Översättning:
"Allt ett barn behöver, är en
vuxen som tror på honom."

GE OCH DU FÅR TILLBAKA
I den heliga Skrift kan vi läsa på så
många platser, att när du ger dig får du.
Varje gång jag läser detta undrar jag: "Är
detta anledningen till att jag behöver få?"
Det är en befallning att hjälpa de
behövande, att hjälpa till med glädje och
naturligtvis vill vi att uppfylla detta
budet. Men du måste fråga dig själv, vad
är meningen "för att få tillbaka"? Eller,
på vilket sätt "för att få tillbaka"? Senast
söndag 28 augusti, jag tror jag förstod
innebörden av "glädjen att ge och ta emot
tillbaka."
Du, från alla delar av världen, att du älskar
Israel, ber och hjälper behövande i landet
Israel, jag talar till dig!
Som ni vet, den här veckan är sommarlovet
avslutat och barnen går tillbaka till skolan
torsdagen den 1 september. Många av våra
vänner gav donationer för skolbarn och
naturligtvis Sabra hjälper och fortsätter att
hjälpa dessa ungdomar i början av det nya
läsåret.

Av Mordechai Klimer
Kära vänner, atmosfären i korridoren och
toaletter har helt förändrats. Reparationer har
gjorts. Restaurering och förnyelse med fräscha
färger - platsen var vacker. Ett inbjudande
område för barnen. Detta kommer verkligen
att ge dem en bra känsla. De kan lära sig i en
glad miljö. Jag kunde inte hålla tillbaka
tårarna..
Mina kära vänner, det är så mäktigt att se hur
din donation har gjort en förändring till det
goda. Ett glädjande erbjudande från er syskon
och ni som ber. Naturligtvis måste denna skola
göra mer åtgärder, men det är en mycket
trevlig början.
Och jag kan försäkra er om att även Skaparen
ser på och tittar på dem som gärna ger. Saken
är den, att när du ger så sår du. Se hur det
kommer tillbaka till dig: uttrycken av glädje
och lycka av rektor, lärare och några av
barnen i fyra ord:

«Oj! Vilken vacker plats!»

Igår besökte vi en av dessa skolor. Rektorn
välkomnade oss varmt. När vi satt ned på hans
kontor, frågade han mig: "Mordechai, minns

du vad du såg för 2 månader sedan när det
gäller situationen för vissa delar av denna
skola?"
"Ja!", Sa jag.
"Kom, jag ska visa dig, hur det ser ut i dag".
Vi följde honom till en av skolbyggnaderna och
så fort jag kom in såg jag en metamorfos
framför mina ögon.

"Det, mina kära vänner, är till dig. Jag hoppas
att vi kan fortsätta.

Den frikostige blir rikligen mättad... Ordspråksboken 11:26

Här är några bilder som visar dig situationen före och efter så att
du verkligen förstår varför rektorn, lärare, barn, Sabra-teamet och jag är så glada.
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Mordechai med Borgmästaren

Genom att ge får du deras glädje;
Det är ett privilegium att vara en del av det som Gud gör.
Med kärlek, din bror ,
Mordechai Klimer
Chairman

Du kan vara en partner som ger på PayPal. Det finns
en länk på vår hemsida: www.sabrafound.org eller
genom att skicka en check till vår adress i Israel.

HJÄLP

ATT HJÄLPA!
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”Av barns och spädbarns mun har du berett en makt Psalm 8:3”

