Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg.
Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene.
Men over deg skal hans herlighet åpenbare seg. (Jes. 60,1-2)

Kjære familie og venner!
Hands of Mercy vil bringe deg våre varmeste
velsignelser når vi nå går inn i den gledelige høytiden.
Vi vil også uttrykke vår dype takknemlighet til deg og
din familie / forsamling for dine bønner og støtte til
denne frontlinje – omsorgstjenesten… idet vi tenker på
smertene som våre barmhjertighetsgrupper ofte
møter here i Sderot. Må Israels Allmektige velsigne
deg for din godhet! (Salme 82 & Malakias 3)
Bølger av raketter som forårsaker død og terror mot våre
sårbare samfunn har økt med hundrevis de siste
månedene, nærmest som direkte svar på de voldelige
revolusjonene med Islamske regimer rundt om. Det som
også truer er massevis av våpen, trening og strategiske
angrep av Hamas og Iran-støttede Islamske voktere.
Dette, kombinert med Irans økende mulighet til å
ødelegge Israel med atomvåpen, utfordrer vår lille nasjon
til å alvorlig forberede for krig.

På grunn av dette fokuserer Hands of Mercy nå mye
tid og utgifter på å fylle opp hundrevis av nødhjelps/overlevelses-esker som kan redde liv til trengende
familier som plutselig kan befinne seg isolert i
bomberom. Skulle en konflikt la vente på seg, vil disse
eskene bli distribuert til jødiske og Messianske
hjelpesenter rundt om i Israel for å hjelpe fattige
familier som sliter i livet.
Som et svar på generøse gaver fra organisasjonene
”Innsamling til de sultne”, ”Israel mat-utdeling” og fra
dyrebare rettferdige som deg, fortsetter velsignelsene
mot oss ved flere 40-fot ”mirakel-containere” med
mat til utdeling rundt om i Israel
Så igjen; takk for den viktige delen du spiller sammen
med oss i å nå ut med Messias sin kjærlighet til de
kjempende terror-offer familiene i Israel!
Må lyset av Hans ansikt fylle livene deres med spesielle
velsignelser når dere sammen feirer disse gledelige
helligdagene!

For Israels forløsning….
Ye’shi Reinhardt for ”Hands of Mercy”
Hjertelig takk for dine gaver, forbønn og støtte til Hands of Mercy!
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