Nyhetsbrev Hands of Mercy Israel:

Raketter treffer fabrikk i Sderot 29. juni 2014

Lørdag kveld da Sabattshvilen var over ble kveldsroen plutselig ødelagt i vårt lille samfunn her i
Sderot. Rakettalarmen (Tzeva Adom ”Rød fage”) ljomet for å advare og varsle oss alle om raketter
som var underveis. Sekunder etter hørtes en kraftig eksplosjon da raketten traff direkte på en fabrikk
i nærheten. Flammer og sort røyk fylte himmelen. Folk gikk ut fra husene sine for å se det
skremmende synet… ansiktene deres var fylt med frykt.

Det følgende er en førstehånds rapport av en innbygger i Sderot og et medlem av Hands of Mercy.
Yael's fortelling av hennes opplevelse viser noe av den virkelige historien bak den terroren vi lever med.

Forrige kveld satt jeg ved middagsbordet med mine venner da Tzeva Adom (”Rød farge”), rakettalarmen
gikk. Alle av oss er vant til dette, det var ikke noe spesielt. Det var det vanlige hoppet i hjerteslaget og
stillheten som følger mens vi venter på eksplosjonen. Denne gangen imidlertid, hendte det noe uvanlig
for mitt vedkommende.
Jeg er en Irak-krig veteran. Jeg vet akkurat hvordan det føles å ha granater og kuler fykende og sneiende
over hodet. Jeg har bodd i Israel I 7 år. Jeg var i Beersheva da operasjon Ildstøtte skjedde i 2012-2013.
Jeg er alltid forberedt på raketter. Det som jeg ikke var forberedt på var terrorfrykten i ansiktet på de tre
små barna som hadde sitt kveldsbad i sitt eget hjem hos mine venner som jeg var sammen med.

Det som nyhetene ikke forteller oss, er at Sderot og sør Israel ikke er en krigssone. Her er vi ikke soldater
som er klar og venter fiendtlige angrep. Her er vi venner som er samlet til middag, barn som bader på
baderommet, pensjonister som ser på TV. Disse rakettene faller på og like ved våre hus og hjem.

Da Kassam-raketten traff plastikk-fabrikken sist kveld, så rystet eksplosjonen hele huset. De følgende
eksplosjonene fortsatte noen timer mens brannfolka kjempet for å få de svære flammene under kontroll og
stoppe spredning til boligområdet der vi stod like over veien.

Mens vi prøvde å berolige barna, spilte leker og fortalte vitser og morsomme historier, da kom et nytt
angrep. En av rakettene fløy så nær huset at hele plassen ble opplyst i skarpt gult fra flammene i
raketthalen. Det var da jeg innså dilemmaet til alle foreldre i sør-Israel,
HVILKET BARN SKAL DU VELGE?
Vennene mine har 3 barn under 5 år. Takket være at vi var tre voksne, kunne vi ta hvert vårt barn, men
hva skjer når mor er hjemme alene med barna? Tar hun med seg det yngste barnet? Velger hun å ta med
seg jenta fremfor gutten? I de 10 – 15 sekundene det har tatt å lese dette avsnittet, må en mor i sør-Israel
prøve å få alle barna sine til tilfluktsrommet.
Hvilket barn ville du valgt å ta med?

På tross av den fryktelige virkeligheten som menneskene her, ung og gammel, opplever og møter, med
samme mot som de soldatene jeg var med i Irak, går livet videre.

Vi ble takknemlige over å motta en stor leveranse med korn, ris, linser og bønner fra våre
venner i organisasjonen “Kontainere med medfølelse” fra Australia, som vil holde ”ulvene fra
dørene”, (dvs hjelpe de mest vanskeligstilte menneskene/familiene fra økonomiske
problemer/inkasso/tvangsauksjoner).

Eieren av fabrikken har forsikret sine ansatte om at de vil bli ivaretatt og gir dem mulighet til å
bygge opp fabrikken sammen, slik at de beholder jobbene og lønningene sine under
gjenoppbyggingen.

Takket være deg og din vennlighet som giver så har vi i Hands of Mercy vært i stand til å
sende en trailer full av mat og klær til en forsamling i nord-Israel, der innbyggerne må leve I
trusselen av raketter fra Hizbolla.

Vi fortsetter å be og tilby vår hjelp og støtte bade, åndelig, følelsesmessig og fysisk/praktisk
støtte til de som er rammet av terror, og deres familier.
Må Gud Herren være med deg og dere alle også.

Takk for at du er der for oss, at du er med og bryr deg, og for dine stadige bønner, mens vi sammen fortsetter å
tjene og nå ut med Messias sin kjærlighet.
Dersom du ønsker å vise Guds lys til terror-ofrene, gjennom å støtte dem økonomisk så kan du gi din gave til
Hands of Mercy Norge sin bankkonto i DNB (1503.03.56095).
Med dyp takknemlighet…. Hands of Mercy staben
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