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Kjære forbedere,  
Det er lenge siden vårt siste nyhetsbrev, men selv om dere ikke har hørt fra oss fortsetter arbeidet i Machaseh 
som tidligere. Mange familier og enkeltpersoner har kontaktet oss, eller blitt satt i kontakt med oss, og får nå 
hjelp. Tusen takk for at dere ber for oss og med oss, slik at vi kan være med på å gi videre at Guds helbredelse og 
oppreisning til de menneskene vi møter. Uten deg og din støtte ville vi ikke være i stand til å møte behovene til 
dem som søker hjelp. 
 
Hans hender og føtter 
Denne høsten har vi hatt flere voluntører som har vært en stor velsignelse både for oss og for dem de har arbeidet 
med. Under er et vitnesbyrd fra Diana Nelson, en av disse voluntørene, som nå har dratt fra landet igjen. 
 
”Jeg er en klinisk sosial arbeider og har gjennom årene hatt muligheten til å arbeide i mange flotte 
sammenhenger, men det har lenge vært en drøm for meg å bli involvert i misjon. Jeg har støttet misjonsarbeid 
gjennom mange år, inkludert datteren min som var med på to misjonsreiser da hun gikk på videregående skole. 
Da jeg ble invitert til å være voluntør i Machaseh, takket jeg Gud for at han oppfylte drømmen han hadde lagt ned 
i hjertet mitt for så mange år siden. Jeg skulle på en korttids misjonstjeneste! 
 
De første dagene mine i Israel, ble jeg angrepet av tvil og frykt. Hva gjorde jeg her?! Hva kunne vel jeg, en 
middelaldrende amerikaner som bare kan snakke engelsk, tilby den internasjonale befolkningen som jeg skulle 
arbeide med?! Alt var så anerledes for meg, at det var vanskelig å finne min ”balanse”; språkene, gatene, 
religionene, kulturene, transport og penger. Jeg grep meg selv i å lure på hvorfor jeg hadde blitt sendt hit. Det 
føltes som om Gud hadde strukket ut hånden, plukket meg opp, og så satt med ned igjen i Jerusalem! Men under 
bønn minte Gud meg på å søke tilflukt under hans vinger, og at han ville passe på meg. Han sa; “ikke se deg 
tilbake. Ikke se framover. I hvert øyeblikk, ha øynene festet bare på meg.” Han forsikret meg om at han ville ta 
hånd om alt. Gradvis forsto jeg at dette budskapet også er del av hele grunnlaget for arbeidet i Machaseh, hvor 
jeg skulle være voluntør. 
 
Da jeg vendte fokuset mitt mot Jesus, og begynte på min tildelte tid i Israel, bega jeg meg ut på litt av en 
opplevelse! Det jeg opplevde var en kollisjon av lys med mørke, av glede med sorg. En kollisjon av kulturer, 
verdier, religioner, språk, myndigheter og systemer. Mennesker midt i de mest kompliserte og kaotiske perioder i 
livet sitt kommer inn på Machaseh kontoret, og blir møtt med praktisk, emosjonell og åndelig støtte. Jeg så fort at 
staben arbeider med en veldig mangfoldig gruppe, som står midt i enorme utfordringer. Hvert stabsmedlem 
snakker minst to språk, så dem imellom er det vanligvis en eller annen som kan kommunisere med den som måtte 
søke hjelp. I noen møter kan du opplever tre eller fire språk bli snakket og oversatt mellom teammedlemmene! 
 
Jeg møtte mange individer og ble slik kjent med noen av de situasjonene organisasjonen håndterer. Jeg vil gjerne 
gi dere noen glimt inn i hva jeg møtte, slik at dere kan få et bilde av hva som skjer i Machaseh. I de følgende 



eksemplene er det mange fler detaljer organisasjonen hjelper til med, men jeg deler bare de største 
intervensjonene. 

 En ung jødisk mann som hadde selvmedisinert en psykisk lidelse med narkotika og alkohol. Han tok i mot 
Jesus som sin frelser og tok, med mye støtte, avgjørelsen om å søke hjelp. Han ble satt i kontakt med en 
messiansk menighet, ble fulgt til en psykiater,og ble henvist og innskrevet i et behandlingsprogram. 

 En kvinne trengte hjelp med å få visum slik at hun kunne finne arbeid, og deretter ha mulighet til å leie en 
leilighet for seg og sønnen sin. Kvinnen får juridisk og praktisk hjelp. 

 En etiopisk mann flyktet til Israel fra fattigdom og forfølgelse. Faren hans hadde blitt drept av 
kommunister fordi han var jødisk. Etter dette ble den da 11år gamle sønnen sperret inne i ti år på grunn 
av sin jødiskhet. I Israel får han ikke arbeidstillatelse og kan derfor ikke jobbe. Mannen som tidligere var 
matematikk lærer kan dermed ikke forsørge seg og barnet sitt. Familien mottar praktisk hjelp med mat og 
sted å bo, og i tillegg juridisk hjelp til å forlate Israel. 

 En kvinne trengte hjelp etter å ha kommet til Israel som offfer for menneskehandel. Hun får juridisk og 
økonomisk støtte for å kunne returnere hjem til Ukraina. 

 En mann med en psykisk lidelse som ikke hadde blitt behandlet og som hindret hans evne til å fungere i 
samfunnet. Han ble henvist fra en annen organisasjon, som uten å lykkes hadde forsøkt å motivere ham til 
å søke profesjonell hjelp. Han får nå mat, et sted å bo, og veiledning. 

 En muslimsk familie som blir forfulgt både av familie og samfunn på grunn av sin tro på Jesus. To av barna 
har blitt fysisk skadet etter angrep på grunn av troen. Et av barna ble slått av læreren sin fordi han 
bekjente sin tro på Jesus, og ble utvist fra skolen. Det andre barnet ble dyttet foran en bil i bevegelse, noe 
som førte til sykehusinnleggelse. Machaseh hjelper familien slik at de kan flytte til trygge omgivelser. 

 En etiopisk mann er fanget i byråkratiet. Faren hans var pastor, og ble drept på grunn av troen på Jesus. 
Denne unge mannen studerte på universitetsnivå og tok disippeltrenings skole. Han jobbet flere år som 
evangelist i Etiopia, Sudan og Egypt. Han må nå forlate Israel, fordi han ikke får arbeidstillatelse og 
dermed ikke kan forsørge familien sin. Machaseh bidrar med støtte til mat og bolig, og med juridisk hjelp i 
forhold til innvandringsspørsmålet. 

 
Klientene blir møtt med respekt og kjærlighet. De får håp gjennom veiledning  og praktisk støtte, mens Machaseh 
hjelper dem i letingen etter løsninger. Henvisninger blir foretatt, og hjelp gitt på mange områder. Blant det jeg 
opplevde under min tid hos Machaseh var: klær, mat, henvisninger til organisasjoner, leger, rådgivere og 
behandlingsprogrammer,nettverksarbeid både med private og offentlige organisjasjoner og i 
menighetssammenheng, hjelp med å få barnehageplass, bolig, arbeidstrening, juridisk assistanse i forhold til 
immigrasjon og andre komplekse saker, krisesentertilbud, veiledning, og forbønn.  
 
Hjelpen som blir gitt er avhengig av ressurser, både finansielt og i forhold til stab. For eksempel blir den juridiske 
hjelpen gitt av advokater som assisterer på frivillig basis. Økonomisk hjelp kan komme ved at noen sponser en 
familie. Hver sak er unik, og innbærer ofte flere lag av behov. Machaseh prøver å vurdere og møte disse behovene 
slik de har mulighet.  
 
Jeg begynte mitt arbeid i Jerusalem med ”Oh my goodness... Hva er det jeg har havnet oppi!”. Det forandret seg til 
”Oh my goodness.. Hvordan klarer de (Machaseh) det de gjør?” Jeg avslutter med et utsagn fra en av mine 
etiopiske klienter: ”Han er en stor Gud”. Fra de minste til de mest akutte behov er Guds ønske  å bære, frelse, og 
helbrede våre liv. Jeg er så takknemlig for at jeg fikk muligheten til å jobbe side ved side med den fantastiske 
staben i Machaseh, mens de søker å formidle vår himmelske far nettopp slik.  
 
Jeg hadde skrevet en bønn i dagboken min en av de første dagene i Israel. Jeg ber den nå, når jeg avslutter 
oppholdet mitt, og nå inkluderer den Lena og resten av Machasehstaben. ”Takk Gud for at  du er virkelig. Takk for 
at du bryr deg om oss og tar vare på oss. Takk for at du holder oss oppe mer enn vi er klar over. Takk for at du 
bragte oss til Israel, ditt land, for å tjene ditt folk. For en ære. Vi blir ydmyke og overveldet av din tillit til oss. Gi oss 
nåde til å glede deg gjennom alt vi gjør. Gi oss din Hellige Ånd. Dekk oss med ditt blod. Omgi oss med dine engler. 
Forvandl oss og forvandl livene til dem vi møter. Gjør oss til dine hender og føtter. Amen” 



   
Fra desperasjon til håp 
I et av våre tidligere nyhetsbrev delte vi kort med dere historien til V. Hun har nå kommet langt, og ønsker å dele 
mer av sin historie. V. er en Israelsk jøde, og hennes historie er full av problemer og desperate rop om hjelp, men 
også av vitnesbyrdet om en Gud som ser og svarer. V. vokste opp med en voldelig far, og ble foreldreløs allerede 
som tenåring. Senere da hun avsluttet militæret hadde hun ingenting å gå til, og den eneste løsningen hun så var 
å gifte seg. Igjen endte hun opp i et voldelig hjem. Mannen hennes misbrukte både henne og barna de fikk 
sammen. Traumatisert klarte hun til slutt å forlate mannen sin sammen med barna, og hun endte opp med å bo 
på gaten. Alvorlig syk var det umulig for henne å beholde jobb og leilighet, barna ble tatt fra henne, og hun sov på 
aviser på gaten. Helsen hennes ble værre hele tiden, som et resultat av volden hun hadde vært utsatt for, og til 
slutt sto hun foran muligheten for å måtte amputere begge hendene på grunn av dette. Hun hadde ingen penger, 
forsikring, familie, hjem eller jobb. På dette tidspunktet ble hun satt i kontakt med Machaseh, av en sosial 
arbeider. V. er sikker på at dette forandret livet hennes. Etter et sykehusopphold fikk hun sitt eget sted å bo, men 
viktigere enn det er det at hun fikk hjelp til å ta tak i livet sitt og begynne på en prosess med gjenoppreisning og 
helbredelse. V. sier at hun så Lenas tro, og elsket styrken den gav henne. Hun ønsket desperat å gå på den samme 
veien som arbeiderne hun møtte i Machaseh, å kjenne deres Herre og føle hans nærvær. På dette tidspunktet ba 
hun om hjelp med ord fra salmenes bok, og hun fikk oppleve det hun lengtet etter; en Gud som så henne, barna 
hennes og situasjonen deres. Troen på Jesus ble født i hjertet hennes. I dag bor V. sammen med barna sine. Hun 
har vært gjennom en operasjon i hendene, og vil få beholde dem. Barna hennes er fortsatt sterkt preget av det de 
har opplevd i livet sitt, men de ser også forvandlingen som har skjedd i moren. Hun sier om Machaseh; ”de hjelper 
ikke bare folk på beina, men viser dem at noen bryr seg. De hjelper andre i kontakt med noe som er sterkere enn 
alt annet, med han som skapte universet. Min bønn er at det må være flere mennesker som dem, mennesker som 
elsker hverandre og som bryr seg.” Vær med å takk Gud og fortsett å be for V. og hennes tre barn. 
 
Vær med å be for Machasehteamet og for de familiene og enkeltpersonene vi kommer i kontakt med. 
 
 
 
 

Vi ønsker dere Guds rike velsignelse over påskehøytiden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For å beskytte familiene bruker vi ikke deres fulle navn, og når vi deler noens historie eller bilde har de alltid samtykket til dette på forhånd. Informasjonen er 
noen ganger forandret for å beskytte de vi jobber med. I de fleste saker har vi ikke mulighet til å gi konkret informasjon på grunn av konfidensialitet. 


