
Om Gud vill, kommer vi återigen att fira Sukkot (Lövhyddohög-
tiden) med en pilgrimsfärd till Jerusalem som befallts i 3 Mos 
23:44, 5 Mos 16:16. Tre gånger om året får vi höra; 
På den tiden skall man kalla Jerusalem ”Herrens tron”, och alla 
hednafolk skall samlas där för att ära Herrens namn i Jerusalem. 
Och de skall inte mer följa sina onda och hårda hjärtan. Jer. 3:17 
Beslutet fattades inte av det judiska folket eller någon annan 
nation, utan av Gud själv.
 
I dagens värld kan vi gå förlorade på många sätt, speciellt andligt. 
Det finns ett botemedel i 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 undervis-
ning skall gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. 
Skaparen kan kalla oss till desa möten tillsammans 
under sina vingar .

Under Sukkot, det är fantastiskt att se människor ”komma upp” 
från bokstavligen de fyra hörnen - Öst, Väst, Nord och Syd - 
för att sitta med oss   i genomskinliga hyddor, med himlen synlig 
genom taket och vindens susande genom väggarna. 
Tillsammans gläds vi i sju dagar med ett folkhav som består av 
en otrolig mångfald, uppmuntrande varandra i en ovanlig miljö. 
I själva verket förutsäger Sakarja 14:16, att en dag kommer det att 
krävas att nationerna skall komma till Israel för Sukkot. 
Vad betyder allt detta?

Sukkot symboliserar den gemensamma tron   vi har i Guds ”hyd-
da” för skydd över och runt omkring oss. Moderna vindar och 
skyfall i ”nya” läror, som inte drar från livets källa, försöker att 
skaka den struktur som förenar oss. Det är ingen tillfällighet att 
samma stormar också försöker förstöra hyddan av den återställda 
nationen Israel. Låt oss samlas under vår Gud tak och höja våra 
sköldar av tro, kalla andra till en återställd lydnad för hans plan. 
De som inte fysiskt kan ansluta sig till oss under högtiden,* 
kan stå med oss   i den andliga verkligheten av vår enhet. 

Med kärleksfulla hälsningar, Mordechai Klimer 
sabrafund@gmail.com
www.sabrafund.org 
 
*Följ med på ”Sabra Night.” Hålls i Christ Church i
Jerusalem Okt.2, 2015 17:00. Ett Shabbatskvällmöte med sånger, tillbed-
jan och ett budskap om Israel och nationerna på engelska. Förfrisknin-
gar och en gåva till alla deltagare!
OSA via telefon eller SMS till: + 972-54-281-5728

Det här året kan du finna nya 
krafter i din enhet med landet 

Sion och Jerusalem.


