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DØDELIG RAKETT-REGN

For å se en fryktelig 20 sekunds video kalt “15 sekunder for å redde din mamma”, se her:
http://www.unitycoalitionforisrael.org/gaza.php Den viser klipp av hvordan innbyggerne i Sderot opplever rakettangrepene fra Gaza. Veldig talende!

Kjære familie og venner...
Et dødelig rakett-regn er blitt utløst mot våre forsvarsløse beboelser i Sør Negev siden forige
Sabbat. Dette har resultert i alvorlige skader, trauma og ødeleggelse. Dette skjer i etterkant av
det næsten fatale anti-tank missil-angrepet mot en israelsk grensepatrulje. Beklageligvis er en av
disse soldatene fortsatt på sykehus i en kritisk tilstand, mens tusener sivile lider av trauma
og/eller skader på grunn av alle angrepene.

Også flere dødelige raketter har
truffet sårbare israelske samfunn
på Golan-høydene den siste uken,
som en følge av den raske
spredningen av ”arabisk vår” som
truer med å styrte Assads fryktelige
regime.
(Se nettstedet til Israel Idag her:
http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabi
d/178/nid/23488/Default.aspx. )

Uskyldige familier lider mest under disse stadige rakett-angrepene, som av og til treffer direkte,
som forrige natt på dette Sderot-hjemmet. ”Pris Herren”, ingen ble skadet, selv om den
forårsaket skader på bygget.

Mirakler følger alltid regnet med dødelige
raketter, som da en uskyldig bilist nesten ble
drept da han kjørte i Sderot...dette er bare en av
talløse hendelser i løpet av disse truende dagene.
Så ”Velsignet være Herrens navn” for Hans
engle-skjold og løfter om å beskytte alle som
stoler på Ham! For uansett om eller hvor fienden
sender sine piler/raketter mot deg, så vil vi i
takknemlighet dele med dere en takk til vår
HERRE for Hans ”åndelige forsikring” og lovede
daglige "Yeshu-ot" (frelse)!

Vår førstelinje hjelpesenter har startet et veldig spesielt nytt prosjekt for å bringe livsmot til
mange nye immigrant-familier fra Etiopia, som av myndighetene er plassert her i dette farlige
sør-Israel/Negev samfunnet. De mange tonn av våre innsamlede kvalitetsklær få nå “et hellig”
formål, idet hundrevis av ydmyke/beskjedne, fattige Etiopiske falash-mura jøder fra Gondar
mottar nødvendige klær som en forberedelse til den kommende kalde vinteren.

Det er også en voksende fattigdom og sult blant mange som bor i byene. Derfor har vi startet et
omsorgsprosjekt i Tel Aviv som vi kaller ”måltider på hjul”. Vi tilbyr en god og varm suppe og

vinterklær til hundrevis av hjemløse og vanskeligstilte mennesker, som har en stadig
vanskeligere og desperat situasjon på grunn av det stadig økende kostnadsnivået (særlig bo- og
levekostnader) i Israel. Det blir nå veldig tydelig hvorfor Gud har velsignet oss det siste året med
sju tonn vinterklær!
Så TAKK igjen for å stå med oss i denne viktige Israel-tjenesten – med sammen å nå ut med
Guds kjærlighet til Hans løftesfolk i dette Hans lovede land!
Alltid takknemlig...
Ye'shi (Isai) Reinhardt og 'Hands of Mercy' teamet

PS: VIKTIG – BØNN BEHØVES!
Vi er for tiden under Intense rakett angrep!
Takk for dine bønner!
PSS: Takk for at du ber for Aviv (gutten på bildet over) som har framskritt på
sin lange vei til rehabilitering.

