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Stöd till Israel

Du kan inte älska Gud utan att älska Hans folk. – Corrie ten Boom
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Stöd till Israel
Attackerna mot Israel började på Jerusalem-dagen i maj. Man avfyrade tusentals
raketer och missiler mot Israel från Gaza,
där den islamistiska extremist organisationen Hamas regerar. En våg av hänsynslös våld
spred sig också förutom i Jerusalem till flera
olika städer som Haifa, Lod och Ramle.
Ruokkikaa Nälkäiset -organisation har
redan under tio års tid samarbetet med Beit
Hallel -församlingen i Ashod som ligger nära
Gaza. Man ger mathjälp till immigranter,
ensam försörjare och människor som överlevde koncentrationslägren. Just nu är behovet av mathjälp extremt stor. Det finns även
planer på att kanalisera mathjälp till araberna
i Nazareth. Vi kommer att informera mera om
detta projekt snart.

Pastor Israel Pochtar skriver:
I skrivandets stund sitter jag i ett skyddsrum
här i Ashdod och lyssnar på raketljud. Vi är
så tacksamma att vi har en möjlighet att
komma hit till säkerhet för att lovprisa Gud.
Vi ber om väckelse i Israel. Vi ber att det skall
öppnas dörrar för evangelister i Gaza så att
människorna som lever under fruktan skulle
få höra glädjens budskap. Vi har inte kunnat
sova under de senaste nätterna för upprepade sirenlarmar som uppmanar oss att söka
skydd. Bön för våra fiender fortsätter. Vi ber
till Gud att fred och ordning ska kunna återkomma i Israel.
Församlingen har skickat barnfamiljer till
säkerhet norrut till Galileen. Männen har velat
stanna här i Ashdod därför att det finns ännu

Stödalternativ:
Matpaket till de hungriga i Ashdod
kostar
– 25€ för ensamstående
– 40€ för familjer
– Matpaket till araberna i Nazareth
kostar 25€.

flera människor som behöver hjälp mitt i kaoset. Be gärna om beskydd för vårt team när
de levererar matportioner till olika hem under
sirenlarmen. Nu som någonsin har vi möjlighet att uppmuntra människor, be för dem,
visa dem Guds kärlek och ge dem evangelium,
glädjens budskap. Så vi fortsätter att dela ut
mat. Vi har även fört mat till soldaterna på fältet. Även du som bor i Finland kan vara med
och dela med dig av dina tillgångar. Om du gör
så kommer du att vandra med oss på gatorna
i Israel och ge tröst till dem som fruktar, och
många kommer då att bli tröstade.
Vi har varit aktiva under tiden av våldsamheter, men längtar efter att få fortsätta och
göra mycket mera. Israel behöver hjälp just
nu, och en lång tid efter detta kaos.
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