
   

!
                      Jerusalem, Desember 2013 

Kjære venner, 

Når dette brevet skrives, er Jerusalem dekket av snø. Alt er stille; folk er hjemme, flesteparten er redde for 
å gå ut på grunn av glatte trapper og veier. Skoler er stengt og det meste av sosiale tjenester er lukket. Det 
er også umulig å kjøre bil, siden det er store mengder snø på veiene. Dette er den største snøstormen i 
desember på 50 år i Jerusalem. 

Jesaja bruker nettopp bildet av snø når temaet for skyld og for de rettferdiges gjenopprettelse blir 
introdusert i første kapittel: ”Vask dere, gjør dere rene! Få de onde gjerningene bort fra mine øyne, hold 
opp med å gjøre ondt, lær å gjøre godt! Søk det som er rett, hjelp den undertrykte, vær forsvarer for 
farløse, før enkers sak! Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de 
bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.” Jesaja 1: 16-18.  

Stiftelsen Machaseh har gått gjennom mange 
forandringer det siste året og vi vil møte 
mange utfordringer det kommende året også. 
Fra begynnelsen av 2014 begynner vi å betale 
leie for lokaler og fasiliteter til FELM, siden vi 
dessverre ikke fornyer partnerskapsavtalen 
med FELM. På tross av dette, gir denne nye 
situasjonen oss mulighet til å endre statusen 
vår til internasjonal humanitær organisasjon, 
noe som igjen hjelper oss til å utvide 
nettverket vårt, både her i landet og i 
utlandet. Fra begynnelsen av 2014 vil vi også 
ha mulighet til å søke statlig støtte for å hjelpe 
Holocaust-overlevende. 
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Samarbeid med stiftelsen “Central” 

Stiftelsen “Central” blir med oss i prosjektet med 
Holocaust-overlevende. Aktivitetsgruppen, som består av 
Holocaust-overlevende, er ledet av Alla Omelchenko, og 
møtes på Machaseh en gang i uken for å planlegge 
aktivitetene for de 70 Holocaust-overlevende som vi jobber 
med. Aktivitetsgruppen deler ut mat, arrangerer 
fritidsaktiviteter og hjemmebesøk. 
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“Amidar”-programmet 

For et halvt år siden startet vi et boligsponsingsprogram sammen med Amidar, det statlige selskapet som er 
ansvarlig for boligsponsing. Vi startet med å sponse en familie og nå har vi fått mulighet til å inkludere fem 
familier til i prosjektet. To av dem er aleneforeldre fra en religiøs bosetting, en med ni og en med 13 barn. 
Det er også et annet ortodoks par som er handikappet med fire barn og to familier til med store problemer. 
Alle disse familiene er klar over at vi er en messiansk organisasjon og at vi får støtte fra kristne 
støttespillere, og de har gått med på det. Programmet med Amidar er koordinert med hjelp av Feben, vår 
etiopiske sosialarbeider.  
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Samarbeid med Machaseh Finland 

I oktober hadde vi en fantastisk velsignet turne i Finland, organisert av Machaseh Finland, med en liten Kings 
Kids-gruppe fra Israel. Gruppen var blandet, jøder og arabere, en av dem var palestiner, og de delte hvordan 
Gud har gitt dem kjærlighet til hverandre, selv om de har blitt oppdratt med hat til ”den andre siden”. Alle 
disse unge menneskene har vokst opp i Kings Kids-gruppen og de fortalte at gjennom dette, har de blitt nødt 
til å møte hverandre i felles aktiviteter. Dette har sakte gjort at holdningene deres har blitt endret og de 
innså at alle hører til et større bilde; Guds familie, en familie der andre prinsipper råder: kjærlighet og 
respekt. 

Prosjektet med de eritreiske asylsøkerne fra 
Nitsana fortsetter og vi fikk utrolige nyheter fra 
de lokalt ansatte der, de fortalte at da de var på 
tur til Galilea i oktober, ble 25 av 26 gutter døpt 
i Jordan-elva av en lokal pastor. 

For bare noen dager siden fikk Nitsana fire nye 
gutter, så nå er det 30 gutter der. Når de blir 18 
år, forlater de Nitsana og begynner å jobbe. 
Disse guttene kan ikke returnere til Eritrea, til 
det er situasjonen der for farlig. Derfor blir de i 
Israel. Situasjonen er ikke lett, for de får ikke 
arbeidstillatelse. Likevel er det en spesiell 
avtale som gjør at de som ansetter dem, ikke får 
noen straff. Hmmm, interessant politikk. Vær så 
snill og delta i bønn for disse fantastiske guttene.  

Vi ønsker å takke alle dere for deltakelse, støtte, bønn og kjærlighet gjennom dette siste året. Takk for at 
dere gjør det mulig å fortsette denne utfordrende tjenesten Gud har åpnet for oss. 

Vi ønsker dere en vidunderlig og fredelig jul og et velsignet nytt år i 2014! 

I Ham,  

Machaseh-teamet 


