
Man satt på golvkuddar runt bordet, med 
alla lutande sig på nästa persons skuldra. 
Att dela vårt personliga utrymme hade ett 
starkt budskap: 
Vi räddades från fångenskap inte som 
individer, utan som en del av ett folk.
Uttåget krävdes för att lämna Egypten som 
ett folk. Vi påbörjade en lång resa full av 
okända faror - baserat endast på Hans 
löften. Och sedan dess har Gud undervisat 
hela världen en oföränderlig läxa: 
Trots vår otrohet mot honom, som individer 
och som ett folk, kommer Han inte att ta 
tillbaka eller ändra Sina löften!
Andra lämnade Egypten tillsammans med 
Jakobs (Israels) söner (2 Mos 12:38). 

Som ett tecken på att Gud accepterade dem, 
gavs Israel en befallning som gällde för alla: 
Att vara vänlig mot alla främlingar som bodde 
ibland dem. Havet delades för dem alla, och 
alla mötte Gud vid Sinai. 
Tillsammans kämpade de mot amalekiterna, 
samlade manna och höll sabbatsvilan. 
Tillsammans stod de inför frestelser och uppror, 
och de starka stärkte de svaga.
Utvandrarna var en grupp som var totalt bero-
ende av sin guide; Aldrig mer kunde de lita på 
sin egen visdom för att nå destinationen, 
eller hur de skulle livnära sig på vägen. 
Nu, efter årtusenden av sådana resor, ser vi att 
ingenting kommer att förändra Guds uppfatt-
ning om sitt folk. Hans förbund är inte bero-
ende av vår rättfärdighet, utan beror helt och 
hållet på hans nåd och kärlek. 
Vi har ingenting åstadkommit, allt är hans 
förtjänst. Och Han kallar oss att vara beroende 
av Honom tillsammans.
På påskhögtiden ska vi lägga våra individuella 
liv åt sidan, och återigen komma ihåg, 
att Gud ser oss som ett folk. Låt oss erbjuda en 
stödjande skuldra för en bror eller syster att luta 
sig mot. Tillsammans kommer vi att vara 
varandra trogna i vår vandring med Gud.
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Kan någon luta sig mot din skuldra? av Mordechai Klimer

När jag var liten, firade min 
familj påsken i traditionell 
”lutande” ställning: 

Också en stor blandad folkhop drog upp med dem, dessutom får och nötboskap, en mycket stor hjord. 2 Mos 12:38



Kära vänner,
Påskhögtiden kommer snart och 
som vanligt, hjälper Sabra de fattiga 
och behövande, så att de också kan 
förbereda Påskens Sedermåltid.

Det är vår plikt att hjälpa 
de behövande.
Det är vår plikt att hjälpa 
de överlevande från 
Förintelsen.
Det är vår plikt att hjälpa 
de nya Olim; de flesta av 
dem hör om Påskhögtiden 
för första gången!
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Herrens Påsk: Ett minne för alla generationer från uttåget ur Egypten

2 Mos 12:17
”Ni skall fira det osyrade 

brödets högtid därför att jag 
just den dagen förde era 

härskaror ut ur Egyptens land. 
Det skall vara en evig stadga 
för er att fira denna dag från 

släkte till släkte.”

Psalm 37:8
Lita på Herren 

och gör det goda...

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

Tacksamma för att ha Matzabröd!

Ingredienserna i
Påskens Sedermåltid

Hjälp                        att hjälpa de behövande att tillreda Påskens Sedermåltid!

Detta är så viktigt: Med vår hjälp 
kan de fira uttåget ur Egypten till 
det förlovade landet.

Det är vår plikt och ett mycket stort 
privilegium!
Tack, och Gud välsigne ditt hjärta!
I Hans kärlek, Hans tjänare,

       Mordechai Klimer - Ordförande

Donationer:
Du kan vara en partner genom att ge på PayPal. 
Klicka DONERA på vår hemsida: www.sabrafund.org 
eller genom att skicka en check till vår adress i Israel.

Sabra Foundation:
Registrerad välgörenhet: 58-039-310-6

E-mail: sabrafound@.com
P.O. Box 7644, Afula 1871060, ISRAEL

Tel: +972(4)6491014
Mobil: +972(0)54 2815728


