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Corona pandemin har stannat upp
samhället i Israel igen
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Stora utmaningar i Israel
Israel är ett litet land och det enda landet i
världen som har tvingats att stänga samhället
två gånger inom 5 månader. Corona slog mot
turismen och ekonomin, arbetslöshetssiffrorna har stigit upp till 22%, högre än någonsin. Under våren har 30 000 företag stängt
fast för gott. Därtill har många företags verksamhet pausats eller halverats.

Pastor Israel Pochtars färska
rapport:
Vad händer när ett samhälle stängs ner?
När man stänger ner skolor under flera veckor
eller pausar företag, blir fler och fler beroende
av utomstående stöd för att klara sig. Vi förbereder oss att flera människor kommer att
vända sig till vår församling för hjälp. Situationen har visat sig vara ytterst tung för många.
En ensamstående mamma ringde gråtandes
och berättade att hon förlorat sitt jobb. Hon
hade flera månaders hyror obetalade, men
det som gjorde mest ont för henne var bristen
på mat till hennes barn. Vår församling var
det sista halmstrået hon kunde greppa tag i

Mathjälp kan hämtas från församlingen.

och hon bad om hjälp. Denna mamma har nu
levt under en lång tid enbart på den mathjälp
vi har kunnat ge henne.
Människor behöver mera hjälp än någonsin och vi vill hjälpa. Nu är det tid att visa israelerna att när allting annat kollapsar runt om
kring och alla andra dörrar stängs, är dörren
till Gud alltid öppen. Han lämnar oss aldrig
och överger oss aldrig. Gud vill visa sin god-

Behovet av hjälp tilltar fortlöpande, lyckligtvis finns det gott om talko arbetare!

het mitt i all misär. När ingen annan kan
hjälpa, visar Herren sin kärlek på ett konkret
sätt. Inga ord kan beskriva Guds godhet och
storhet på samma sätt som den konkreta
nödhjälpen.
Vi vill stödja arbetet i Beit Hallel församlingen och vara Guds händer och fötter. Vi
delar ut mat till de behövande, ber för dem
som hamnat i svåra situationer och berättar de goda nyheterna. Allt detta är möjligt

genom de kristnas generösa givande. Deras
hjärtan berörs av kunskapen att det finns
människor i det kalla Finland som bryr sig och
delar med sig av sina tillgångar, så att judarna
kan få mat på sin tallrik.
Församlingen i Ashdod ber att Herren Jesus
skulle möta även våra behov i överflöd. De
ber att du får bönesvar och att du ska få se
Guds löften förverkligas i ditt liv, och att du
ska få uppleva Guds närvaro var du än rör dig.

RN organisation kanaliserar årligen hjälp till 10-15 länder runtom världen.
För oss är det särskilt viktigt att förse Guds eget folk med hjälp oavbrutet.
Tack för din gåva!
De som välsignar Israel blir själva välsignade! (1 Mos 12:3)
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