NYHETSBREV FRA HANDS OF MERCY 25. oktober 2012:

De som snubler binder om seg med kraft.
De mette lar segleie for brød, og de hungrige hører opp å hunger.
Hun som var ufruktbar, føder sju barn, mens den som er rik på sønner, visner bort.
Herren tar liv og gir liv, han fører ned I dødsriket og fører opp derfra.
Herren gjør fattig og han gjør rik. Han nedtrykker og han opphøyer.
Han reiser den ringe op av støvet. Han løfter den fattige opp av smusset
for å sette ham hos fyrster og gi ham et ærefullt sete.
Jordens støtter hører Herren til, på dem har han bygd jorderike.
Han verner sine frommes føtter, men ugudelige går til grunne i mørket.
For ikke ved kraft er mannen sterk. Hver den som strider mot Herren, skal bli forferdet,
han lar det tordne i himmelen over ham. Herren dømmer jordens ender.
Han vil gi sin Konge styrke og opphøye sin salvedes (Messias) horn.
En bønn av Hanna: 1 Samuel 2:1-10
(I sannhet en ‘Eshet-Chail’ som omtales i Ordspråkene 31)

Shalom (Guds fred) kjære venner.…
Disse ordene av Hanna gir stor trøst og mot for hver av oss som lider av de
gjentagende angrep fra fienden...i tillit til at den Allmektige har sendt sin englebeskyttelse over oss, og vil i sannhet sende sin lovede Messias for vår redning!

Disse tidløse ordene (I 5 Mosebok 33,v26 og v 29 og Salme 91,11) tilbyr stort mot til våre IDF soldater og til
oss også, som stadig lever med trusler fra våre fiender i Gaza, spesielt de siste få dagene med nær 100 raketter.

Sde’rot…Hvilket mektig eksempel på Guds beskyttelse og trofasthet…idet mer enn
98% av de dødelige rakjettene som ble avfyrt, traff ute på kibbutz-markene rundt vår
maktesløse Negev-by samfunn. Takk for deres bønner!

FORBEREDELSE FOR KRIG
Det er også oppmuntrende at Israels myndigheter arbeider tett med våre
hjelpetjenester for å forberede krigens virkelighet, siden Israel trues av “atom Iran” og
koordinerte angrepsplaner hos våre naboland. Med den raske spredningen av
resultatene av den arabiske ”våren” i Syria, Jordan og Saudi Arabia har vi som bor i
Israel mange grunner for bekymring. Likevel, midt i alt dette, vet vi at Den Allmektige
holder Israel trygt i sin omsorg, slik Han passer på deg, og alle sine rundt om i verden!

Så takk igjen, “Takk for at du står strekt med oss I bønn og støtte, mens vi sammen
tjener og venter på forløsning for dette løftets land og folk!
Mange velsignelser…
Ye’shi (Isai) Reinhardt og ‘Hands of Mercy’ teamet

Nyhetsbrev fra Hands of Mercy 15. august 2012:

I ØYET AV TORNADOEN
De sier: Kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk,
slik at ingen lenger minner Israels navn!
Salme 83:5

Israel's eksistens trues fra alle sider
"Hvem er disse i dette verset?" spør du kanskje. De samlede truslene fra Hezbollah, Hamas, Iran,
Egypt, Syria og andre likesinnede oppfyller denne gamle profetien. Israel's eksistens er i økende grad
truet, ja nå mens fiendlige naboland konspirerer og implementerer planer for ødeleggelse.

Israelere i krise
Vi lever under trusselen av disse kostante angrepene fra omkringliggende fiender som forsøker å ødelegge
Israel. Dette lille landet og menneskene kjemper for å overleve hvert angrep mens man hele tiden prøver å
bygge nasjonen og strever dag etter dag for å få mat på bordet for sine små. Denne kampen er av og til for stor..
De siste ukene har det oppstått massive protestaksjoner i flere Israelske byer med krav om at regjeringen
etablerer økonomisk og social rettferdighet med bedre loner og stabile priser/levekostnader. En demonstrant i
Tel Aviv satt fyr på seg selv I et selvmordsforsøk I håp om å få oppmerksomhet av myndighetene. Denne
mannen reflekterer et desperat behov for hjelp som mange i Israel roper på..
Disse demonstrantene tok til gatene i et desperat rop for hjelp. De gjorde det fordi det ikke var annen måte
eller løsning for dem. De ønsket å leve I verdighet. Men situasjonen I Israel har blitt ekstremt vanskelig,
spesielt for de nesten 25% som lever under fattigdomsgrensen. I områdene nær Gaza er prosenten enda høyere.

Som et svar på dette, så arbeider stab og frivillige I Hands of Mercy ut fra hovedsenteret for å bedre livet til
mange her i Sderot og for mange andre i Israel. Vi fortsetter å dele ut ton med mat, som tørr suppe-blanding,
ris, bønner etc. Vi har betalt importgebyrer for store mat-containere som er gitt oss fra Australia og USA. Vi
gjør det mulig for grupper flere steder i Israel å dele ut til de mest trengende individ og familier.

Vi har også et hjemmeindustriprosjekt som gir arbeid til personer. For tiden arbeider vi med smykkeprosjekt der vi betaler dem som lager smykker med bibelvers. Smykkene selger vi utenlands på reiser og vil
snart ha dem til salgs på vårt nettsted.

Takket være velsignelser fra vår Allmektige Far, så kan vi hjelpe andre I denne vanskelige tiden. Vi
TAKKER DEG for den viktige støtten du har gitt til vår front-linje hjelpetjeneste. Fortsett å hjelpe folket i
Israels land gjennom denne vanskelige tiden!
Må velsignelse og beskyttelse fra vår Skaper være over deg!

I forventning til vår nære forløsning...
Tzvi og alle i HOM Teamet

