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Tukea Israeliin
Hyökkäykset Israeliin alkoivat Jerusalem-päivänä toukokuussa. Gazasta, missä islamistinen äärijärjestö Hamas hallitsee, ammuttiin
tuhansia raketti- ja ohjusiskuja Israeliin. Myös
häikäilemätön väkivallan aalto levisi Jerusalemin ohella useisiin kaupunkeihin mm. Haifaan, Lodiin ja Ramleen.
Ruokkikaa nälkäiset -järjestö on jo kymmenen vuoden ajan tehnyt yhteisyötä lähellä
Gazaa, Ashdodissa sijaitsevan Beit Hallel -seurakunnan kanssa. Ruokatukea saavat maahanmuuttajat, yksinhuoltajat ja keskitysleiriltä
selviytyneet ikäihmiset. Nyt ruoka-avun tarve
on todella suuri. Suunnitelmissa on kanavoida
ruoka-apua myös arabeille Nasaretissa. Tästä
projektista saatte lisätietoa lähitulevaisuudessa.

Pastori Israel Pochtarin viesti:
Kirjoittaessani istun pommisuojassa täällä
Ashdodissa ja kuuntelen rakettitulta. Olemme
niin kiitollisia, että meillä on mahdollisuus
tulla tänne turvaan ylistämään. Rukoilemme
herätysta Israeliin. Pyydämme sitä, että ovet
Gazaan avautuisivat evankelistoille, jotta
ihmiset siellä pelon keskellä saisivat kuulla
toivon sanoman. Viime öinä emme ole päässeet nukkumaan, koska sireenit ovat kutsuneet meitä jatkuvasti suojaan. Rukous jatkuu
vihollistemme puolesta. Anomme Jumalalta,
että rauha ja järjestys palaisi Israeliin.
Seurakuntana olemme lähettäneet lapsiperheitä pohjoiseen, Galileaan turvaan. Miehet ovat jääneet tänne Ashdodiin, koska nyt
on entistä enemmän niitä, jotka tarvitsevat

Auttamisvaihtoehtoja:
Ruokapaketti, joita jaamme nälkäisille
Ashdodissa maksaa
– yksinäiselle 25 eur
– perheelle 40 eur
– ruokapaketti Nasaretin arabeille 25 eur.
Voisitko sinä auttaa meitä auttamaan?

apua tämän melskeen keskellä. Rukoilettehan turvaa tiimiläisille, kun he sireenien säestämänä vievät ruokapaketteja koteihin. Nyt
jos koskaan, meillä on mahdollisuus rohkaista
ihmisiä, rukoilla heidän puolestaan, osoittaa Jumalan rakkautta ja kertoa ilosanomaa.
Ruuanjako siis jatkuu. Olemme vieneet myös
kentälle sotilaille syötävää. Sinäkin siellä Suomessa voit tulla mukaan antamalla varoistasi.
Jos niin teet, kuljet meidän kanssamme pitkin
Israelin katuja, viet lohdutusta pelkääville ja
monet tulevat lohdutetuiksi.
Olemme toimineet aktiivisesti näiden väkivaltaisuuksien ajan, mutta haluaisimme jatkaa ja tehdä vielä paljon enemmän. Israel tarvitsee apua nyt ja vielä pitkään tämän sekasorron jälkeen.
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