
 

Juni 2010 

Kjære forbedere, 

Vi er så takknemlige over å se hvordan Gud åpner dører for Machaseh, og hvordan han rører og forvandler liv. 

Takk for at dere bærer både oss i Machaseh-teamet og de vi jobber med i bønnene deres. Vi takker Gud for hver 

og en av dere! 

Ved avslutningen av dette semesteret vil vi gjerne gi dere et overblikk over våre viktigste prosjekter. Som dere 

vet er det vårt mål å gi hjelp til mennesker i nød uten hensyn til religiøs eller kulturell bakgrunn. Antallet som 

søker hjelp vokser stadig, og vi ser at vi må fokusere på dem med de mest akutte behovene. Slik vi ser det nå er 

dette kvinner som er offer for menneskehandel eller vold, flyktninger og Holocaust overlevende. I det følgende 

vil vi dele med dere fra vårt arbeid med disse gruppene. 

Holocaust overlevende 
Like før vinteren 2009, kom en 76 år gammel kvinne til oss sammen med sin 96 år gamle mor. De spurte om 
hjelp for å kunne betale for oppvarming av leiligheten de bodde i. Historien deres rørte oss dypt, og de åpnet 
øynene våre for behovene til Holocaust overlevende. De hadde på mirakuløst vist overlevd en konsentrasjonsleir 
og hadde etter det levd et vanskelig liv i Sovjetunionen. De immigrerte til Israel, til et enda tøffere liv her. De er 
begge ensomme og syke, og tilbringer det meste av tiden sin på sykehus. De mottar svært lite statlig støtte, alle 
disse pengene går til medisiner, og dermed har de ikke noe igjen til andre utgifter. De får nå hjelp gjennom 
Machaseh, og møtet med dem ble en øyeåpner for oss i forhold til vanskelighetene mange overlevende har. Om 
noen år vil det ikke være flere Holocaust overlevende igjen, og det er vår bønn at vi kan få være med å velsigne 
dem og vise dem kjærlighet den tiden de fortsatt er blant oss. Det kan også være den eneste muligheten mange 
av dem har til å høre om Jesus. Fra møtet med denne første familien, er vi nå i kontakt med ”Zionist Forum” som 
jobber med overlevende, og har startet et samarbeid med dem. Vi har holdt flere konserter for å samle inn 
penger til deres behov, og også for å velsigne dem. På den siste konserten kom 15 overlevende, og uttrykte alle 
at dette var en stor velsignelse for dem. Alle ønsket å komme tilbake.  
 
 

Flyktninger 
Familien på bildet er en etiopisk-eritreisk flyktningefamilie. B., 

mannen, er etiopisk og har arbeidet mange år som evangelist 

i Etiopia, Sudan og Egypt. Som ung gutt opplevde han at faren 

hans ble drept av kommunistregimet, på grunn av sin tro og 

tjeneste som evangelist. Morens og farens liv og vitnesbyrd 

ble svært viktig for hans egen tro. I Egypt, ved siden av å være 

evangelist, startet B. et fengselsarbeid. Han så at mange 

etiopiske, eritreiske og sudanesiske flyktninger ble arrestert 



etter å ha krysset grensen illegalt. I Egypt møtte han også en ung eritreisk kvinne som han giftet seg med. De har 

nå fire barn, den yngste bare noen uker gammel. På grunn av krigen mellom Etiopia og Eritrea er det umulig for 

familien å flytte tilbake til noen av disse landene. Tjenesten B. hadde i Egypt har dessuten ført til at han er 

svartelistet der, og han har allerede vært arrestert en gang i Egypt. Familien fikk flyktningestatus gjennom FN, og 

kom til Israel over grensen mot Egypt. I Israel har de ikke fått noen status eller visum. Den eneste muligheten de 

har til å bli i landet, er å konvertere til jødedommen, noe de ikke ønsker å gjøre fordi de ikke vil fornekte sin tro 

på Jesus. Dette betyr at når flyktningestatusen løper ut har de ikke lenger noen status, de har ikke 

arbeidstillatelse i landet, og samtidig har de heller ikke mulighet til å dra tilbake til sine hjemland. Machaseh 

jobber nå med vår advokat for å finne en mulighet for dem til å søke asyl i et annet land. Familien er i en svært 

presset og usikker situasjon. Be gjerne for denne dyrebare familien, og for prosessen med å finne en løsning for 

dem. Etter fødselen av dere siste barn var moren svært dårlig, og det var vanskelig for henne å ta seg av barna. 

På samme tid kontaktet en dansk volontør oss, og ønsket å værearbeide frivillig for Machaseh. Hun er nå et 

bønnesvar og en stor velsignelse for denne familien. Etter fødselen på Hadassah sykehus, måtte familien betale 

10.000 shekel for å få utstedt fødselsattesten. Dette var et beløp det var umulig for dem å betale. På uforklarlig 

vis fikk de plutselig fødselsattesten gratis. Takk Gud! 

Kvinner som er offer for vold 
T., en mor med to små barn på to måneder og ett og et halvt år, levde i et svært voldelig ekteskap. Mannen 

mishandlet henne, og tok seg ikke av de to små barna. De gikk ofte sultne, fordi han ikke ga henne penger til å 

kjøpe mat. Lenge led T. i stillhet. Hun er ikke jødisk, og er derfor avhengig av mannen for å få visum i Israel. Han 

truet henne med å få henne sent ut av landet uten barna, dersom hun gikk til politiet. Ved et tilfelle prøvde 

mannen å dytte henne ut av et vindu i leiligheten, mens hun hadde et av barna i armene sine. Etter denne 

episoden rømte hun med barna, og kom til Machaseh. Mannen ble arrestert etter at vi kontaktet politiet. Selv 

om T. nå er trygg i vårt krisesenter, er situasjonen hennes fortsatt i høy grad avhengig av mannen. Han er ikke 

villig til å gi sin tillatelse til at hun kan dra tilbake til Ukraina med barna, men er heller ikke villig til å bli med til 

innenriksministeriet slik at hun kan få visumet sitt forlenget. Slik er hun i en umulig situasjon. Alt hun ønsker nå 

er å kunne flytt tilbake til hjemlandet. Vår advokat jobber for å få til dette. Be gjerne for den nødvendige hjelpen 

og for en god løsning for T. og barna. 

A. er en annen kvinne som får hjelp gjennom Machaseh. Hun er irakisk muslim, og fikk muligheten til å 

immigrere til Israel. Dette er i seg selv en komplisert historie. Hun har vært i et ekstremt voldelig ekteskap med 

en mann som er narkotikamisbruker, og som også mishandlet de fire barna de har. A.s eldste sønn sitter nå 

fengslet pga. narkotika, og en av de yngre døtrene har forsøkt å ta selvmord. En dag uttalte mannen ”skilsmisse” 

tre ganger, og forlot familien. I følge sharialoven innebærer dette at de nå er skilt. A. ble dermed igjen alene 

med ansvaret for barna, husleien og en gjeld familien hadde. Da hun gikk til sosialkontoret for å spørre om hjelp 

ble hun avvist. Advokaten hun hadde rett til i forbindelse med skilsmissesaken fortalte henne først at han ikke 

ønsket å hjelpe henne, og siden at hun ikke ville får noen av de tingene hun hadde rett til. Gjennom en kristen 

venn kom A. i kontakt med Machaseh. Vi har måttet slåss for hennes grunnleggende rettigheter i denne saken, 

og til slutt mottok hun det hun skulle hatt fra starten; en ny advokat til skilsmissesaken, en sosialarbeider til å 

hjelpe seg, og støtte til leie av leilighet.  Og enda viktigere; hun har nå håp for fremtiden.  Be gjerne for denne 

familien og deres situasjon. Gjennom vår erfaring med denne familien innså vi enda tydeligere at vi er en 

menneskerettighetsorganisasjon. Vi har jobbet med denne typen problemstillinger før, men denne saken viste 

oss veldig klart viktigheten av å ikke bare gi rådgivning og praktisk og økonomisk hjelp, men også å hjelpe 

mennesker til sin rett som ikke kan forsvare seg selv eller ikke kjenner sine egne rettigheter. Kampen for A.s 



rettigheter hadde vært umulig uten vår advokat. Advokaten vår er reform jøde, med viktige kontakter og lang 

erfaring som advokat. Hun er en uunnværlig hjelp for oss i mange saker. Be gjerne for Guds velsignelse over 

henne, og at hun selv må få møte Jesus gjennom arbeidet vårt. 

Kvinner som er offer for menneskehandel 
I. ble smuglet til Israel via Tyrkia som 17 åring. Hun kom til Tel Aviv i bunnen med båt, og der solgt til et bordell.  

Allerede på båten ble hun voldtatt av personen som smuglet henne.  I Tel Aviv ble alle identifikasjonspapirer tatt 

fra henne, og hun ble tvunget til å prostituere seg. Etter et halvt år var det en politirazzia i bordellet. I. valgte å 

samarbeide med politiet og vitne mot de ansvarlige mennene.  Under tiden ved bordellet hadde I. møtt en 

arabisk mann, som hun giftet seg med nå da hun ble satt fri. I begynnelsen var dette en god nok situasjon, men 

etter en tid begynte mannen hennes å bruke narkotika, han mistet jobben og begynte å bli voldelig. I. forlot ham 

til slutt. Hun hadde da to små barn med mannen. Den juridiske prosessen for å få de nødvendige papirene for 

denne lille familien, har vært svært lang.  I. og de to barna er nå endelig tilbake i hjemlandet Ukraina, hos I.s 

mor. De kom dit for noen få uker siden, og er veldig glade over å være der. I. sier hun hadde glemt hvordan det 

er å føle seg som et menneske, etter å ha blitt behandlet som et verdiløst objekt så lenge. Nå begynner hennes 

selvrespekt og selvfølelse å komme tilbake.  

I. var den fjerde kvinnen Machaseh har hjulpet gjennom prosessen med å komme tilbake til livet etter å ha vært 

offer for menneskehandel til Israel. Det er nå fem nye saker som vi med tunge hjerter har måttet si nei til, fordi 

det ikke er nok ressurser til å hjelpe dem. Vær med å be om at vi må kunne etablere et krisefond for å kunne 

hjelpe dem og andre i samme situasjon. Prosessen med å få nye papirer og hjelpe disse kvinnene er både tid- og 

ressurskrevende, men vi deler lidelsen og smerten disse kvinnene opplever. 

Sponsorprogrammet 
Vårt sponsorprogram har nå vært aktivt i to år. Vi ser at dette programmet er en stor velsignelse for familier, og 
at det forandrer liv fra mørke til lys, på tross av store vanskeligheter. Vi hjelper menn, kvinner, og par i ulike 
situasjoner. De har alle hatt store utfordringer og kamper i livene sine. Å hjelpe dem uten en lang tids 
forpliktelse fra vår side ville vært umulig. Vi er alltid forsiktige med å gi ut slik støtte, fordi dette er kompliserte 
saker, men når vi alle er enige og ser at dette er den eneste måten å hjelpe dem, forplikter vi oss til det. Vi vil 
gjerne dele noen av historiene til dem som har vært del av programmet, og som har gitt oss tillatelse til det. 
 
K. er en alenemor med fire barn, to av dem autistiske. Hun er nå gift med en flott mann.  Dette er selvsagt ikke 

vår fortjeneste, men på grunn av deres store kjærlighet for hverandre. Men gjennom Machaseh fikk hun hjelp til 

å bli i stand til å ta i mot kjærlighet og respekt som kvinne etter å ha blitt brutt ned over flere år i et voldelig 

ekteskap. 

S. kom til oss gjennom tjenesten for psykisk syke, med klinisk depresjon og post-traumatisk stress. Hun mottar 

nå støtte fra myndighetene og har en kommunal leilighet. Hun jobber også som omsorgsarbeider for eldre, og 

snakker nå hebraisk. 

I. jobber som omsorgsarbeider for eldre menn og som oversetter ved Yad Vashem (minnesenteret for 

Holocaust). Han drikker ikke lenger, og leier sin egen leilighet etter å ha bodd i vår leilighet for hjemløse menn 

en periode. 

O. som også bodde i denne leiligheten mottar nå den støtten fra myndighetene han har krav på, og studerer 

også hebraisk.  



M. fullfører veldig snart sine studier, og har begynt å arbeide. 

A. og hennes 14 år gamle sønn har gjennomgått en dyp personlig forandring. Fra å leve i nød på flere plan, lever 

de nå et godt liv med mye glede i. 

V. , en trebarns mor som har vært igjennom operasjoner i hendene sine, og som vi har skrevet om i et tidligere 

brev, har endelig mottatt kommunal leilighet i Jerusalem etter å ha ventet i tre år. Dette er et under, fordi det i 

utgangspunktet ikke finnes tilgjengelige kommunale leiligheter der, og det gir henne et stort håp for fremtiden. 

Hun vet nå at hun ikke vil behøve å leve på gaten igjen, og at hun ikke vil sulte igjen. 

S. har studert data, kosmetikk og frisøryrket, og åpner nå sin egen bedrift. Advokaten vår har invitert henne til å 

dele sin historie ved en frokost i ”Jerusalem Business Club”, som et eksempel på hvordan noen kan forandre sitt 

eget liv!  

Gjennom årene har vi sett at det er to viktige metoder vi kan bruke for å hjelpe folk ut av krise og til et normalt 

og verdig liv. Den første er å hjelpe mennesker gjennom studier, rehabilitering etter rus- og alkoholmisbruk, stå 

ved deres side når de kjemper livets og hverdagens kamper, kommer i arbeid, og så kan hjelpe seg selv. Den 

andre er å få støtte fra myndighetene, og få kommunale leiligheter i saker hvor personer har rett til dette, for 

eksempel ved uførhet.  Dette er en prosess som ofte tar år, og som krever stor tålmodighet. Vi ser at vi må 

benytte oss av begge disse metodene for å hjelpe alle de familiene og individene vi er blitt så glade i, mens vi 

hele tiden deler deres sorger og gleder. Takk Gud for alle dem som nå kan klare seg selv, og leve verdige liv, og 

be for dem som nå mottar sponsorstøtte.  

 

Oppdatering fra våre siste nyhetsbrev 
I et tidligere brev delte vi med dere en visjon for å åpne et senter for rehabilitering av kvinner som er 

rusavhengige. Dette har ikke blitt virkeliggjort enda, men det synes som om Gud har åpnet en annen dør for oss. 

Vi samarbeider nå med et senter i Italia som tar i mot narkotika- og alkoholmisbrukere. De har allerede tatt imot 

to av våre klienter til et rehabiliteringsprogram, og denne høsten drar en ung mor med to barn dit.  

  

Igjen takk for at du ber for oss og med oss! 

Vi ønsker dere alle en flott sommer! 

 

 

 

 

 

For å beskytte familiene bruker vi ikke deres egentlige navn, og når vi deler noens historie eller bilde, har de alltid gitt sitt samtykke på forhånd. Informasjon 

blir noen ganger også forandret for å beskytte de vi jobber med. I de fleste sakene kan vi ikke dele spesifikk informasjon på grunn av konfidensialitet. Dette 

gjelder spesielt forhold vedrørerende messianske familier. 


