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Situationen i Israel

Inriktning och Politik

På dessa områden befinner sig Israel i en mycket speciell situation.

Politiskt sett har valen som ägde rum i år bildadat en regering som inte är stabil. Koalitionen har en 

knapp majoritet av 61 medlemmar i Knesset, vilket skulle vara relativt lätt att störta. Detta har lett till 

att regeringen gör en massa saker den hårda vägen. Ur ett politiskt perspektiv har situationen 

blivit alltmer komplicerad. Frågor som en gång var i händerna på det Israeliska folket, har alltmer 

flyttas utanför deras räckvidd under olika förevändningar.

När vi ser vad som händer i länderna kring Israel, vars invånare de flesta är vårt folks fiender, 

är situationen helt instabil. Tragedier som orsakas av krig är vardagsmat, där kvinnor och barn slaktas 

rakt framför en tyst och känslokall värld som inte svarar på de chockerande rapporter som kommer. 

Samtidigt anklagas Israel för ”krigsförbrytelser” för att helt enkelt försvara sig mot terrorn som

kommer från Gaza.
 

Det verkar som en hand medvetet har separerat Israel från andra länder, medan samtidigt troende 

som älskar Israel höjer sina röster och försöker stå uppför Israel. Jag har personligen hört uttalanden  

under mina resor genom olika länder.  Många av våra vänner bland troende kristna säger; 

”Jag älskar Israel på grund av Israels Gud.”

Fler och fler tar till sig välsignelsen och profetian av Bileam över Israel i 4 Mos 23:10; 

 Må jag dö de rättfärdigas död, må mitt slut bli som deras!

Allt detta pekar på en speciell tid som närmar sig som ett turbulent, ständigt föränderligt 

vädersystem.

Den Ekonomiska situationen

Ur ekonomisk synvinkel är Israel förmodligen mycket bra ! En besökare i detta land ser allt blomma. 

Öknen producerar blommor och grönsaker, man har upptäckt gigantiska gasfält utanför den israelis-

ka kusten som lovar ökat välstånd och den israeliska ekonomin tycks ha undgått olyckor som drabbat 

andra länder. Och ändå är det fler och fler israeliska familjer som kommer in i en cirkeln av fattigdom . 

Den officiella statistiken säger oss att vart tredje barn i Israel går till sängs hungrig.

Kanske är det lätt att förklara denna lucka i ekonomiska termer, men jag tror att det finns en   

mycket djupare förklaring som går utöver vetenskapliga uppgifter och vanlig materiell logik;

 Fattiga kommer nämligen aldrig att saknas i landet, därför befaller jag dig: 

 Du skall villigt öppna din hand för din broder, för de behövande och fattiga i ditt land. 

 5 Mos 15:11

Att hjälpa de behövande i landet blir ett verktyg eller material för att bygga en större struktur som vi 

befallts att bygga. Det är ett verktyg som alla troende måste använda sig av;

 Men nu reser jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga. Makedonien och Achaia har nämligen  

 bestämt sig för att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. 



 Så har de bestämt, och de står också i skuld till dem. För om hedningarna har fått del i deras 

 andliga goda, så är de  också skyldiga att betjäna dem med sitt materiella goda. Rom 15:25-2
 

Hjälp till barn och skolor

I år har vi ökat vår nivå av hjälp till skolor i vårt område. Vi fokuserade på tre skolor och två inter-

natskolor, för att förbättra barnens inlärningsmiljö. Detta är en högt prioriterad utbildning, inte bara 

för att lära ämnet men för att utbilda barnen hur de skall relatera till sin omgivning. 

Vi stärkte också anslutningen av barnen till landet Israel och Jerusalem - till exempel med fria resor 

runt om i landet för barn vars familjer inte har råd med vanlig bekostnad av skolresor. Vi gjorde det 

också möjligt skolorna för att fira de traditionella helgdagarna i Israel, som är varje barns arv som en 

del av det israeliska folket.

Vi gav näringsrik mat till barn som saknade det, liksom skolutrustning som bokväskor och andra 

saker som behövs. Israeliska familjer vet alltför väl hur mycket det kostar att skicka ett barn att få 

”gratis” utbildning. Likaså på internatskolor hjälpte vi barn från behövande familjer att känna sig lik-

ställda med sina kamrater genom att ge dem alla nödvändiga skolsaker som alla andra har.

Stöd till förintelsens överlevande

Hjälp till överlevande från Förintelsen i vårt område har utvecklats till ett permanent inslag, tack vare 

verksamheten i Sabra. Köpa mat, hjälpa till med mediciner, skjutsa dem som behöver gå till sjukhuset 

eller hälsokliniken och fira helger tillsammans på Sabra House är bara några av de saker som våra 

volontärer från utlandet gör med villiga hjärtan. Födelsedag för någon av våra överlevande är alltid 

en speciell händelse och en dag som är oerhört viktigt för den enskilde.

I år var vi inbjudna till Yad Vashem Holocaust Memorial, där jag talade med Förintelsens överlevande 

organisationer. Det var en speciell upplevelse. Att nå ut till överlevande från Förintelsen är mycket 

viktigt. De är ett levande bevis på vad som hände i Europa bara för 70 år sedan. 

Varje år minskar deras antal allteftersom de lämnar denna värld. Vissa kan inte längre kan stå eller gå. 

De behöver mer hjälp för varje år. Sabra står redo att ge dem det.

 

Hjälp till behövande familjer

Vi har en gudabenådad möjlighet att stödja familjer som inte kan bära de höga levnadskostnaderna 

i Israel. Detta är en viktig del i Sabra visionen (Jes 58:7-11). Vårt stöd uttrycks genom att ge förpack-

ningar av livsmedel och andra förnödenheter. Några av mottagarna kommer till Sabra House för 

att hämta upp dem, och andra som inte kan lämna sina hem, levereras det till dem av våra leende 

volontärer.

Våra volontärer arbetar också fem dagar i veckan för att laga middagar till behövande. Dessa serveras 

två gånger i veckan på Sabra House. De andra tre dagarna kör volontärerna lagade måltider till andra 

distributionspunkter eller direkt till hemmen till dem som inte kan förflytta sig.

Dessutom arbetar vi i partnerskap med en annan välgörenhetsorganisation som gör ett enastående 

arbete. Den leds av en pensionerad man vid namn Avraham, en dyrt älskad ”tsaddik” (rättfärdig man) 

som finner stor glädje i att hjälpa andra. Detta arbete är centrerat till Afula Illit, ca 4 kilometer bort, 

som har blivit en annan knutpunkt för matdistribution.



Aliyah Aktiviteter i Sibirien, Ryssland 

 Han skall resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av Israel 

 och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn.  Jes 11:12

Sabra fortsätter i sitt uppdrag att hjälpa dem som har rätt att invandra till Israel att göra ”aliyah,” 

i samarbete med den sionistiska Jewish Agency i Ryssland. Flykten från området Sibirien dessa dagar 

skiljer sig från tidigare år. Emigrationsprocessen blir alltmer komplicerad, kostsam och arbetskrävan-

de. Sabra anpassar sig till den förändrade situationen och fortsätter att hjälpa de judar som vill få ett 

nytt liv i sina förfäders hemland.

Vi har också utvidgat vår hjälp till behövande föräldralösa barnen i Ryssland.

Utlandsresor 

I år var en tid av genombrott för mig att besöka olika länder. Jag hade förmånen att få tala i Holland, 

Storbritannien, Tyskland, Finland, USA och Brasilien. Det var en glädje att besöka nya platser och få 

nya vänner.

I Brasilien till exempel, öppnades nya dörrar för Sabra. Troende som älskar Israel och som vill länka sitt 

öde med det israeliska folket, uttryckte en kärlek som jag både kunde se och känna. 

Några djärva åtgärder vidtogs för att stödja och utveckla Sabra´s arbete bland folket i Israel.

I USA var samma uttryck av kärlek och jag kände en stor öppenhet gentemot Israel och Sabra. 

Jag möttes av många kära vänners erbjudande att hjälpa oss att lätta våra bördor och stödja vårt 

arbete.

I Finland förnyade vi vänskapen med många kristna som älskar Israel och som gav Sabra ett kärleks-

full välkomnande. Ett antal finländska troende har beslutat att komma som volontärer till oss.

Volontärer

Sabra välsignades i år med frivilliga som verkligen brydde sig och som gav av sig själva i tjänst till 

behövande Israeler inom ramen för Sabra´s arbete. Den senaste volontären i skrivandets stund, 

är en underbar kvinna från Holland, som har en djup vördnad för Gud och gav fritt av sig själv. 

Hennes önskan att tjäna var så stor att hon grät av glädje över möjligheten att få arbeta med oss.

Volontärer har kommit till oss från Storbritannien, Norge, Sverige och Holland. 

Vi är på väg att välkomna fler av dessa fantastiska tjänare från Finland och Brasilien. 

Vi ber att de skall bli välsignade med hälsa, visdom och styrka att utföra detta heliga verk.

Våra mål för det kommande året

Vi hoppas kunna fortsätta att göra samma arbete som nu pågår och uppfylla målen i Sabra vision; 

• Fördjupa och bredda förbindelserna mellan kristna och Israels folk.

• Utöka verksamheten i Israel och Ryssland, beroende på hur finansieringen utvecklas/tillåter.

Vad vi har kunnat åstadkomma hittills för att bygga dessa broar mellan kristna och judar är inte 

enbart på grund av vår stora önskan att göra detta, eller för att vi är bättre än alla andra, men efter-

som den Allsmäktige vill att detta görs och har delegerat en del av dessa uppgifter till oss.



När jag läser Jesaja 2:3...

 Ja, många folk skall gå i väg och säga: ”Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. 

 Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar.” 

 Ty undervisning skall gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. 

... då ser jag mer än bara en vacker sång att sjunga, eller något att glädja sig åt och prisa Gud för. 

Att ”gå upp” på en bergstopp är en tröttsam och krävande klättring! 

Men att ”gå upp” med vänner, hand i hand, och ser till att vi alla kommer att nå toppen...

 - vilken förmån. Som Jude från en judisk familj som håller Israels traditioner, ser jag det som ett stort 

privilegium att vara en partner i detta underbara brobyggande projekt.

Vi hoppas att vårt arbete kommer att gå framåt, tack vare era böner och support, samt praktisk hjälp 

från frivilliga i detta heliga verk. Min bön är att alla de som älskar Israel kommer att stärkas och upp-

muntras av Skaparen, precis som han gjorde med Josua, Nuns son;

 Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? 

 Var då inte förskräckt eller förfärad, ty Herren , din Gud, är med dig vart än du går.” Jos 1:9. 

Med stor kärlek till er, våra syskon

Mordechai Klimer

Sabra´s Kalender för 5776

Efter mycket arbete och investeringar, är vår judiska helgdagskalender äntligen tillgänglig! 

Vi är upptagna med att förbereda dem för leverans. Det är spännande att se vänner packa dem för 

leverans över hela världen. 

Var och en kommer med en välsignelse och en bön, nerpackade av kärleksfulla händer.

Alla som har skickat oss sina adresser bör få sina kalendrar mycket snart. 

Om du ännu inte har gjort det, skicka din postadress så snart som möjligt till vår e-post:

sabrafund@gmail.com

Er tjänare i Guds kärlek,

Mordechai


