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PESACH-2011 BLESSING LETTER

Kjære venner av Israel, jødene og Hands of Mercy...
Shalom og velsignelser til deg, din familie og/eller forsamling ønskes i anledning påskehøytiden som vi feirer!
Hvilket privilegium å minnes sammen med Israel de mektige under Gud gjorde i den historiske forløsningen av sitt folk
fra Egypts slaveri. Mens surdeig/gjær i dag blir grundig fjernet fra hjemmene i Israel, benytter mange anledningen også
til å lete etter og fjerne ”surdeig” på innsiden. Å motta Guds frihet fra ting som binder, gir grunn for oss alle til å feire.

“Stå opp, min kjæreste, du min fagre, og kom ut! For se, nå er vinteren omme. Regnet er dratt forbi og er borte.
Blomstene kommer til syne på marken. Sangens tid er inne, og turtelduenes røst har latt seg høre i vårt land.”
Salomos høysang 2,10-12

Israel…hvilket vakkert Gud-gitt land! Overalt hvor vi ser, springer skjønnheten av nytt liv fram. Dette
vakre synet minner oss på Hans løfte om en dag å sende vår Messias for å forløse denne falne verden – en
verden rystet av økende naturkatastrofer, revolusjoner og krig.
Under daglige trusler av rakett-angrep, står tapre innbyggere i Sderot og Israel sterke, i tillit til at den
Allmektige en dag vil oppfylle sin lovede forløsning og frelse. For dette, blir vårt Hands of Mercy team
værende her for å nå ut med Guds forløsende vennlighet.
KRAFT TIL Å VELSIGNE
Som en følge av deres bønn og støtte gir Gud oss stadig med “Co-ach La-tet” (styrke til å gi og velsigne).
For eksempel, vår avdeling for klær har vokst, slik at vi er i stand til – både med kvantitet og kvalitet - å nå ut
med dette til de mange familier som lider som en følge av stadige rakett angrep mot byen vår.
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Ute av stand til å finne arbeid, stopper hundrevis hver uke for å få gratis klær, mat og oppmuntring i
deres deprimerende/nedtrykte liv. Som et resultat av å oppleve gjentagende handlinger i kjærlighet og
vennlighet (“Chessed”), har mange fått fornyet håp og tro på å komme seg gjennom de utfordrende dagene som
ligger foran.
ISRAEL FORBEREDER FOR KRIG

Vårt „Familie Bombe-rom prosjekt‟ er fortsatt i fokus disse dager ettersom Israel klargjør for nok en krig.
Mange varsler blir stadig uttalt ukentlig av Israelske ledere og vår interne sikkerhets kommando.
Derfor har dette overlevelsesprosjektet vårt prioritet. Vi koordinerer vårt arbeid med ortodokse og messianske
forsamlinger, og organisasjoner over hele Israel vil hjelpe oss med effektiv distribusjon av disse tilfluktsromboksene (med mat-forsyninger). Deres generøse støtte til dette kritiske overlevelses-prosjektet vil bli satt stor
pris på!

Avslutningsvis: Vi ber Gud om hans velsignelse over deg og din familie og/eller forsamling – mens dere
sammen feirer disse spesielle høytidene!
For Israel‟s utfrielse…
Ye‟shi Reinhardt for „Hands of Mercy‟

