
En judisk organisation som tillsammans 

med kristna hjälper det judiska folket 

i Israel, Sibirien och i Östryssland



                   
    Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en 

ortodox judisk familj i Israel.
Han tjänstgjorde i 20 år i det israeliska försvaret och blev 
senare rektor på en internatskola.
Han reste till Sibirien 1996 som ledare för Jewish Agency i 
Sibirien och Östryssland. Därefter grundade han 
Sabraorganisationen för att fullborda visionen som Herren 
hade gett honom i Sibirien.

Sabraorganisationen är förverkligandet av Motis vision:

   
Sabra försöker att bygga en bro mellan kristna och judar genom undervisning och 
samarbete.

Sabra letar upp judar och hjälper dem och uppmuntrar dem till att flytta hem till Israel,
landet som de har fått löfte om för länge sedan.

Sabra leder det judiska folket tilbaka till deras rötter genom skrifterna, undervisning och 
genom att fira sabbaten och andra högtider. Sabra försöker att ge judarna tillbaka det 
rika arvet och de härliga löftena som är deras arvslott.

   
Sabra hjälper äldre, handikappade, sjuka och fattiga människor genom att ge humanitär 
hjälp som de är i desperat behov av. Sabra stöder också judiska församlingar och 
organisationer med hjälp och undervisningsmateriel.

  
    

Sabra hjälper föräldralösa barn i fosterhem och barn på barnhem (både judiska och icke-
judiska barn) genom att ge nödvändig humanitär hjälp, skrivmateriel, leksaker och 
enstaka behandlingar åt dessa verkligt utsatta barn.

Om oss… 

         
En bro

Alijah

Undervisning om judiska rötter och  traditioner.

Barmhärtighet

Föräldralösa barn

“Se hur gott och ljuvligt det är när bröderbor endräktigt tilsammans.”  Ps. 133:1

   “Han skall resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av Israel och de 
kringspridda av Juda från jordens fyra hörn”   Jesaja 11:12

   "…så att de får höra och så lär sig frukta Herren, er Gud, och noggrant följer alla ord i denna 
lag. Också deras barn, som ännu inte känner den, skall höra och lära sig den så att de fruktar 
Herren, er Gud, så länge ni lever i det land dit ni drar  över Jordan för att ta det i besittning” 
5. Mos. 31:13

” Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den” Ordspr. 3:27

 ”…dela ditt bröd åt den hungrige, skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den 
nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod.”
Jesaja 58:7



Alijah Judiska rötter

     Arbete i Sibirien och i Det ryska fjärran Östern

Sabras bas ligger i Novosibirsk Sibirien 
har varit en plats för judar i exil i 
generationer. Ofta har de varit förföljda, 
utan tillgång till biblar eller till någon form 
av undervisning. Många har blivit helt 
assimilerade i ett fullständigt sekulariserat 
samhälle. Men nu blir genom Guds nåd de 
löften som är givna till förfäderna 
uppfyllda, och många judar kommer 
tillbaka till Honom och vänder hem till Det 
heliga landet.

Sabra är starkt engagerat i processen i Sibirien med ”fiskare” som letar efter judar, 
ger dem information och uppmuntrar dem till att resa. Sabra stöttar dem också i den 
svåra processen med att hitta nödvändiga dokument och tillstånd, sörjer för 
understöd och transport för att komma till flygplatsen och ser till att de är väl 
förberedda för ett nytt liv i Det utlovade landet.

Gängse aktiviteter i Sibirien omfattar följande:
Värmestugor: erbjuder en härlig, hemlagad varm sabbatsmåltid i en varm lägenhet.
Sabbatsmåltid:  serveras till 70-80 personer varje vecka.
Undervisning: Vi undervisar om judiska rötter, traditioner och högtider och erbjuder 
kurser i hebreiska.
Humanitär hjälp inkluderande: mat, kläder, mediciner, medicinsk utrustning och 
andra grundläggande ting för fattiga, äldre och till familjer.
Finansiellt och praktiskt stöd ges också till judiska församlingar.



A f a i i       rbetet ör föräldr lösa barn  Sibir en
   

r h a kAntalet ba n i barn em h r o at till det 
u l n r  itred bb a u de  loppet av de s sta tio 

e n  a a aar n. Ma ga av dess  b rn v r helt 
r . r pove givna  U s rungligen leddes Sabra 

 d a p  till ett fatal ju isk  barn a ett barnhem. 
d s oMen a vi sag den fruktan varda n den 

 l  hos barnen, b ev det klart for oss att vi 
p  n -maste hjal a alla barne  pa barn

F t r n ihemmet. os e bar  bl r ofta placerade i 
g a jfatti a f miljer, och Sabra h alper ocksa 
s h a fdes a barn oc  der s osterforaldrar. Vi 

t e , vdelar u  klad r  ans arar for medicinsk 
e b  o jr ha il itering ch ger h alp ti l l  

h j rbe andling, dar en s ukdom a  
t V a me e , t l a ediagnos iserad. i del r ut mat, dicin r  hygienar iklar, eks ker och skolmateri l.

  

i  a t n b r o m oV  onskar t  ge barne  hopp om en att e framtid ch ge de stod f r halsa, utbildning 
och utveckling.

n e a i t  t   o  “Me  d n fattige sk ll n e bli glömd för all id, de betrycktas h pp skall ej 
. 9Bli om intet för evigt .” Psalt. , 19





Gäster och volontärer

   

      
Sabras bas ligger i Afula i norra delen av
Israel. Visionen som gavs i Sibirien är 
grunden för arbetet i Israel, men här är det viktigt att hjälpa nya israeler när de 
kommer till landet eller hjälpa dem som har bott i landet en tid men ändå är i stor 
nöd.

I nuvarande svåra ekonomiska situation är det stor nöd i lokalbefolkningen.
Sabra ger stöd lokalt till äldre, sjuka och utblottade människor som har kommit från 
det tidigare Sovjet eller andra platser och som är i stor nöd. Sabra hjälper också 
fattiga familjer och barn och ger dem omsorg. 

Att undervisa om judiska rötter, att skapa tro och förståelse och att fira sabbat och 
andra högtider är också nödvändigt i Israel. Många av dessa som kommer är lika 
långt från tron och lika främmande för sina judiska rötter som de var i Ryssland.

Gäster från utlandet kommer till Sabra för att lära mer om sina rötter för tron och lära 
mer om Israel. Lokala och utländska frivilliga hjälper till antingen i huset eller med att 
dela ut hjälp eller de gör praktiska arbetsinsatser i hemmen hos dem som verkligen 
behöver det.

Arbete i Det utlovade landet

   ”Därför säger Herren så: Jag har vänt tillbaka 
till Jerusalem i barmhärtighet. Mitt hus skall 
byggas där, säder Herren Sebaot, och mätsnöret 
skall spännas över Jerusalem. Ropa ut än en 
gång: Så säger Herren Sebaot: Än en gång skall 
mina städer flöda över av det som är gott. Herren 
skall än en gång trösta Sion, än en gång skall 
Han utvälja Jerusalem.”                                       
                                                 Sakarias 1:16-17



Barmhärtighet Givmildhet 

Vi hjälper nya israeler

Trösta, trösta mitt folk
Jesaja 40: 1



HJÄLP SABRA ATT HJÄLPA
Du kan bli medarbetare tillsammans med oss i detta viktiga arbete. 
Om du har lust att hjälpa till eller behöver flera upplysningar, så ta 
gärna kontakt med oss!

I  Sverige:

   I  Ryssland:

E-post: sabra@sabra.ru

 I  Israel:

E-post: israel@sabraorg.org

Kontaktpersoner:
Alf och Sigrid Bergner, Sjör 342, 83191 Östersund
Telefon: 0642-50064
E-post:  

Göran och Sonja Jonsson, Nyland 726, 83005 Järpen
Telefon: 0647-31013
E-post: 

Hemsida:  
Postgiro: 167 04 94 - 2
 

alf.bergner@telia.com

goran_jonsson4@hotmail.com

www.sabra.se

Hemsida: www.sabra.ru


