuttajia.

Keskitysleireiltä selviytyneiden elämäntarinat ovat sekä ihmeellisiä, että kauhistuttavia.

pysyäkseen hengissä. Osa heistä oli onnekkaita pieniä lapsia. He selvisivät kuoleman leireiltä, ovat eläneet pitkän elämän ja päässeet
takaisin omaan maahansa, mutta taistelu jatkuu.
Tänä päivänä noin 50  
000 juutalaisvanhusta Israelissa elää arkeaan köyhyydessä.
Vähitellen heidän sukupolvensa on kuitenkin
katoamassa ja pian on jäljellä vain kertomukset, muistot ja valokuvat. Tilastojen mukaan
vuoteen 2030 mennessä heitä on jäljellä enää
53  000 ja kaikki ovat silloin yli 90-vuotiaita.
Me haluamme olla ystäviä näille sankareille.
Lähdethän mukaan rohkaisemaan juutalaisvanhuksia. Jesajan (40:1) kehoitus: ”Loh-

duttakaa, lohduttakaa minun kansaani”,
motivoi meitä. Nyt on aika auttaa tätä sukupolvea, joka ansaitsee kunniallisen vanhuuden ja siunauksia. Sinä voit antaa heille ikimuistoisen kokemuksen Jeesuksen rakkaudesta käytännöllisellä tavalla.

Avustuspaketti sisältää:
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perusruokatarvikkeita
hygieniatuotteita
vaatteita
lahjakortin apteekkiin lääkkeitä varten
retken pyhille paikoille
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VIITENUMEROMME MUUTTUVAT.
KÄYTÄTHÄN JATKOSSA UUSIA
VIITENUMEROITA. NE LÖYTYVÄT KIRJEEN
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