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Tahdomme sydämestämme kiittää RN -järjestöä saa-
mastamme avusta, osoittamastanne rakkaudesta ja 
taloudellisesta tuesta hädän hetkellä Gazan sodan ai-
kana. Kahdeksan päivän aikana yli 1500 rakettia lau-
kaistiin Gazasta. Vaikka suurin osa niistä torjuttiin, 
osa pääsi läpi saaden aikaan tuhoa ja muutamia ih-
misiä menehtyi. Täällä Etelä -Israelissa tilanne on 
kaikkein vaarallisin. On päiviä, jolloin sireenit ulvovat 
kymmenen minuutin välein. Juoksemme suojaan rä-
jähdysten äänten kaikuessa ympärillä kiittäen Juma-
laa hänen yliluonnollisesta varjeluksestaan. 

Emme voi elää normaalia elämää näissä olosuhteis-
sa. Koulut ja työpaikat on suljettu, ja maanviljelijät 
eivät pääse pelloilleen. Erityisesti vanhukset ja sairaat 
ovat vaikeassa asemassa, koska he eivät uskalla pois-
tua kotoaan. Meillä on mahdollisuus auttaa tarvitse-
via, ja tiimimme vieraileekin kodeissa vieden ihmisille 
ruokaa ja rohkaisua. Lohduttakaa, lohduttakaa mi-
nun kansaani, kehottaa Sana.

Pelko koskettaa erityisesti lapsia. Olemme saaneet 
kuljettaa kuusi bussillista lapsia Bnei Asihista, Ashke-
lonista ja Ashdodista sota-alueelta turvaan Haifaan. 

Eilen aloitimme ruoanjaon kotiin myös invalideille As-
hodissa. Monet ovat kokeneet kauhun hetkiä pom-
mitusten aikana yksin kotona. Kuulemamme ker-
tomukset ovat sydäntä särkeviä. Eräs halvaantunut 
nainen kertoi, ettei hän sänkypotilaana kykene siirty-

mään suojaan. Voimme vain kuvitella, miltä hänestä 
on tuntunut siireenien ulvoessa. Kykenemättä liikku-
maan hän on voinut peloissaan vain toivoa, ettei hä-
nen kotiinsa osuisi. 

Eräs nuori mies, joka on juuri päässyt kotiin syöpä-
hoitojen jälkeen, on liian heikossa kunnossa voidak-
seen hakeutua hälytyksen tullessa suojaan.

Ihmiset ovat järkyttyneitä mutta erittäin kiitollisia 
runsaista avustuspaketeista, jotka sisältävät mm. ka-
naa, tonnikalaa, öljyä, riisiä ja muita perusruokatar-
vikkeita. Seuraava avustettavien joukko on keskityslei-
riltä selviytyneet ja lesket. 

Kiitos jokaiselle RN-tukijalle. Ruoka-apu on ollut kor-
vaamatonta viime päivien ajan. Ilman teitä emme olisi 
pystyneet auttamaan mutta lahjanne turvin olemme  
vieneet Jumalan rakkautta israelilaisille, ja Jumala on 
koskettanut monia. Jumala siunatkoon teitä ja täyttä-
köön kaikki tarpeenne, koska olette olleet valmiita sei-
somaan rinnallamme näiden koettelemusten keskellä.

Albert Veksler
Israel

Ensimmäisiä avunsaajia olivat invalidit.

Ruokkikaa Nälkäiset -järjestö kiittää Sinua rukouk-
sistasi ja lahjoistasi vuonna 2012 ja toivottaa Sinul-
le Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

 

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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TYÖ ISRAELISSA LAAJENEE 
Uusi ruoanjakokeskus avattu
Apua Israeliin sodan jaloissa oleville

Pastori Pochtar raportoi:
Monien rukousten, valmistelujen ja Jumalan ihmeiden jälkeen olem-
me avanneet uuden avustuskeskuksen Ramlessa,kaupungissa, missä 
kaikki asukkaat elävät sulassa sovussa. Arabiväestö jakautuu arabi-
kristittyihin ja muslimeihin. Kaupungissa on myös paljon juutalaisia 
sekä messiaanisia juutalaisia ja he työskentelevät tai käyvät koulua 
yhdessä arabien kanssa. 

Yksi Beit Hallel -seurakunnan pastoreista Ariel yhdessä Jamil arabi-
veljen kanssa auttaa sekä juutalais -että arabiväestöä. Tämä osoittaa 
ihmisille, että olemme Yeshuassa samaa perhettä, rukoilemme 
yhdessä ja palvelemme köyhiä yhdessä. Työ on vasta alkanut, joten 
meillä on suuret tarpeet. Teidän rakkaudenlahjanne  ja rukouksenne 
auttavat eteenpäin tässä uudessa työpisteessä. Tule mukaan tuke-
maan avustustyötä Ramlessa!

Tykkää meistä Facebookissa ja tuet nälkäisiä www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

AVUSTUSTYÖ ISRAELISSA LAAJENEE 

RN -järjestö ruokkii Israelin vähäosaisia. Ashdodissa 
Voice of Judah Israel -seurakunnan ruoanjakokeskuk-
sesta jaetaan säännöllisesti ruoka-apua. Nyt on avattu 
uusi avustuskeskus myös Ramlen kaupunkiin. 

Viite Israelin tukemiseksi on 1177.
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