
Kari Niemi Päivi Sarjasto 
puheenjohtaja koordinaattori

Israel tarvitsee 
tukeasi

Ruokkikaa Nälkäiset on aloitta-
nut Israelissa yhteistyön Voice 
of Judah Israel -seurakunnan 
kanssa. Seurakunta sijaitsee 
etelärannikolla Ashdodin kau-
pungissa. Tärkeä osa seu-
rakunnan toimintaa on ollut 
evankeliointi ja vähäosaisten 
ruokkiminen. Ruoka-apua jae-
taan orvoille, leskille, yksin-
huoltajaäideille, keskitysleireiltä 
selvinneille sekä vanhuksille. 
”Teemme yhteistyötä kaupun-
gin viranomaisten kanssa, jotta 
he näkevät, että kristityt halua-
vat siunata kaupunkilaisia. Ju-
malan rakkauden osoittaminen 

käytännössä avaa ihmisten 
sydämet myös evankeliu-
mille:” pastori Israel Poch-
tar kertoo.

 Aina kuun alussa talkoo-
laiset tekevät ruokakasse-
ja seurakunnan ruoanjako-
keskuksessa. Ruokakassit 
sisältävät perusruokatar-
vikkeita. Yksi ruokakassi 
maksaa RN-järjestölle 14 
eur. Osa tarvitsevista hakee 
ruokaa keskuksesta. Heil-
le tarjotaan kahvia tai teetä 
ja usein ihmiset avautuvat 
kertomaan elämäntilan-
teestaan ja ongelmistaan. 
Keskuksessa on siksi myös 
rauhallinen paikka missä 
rukoillaan niiden puolesta, 
jotka haluavat rukousapua. 
Niille, jotka eivät pysty itse 
hakemaan ruokaa, apu kul-
jetetaan pakettiautolla.

Israel tarvitsee sinun tukea-
si! Auttakaamme Jumalan 
kansaa niin rukouksin kuin 
taloudellisestikin. 

Lähde mukaan siunaamaan 
Israelia! Viite Israelin tuke-
miseksi on 1177. KIITOS yh-
teistyöstäsi!
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Voit tukea työtämme myös soittamalla numeroon

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

Joulukuuussa 2010 
julkaistun tutkimuk-
sen mukaan köyhi-
en määrä Israelissa 
on kasvanut tuntu-
vasti.

- 1.77 miljoonaa  
israelilaista on ruo-
ka-avun tarpeessa, 
näistä  yli 850 000 
on lapsia.

- viime vuoden  
aikana 5500 las-
ta varasti syödäk-
seen, 2500 lapsen 
oli pakko kerjätä 
ruokaa ja 5000 las-
ta keräsi ruokansa 
muiden ruoantäh-
teistä.

- yli 110 000 lasta 
meni kouluun il-
man aamupalaa ja 
100 000 lasta oli 
pois koulusta an-
saitsemassa per-
heelle toimentuloa.

-480 000 lasta ei 
saa minkäänlaista 
hammashoitoa

- monet vanhukset 
elävät köyhyysrajan 
alapuolella. Jopa  
71 % vanhuksista 
ei ole varaa mennä 
lääkäriin tai ostaa 
lääkkeitä.
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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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RN-järjestö jakaa säännöllisesti
ruoka-apua Israelissa

Voice of Judah
Israel-seurakunnan 

avustuksella.

Kerran kuukaudessa seurakunnan pa-
kettiauto kiertää Ashdodin kaupungin 
lähiseudulla kodista kotiin vieden ruo-
kaa niille sairaille ja vanhuksille, jotka ei-
vät itse pysty hakemaan ruokaa.

Katso RUOKAA JA TOIVOA  
TV-ohjelmat TV7kanavalla  

joka toinen torstai klo 18.45.


