TULUNGAN ANG SABRA UPANG MAKATULONG

Tumulong sa mga nakaligtas sa Holocaust

TULUNGAN ANG SABRA UPANG MAKATULONG

Ang Bahay ng Sabra sa Israel

Pagtatayo ng Tulay

Maari n’yo kaming
kontakin…

Tumulong sa mga Bata

Kung nais n’yo ng karagdagang
impormasyon tungkol sa SABRA o
kung ikaw ay interesadong maging
parte sa kakaiba o natatanging
kaganapan, maari n’yo kaming
kontakin at magiging kasiyahan
para sa amin na makatrabaho /
makatuwang sa gawaing ito.

Sa Pag itan ng mg a Jud io at
Kristiyano up ang mutulung an
ang Hud io sa Israe l at Russia
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TULUNGAN ANG SABRA
UPANG MAKATULONG

WWW.SABRAISRAEL.ORG
Poyektong Pagkain sa Bahay ng Sabra

TUNGKOL SA AMIN
Si Mordechai (Moti) Klimer, ang
nagtatag ng Sabra. Ipinanganak sa Israel at
lumaki sa mga pamilya ng mga Judiongorthodox nanilbihan s’ya ng 20 taon
bilang sundalo at nagging director ng
isang ahensyang mga Judio para sa Siberia at Russia (Malayong
silangan)
at doon isinilang ang Sabra at ipinatupad ni Mordechai ang
pananaw na ibinigay sa kanya ng DIOS.

Isaiah 40:1
“Inyong aliwn, Inyong aliwin ang
aking bayan..”
נחמו נחמו עמי

GAWAIN NB SABRA SA ISRAEL

Tulong para sa Olim

Kawikaan 3:27
“Huwag mong ipagkait ang mabuti sa kinauukulan,
kapag ito’y nasa kapangyarihang
gawin ng iyong kamay.”

PANANAW NG SABRA
TULAY: “Makakalakad ba ang dalawa na magkasama
malibang sila’y mayroong ginawang tipunan?” Amos
3:3 - Nagsasaliksik sa pagtayo ng tulay panalangin ang
Sabra, pagmamahal at awa;
ALIYAH: “Siya’y maglalagay ng sagisag para sa mga
bansa, at titipunin niya ang mga ipinatapon mula sa
Israel, at titpunin ang mga nangalat na Juda mula sa
sulok ng lupa.” Isaiah 11:12
Tumutulong ang Sabra sa mga hudiyong tao na
maibalik sa Israel, ang
matagal na nilang inaasam na lupang pangako.
PAGTUTURO NG MGA PINAGMULAN NG MGA JUDIO:
“…upang malaman ang mga iyon ng susunod na salinlahi, ang mga batang di pa
ipinapanganak na magsisibangon at sasabhin ang mga iyon sa kanilang mga
anak, upang kanilang ilagak ang kanilang pag-asa sa
Diyos, at hindi malilimutan ang mga gawa ng Diyos,
kundi
ingatan ang kanyang mga utos.” Awit 78:6-7
Muling ibinalik ng Sabra ang pinagmumulang tradisyon at
lspirituwal na pagkakabigkis sa pagitan ng Diyos at
Nasyon.
AWA: “Hindi ba ito ay upang ibahagi ang iyong tinapay sa nagugutom; at dalhin sa iyong bahay ang dukkha na walang tuluyan? Kapag nakakita ka ng hubad
iyong bihisan; at huwag kang magkubli sa iyong sariling laman?” Isaiah 58:7-11 Misyon ng Sabra ay tumulong sa mga nangangailangan nito.
SA MGA ULILA: “Narito, ang mga anak ay pamanang
sa Panginoon nagmula ang bunga ng sinapupunan ay
isang gantimpala.” Awit 127:3 - Maraming nagawa ang
Sabra para mapasaya ang mga ulila.

Boluntaryong galling sa Holland
Ang Tahanan ng Sabra sa Afula ay magsilbing daan
at nagging sentro:
A.Para sa pamamahagi ng makataong pagtulong
sa:
 Mag nakaligtas sa Holocaust, pangangailangan
pinansyal, pagkain at mga gamot;
 Mga pamilyang nangan gailangan;
 Proyekto sa esckuwelahan ng mga Bata;
 Unang hakbang ng mga bagong migranteng Olim;
B. Pagtuturo sa pinagmulan ng mga Judio;
C. Ang mga local na boluntaryo at mgakaibigan
nito na galing sa ibayong dagat ay dumating upang
tumulong sa mga tahanan at pagtulong sa mg
trabahong bahay sa mga hikahos at salat sa buhay.

GAWAIN NG SABRA
SA SIBERIA (RUSYA)

Tulong para sa mga Ulila

Pagtuturo sa pinagmulan ng mga Hudiyo

Sabra sa Novosibirsk, nakatuon ang Siberia sa:
 Aliyah: para ibalik ang mga Judio sa
bansang Israel;
 Pagtuturo ng mga pinagmulan at tradisyon ng
mga Hudio;
 Makataong
pagtulong
para
sa
mga
nangangailangan;
 Sa mga Ulila: pagbibigay tulong para sa
kalusugan, edukasyon at pag-unlad ng mga
inaabandunong Bata;

