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Fra fattige i Ashdod:

TAKK FOR MATEN
Brev fra pastor Israel Pochtar i Ashdod:
«Shalom! Tusen takk for generøsitet, kjærlighet og support som Exodus Nord viser
fattige i Israel. Vi kunne ikke delt ut mat, klær og annet nødvendig uten partnere og
venner som dere.
På vegne av alle personer som har blitt hjulpet fra distribusjonssenteret til
menigheten «Voice of Judah», vil vi si et stort TAKK. Dere kom med hjelpen!

Pakker med mat og annet nødvendig
som vaskepulver og lignende står klar
til utdeling. Denne vinteren har
mange fattige trengt noe ekstra.

Flere enn 310 familier fikk matpakker
Der var holocaust-overlevende, alenemødre og ukrainske immigranter blant andre som fikk
matpakker. Behovet er stort i flere byer i Israel, siden landet tar imot mange immigranter. Mange
flere kunne trenge slik hjelp, også i Ashdod der disse pakkene ble delt ut. Menigheten ber til Gud
om flere partnere, så hjelpen kan nå videre ut.
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Konsert:
Alle som fikk pakker ble invitert til
konsert, der de fikk høre evangeliet i
ord og toner. Disse menneskene ble så
berørt og noen gråt da de opplevet
omsorgen fra menigheten. De fikk også
høre at kristne fra andre land gjorde
det mulig å skaffe matpakkene.
(Jeg har flere ganger vært framme på
podiet i menigheten og mottatt takk
for god hjelp. Denne takken gir jeg
videre til dere alle som hjelper disse
menneskene gjennom Exodus Nord).

Bilde fra konserten.

Det ligger noe forunderlig i ordene fra Herren til Abraham i 1. Mos. 12,3: «Den som velsigner deg,
skal Herren velsigne». Det løftet ser ut til å virke.

Her ser vi en mamma som har fått klær
til familien i tillegg til matpakken. Glade
ansikter.

Messiansk jødisk-arabisk forsoningskonferanse i Tyrkia
Pastorene i de messianske menighetene i Israel (ca 150 mess. Menigheter) er en gang i året sammen med
arabiske pastorer i de nærliggende land. For det meste møtes de i Tyrkia. I mars kom pastor Israel Pochtar
tilbake fra forsoningskonferansen med stor optimisme etter et glødende fellesskap.
Det var både oppbyggende og en «øye-åpner» å høre historiene og vitnemålene om hva som skjer i
regionen, forteller Pochtar. Det er mye mørke, blodsutgytelse og forfølgelse.
Bare i Jordan har folketallet øket fra 4,5 mill. til 8,5 mill. de siste fem år. Fire mill. er flyktninger fra Syria.
Dette betyr stort press på økonomien, og livet blir hardt. Men de troende når flyktningene med Guds Ord.
De siste to årene har 70 nye kirker blitt dannet i nærområdene til Israel.
I Irak er situasjonen alvorlig. Der er det farlig å preke evangeliet. Kirkene er fullstendig under jorden, og de
må møtes i hjemmene. ISIS er bare 60 km fra Bagdad, og de kristne ber om forbønn, for de frykter det som
kan komme. Kristne blir drept i større antall og på grusom måte, så det overgår til og med det første
århundrets forfølgelse.
Pochtar forteller at de møtte en gruppe unge omvendte muslimer, og det var så spesielt å høre hvordan
Herren hadde funnet dem. De var brennende for Jesus. Noe forunderlig gikk igjen i vitnespyrdene: Da de
ble frelst, forsvant hatet til Israel og jødene, og tomrommet ble fylt av kjærlighet.
Se bilde nederst neste side…
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En ekstraordinær flytur til Israel for fem år gamle Anastasia
I august 2015 ble Anastasia Buyanovich i Øst-Ukraina plutselig svært syk. Ingen leger kunne forstå
hvorfor. Anastasia ble lagt i respirator, for lungene hennes sluttet å fungere. Videre trengte hun å
være tilkoplet en nyremaskin. Ukrainske leger mente at det plutselig skjedde en genetisk
forandring i kroppen hennes, noe de ikke kunne hjelpe med. De anbefalte faktisk foreldrene som
er jøder, å ta henne med til Israel i håp om hjelp. Hun var nær døden.
Flere hjelpeorganisasjoner ble kontaktet, og blant de Exodus Nord. Vi betalte alle forberedende
dokumenter for familien sin utreise, pluss medisiner og transport i Ukraina. Fra Israel fikk de
beskjed fra legekontor at de ville sende to leger som kunne assistere i flyet til Israel.
Det var nødvendig å komme seg til Israel så hurtig som mulig. Hver dag kunne være hennes siste.
Flyet måtte være utstyrt med respirator og nyremaskin. Slike fly finnes, men det kostet 24.000
USD å leie. En humanitær organisasjon i Europa betalte flyreisen. Ved ankomst til Israel ble hun
kjørt direkte til et Israelsk hospital, og der har legene reddet livet hennes, - med Guds hjelp.
En så alvorlig sykdom har gitt konsekvenser for Anastasia, men det er bare foreløpig. Hun har
problemer med å gå og må ta medisiner, men legene mener hun blir helt frisk.

Foreldrene sendte disse fotoene og takker for at vi hjalp datteren
tilbake til livet: «Takk for at dere gav hurtig hjelp så vi alle kunne
oppleve stor glede». Glad Anastasiya i Israel.

En gruppe bedende deltakere på den jødisk-arabiske konferansen
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Besøk gjestehuset til Exodus Nord i Ashalim Negev
Ta buss eller tog til Beer Sheva, og buss 044 eller
taxi til Ashalim.
Pris pr. person pr. natt m/frokost 200 Shekel i
soverom med eget bad.

Opplevelser i nærheten:

Bilde fra boblebadet i SPA-en ved Ashalim.
SPA-en har også stor hage med utebasseng.
En kan få massasje og her er flere restauranter.

Abrahams brønner og området Kades Barnea,
militærcamper, farmer som serverer mat til de
som kommer innom, interessante gamle ruiner,
krigsmonumenter og dagens vitale liv med
bygging og utvikling av ørkenen.
Gode bademuligheter i fellesbasseng i Ashalim i
sommerhalvåret, eller hele året i den store SPAen.

Besøk Web-siden vår: www.exodusnord.org.
VOLONTØR: Har du lyst å være volontør i Negev?
Vi trenger to personer hele tiden i gjestehuset. Fine omgivelser og godt klima.
Vennligst ta kontakt med kontoret tlf . 56-141411 eller send oss en mail.

Takk til alle givere og forbedere for arbeidet vårt. Gud velsigne dere rikelig!
Hilsen Grethe

Skattefritak for gaver i 2016 fra NOK 500 opptil NOK 25.000. Vi trenger da personnummeret ditt.
Husk å skrive ditt fulle navn og adresse på giroen når du gir gaver.

Norge: Storekleiva 7, 5307 ASK, tlf.: 56-141411, Mob.: 906 54 640, www.exodusnord.org e-mail:
exodusno@online.no, Bankkonto: 7878 05 65135, Organisasjonsnummer: 970 916 083
Sverige: Kontonummer: PlusGirokonto 54 35 17-7
Danmark: Bankkonto: IBAN: DK93 3000 0008 5869 85, SWIFT: DABADKKK
Israel: Exodus North, Etrog street 52, P.o.box 67, 85512 ASHALIM, Tlf: +972 8 6555 977.
Mob.: +972 54 230 8681 e-mail: exodusnordashalim@gmail.com

