“Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig" 1. Mos. 12, 3

Presserende Opråb til Danmark!
Coronavirus og Israel: Hvad skal vi gøre nu?!

Stå sammen med os nu! I denne krise hjælper Shuva nødlidende børn i Det hellige land!
I de seneste par uger, hvor jeg har siddet og læst i min Bibel på mit kontor, har jeg ligeledes bedt Gud lægge de
ord i mit hjerte, som jeg skulle skrive til jer i dette nyhedsbrev. Pludselig så jeg følgende ord for mig:
"Israel, Påske, Håb, Frygt, Enhed, Himlen, Adam, Lydighed."
Og jeg hørte en røst sige: "Ja, jeg giver og jeg tager."
Siden den aften, hvor jeg så og hørte disse ord, har vi oplevet
nogle meget mørke Coronavirus (Covid-19) dage. Disse
dage er svære at holde ud: Ældre mennesker dør og er
døende i hele verden. Mennesker mister deres job. Fædre
bliver sendt hjem uden brød eller månedsløn. Det spørgsmål,
vi stiller i dag er: Hvorfor? Hvorfor tillader Gud alt dette?
Jeg tror, at vi har fået endnu én og måske den sidste
chance for at vise Gud vores stærke tro på Ham, vores
taknemmelighed, og mest af alt - vores lydighed over for
Ham.
Helt ærligt! Vi havde ALT før "COVID-19": fra masser af frugt, grøntsager, fødevarer, kød - til gratis
digitale, sociale medier - og en masse forskellige typer af kommunikation. Vores "æbletræ" var så fyldt
med frugt, at vi ikke gad samle de faldne frugter op. Men hvad med familien? Hvad med de værdier, vi
har i dag? Jorden råber ud til os om at lade jorden være, som den var engang - eller bare for 10 år siden - og
behandle jorden, dyrene og hinanden bedre. Enlige mødre og enlige fædre er blevet helt almindelige
mange steder i verden. Børn, forældre og bedsteforældre - bliver taget for givet .
Hvorfor? Hvad er der sket med os mennesker, siden vi er blevet så fokuseret på os
selv? Vi er så blinde! Ikke taknemmelige for hvad vi har.
På mine bibelske rejser rundt i verden, slutter jeg ofte mine taler med at sige: "Hvem er
den lykkeligste person? Det er den, som er glad for, hvad han / hun allerede har?".
Men Gud siger til os i dag: “Vil du give en speciel Påske-gave til mig?" Hvorfor?
Det er for at vise, at vi skal huske, at “JEG ER” er Skaberen, og du er min
skabning og skal altid respektere og sætte pris på det liv, JEG giver dig. Se
omkring dig, folk har tusinder af "Facebook venner", men alligevel føler
mange sig mere ensomme end nogensinde, og de vender sig bort fra Gud.
Nogle myrder endog dem, som har givet deres liv til Gud. Rundt om i verden er
det mange steder forbudt at læse i Bibelen, og jøderne får med de gamle antisemitiske beskyldninger "igen" skylden for at være årsag til en krise, nemlig
Corona-krisen. Skønt seks millioner jøder blev dræbt netop pga. antisemitisme. Er du der stadig? Hører du? I 2013 forlod jeg Premier-ministerens
kontor, fordi jeg følte, at Gud kaldte mig til at følge ham. Dengang vidste jeg
ikke hvorhen og hvordan. Jeg havde aldrig hørt om "nationerne", som har en
så vigtig bibelsk forbindelse med Israel og med mig - og elsker Israel og mig.

Trods dét, sagde Gud: Du skal hjælpe mit folk med at komme tilbage til det land, jeg gav jeres forfædre,
både jøder og hedninger som ét folk. I de sidste otte år har jeg derfor rejst rundt i hele verden med
velsignelser fra Israel og med bibelske tolkninger af vores virkelighed i Israel. Mest af alt har jeg
talt om det afgørende behov for at elske og velsigne Israel og fastholde vigtigheden af både det
bibelske Israel og af staten Israel, det moderne Israel.
Han gav verdens nationer en gave "israelerne", som lever og er en troens og
kærlighedens gave til alle! Til os alle! Takket være Herren, Kongernes Konge
og Herrernes Herre, den eneste sande og levende Gud, Israels Gud. I dag har
vi en alvorlig pandemi "coronavirus", som tager tusinder af liv og holder os fra
hinanden, fordi vi skal "holde afstand". I stedet for at hygge os
i fællesskab med familie og venner, er vi nu tvunget til at holde
afstand til hinanden. *XG VLJHU DW GHW VNXOOH Y UH PRGVDW 0HQ MHJ WURU *XG
¡QVNHU, at vi værdsætter det, Han har givet os.
Han ønskerDWO UHRV \GP\JKHGRJDWV WWHSULVSnGHQIULKHG,YLKDU
,5. Mosebog 11, 26-28 siger Han: Hvis I adlyder Gud, vil I blive
velsignet, hvis ikke, vil I blive forbandet.
Jeg har et presserende spørgsmål til jer, som har følt og kender mit hjerte:
Shuva har brug for jer, mere end nogensinde! Vil I stå sammen med os?
Det er tid for at
Det er nu tid til at vise, at du tror på og værdsætter Israel og Shuva.
“Shuva” betyder på hebraisk "angerens tilbagevenden", og et af de mest betydningsfulde projekter i Israel,
som vi har etableret med jeres hjælp i årenes løb, er nu hårdt presset! Centeret giver social omsorg til børn med
særlige behov. I denne tid er børnenes forældre blevet arbejdsløse pga. Corona-krisen, og mange af dem har
intet arbejde at komme tilbage til efter krisen. I denne måned vil vort "Cheitz vaKesher "Center bruge
Shuvas donation til ansigtsmasker, så børn og voksne har mulighed for at komme hen på centeret, som
er så nødvendig for både børn og forældre i denne svære tid i Israel.
Vi vil gerne holde jer orienteret og opmuntret – så her er de aktuelle behov:
Ansigts-masker til børn og forældre - $ 2.000 pr. måned = 13.730 DKK
Mere medicinsk udstyr - $ 1.000 pr. måned = 6.870 DKK
Musik-terapi rum - $ 1.200 pr. måned = 8.240 DKK
Husly til “voksne børn med store behov” - $ 1.000 pr. måned = 6.870 DKK
Det totale behov er $ 5.200 pr. måned = 35.700 DKK ($ 62.400 pr. år = 428.390 DKK)
Du kan give dit bidrag på Mobile Pay 66270 - eller via konto nr.: 9712-0741793075, mærket ”Shuva” - Du kan få skattefradrag, hvis du opgiver dit CPR-nr.
Vi er dybt taknemmelige for et hvilket som helst beløb!
Vi opfordrer jer til at give et månedligt beløb - stort eller lille. Vi har virkelig brug for jer
og beder jer være vores partnere ved at give - ved at bede - og ved at slutte jer til vores trosvandring
og hjælpe de mest nødlidende israelske børn, som har brug for os i det hellige land.
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