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Vi vill av hjärtat tacka MdH-organisationen för all 
hjälp; att ni visar er kärlek och ger ekonomiskt stöd 
i denna tid av kris, då Gaza-kriget pågår. Under åtta 
dagar avfyrades mer än 1500 raketer från Gaza. Störs-
ta delen oskadliggjordes men en del slapp igenom 
och åstadkom förödelse och några personer omkom. 
Här i södra Israel är situationen som allra farligast. 
Det finns dagar då sirenerna tjuter var tionde minut, 
vi springer till skyddsrum och ljudet av explosioner 
ekar omkring oss. Tack Gud för Hans övernaturliga 
beskydd!

Vi kan inte leva ett normalt liv i dessa omständigheter. 
Skolor och arbetsplatser är stängda. Inte heller bön-
derna kan gå ut på sina åkrar. Speciellt svårt är det för 
gamla och sjuka, eftersom de inte vågar lämna sina 
hem. Vi har möjlighet att hjälpa behövande och vårt 
team besöker olika hem med mat och uppmuntran 
till människorna. Trösta, trösta mitt folk, uppmanar 
oss Ordet.

Pressen och rädslan har varit outhärdlig speciellt för 
barnen. Vi lyckades köra sex busslaster med barn från 
krigsområdena i Bnei Aish, Ashkelon och Ashdod till 
säkerheten i Haifa.

I går påbörjade vi också matutdelning till invalider i 
Ashdod. Många av dem har upplevt hemska stunder 
ensamma hemma under bombanfall. De berättelser 
vi får höra är hjärtskärande. En förlamad dam berät-

tade att hon som sängpatient inte kunnat ta sig till 
säkerhet. Vi kan bara föreställa oss hur hon kände sig 
då sirenerna tjöt. Som rörelsehindrad var hon rädd 
och kunde bara hoppas att hennes hem inte skulle 
bli träffat. Hon kunde inte ta sig till bombskyddet. 
En ung man hade just kommit hem efter en cancer-
behandling, men på grund av sitt svaga tillstånd or-
kade han inte ta sig till skyddsrummet. Människorna 
vi träffar är chockade men oerhört tacksamma för de 
rikt tilltagna matpaketen, vilka innehåller bl.a. broiler, 
tonfisk, olja, ris och andra basförnödenheter. Följan-
de grupp vi ska hjälpa är överlevande från koncentra-
tionslägren och änkor.

Tack till alla MdH-understödjare. Mat-hjälpen har va-
rit oersättlig under de senaste dagarna. Utan er hade 
vi inte kunnat hjälpa men tack vare era gåvor har vi 
kunnat förmedla Guds kärlek till israelerna och Gud 
har vidrört många. Må Gud välsigna er och fylla alla 
era behov eftersom ni har varit redo att stå vid vår 
sida mitt i dessa prövningar.

Albert Veksler
Israel

 

Mätta de Hungrande-organisationen tackar Dig 
för Dina böner och Dina gåvor under år 2012 och 
tillönskar alla en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År!

 

Ministry Profile 

Israel Pochtar – Founder of Voice of Judah Israel 

Pastor Israel was an evangelist & associate pastor at a local Israeli congregation for ten years before starting a new 
congregation, Beit Hallel in Ashdod in 2004.  

Beit Hallel grew into a thriving congregation, and they moved into their present location in Ashdod in 2006. By 2008, 
Pastor Israel’s congregation grew into a ministry called Voice of Judah Israel.  As they grew, they planted four additional 
congregations in southern Israel and welcomed two more existing ones into our family of congregations. In total Voice of 
Judah Israel oversees six local Israeli congregations. 

Since then, their main focus has always been to help the people of Israel through various humanitarian projects and share 
the message of hope in the Jewish Messiah. Pastor Israel has a deep passion for reaching the Israeli people with the 
Gospel, reconciliation between Jews and Arabs and helping the poor and needy.  

He personally mentors emerging leaders in his congregation so they can plant new congregations and meet the practical 
needs of people. He teaches regularly in various Bible schools and travels throughout the world to share about God’s work 
in Israel. 

Our Mission Statement 

Voice of Judah Israel is a voice in the land - proclaiming the message of Yeshua to 
the people of Israel, while reaching out to help feed the poor, and raise up a new 

generation of Israeli leaders who will usher in the revival in Israel. 
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ARBETET I ISRAEL VÄXER 
– ett nytt matutdelningscenter öppnat
Hjälp till dem som lever i 
efterdyningarna av kriget i Israel

Pastor Pochtar rapporterar:

Efter många böner, förberedelser och Guds under har vi nu öppnat 
ett nytt biståndscenter i staden Ramle. I Ramle lever alla invånare 
tillsammans. Arabbefolkningen delas upp i kristna araber och mus-
limer. I staden finns också många judar och messianska judar och de 
arbetar eller går i skola tillsammans med araberna.

En av Beit Hallel-församlingens pastorer Ariel hjälper tillsammans 
med sin arab-broder Jamil både jude- och arabbefolkningen. Detta 
visar tydligt åt människorna att i Yeshua är vi en familj, vi ber tillsam-
mans och betjänar fattiga tillsammans. Arbetet har bara börjat så vi 
har stora behov. Era kärleksgåvor och era böner hjälper oss framåt i 
detta nya arbete. Kom med och stöd biståndsarbetet i Ramle!

Gilla oss på Facebook och du stöder de hungrande  www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

BISTÅNDSARBETET I ISRAEL VÄXER. 

MdH-organisationen ger regelbundet mat till de mindre 
bemedlade i Israel. Med hjälp av församlingen Beit Hallel 
förmedlas hjälp från matutdelningscentret i Ashdod. Nu 
har ett nytt biståndscenter öppnats i staden Ramle. Kom 
med och välsigna Israel! 

Referensnumret för ditt stöd till Israel är 1177.
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