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AUTA SABRAA AUTTAMAAN 

Sabra-talo Israelissa Auta holokaustista selvinneitä 

Ruoka-apua Sabra talossa 

Juutalainen palvelutyö,  

joka yhdessä  kristittyjen  

kanssa auttaa juutalaisia 

Israelissa ja Venäjällä 

Sillan rakentaminen 

Auta lapsia 



TIETOA MEISTÄ 

Mordechai (Moti) Klimer - Sabran 
perustaja - syntyi Israelissa ja 
kasvoi ortodoksijuutalaisessa 
perheessä. Hän palveli 20 vuotta 
Israelin armeijassa, sen jälkeen 
hänestä tuli sisäoppilaitoksen 
rehtori. Vuonna 1996 hän lähti 

Venäjälle Siperian ja Venäjän Kaukoidän 
juutalaistoimiston johtajaksi. Sabra sai siellä 
syntynsä ja Mordechai toteutti vision, jonka Herra 
oli hänelle antanut. 

SABRAN VISIO 

SILTA: “Kulkeeko kaksi yhdessä, elleivät ole 
keskenänsä sopineet?” Aam. 3:3 - Sabra 
rakentaa rukouksen, rakkauden ja armeliaisuuden 
siltaa. 

ALIJA: “Hän nostaa viirin pakanakansoille ja 
kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan 
hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä 
äärestä.” Jesaja 11:12 - Sabra auttaa juutalaisia 
palaamaan Israeliin, maahan, joka luvattiin heille 
kauan sitten. 

JUUTALAISTEN JUURIEN OPETTAMINEN:  
“että jälkipolvi saisi ne tietää, saisivat tietää 
vastedes syntyvät lapset, ja nekin nousisivat ja 
kertoisivat niistä lapsillensa. Niin nämä 
panisivat uskalluksensa Jumalaan eivätkä 
unhottaisi Jumalan tekoja, vaan ottaisivat 
hänen käskyistänsä vaarin.” Psalmi 78:6-7 - 
Sabra   kutsuu  meitä  takaisin  juutalaisten  juurien 
ja perinteiden sekä Jumalan ja Hänen kansansa 
yhteyteen. 

ARMELIAISUUS: “Eikö tämä: että taitat leipäsi 
isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun 
näet alastoman, vaatetat hänet etkä kätkeydy 
siltä, joka on omaa lihaasi?” Jesaja 58:7-11 - 
Sabran missio on auttaa tarvitsevia.  

ORVOT: “Katso, lapset ovat Herran lahja, ja 
kohdun hedelmä on anti.” Psalmi 127:3 - Sabra  
auttaa orpoja. 

Sabran työ Novosibirskissä Siperiassa 
kohdistuu: 
• Alijaan: tuomaan juutalaisia
takaisin 
heidän maahansa Israeliin 
• Opettamaan juutalaisia juuria ja
perinteitä 
• Humanitääriseen apuun
tarvitseville 
• Orpokoteihin: terveydenhoitoa,
koulutusta ja hylättyjen lasten 
kehityksen tukemista. 

Opettamassa juutalaisia juuria 

Jesaja 40:1  
“Lohduttakaa, lohduttakaa minun 

kansaani..”  נחמו נחמו עמי 

SABRAN TYÖ ISRAELISSA 

Auta juutalaisia paluumuuttajia 

Sananlaskut 3:27 
“Älä kiellä tarvitsevalta hyvää, 

milloin sitä tehdä voit.” 

Auta orpoja 

SABRAN TYÖ SIPERIASSA 

(VENÄJÄLLÄ) 
Sabra-talo Israelissa toimii siltana ja on 
keskuksemme: 
A. humanitaarisen avun jakamiseen 
• holokaustista selvinneille (taloudellinen
apu, ruokakupongit ja lääkkeet); 
• tarvitseville perheille;
• lapsiprojekteille kouluissa;
• uusien paluumuuttajien ensiaskelissa;
B. juutalaisten juurien opettamiseen; 
C. paikallisille vapaaehtoisille ja ystäville 
ulkomailta, jotka tulevat auttamaan talossa 
tai avun jakelussa, tarjoilemaan ruokaa 
tai tekemään käytännön työtä tarvitsevien 
kodeissa alueella. 

Vapaaehtoistyöntekijä Suomi 


