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Folk strömmar till Israel

Församlingsteamet tackar för ditt stöd. Varje vecka gör de matkassar för immigranter och de äldre.

Ty jag ska föra dem tillbaka till deras land,
det som jag gav åt deras fäder. (Jer 16:15)
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Mängden av immigranter till Israel
ökar kraftigt
Det är intressanta tider i Israel. Den andliga
hungern växer och Guds profetior förverkligas framför våra ögon. Vi får ständigt vittna
om hur massor av judar immigrerar till Israel
från olika delar av världen. Vi har lovat att
hjälpa dem och för tillfället når hjälpen över
tusen immigranter så att de kan göra sig
hemmastadda i sitt nya hemland. De flesta
immigranter är barnfamiljer, som anländer
utan någonting annat än kläderna de har på
sig samt en ryggsäck. Dessa människor är i
ett verkligt behov av vardaglig hjälp. De har
fattat ett modigt beslut och återvänt till Israel.
Pastor Israel Pochtar från församlingen Beit
Hallel i Ashdod skriver så här:

Arbetet i Betlehem växer kraftigt.

Matkassarna innehåller sunda basmatvaror
och finns i olika storlekar.
30€ ger en månads matvaror för 1 familj
150€ ger en månads matvaror för 5 familjer
300€ ger en månads matvaror för 10 familjer
3  000€ ger en månads matvaror för 100
familjer

Varm filtkram
Det är exceptionellt kallt i Israel för tillfället
och de är inte vana vid kalla omständigheter.
Bostäderna är inte uppvärmda. Nu finns det
en möjlighet att ge en varm filtkram till de
minsta och äldsta i familjerna mitt i vinterky-

lan. Vårt vinterpaket, som innehåller ett värmeaggregat och filtar, kostar endast 60€.

Mat och evangelium till araberna
Jesu födelsestad Betlehem är nuförtiden
huvudsakligen en arabstad. Ett ungt judiskt
par från Beit Hallel församling har med iver
fört evangelium till de hörselskadade i staden.
Försoningens budskap vinner hjärtan. Gruppen växer med fart och en stor grupp araber
studerar bibeln regelbundet tillsammans med
detta par. Eftersom behoven i Betlehem är
stora, skulle vi vilja visa dessa hörselskadade
kärlek i praktisk gärning till genom att dela
ut matkassar till dem. Matkassarna behövs
verkligen. En matkasse kostar ca 30€. Palestinierna har fått höra om Guds kärlek, och
nu skulle vi vilja att de även ska få uppleva
kärleken i praktiken. Ifall du skulle vilja vara
delta i ett av nämnda projekten, använd referens Israel vid betalningen. Du hittar den i ditt
nyhetsbrev.

Vårt humanitära samarbete med församlingen Beit Hallel i Ashdod har varat i nästan 10 år. Församlingen växer enormt och tillväxten fick sin början genom det humanitära arbetet. Än en gång
har vi fått se att maten är en liten nyckel men öppnar dörren så att evangelium kan predikas. När
du stöder oss, är du också med i vårt arbete.
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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

