
Israel behöver 
ditt stöd!

Mätta de Hungrande har inledd 
samarbete med församlingen 
Voice of Judah. Församlingen 
började sin verksamhet 2005 i 
staden Ashdod i i södra Israel. 
Ända sedan starten har en viktig 
del av församlingens verksamhet 
varit evangelisation och mättan-
de av mindre bemedlade. Mat-
hjälp delas ut till föräldralösa, 
änkor, ensamförsörjande mam-
mor, överlevande från koncent-
rationsläger samt åldringar. ”Vi 
samarbetar med myndigheter-
na i staden, så att de ser att de 

kristna vill välsigna stadens 
mindre bemedlade. Att visa 
Guds kärlek i praktiken öpp-
nar upp människors hjärtan 
också för evangelium” säger 
pastor Israel Pochtar.

I början av varje månad sam-
las talko-folk och iordnings-
täller matkassar i församlin-
gens matutdelningscentral. 
Matkassarna innehåller bas-
förnödenheter för månaden. 
En matkasse kostar 14 e. En 
del av de hjälpbehövande 
hämtar matkassen från cent-
ret. De bjuds på kaffe eller te 
och ofta berättar de i detta 
sammanhang om sina lev-
nadsförhållanden och prob-
lem. Centret är därför en frid-
full plats där man ber för dem 
som vill ha förbön. Till dem 
som inte klarar av att hämta 
maten körs kassarna ut med 
paketbil.

Israel behöver ditt stöd! 
Låt oss stå upp för Israel 
och stödja Guds folk såväl 
i bön som ekonomiskt. 
Kom med och stöd Israel! 
Referensnumret för stöd till 
Israel är 1177.
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Du kan understödja vårt arbete också genom att ringa nummer

0600-11995 (20,12 e) 0600-10985 (9,93 e)

Enligt en undersök-
ning som publicera-
des i december 2010 
har de fattigas antal i 
Israel ökat markant. 

– 1,77 miljoner isra-
eler är i behov av 
mat-hjälp, av des-
sa är över 850 000 
barn.

– under senaste år 
skaffade 5 500 barn 
sig mat genom att 
stjäla, 2 500 barn 
var tvungna att tigga 
mat och 5 000 barn 
samlade mat åt sig 
från andras matres-
ter.

– över 110 000 barn 
går till skolan utan 
morgonmål och 
100 000 barn uteblir 
från skolan för att 
förtjäna ihop till up-
pehälle för familjen.

– 480 000 barn har 
aldrig fått någon 
slags tandvård.

– många gamla lever 
under fattigdoms-
gränsen. Upp till 71% 
av åldringarna har 
inte råd att gå till lä-
kare eller köpa me-
diciner. 

Kari Niemi Päivi Sarjasto 
ordförande koordinator
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Rysslands
utslagna väntar 
på din hjälp!

Ruokkikaa	Nälkäiset	ry.
PL	845,	20101	Turku,	Puh:	02-251	2150,	fax:	02-251	2160,

E-mail:	info@ruokkikaanalkaiset.fi							www.ruokkikaanalkaiset.fi

Mätta de Hungrande ger regelbundet mat till gatubarn 
och gatans människor i centrala Moskva. Man för också 
hjälp till ett barnhem i Moskva. Som samarbetspartner 
fungerar en lokal Word of Life-församling. Ett team från 
församlingen besöker barnhemmet varje vecka och för 
mat, kläder och leksaker till barnen. 

Tack för att du vill
hjälpa Rysslands fattifa!Det är skönt att kura ihop sig i en väns famn. 
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MdH-organisationen delar 
regelbundet ut mat –hjälp i Israel 

med hjälp av församlingen  
Voice of Judah.

En gång i månaden kör församlin-
gens paketbil runt från hem till hem i 
närområdet och för mat till sjuka och 
gamla, som inte klarar av att hämta 
maten själva.

Se RUOKAA JA TOIVOA  
TV-programmen i kanal TV7  
varannan torsdag kl.18.45.


