Helmikuu 2020

Israeliin virtaa väkeä

Ruoanjakotiimiläiset kiittävät. Sinun tukesi turvin jaetaan ruokatarpeita maahanmuuttajille ja
ikäihmisille.

Sillä minä tuon heidät takaisin heidän omaan maahansa,
jonka minä olen antanut heidän isilleen. (Jer 16:15)
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Maahanmuuttajien virta Israeliin
kovassa kasvussa
Elämme mielenkiintoisia aikoja Israelissa.
Hengellinen nälkä kasvaa ja Jumalan profetiat toteutuvat silmiemme edessä. Todistamme paraikaa kuinka juutalaisia virtaa valtavasti eri puolilta maailmaa Israeliin. Olemme
sitoutuneet auttamaan heitä ja tällä hetkellä
tuemme yli tuhatta maahanmuuttajaperhettä
kotiutumaan uuteen kotimaahansa. Suurin
osa tulijoista on lapsiperheitä, jotka saapuvat
mukanaan vain päällä olevat vaatteet ja selkäreppu. He ovat tehneet rohkean ratkaisun,
palanneet Israeliin ja he todella tarvitsevat
apua arkeensa. Näin kirjoittaa Beit Hallel- seurakunnan pastori Israel Pochtar Ashdodista.

Työ Betlehemissä on alkanut kasvaa.

Ruokakassit sisältävät terveellisiä
perusruokatarvikkeita ja niitä on eri kokoisia.
30 eur kuukauden ruokatavarat 1 perheelle
150 eur kuukauden ruokatavarat 5 perheelle
300 eur kuukauden ruokatarvikkeet
10 perheelle
3  000 eur kuukauden ruokatarvikkeet
100 perheelle

Lämmin huopahalaus
Israelissa on tällä hetkellä poikkeuksellisen
kylmää, eikä siellä ole totuttu kylmiin oloihin.
Asunnoissa ei ole lämmitystä. Nyt on mah-

dollisuus antaa lämmin huopahalaus perheen
pienimmille ja ikäihmisille talven keskelle. Talvipakettimme, joka sisältää lämmityslaitteen
ja huopia, maksaa vain 60 eur.

Ruokaa ja evankeliumia arabeille
Jeesuksen syntymäkaupunki Betlehem on
nykyisin pääasiassa arabikaupunki. Beit Hallel
-seurakunnan nuori juutalaispariskunta on
innolla vienyt sinne evankeliumia kuulovammaisten keskuuteen. Sovinnon sanoma voittaa sydämiä. Ryhmä kasvaa vauhdilla ja jo
suuri joukko arabeja opiskelee Raamattua
säännöllisesti tämän nuorenparin johdolla.
Koska tarpeet Betlehemissä ovat suuret,
haluai
simme jakaa näille kuulovammaisille
ruokakasseja. Ne tulisivat tosi tarpeeseen.
Yhden ruokakassin hinta on 30 euroa. Palestiinalaiset ovat nyt kuulleet Jumalan rakkaudesta, mutta haluaisimme heidän saavan
kokea rakkautta todeksi käytännössä ruokakassien muodossa. Jos haluat olla mukana
joistakin edellämainituista projekteista, käytä
Israel-viitettä. Se löytyy uutiskirjeestäsi.

Humanitaarinen yhteistyö Ashdodissa sijaitsevan Beit Hallel -seurakunnan kanssa on kestänyt
lähes 10 vuotta. Seurakunta kasvaa kovasti ja kasvu sai alkunsa humanitaarisen avun myötä. Taas
kerran olemme saaneet nähdä, että ruoka on pieni avain, mutta se avaa suuren oven julistaa
evankeliumia. Tukesi avulla olet mukana ja osana työtämme.
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VIITENUMEROMME MUUTTUVAT.
KÄYTÄTHÄN JATKOSSA UUSIA
VIITENUMEROITA. NE LÖYTYVÄT KIRJEEN
TAKASIVULTA OSOITETIETOJESI YHTEYDESTÄ.

