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Israelissa korona-epidemia pysäyttänyt
jälleen yhteiskunnan

Ruoanjako kotioville toimii tehokkaasti.

info@ruokkikaanalkaiset.fi • ruokkikaanalkaiset.fi
Lindforsinkatu 2 (2.krs) • 33720 Tampere • 045 319 5533

Israelissa isoja haasteita
Israel on pieni maa ja ainut maa maailmassa,
joka on joutunut sulkemaan yhteiskunnan
kaksi kertaa 5 kuukauden sisällä. Korona iski
matkailuun ja talouteen, joten työttömyysluvut ovat nousseet jopa 22%, korkeammalle
kuin koskaan ennen. Kevään aikana 30  000
yritystä sulki ovensa lopullisesti. Yritysten
lopettamisen lisäksi monien yritysten toiminta
on seisahtunut tai halvaantunut.

Pastori Israel Pochtarin
tuore raportti:
Mitä tapahtuu kun yhteiskunta
pysäytetään?
Oppilaitosten sulkeminen viikoiksi ja yritysten
seisautus merkitsee sitä, että yhä useammat
tarvitsevat ulkopuolista tukea selviytyäkseen.
Varaudumme siihen, että tuhannet perheet
kääntyvät myös seurakuntamme puoleen
avun tarpeessa. Tilanne on osoittautunut
monille todella raskaaksi. Eräs yksinhuoltajaäiti soitti itkien ja kertoi menettäneensä työpaikan. Hänellä oli kuukausien vuokrat maksamatta, mutta suurin kipu oli se, ettei hänellä

Ruoka-apua saa hakea seurakunnasta.

ollut enää ruokaa lapsilleen. Seurakuntamme
oli se viimeinen oljenkorsi, mihin hän tarttui
ja pyysi helpotusta ahdinkoonsa. Tämä äiti on
ollut vain meidän ruoka-apumme varassa jo
pitkään.
Ihmiset tarvitsevat apua enemmän kuin
koskaan ja haluamme auttaa. Nyt on aika
osoittaa israelilaisille, että kun kaikki ympärillä
kaatuu ja kaikki muut ovet menevät kiinni,

Avun tarve kasvaa vauhdilla, onneksi talkooväkeä riittää.

Jumalan ovi on aina auki. Hän ei koskaan
hylkää eikä jätä vaan haluaa näyttää hyvyytensä epätoivon keskellä. Kun kukaan muu ei
voi auttaa, Herra haluaa osoittaa rakkautensa
konkreettisesti. Mitkään sanat eivät pysty kertomaan Jumalan hyvyydestä ja suuruudesta
samalla tavoin kuin konkreettinen hätäapu.
Haluamme toimia Jumalan käsinä ja jalkoina. Jaamme tarvitseville ruokaa, rukoilemme vaikeaan tilanteeseen joutuneiden
puolesta ja kerromme ilosanomaa. Tämä on

mahdollista teidän anteliaiden kristittyjen
avustuksella. Juutalaisia koskettaa tieto siitä,
että kaukana kylmässä Suomessa on ihmisiä,
jotka välittävät ja antavat varoistansa, jotta
heillä olisi ruokaa lautasella.
Seurakunnan rukous Ashdodissa on, että
Herra Jeesus täyttäisi teidänkin tarpeenne
yltäkylläisesti. Rukoilemme, että saat rukousvastauksia, näet lupausten toteutuvan elämässäsi ja saat kokea Jumalan läsnäoloa,
missä ikinä kuljetkin.

RN-järjestö kanavoi apua vuosittain 10–15 maahan eri puolille maailmaa. Meille on
erityisen tärkeää huolehtia siitä, että Jumalan kansa on katkeamattoman avun piirissä.
Haluamme olla Beit Hallel -seurakunnan tukena. Kiitos lahjastasi!
”Jotka Israelia siunaavat, tulevat siunatuiksi.” (1 Moos 12: 3)
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KÄYTÄTHÄN ANTAESSASI VIITENUMEROITA,
JOTKA LÖYTYVÄT OSOITETIETOJESI
YHTEYDESTÄ.

