“Med vår Skapares hjälp fortsätter Sabra att
stödja fattiga människor, för att bygga en bro
av bön, kärlek och barmhärtighet på ett unikt
sätt. Gäster och volontärer från olika delar av
världen bevittnade en speciell skolfest och den judiska festivalen Tu B’Sh’vat. De kom för att ge en oss en värmande
hand i vinterns bittra kyla och det värmde många människors hjärtan. Jag är så tacksam för var och en av er och
som ger donationer och ber. Shalom och välsignelser!”
- Mordechai Klimer
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Skolprojekt
Första judiska Sidduren
- I Israel får barnen i första klass
sin första judiska bönbok i januari. Ett mycket speciellt ögonblick
i barnens och deras föräldrars liv.
Ett välsignat privilegium gavs
till Sabra:
att presentera Guds ord för en hel
klass i en av de fem skolorna som
vi stöder.

Deras familjer är mycket fattiga med många problem.
Den nya chefen är ung och
entusiastiskt och gör sitt
bästa för att ge dessa barn
en bättre framtid. Sabra satsade mycket på den här skolan. Som en del i projektet
hjälpte vi dem att renovera
sin samlingssal och för första
gången någonsin kunde de
hålla det här firandet.

Kärleksfulla talare som Rabbinen
från Afula och skolans rektor
uppmuntrade barnen och deras
familjer.

Jag berättade för dem att det är på
grund av vår Skapares godhet, som
vänner från olika länder hjälper oss
att göra skillnad i deras liv. Att ni,
mina kära bröder och systrar ber
för dem. Det är så betydelsefullt att
du är en del i deras liv. De kommer
alltid att minnas detta. Denna bro är
Sabras vision. Så jag ber dig:
”Sluta inte. Fortsätt!”

Skolan ligger i ett extremt fattigt
område och i fjol fick de nästan
slå igen. Men genom ett gudomligt ingripande var plötsligt
många fler elever registrerade
och de kunde fortsätta.

En sådan härlig tillställning!
Alla var glada och barnen
var överlyckliga!

“Du skall inskärpa dem hos dina barn…” 5 Moseboken 6:7

Tu B’Sh’vat - Nytt År för Träden - Februari 2017
Plantera träd i Sabra Trädgård - Traditionellt planterar det judiska folket träd på
Tu B’Sh’vat. Vår representant från England, Arthur Vincent kom till Israel och
planterade ett träd i Sabra House. Detta träd är ett minnesmärke för min älskade
bror Chris, som gick bort förra året. Tillsammans med sin fru och familj odlade de
grödor och förtjänsten av skörden investerade de i Sabra. Detta träd är en hyllning till hans händers arbete. Må hans minne bli till en bestående välsignelse!
“När ni kommer in i landet och planterar träd av olika slag…” 3 Moseboken 19:23

Nya Olim planterar träd
- Guds Ord säger oss
att plantera träd när
vi kommer in i Israels
land. Woaw, det här är
så känslosamt. Dessa
nykomlingar uppfyller
de gamla profetiorna
och gör Israel till en
Edens lustgård.
(Hesekiel 36:35)
Be för att deras egna rötter skjuter djupt ner i Israels
jord, så att de och deras familjer rotar sig med hast.

Donationer

Du kan vara en partner genom att ge en gåva
på PayPal. Klicka på DONERA på vår hemsida:

Skolfirande!

www.sabrafund.org

Eller genom att skicka en check till
vår adress i Israel.

HJÄLP

ATT HJÄLPA!

Våra volontärer Channah, från
Nederländerna och Satu-Maria
från Finland hälsar och berättar:
”Sabra hade glädjen att få fira
Tu B’Sh’vat i en av de skolor som
vi hjälper. Nyfikna barn samlades,
ihop med sina föräldrar, lärare och
en Rabbin, för att lära sig mer om
olika träd och deras frukter.
Detta för få dem att tänka på den
djupare betydelsen av deras tro
och tacksägelse till Skaparen för
allt han gett oss att njuta av och
att ta hand om.

Rabbinen gav intressant liknelse
till dem. Han sa:
”Du barn, du är som ett träd.
Du växer upp från ett litet frö.
Och ni föräldrar, lärare och Sabra,
måste ge dem starka rötter i sin tro,

Sabra Foundation:
Registrerad välgörenhet:
välgörenhet: 58-039-310-6
58-039-310-6
Registrerad
E-mail: sabrafound@.com
P.O. Box 7644, Afula 1871060, ISRAEL
Tel: +972(4)6491014
Mobil: +972(0)54 2815728
mycket kärlek, vägledning och visdom, så att
dessa ungdomar kan växa sig starka. Liksom träd
behöver barn också daglig kärleksomvårdad.”
Skolan skaffade en Skype-anslutning med en
klass i Connecticut, USA, med vilken de delar ett
utbytesprogram. Mordechai riktade sitt ord till
denna skola. Han uppmanade dem att komma
och plantera ett träd i deras förfäders land.
För oss som frivilliga är det så fantastiskt att
bevittna hur viktigt det är att vi välsignar dessa
skolor, barnen och deras familjer. Allt som står i
vår möjlighet att göra bör vi göra.
Varenda liten sak!

”skall du inte förstöra träden omkring...” 5 Moseboken 20:19

