
Samarbetsorgan i Israel

I redan drygt fem års tid har MdH-organisationen verkat 
i Ashdod i samarbete med den messianska församlingen 
Beit Hallel. En ny samarbetspartner är Global-Aliyah-or-
ganisationen som anlänt till Jerusalem. Tillsammans med 
dessa organ erbjuder MdH-organisationen uppmuntran 
och konkret hjälp till sådana som lever i svåra livsförhål-
landen.

Kärlek, mat och ryggsäckar

En av de viktigaste och mest mångsidiga arbetsuppgif-
terna i Beit Hallel-församlingen är att hjälpa de mindre 
bemedlade. Varje vecka delas i församlingens hjälpcen-
tral ut mat och grundförnödenheter till invandrare, men 
hjälpen räcker även till gamla, ensamförsörjare och änkor. 
För sådana som nyligen anlänt till Israel ordnar försam-

lingen kvällar 
för bekantskap 
i samband med 
judarnas fest,  
och dit sam-
las hundratals 
personer. Som 
avslutning på 
kvällen får del-
tagarna paket 
fyllda med mat 
och hygienar-
tiklar att ta med 
sig hem. Beit 
Hallel-försam-
lingen ordnar 
även bussresor 
till heliga platser, 

där man får gå i Jesu fotspår. Detta ger livsförändrande 
upplevelser åt invandrarna. 

Den bästa händelsen för barnen varje höst är utdel-
ningen av ryggsäckar. Till barnen i de familjer som lever 
i extrem fattigdom utdelas skolmaterial. Denna höst var 
MdH-organisationen med i insamlingen och över 300 
små elever gick till skolan med nya ryggsäckar på ryg-
gen. Även för dessa mindrebemedlade barn startade ter-
minen i glädjens tecken. 

Strömmen 
av �yktingar 
fortsätter

En av kontaktper-
sonerna skriver: 
"Ashdod är fylld 
av invandrare och 
hit strömmar �yk-
tingar in mer och 
mer. Växande anti-
semitism på olika 
håll tvingar judar-
na att söka skydd i 
Israel. De kommer 
hit, men livet utan 
språkkunskap, utan 
arbete, utan vänner, 
utan mat, utan rätt till 
hälsovårdstjänster leder till ett kämpande i månader, för 
vissa till och med i åratal. Människorna är mycket berörda 
av församlingens visade omsorg. I många ögon syns tårar 
av tacksamhet. Vi vill tacka för MdH-organisationens rikli-
ga pengagåvor. Ert regelbundna stöd möjliggör månatlig 
hjälp till nästan 700 mindrebemedlade och förbereder 
landet Israel för väckelse och ändetidens stora skörd."

Global Aliyah-organisationens representant Albert 
Veksler konstaterar att i Israel �nns tiotusentals judar utan 
medborgerliga rättigheter. Låt oss hjälpa dem som �yttat 
till Israel att få en början på sitt nya liv i sitt nya hemland. 
"Familjepaketet" innehåller mat- och hygienartiklar för en 
månad och kostar 50 euro.
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Egen ryggsäck och skolmaterial motiverar 
till studerandet. Vad skall det bli av dem?

I familjepaketen hittar man 
även linnekläder.
I familjepaketen hittar man 

Israel är under press

När du ger dina gåvor, kom i håg 
löftet som �nns i Psalm 122, 
"Önska Jerusalem frid! Må det 
gå dem väl som älskar dig."
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Nytt �yktingprojekt började i Libanon.
Den lokala WOL-församlingen i Beirut startade i septem-
ber 2016 en skola i ett �yktingläger i södra Libanon. Ett 
fem-personers lärarteam besöker varje vecka lägret som 
�nns i närheten av staden Chtaura. 

Mätta de Hungrande sköter om elevernas matservice. 
En stor del av de som bor i lägret är utan arbete och det 
gör deras vardag till en utmaning. Flyktingarna behöver 
mathjälp. kläder och skor. Behovet av leksaker är stort. Till-
sammans samlar vi till julen in gåvor till �yktingbarnen! (re-
ferens 4242)

I Israel förmedlar Mätta de Hungrande nödhjälp 
men även mera långvarigt stöd till behövande.




