Tammikuu 2022

Työ
Israelissa
laajenee

info@ruokkikaanalkaiset.fi • ruokkikaanalkaiset.fi
Lindforsinkatu 2 (2.krs) • 33720 Tampere • 045 319 5533

Työ Israelissa laajenee
Viime heinäkuussa alkoi työ Ashdodin lisäksi
myös Nasaretissa, Pohjois-Israelissa. Nasaret
on pääosin arabikaupunki ja RN-työstä vastaa
Home of Jesus the King -seurakunta pastori
Saleem Shalashin johdolla. Tämä arabikristittyjen seurakunta jakaa ruoka-apua kaikille
pyrkien rakentamaan ”ystävyyden siltaa” juutalaisten ja muslimien välille.

Pastori Saleem Shalash kirjoittaa:
Pandemia-aika on tuonut tullessaan maahamme paljon epävarmuutta ja Jumala käyttää seurakuntaansa tukemaan ihmisiä tässä
tukalassa tilanteessa. Koronatilanne täällä
Nasaretissa on hankala, työttömyysluvut

Pastori Saleem Shalash kiittää.

korkeat ja mittavat koronarajoitukset edelleen voimassa. Köyhien määrä on kovassa
kasvussa niin arabien kuin juutalaistenkin
keskuudessa. Jopa 25% väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Jaamme ruokatukea
kahdesti viikossa sadoille ihmisille ja rukouksemme on, että yhdessä Ruokkikaa Nälkäiset
-järjestön kanssa tavoittaisimme yhä useampia vaikeaan tilanteeseen joutuneita perheitä.
Usein meiltä kysytään miksi me autamme.
Tämä kysymys antaa mahdollisuuden kertoa
Jeesuksesta. Olemme huomanneet, että ruokatuki totisesti avaa ihmisten sydämet evankeliumille. Panostamme myös nuorisotyöhön,
sillä nuorten keskuudessa on ilmassa herätyksen tuntua. Nuoret Israelissa etsivät totuutta.

Traditiot eivät enää kiinnosta, aito, elävä usko
sen sijaan kyllä. Ilolla voin kertoa, että pandemian aikana seurakuntamme on saanut
nähdä tuntuvan kasvun. Jumalan suosio on
päällämme, mutta suuria haasteita täytyy
vielä voittaa tavoittaaksemme rikkinäiset ja
elämän tarkoitusta etsivät. Viljavainiot ovat
valmiina leikattaviksi täällä Israelissa. Joulukuussa tavoitimme niin juutalaisia, muslimeja,
arabeja kuin druusejakin jakamalla ruokaa ja
joulun sanomaa.
Sinä, joka olet mukana tukemassa et vain ruoki Nasaretin nälkäisiä,
vaan tuot Kristuksen valoa pimeyteen ja kylvät sovintoa.
Olemme hyvin kiitollisia yhteistyöstä RN-järjestön kanssa.

Jumala siunatkoon Sinua
osoittamasi anteliaisuuden ja
rakkauden tähden!
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myöntää Poliisihallitus / Arpajaishallinto 5.1.2022. Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta
Ahvenanmaata. Voimassa toistaiseksi 5.1.2022–31.12. Varoilla autetaan hädänalaisia ihmisiä
maailmanlaajuisesti: Afrikan, Aasian, Etelä– ja Keski–Amerikan ja Euroopan maissa,
katastrofialueilla ympäri maailmaa sekä Suomen vähäosaisten parissa.

Rahankeräyslupa RA/2022/11,

KÄYTÄTHÄN ANTAESSASI VIITENUMEROITA,
JOTKA LÖYTYVÄT OSOITETIETOJESI
YHTEYDESTÄ.

