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Våre fire misjonsgreiner
Den Norske Israelsmisjon driver et mangfoldig og helhetlig
misjonsarbeid, både i Norge, Israel og Øst-Europa. Internasjonalt
samarbeider vi med flere andre organisasjoner og selskaper. I dette heftet vil du
finne glimt fra både vårt eget og våre samarbeidspartneres arbeid.

Den Norske Israelsmisjon har delt inn misjonsarbeidet i fire hovedgreiner. I dette
heftet er vitnesbyrdene presentert etter hver sin grein. Greinene er:

Disippelskap

Fred og Forsoning
Diakoni
Solidaritet

Gjennom de ulike greinene ønsker vi å synliggjøre vårt helhetlige misjonsarbeid. For
når vi sier evangeliet tilbake til jødene, så innebærer det solidaritetsarbeid, diakoni,
fred og forsoning, og disippelskap og evangelisering. Alle våre prosjekter bærer preg
av de fire greinene. Vi vil møte det jødiske folk med kjærlighet og respekt, så opp mot
antisemittismen og forebygge antisemittiske holdninger, være brobyggere der det er
konflikt og dele vitnesbyrdet om Israels Messias med det jødiske folk.

La deg inspirere av vitnesbyrdene, og bruk dem gjerne i foreninger, møter og andre
sammenhenger.
Guds fred – Shalom!

DISIPPELSKAP
Lær den unge veien han skal gå,
så forlater han den ikke når han blir gammel. Ord 22,6
Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham,
vær rotfestet i ham og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i, med
overstrømmende takk til Gud! Kol 2,6-7

Det verste av alle spørsmål?
Ronit vokste opp i en jødisk familie, gikk på religiøs skole og var glad for å være
jøde. På skolen hadde de også bønnetimer der de brukte de tradisjonelle
bønnebøkene. Ronit følte mange ganger Guds nærvær, men når hun selv ba,
opplevde hun ikke å få svar. Gud var taus.

Så selv om hun elsket sabbaten, liturgien og tradisjonene, følte hun på en tomhet.
Det var bare teoretisk snakk om Gud, ikke personlig, og der var ingen kraft. Hun
lengtet etter kontakt med Gud.

Ronit ble virkelig sjokkert da hun fikk vite at kusinen trodde Yeshua (Jesus) var
Messias, men ble likevel med på gudstjeneste av ren nysgjerrighet. Det ble en
selsom og fremmedartet opplevelse, og hun var ikke interessert. Likevel var det noe
som på uforklarlig vis tiltrakk henne.
Hun luftet tankene om Yeshua for sine søsken – kunne det tenkes at han var
Messias?

Søsteren ble forferdet og oppbrakt. Ronit hadde stilt det verste av alle spørsmål. Hun
måtte absolutt ikke tenke på dette. Hun måtte heller studere sin egen religion. Så
gjorde hun det, - og det førte henne bare nærmere Yeshua.
Da søsteren kom tilbake etter ett år borte «for å finne seg selv», var hun forandret.
Hun hadde begynt å tro på Yeshua!
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"Jeg hadde alltid ønsket å få skriften på veggen, en åpenbaring,
en drøm eller noe annet overnaturlig, så jeg kunne oppleve at Gud
er virkelig i mitt liv», forteller Ronit. «Og endelig hørte jeg en røst,
klart og tydelig i hjertet: Nå har du hørt nok, du har sett nok. Det er på
tide at du tar skrittet og tror.»

Det gjorde hun. Faren eksploderte og ble dypt såret da han fikk høre dette: «Hvorfor
har du forrådt meg? Hva har jeg gjort galt?»

«Jeg elsker familien min over alt på jord, og ønsker at de skal godta min tro. Men av
og til må man velge. Det å ha en nær relasjon til Gud, det å leve livet med Yeshua,
veier opp for alt det vanskelige», avslutter Ronit.
Fra Først nr. 2-17

Gud godtar meg på grunn av det han har gjort!
Johnny Cohen gikk på ortodoks jødisk skole i Sør Afrika. Han beskriver seg som en
gudløs ung mann, riktig en villstyring. Han trodde at Gud fantes, men hvordan
komme i kontakt med ham? Kunne ikke både muslimer, buddhister og katolikker nå
Gud hver på sin måte?

Johnny endte opp som relativist. Alle måtte tro det som var sant for dem selv.
Han gikk inn i reklamebransjen, som han i ettertid sier øker kynismen og baserer seg
på manipulering av enkeltmennesker. Her nådde han toppen av karrieren, fløy rundt i
verden, bodde på fine hoteller og festet med vakre modeller og all slags
underholdning. Denne livsstilen passet ham utmerket.

Men en natt etter en fest der han hadde drukket, sovnet han bak rattet og våknet i
grøfta, fastklemt under bilen. Da var det som om noen ropte på ham. Det var Gud
som i sin godhet sa: «Hei, våkn opp!» forteller Johnny.
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Han begynte nå å lese i bibelen som en venn hadde gitt ham
til 28-årsdagen. I det «tabubelagte» Nye testamente møtte han
en mann som var helt annerledes – Jesus. Ingen forfatter kunne
komme opp med slike ord og tanker. Johnny opplevde at dette var sannheten.

I Det gamle testamente fant han igjen profetiene han hadde lest som liten, og han så
at de én etter én var blitt oppfylt i Jesus. Johnny gikk nå gjennom en fundamental
forandring, en omveltning i livet. Han hadde den samme kroppen, men var likevel en
helt annen person.

«Reklameverdenen handler om å jakte på en drøm man aldri vil oppnå. Noe lignende
gjelder i religionene: man skal gjøre, gjøre, gjøre. Nå vet jeg at Gud godtar meg på
grunn av det han har gjort. Tilfredshet og fred kan bare bli funnet i Jesus Kristus»,
sier Johnny.
Fra Først nr 1-17

Nytt liv for mobbeoffer
I mange år ble Daniella mobbet på skolen. Hun var ensom og savnet kjærlighet.
«Medelevene mine lo og kalte meg tjukk og stygg. De flokket seg rundt meg og
spyttet på meg etter tur når skoledagen var over. Så skolen var en pine for meg.
Foreldrene mine og lærerne visste det, kanskje også vennene, men ingen gjorde
noe. De overså det,» forteller hun.
«Jeg fikk selvmordstanker og lurte på hvordan det var å dø. Hvis jeg hopper ut
herfra, kommer jeg da bare til å brekke beinet, eller vil det være slutten?»
Da Daniella gikk i 7. klasse, hadde hun en merkelig drøm der hun så en slags fisk og
bak den en skikkelse i et lys. Om og om igjen kom den samme drømmen. Hun
skjønte ikke hva dette var og googlet «fisk». Da dukket Nemo opp, og det var alt.
På denne tiden fant moren seg en ny kjæreste og ville flytte til ham. Hvor skulle
Daniella bo? «Hvem er jeg mest glad i, mamma eller pappa?». Det ble bestemt at
hun skulle bo hos sin mor, noe som førte til smerte og konflikt hos faren.
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Den dagen de skulle flytte ut, ba han Daniella komme med ham ut i
hagen. De satte seg på gresset ved et oliventre. Han sa:
«For min del har du ikke lenger noen far.»

«Jeg hadde høyt beundret min far. Han hadde studert psykologi, han underviste på
universitetet, og han var flink i matematikk. Da jeg var liten, var han den som visste
alt og hadde svar på alle spørsmål. Men der og da falt all min beundring for faren min
i grus, og jeg følte meg enda mer ensom.» Men på Daniellas nye skole ble alt
forandret. Hun ble populær og fikk mange venner, også blant guttene.

«Nathanael var en stille og innadvendt klassekamerat. På skoleturen i 8. klasse var
noen av oss jentene inne på et gutterom. Jeg satt på senga da jeg kjente noe hardt
under puta og tok det fram. Det var en bok, og der så jeg fisken fra drømmene mine!
Pulsen min steg til 200, og jeg ble helt hyper», forteller hun. Boken tilhørte
Nathanael.

Det var noe eget ved den gutten. «Hvorfor er du så annerledes?» spurte jeg ham.
«Jeg er en messiansk jøde», svarte han. Noe slikt hadde jeg aldri hørt om, men
Nathanael forklarte: «Vi tror på Jesus Messias og at han døde på korset for våre
synder.»

Jeg ble nysgjerrig og begynte å lese i Det nye testamente. Her møtte jeg Jesus, som
elsket alle slags mennesker. Han så ikke etter de perfekte. Øynene mine ble åpnet,
og jeg forsto alt. Gud elsket meg så høyt at han sendte sin Sønn, slik at jeg kan få
tilgivelse.

Det var dette jeg alltid hadde savnet i livet mitt: Å bli elsket, uansett ytre forhold»,
avslutter Daniella.
Fra One for Israel
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Fra tomhet til mening
Rabbineren forlangte over 50 000 shekel for å komme å be for
en syk fetter – som likevel døde. Dette ble et vendepunkt for Sahar,
som skjønte at det umulig kan være slik et forhold til Gud fungerer.

Sahar Sadlovsky Gold ble født i Bat Yam i Israel og vokste opp i et tradisjonelt jødisk
hjem der. Han forteller at han ikke brydde seg særlig om Gud eller religioner. Som
tiåring begynte han å spille fotball og satset målbevisst mot en proffkarriere.
Hendelsen med fetteren hadde satt ham i opposisjon til jødedommen.

Da Sahar var nesten 20, begynte det noen katolske arabere på fotballaget hans. De
ble hans gode venner i løpet av sesongen, og Sahar, som var interessert i historie,
ville vite mer om bakgrunnen deres. Han visste ingenting om kristen tro, og som jøde
ville han ikke spørre dem om det.

Hva gjør man med slikt i det 21. århundre?
Man tyr til Google! Her ventet Sahar å finne
en antisemittisk bok og historier om
julenissen og paven i Roma. Men i
Matteusevangeliet leste han Jesu ættetavle
og fant hebraiske navn. Det føltes familiært
og hjemlig. Boka var skrevet av og om jøder,
i Israel og ikke i Vatikanet.

«Jeg ble skikkelig overrasket!», forteller Sahar. Men møtet med Jesus gjorde den
store forskjellen. Ingen kan forholde seg likegyldig til ham, og en kan ikke la være å
like ham, mener Sahar. Han ønsket bare å høre mer.

Likevel begynte han å tenke at dette ikke var noe for ham. Men selv om han sluttet å
lese om Jesus, surret Jesus alltid rundt i tankene. Han skjønte at han bare måtte
begynne å lese i nytestamentet igjen, og Gud skapte tro i hjertet hans. «Dette var
sant. Jesus var mitt folks Messias», sier Sahar.
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Han kjente ingen gjenfødte kristne og visst ikke noe om å leve
i lydighet mot Gud. Han jobbet med telefonsalg, hadde samboer
og fylte tiden med fornøyelser, men følte seg hvileløs og knust.
I to år var Jesus satt på vent i livet hans.

Så søkte Sahar igjen på Google, nå etter en protestantisk kirke i Tel Aviv. Slik kom
han i kontakt med Immanuelkirken. Her var det troende som elsket Gud og
hverandre. Det var dette Sahar lengtet etter. Han begynte å komme trofast på
gudstjenester og til bibelstudier. Hele livsstilen endret seg, og han brøt med
samboeren og ble døpt.

Det er en velsignelse å være med i Jesu kirke. Sahar er glad for at Gud ledet ham til
en kirke med luthersk trosgrunnlag der Ordet og Ånden er klart til stede. Her får han
styrke til troen og hjelp til kristen livsførsel. Like viktig som å bli født på ny, er at
«babyen» får riktig føde og vokser.
«Jeg vokser i kunnskap om Guds ord, og jeg vil gjerne bli mer lik Jesus», avslutter
Sahar.
Fra Først nr. 5-17 – bilde fra oneforisrael.org

Hvis du elsker Gud, elsker du også Israel!
Samuel Aweida er araber, har gått på jødisk skole i Haifa i Israel og er gift med Bjørg
fra Norge. De har tre voksne barn. Samuel tok pastorutdannelse i Norge og gjorde
tjeneste som frikirkepastor på Sørlandet i noen år før familien slo seg ned i Haifa.
Som liten lærte Samuel av sin far at «hvis du elsker Gud, elsker du også Israel, selv
om du er araber. For din identitet som araber er sekundær i forhold til din identitet
som et Guds barn».

Samuel er pastor i den messianske menigheten Beit Eliahu i Haifa. Dette er et
voksende fellesskap som nå teller ca. 160 medlemmer. Her er ungdom som åpent
bekjenner sin tro. Pastoren er stolt av disse unge. Han sier de er modigere enn den
foregående generasjonen i Beit Eliahu. Han nevner spesielt alle dem som gjør
tjeneste i IDF, det israelske forsvaret. Disse soldatene tier ikke, men vitner om den
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forandringen de har opplevd ved å komme til tro på Jesus som
Israels lovede Messias.

Menigheten driver også med gateevangelisering, musikk på stranda,
utdeling av Jesus-filmer og bruk av internett m.m. «Men det viktigste er at alle
troende er vitner overalt der de ferdes.

Evangelisering er menighetens DNA», sier Samuel Aweida.
Guds rike går fram i Haifa-menigheten, som i så mange andre messianske
menigheter over hele Israel.
Fra nyhetsbrev 2017

Er denne Jesus ute etter meg?
Marty Goetz vokste opp i det han beskriver som et 90% jødisk nabolag omgitt av
ikke-jøder i Cleveland, USA. Hans mor forklarte ham at det var mange antisemitter
der, og Marty visste godt at det var jøder og ikke-jøder, det var «oss» og «dem».
Han forteller at han som skuespiller jobbet sammen med Marty Burton i New York
(NY). Metodisten «Burt» ble født på ny og begynte å vitne for Marty.

«Det var fryktelig! Det handlet ikke om Burt lenger, bare om Jesus. Men jøder tror jo
ikke på Jesus», sier Marty, og fortsetter:

«Jeg var 24, ville treffe jenter, henge ute på kveldene, jeg røkte marihuana og ville
være kul. Burt var glad i meg og jeg i ham, men troen hans gjorde meg så provosert
og sint. Jeg ville ikke vite noe om Jesus, men Burt og vennene hans ba for meg. Jeg
kjøpte en bibel for å finne ut hvorfor så mange trodde på denne Jesus, men ble bare
mer og mer sint og frustrert og ville komme meg unna dette.
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Så jeg flyttet til Los Angelos (LA) i California. På vei dit tok jeg
med meg en stor familiebibel fra mine foreldres hjem. Jeg åpnet
den og støtte på Jesu ættetavle i det såkalte Nye testamente:
«Dette er historien om Jesus Messias, Davids sønn, Abrahams sønn…».

Så merkelig, dette er jo jødisk, disse
personene kjenner jeg!
Jo mer jeg leste, jo mer oppdaget jeg at
Jesus er jødisk, ja, mer jødisk enn meg
selv! Jesus steg liksom lys levende ut
fra sidene i bibelen. Han var levende,
og han var jødisk!»

Marty forteller videre at han nå møtte Anny, en av Burts venner fra menigheten i NY,
som i årevis hadde bedt for ham. En dag Marty stakk innom henne, hadde hun
bibelgruppe, men ba Burt om å bli. Han ble stående ved vinduet og se på
solnedgangen da det lyste opp et strålende kors like ved vinduet.
Han stirret, og tenkte: «Er Jesus ute etter meg?» «Ja, sa Anny da hun hørte det,
«han kaller på deg, Marty!»

«Dette ble for mye for meg, men Anny sto på og tok meg med til gudstjeneste på
stranda på søndagen. Da vi kom til nattverden, leste pastoren over brødet og vinen:
«Baruch ata Adonai Eloheino…»: «Lovet være, du, Herre vår Gud…».

Dette var helt uventet. Her på stranda i LA leste han den jødiske bønnen som jeg
lærte som liten hjemme i Cleveland! Jeg var forvirret og opprørt og sa til Anny: «Vær
så snill, kjør meg hjem! Jeg må bort herfra!». «Ok», svarte hun, men underveis sa
hun: «Jeg beklager, jeg må til en kirke. Hvis jeg ikke kjører direkte dit, kommer jeg for
sent!» Jeg sa: «Ok, ok!». Så var det nok en gudstjeneste, som på stranda, med sang
og løftede hender.
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«På slutten tenkte jeg: Vet du hva, hvem nå denne Jesus er, så tror
jeg virkelig han er ute etter meg! Jeg gir opp, jeg gir meg over,
jeg er en synder, jeg trenger en frelser - jeg trenger Jesus!

Jeg visste ikke da om han var Messias,
men det åpenbarte han for meg. Og i årene
etterpå har han vist meg ting i livet mitt som
har trengt renselse og overgivelse. Han har
tatt bort selviskhet, stolthet, mitt ego.
Jo eldre jeg blir, jo mer ser jeg at jeg ikke
har fortjent å komme til ham. Han ga meg
sitt liv, helt ufortjent,» vitner Marty Goetz.
Fra One for Israel

Jesus Messias på israelsk tv
Tslil Goldman er 22 år gammel og tilhører en søskenflokk på 13. Navnet hennes
betyr musikknote. Hun mistet sin mor, og da også en barndomsvenn omkom i en
bilulykke, ble Gud borte i livet hennes. Tslil ble knust og fikk panikkangst. Etter flere
motløse år som tenåring, fant hun tilbake til sin tro.
Tslil ble kontaktet med tanke på å representere Israel i Eurovision Song Contest –
Melodi Grand Prix (MGP) 2018. Det 15 minutter lange intervjuet ble til en timelang
samtale om hennes tro. «Produsenten var fascinert av min tro på Yeshua. Hun ville
vite mer, ikke bare for konkurransens del, men fordi hun var personlig interessert»,
forteller Tslil.

I tiden som fulgte, ble det flere intervjuer før konkurransen. Det virket som om alle var
like interessert i troen hennes som i den enestående sangen. Hun fikk stadig
spørsmål om troen på Yeshua og om Gud. De syntes visst livet hennes var merkelig.
Hun fortalte at den store familien aldri hadde hatt tv, og at hun aldri hadde sett på
MGP.
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Da kvelden for den israelske finalen kom, ble Tslils far og søsken
utfordret til å fortelle om sin tro på direktesendingen.
De snakket åpent om Yeshua Messias og sa at jøder som tror på ham,
ikke trenger å bli kristne. De kan leve som jøder.

Tslils offentlige vitnesbyrd om troen på Yeshua hindret ikke tusenvis av seere i å
stemme på henne som Israels representant til MGP 2018. Hennes 88 poeng var en
av de høyeste summene som noen gang er oppnådd i programmet.Det var uventet
for dem som kjente henne, at Tslil skulle klare å synge foran et stort publikum og på
direktesendt tv. Men Tslil sa at hun nok var nervøs, men ikke redd. «Jeg ser
mennesker jeg elsker, og jeg vet at det er en hensikt med at jeg er her - for Yeshua»,
sa hun.

Da Tslil var i forsvaret, jobbet hun blant vanskeligstilte tenåringsjenter. Fortsatt har
hun kontakt med noen av dem og prøver å oppmuntre dem.
Etter den vellykkede framføringen har Tslil fått mange tilbud om kontrakter, og unge
fra hele Israel kontakter henne på facebook for å snakke med henne om den
messianske troen. Hun reiser rundt sammen med et sirkus der hun går på stylter,
noe hun lærte som barn. Tslil venter på nok en sjanse til å synge for Yeshua.
Fra Israel Today nr. 1-18 (norsk utgave)
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Har funnet sin familie i Immanuelkirken
I en sekulær, velstående familie vokste Omer Klein opp med
ambisiøse og karrierefokuserte foreldre. Som liten tenkte han:
«Kanskje vi kunne ha litt mindre penger og litt mer omsorg?»

Religion var ikke noe tema i hjemmet, men besteforeldrene var svært religiøse. Hos
dem lærte Omer om jødisk tro på et teoretisk plan. Jesus og kristen tro visste han lite
om. Han var opptatt av videospill, shopping, skole og venner. I forbindelse med hans
Bar Mitzva reiste familien til Italia og besøkte Vatikanet. Omer syntes paven hadde
så fine klær at han spurte om ikke han også kunne få slike. Det fikk han ikke.

Under militærtjenesten ble han stasjonert i Gaza. Det var ikke krig der da, men i 2006
ble han innkalt som reserve under krigen mellom Israel og Libanon og stasjonert rett
nord for byen Metullah. En bombe skjult i sanden tok livet av flere medsoldater, mens
Omer ble skadet og mistet synet.

Han forteller: «På militærsykehuset, der jeg lå, halvt bevisstløs, fikk jeg se Jesus i et
syn. Han sa to ting til meg: «Du kommer til å bli helt frisk og få synet igjen» og «Jeg
elsker deg». Jeg visste at dette var Jesus.

Utskrevet fra sykehuset med 50% syn, kunne han knapt tro at opplevelsen med
Jesus var virkelig. Livet fortsatte som før krigen, helt til han en dag på et
shoppingsenter traff på noen skandinaviske misjonærer med t-skjorter der det sto
«Jesus elsker deg».

«Jeg skvatt til og husket synet jeg hadde på sykehuset. Så gikk jeg bort til dem og
fortalte om opplevelsen min», fortsetter Omer. «De ble naturligvis svært begeistret,
og satte meg i kontakt med pastoren i menigheten sin. Der tok jeg imot Jesus og ble
døpt tre måneder senere.» Dette var i 2011.
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I dag går Omer i Immanuelkirken i
Tel Aviv. Egentlig ville han ikke ha
noe med en tradisjonell kirke å gjøre,
og han ble sjokkert første gang han
så pastoren i prestedrakt.

Men fellesskapet og måten han ble mottatt på,
fikk ham til å skifte mening. Han fikk fra første møte en
følelse av å høre hjemme. «Her har jeg funnet min
familie» sier Omer Klein.
Fra Først nr. 4-17

Fornektet ikke Guds eksistens – ville bare ikke ha ham i livet sitt!
En ung dame deler sitt vitnesbyrd:
«Min holocaust-overlevende bestefar var 18-19 år da han flyktet og kom seg via
Shanghai til New York. Jeg har alltid visst om historien hans uten å at den har
engasjert meg spesielt. Han var ganske religiøs, men sabbatsmåltidene sammen
med min far virket lite ekte. Jeg fant liksom ikke Gud der, for det var så regelstyrt, og
vi endte opp med drikking og sladder.

På skolen og universitetet kalte de meg «jøden» og holdt alltid fram denne identiteten
som jeg egentlig ikke ønsket eller forsto og ikke var opptatt av.

Jeg studerte kommunikasjon og media og skrev avhandlingen min om den israelskpalestinske konflikten. Der valgte jeg den anti-israelske vinklingen og var på den
tiden også sammen med en egypter. Vennene hans var tydelige på sitt israelshat og
elsket meg som eksempel på en jøde som hatet Israel!

Jeg fornektet ikke Guds eksistens, jeg ville bare ikke ha ham i livet mitt. Jeg ville
feste og kose meg.
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Bruddet med kjæresten tok jeg tungt. Jeg følte at jeg hadde feilet
og såret både meg selv og andre, men visste ikke hvordan jeg
kunne bedre situasjonen. Tilgivelse kunne bare komme fra høyere
makter, fra Gud. Jeg ble bekymret og tenkte over livet og hva jeg skulle
gjøre med det. Jeg følte mangelen på tilgivelse, og jeg kjente meg ikke hel. Jeg
ønsket noe mer.

Jeg ville gå i kirken, for bestemor hadde alltid fortalt meg om Jesus. Så jeg googlet
nærmeste kirke, kledde meg i svart som til begravelse og gikk dit. Der fikk jeg sjokk,
for alle var svært uhøytidelig kledd, og det var ingen stoler der, men puter overalt.
Alle var så glade og det var en atmosfære av fred og lykke, - akkurat det jeg ønsket
meg. Så jeg fortsatte å gå dit hver uke og slukte alt. Der var fantastisk lovsang som
gikk rett inn hos meg. Jeg satt der og gråt. Jeg visste at Gud talte til meg og at det
ikke var snakk om å være enten jøde eller kristen, men at de to var gjort til ett i
Jesus. Noen spurte om jeg ville bli bedt for, og jeg sa ja. Jeg ønsket å bli kjent med
Jesus.

Da en dame ba for meg, kjente jeg denne enorme gleden, og en tung byrde ble løftet
fra skuldrene mine. Jeg følte meg som en ny person, så lykkelig! Gud snudde min
engstelse til styrke.

Nå, med min nye tro, omfavnet jeg min jødiske identitet. Jeg var tatt inn i Guds
familie. Min jødiske arv og troen på Jesus gikk hånd i hånd. Nå fant jeg også
løsningen på Midtøsten-konflikten. Jeg har sett med egne øyne at jøder og arabere
kan bli fullkomment forent i Jesus.»
Fra One for Israel
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«Hvem mener du at Jesus er?»
En av jødene som tok imot Jesus under gateevangelisering i Kiev,
var Galina. Volodia Pakholhov fra Jews for Jesus møtte henne
ved inngangen til en metrostasjon i her i Ukrainas hovedstad.
Han stilte henne sitt standardspørsmål: «Hvem mener du at Jesus er?»

Galina kunne se på t-skjorta at han kom fra Jews for Jesus. Hun svarte at hun gjerne
ville vite hva han tenkte om Jesus. «Så jeg forklarte henne at Jesus er den lovede
Messias, som døde for våre synder og som sto opp fra de døde», forteller Volodia.
«Jeg sa videre at det bare er gjennom Ham vi kan komme tilbake til Gud, på grunn
av hans sonoffer for oss». Galina lyttet stille og oppmerksomt mens Volodia snakket.
Så innrømmet hun at hun hadde tenkt på

Jesus det siste halve året, og at hun var klar over at denne saken var avgjørende
viktig for henne. «Skjønner du hva Jesus har gjort for deg – at han har dødd for dine
synder og stått opp fra de døde?», spurte Volodia. «Ja», svarte Galina.

Volodia tenkte at hun var rede til å gi sitt hjerte til Herren, så han innbød henne til å
gjenta frelsebønnen etter ham. Og det gjorde hun der på gata ved inngangen til
metroen.

Den Norske Israelsmisjon er partner til Jews for Jesus i Ukraina. Nordmannen Arne
Tafjord bor med sin familie i Odessa og er administrativ leder for økonomiavdelingen
til Jews for Jesus der i byen.
Fra Først nr. 3-17
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«…den som sår og den som høster kan
glede seg sammen.» Joh 4,36b
"Da vi feiret påske, ville mer enn ti personer bli frelst, og under pinsefeiringen var det
seks nye som ville ta imot Jesus», forteller Arne Tafjord fra Odessa i Ukraina. «Vi
merker at Gud virker på en helt spesiell måte», legger han til. Blant de som ble frelst,
er det både jøder og ikke-jøder.

På en stor evangeliseringskampanje i Kiev ble det delt ut 400 000 traktater, og
nesten 2000 personer oppga kontaktinformasjon for å få oppfølging. Ni jøder og 39
andre tok imot Jesus som sin frelser.

«Vi vet ikke hva som skjer siden med alle disse
menneskene, men vi tror at Gud vil fortsette å
arbeide i deres liv», sier Arne. Og mye arbeid
blir gjort for oppfølging av de som ønsket det,
av og til over mange år.

I Odessa er det også nylig startet nye
messianske menigheter. Åtte personer ble døpt
under en gudstjeneste, bl. a. et ektepar som
har fått oppfølging siden 1997 - i 20 år!

Det er organisasjonen Jews for Jesus (Jøder
for Jesus) som driver dette arbeidet, med
Israelsmisjonen som partner.
Fra appellbrev 2017, DIN
Bilde er av Arne og familien
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«Jesus elsker deg!»
Oleg Vilinsky ble født i det russiske Fjerne Østen.
Besteforeldrene var blitt fordrevet av Stalin fordi de var jøder.
Først som 18-åring ble Oleg klar over sine jødiske røtter,
som faren hadde holdt skjult av frykt for pogromer.

Da han var sju år og fikk en lillebror, følte Oleg seg avvist av foreldrene og trodde at
de ikke var glad i ham lenger. Han begynte å henge gatelangs og prøvde sigaretter,
alkohol og senere narkotika.

Derfor ble han kastet ut fra skolen, og 16 år gammel havnet han i ungdomsfengsel.
Etter dette ble han mafialeder i hjembyen, levde som kriminell og var avhengig av
harde narkotiske stoffer. Som mafialeder var han tøff, men hjemme så han tomheten
i sitt ansikt i speilet. Mye penger og makt ga ham ingen lykke.

Noen ga ham et nytestamente på gata og sa at «Jesus elsker deg». Han leste i
nytestamentet, særlig i Åpenbaringen, og skjønte at endetiden nærmet seg. For å
flykte fra sine personlige problemer bestemte han seg for å immigrere til Israel og bli
en from jøde.

Oleg kom til Israel i 1999 og slo seg ned i Haifa. Straks ble han skuffet over Det
hellige land og det han kaller den hyklerske religionen. Han falt enda dypere i
stoffmisbruk og fikk metadonbehandling. På jakt etter meningen med livet, var han
borti New Age og Kabbalah (jødisk mystisime), noe som førte han ut i forvirring.
Han forteller at det endte med at han ble funnet naken i skogen og da plassert på
psykiatrisk institusjon. Da han kom ut derfra, ble den fysiske helsen verre. Han hadde
skrumplever, hepatitt A, B og C, tuberkulose og epilepsi. Da legen sa at han hadde to
måneder igjen å leve, våknet han.

Oleg forsto nå at han var en synder og at hans virkelige problem var stolthet. Han
kom inn på et messiansk rehabiliteringssenter i Jerusalem. Her var det daglig tre
bibeltimer og bønnemøter. «Jeg angret mine synder, tok imot Jesus som min Herre
og Frelser, ble døpt og mottok også åndsdåpen. Jesus helbredet alle mine
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sykdommer og satte meg fri fra stoffmisbruket.
Jeg takker ham av hele mitt hjerte», sier en glad Oleg.

«Jeg har lært at Jesus må ha førsteplassen i mitt hjerte.
Som døperen Johannes sier: «Han skal vokse, jeg skal avta» (Joh 3,30). Jesus
Kristus er min Herre».

Oleg fikk kall til å gå med evangeliet til andre desperate mennesker. Først talte han
på gata i Tel Aviv og gjorde tjeneste på rehabiliteringssenteret. Han giftet seg og fikk
en datter. I 2015 ble han leder av rehabiliteringssenteret og pastor i menigheten Beit
Hayeshua, der de fleste medlemmene er tidligere rusmisbrukere.

Oleg sier til slutt: «Vi har en visjon fra Apg 1,8: å være Hans «vitner i Jerusalem og
hele Judea, i Samaria, og helt til jordens ende». Vi må ta vår Herre Jesu ord på alvor:
“Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge
meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min
skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. (Mark 8,34-35)»
Fra Først nr 1-18

Israelsmisjonen i Ungarn
I Ungarns hovedstad Budapest finnes et lite teologisk institutt som ble opprettet av
Den Norske Israelsmisjon i 1990-91. Gisle Johnson-instituttet har fått navn etter en
av Israelsmisjonens utsendinger til Øst-Europa. Gisle Johnson, som var født i 1876,
hadde sitt virke blant jøder i flere øst-europeiske land i over 40 år. Han ble grepet av
misjonstanken mens han studerte teologi. På denne tiden fikk han også kjennskap til
Israelsmisjonen gjennom professor Caspari, som var jøde, luthersk teolog og i
mange år leder av Centralkomitéen for Israelsmisjonen (tilsvarende vår tids
Landsstyre).

Det var i 1893 at Israelsmisjonen startet arbeid i Ungarn. Da kom organisasjonens
aller første misjonær, Ragnvald Gjessing, til landet og la i årene fram til 1900
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grunnlaget for arbeidet her. Da Gisle Johnson kom hit etter
ca. 20 år i Romania, fortsatte han arbeidet blant jødene i Ungarn
helt til han døde i 1946. Han holdt gudstjenester, møter, foredrag,
seminarer og andre samlinger.

Gisle Johnson sto last og brast med jødene. Dette viste seg ikke minst før og under
2. verdenskrig, da Ungarns jødiske befolkning ble tragisk hardt rammet og redusert.
Ved den kommunistiske maktovertakelsen etter krigen ble Israelsmisjonens
daværende utsendinger i Ungarn og Romania utvist.

I dag bor det 80 -100 000 jøder i Ungarn, de fleste i Budapest. Gisle Johnsoninstituttet skaper møtepunkter mellom jøder og andre ungarere der også evangeliet
om Jesus Messias forkynnes. Ellers legges det vekt på akademisk tyngde og stor
faglig-teologisk kunnskap. Dette brukes i både dialog og samtaler med jødiske miljø,
og ved kurs og foredrag – nettopp i Gisle Johnsons ånd.

Den lutherske presten Geza Endreffy er leder av Gisle Johnson-instituttet og
Israelsmisjonens kontakt og medarbeider i dette arbeidet.
I 2018 er det 125 år siden begynnelsen i 1893 – et viktig jubileum og en milepæl i
Den Norske Israelsmisjons historie.
Fra DNIs nettside om DNIs pionerer + Wikipedia

«Prøver de å skjule noe for meg?»
Etter militærtjenesten reiste Omri Jaakobovich, som så mange andre israelere, ut i
verden før han skulle begynne på «det virkelige livet».

Omri vokste opp i en sekulær kibbutz i Israel. Alt som treåring oppdaget han at han
en gang skulle dø. Det var meningsløst, og Omri ville heller ha foretrukket å ikke bli
født enn å fødes, leve og så dø. Da han dro ut i verden som backpacker, virket alt så
bra på utsiden, men inni ham var det en stor tomhet, uansett hva han prøvde å fylle
den med. Han dro til Thailand, Australia og New Zealand, landa i Auckland og kom til
den lille feriebyen Paihia.
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«Du er israeler», sa damen bak skranken i hostelet.
«Dere er Guds utvalgte folk, dere er et veldig spesielt folk for Gud».
Jeg tenkte: «Hva har jeg nå rotet meg borti?».

Etter noen dager ville hun ha en prat. «Jeg ønsker å forstå hva dere jøder tenker».
Og hun gjentok og gjentok: «Dere er Guds utvalgte folk». «Har du hørt om Yitzchak
Rabin?» spurte jeg. «Han var en høyt aktet leder, og en av våre egne drepte ham i
Guds navn fordi han ville gi bort land for fred. Det er første gang i jødisk historie at en
jøde dreper sin leder. Hva er det som er så «utvalgt» og så mye bedre med oss?»
«Det er ikke første gang», svarte hun, «det var det de gjorde med Yeshua (Jesus)».
«Yeshua var den valgte leder av den jødiske nasjon, men det jødiske folk ville ikke
ha ham».

«Og instinktivt visste jeg fire ting», fortsetter Omri: «At denne Jesus var jøde, som
meg selv, at han var født og oppvokst i Israel, som meg selv, at han ga verden den
høyeste moralske standard og at han hadde større innflytelse på verden enn noe
annet menneske. Vi lærte i kibbutzen om Aleksander den store, Julius Cæsar,
Napoleon og Hitler, men ingen av dem var født og oppvokst i Israel og ingen hadde
en slik innflytelse på verden som denne fyren, Yeshua.

Hvorfor forteller de ingenting om
ham i Israel? Er det noe de prøver å
skjule for meg?

Jeg begynte å stille damen spørsmål. Jeg forsto at hele hennes tro var basert på at
denne Yeshua som ble korsfestet, han sto opp av graven den tredje dagen. Gud som
har skapt denne verden ved sitt ord – skulle det være for komplisert for ham å reise
noen opp fra de døde, hvis det var det han valgte å gjøre? Kanskje jeg også kunne
bli reist opp fra de døde? Jeg tenkte tilbake på tankene mine som treåring. Kanskje
dette var nøkkelen til mysteriet jeg hadde følt på siden jeg var liten?
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Jeg husker at jeg åpnet nytestamentet, som jeg trodde var
en kristen bok der man fant den kristne oppskriften på hvordan
man utrydder jøder.

Men det jeg leste i Matteusevangeliet var helt motsatt.
Det var Det gamle testamente som overbeviste meg om at Yeshua uten tvil var den
lovede, jødiske Messias som de hebraiske profetene forutsa i de hebraiske skriftene.

På hver eneste side i Det gamle testamente kunne jeg nå se Messias. Jeg visste at
Yeshua er Messias, og jeg hadde et stort ønske om å dele dette med hver eneste
israeler som kom i min vei».
Fra One for Israel

Den lille hvite kirken i Tel Aviv-Jaffa
Immanuelkirken er med sin tradisjonelle arkitektur en severdighet for israelere. Den
er den eneste i sitt slag i Tel Aviv og står på kommunens liste over «musts» når man
er på sightseeing i Jaffa-området.

I dag drives arbeidet i området av Immanuel Ministries, et samarbeid mellom Den
Norske Israelsmisjon og flere andre nordiske og europeiske misjonsorganisasjoner,
samt Jews for Jesus i Israel.

Både sabbat og søndag er det gudstjenester i kirken. Det holdes også mange
konserter ved kirkens organist og andre musikere på gjesteopptreden. Orgelet i
kirken er en severdighet og «hørverdighet» i et land der det bare finnes ganske få
eksemplarer av slike instrument.

På julaften er kirken full av mennesker som ønsker å oppleve en kristen julefeiring.
Åpen kirke-tjenesten tar imot grupper, skoleklasser og enkeltgjester fire dager i uka
for guiding. Evangeliet sitter bokstavelig talt i veggene – og i vinduene!

s.23

Over alteret lyser Joh 3,16 i hebraisk gullskrift, og de flotte
glassmaleriene av nordmannen Victor Sparre med motiver fra
Det gamle og Det nye testamente skaper både gjenkjennelse,
undring og utfordring.

De fleste av disse besøkene til Immanuelkirken,
mange tusen hvert år, er «kulturbesøk». De er en
viktig del av den utadrettede virksomheten. Mange
tar også med seg et gratis nytestamente på vei ut av
kirken. Ellers drives det også i noen grad
evangelisering på gata og på stranda.

For noen år siden måtte kirketaket skiftes. I den forbindelse ble korset på toppen av
spiret satt opp igjen etter å ha vært borte en lang periode. En mann kommenterte
under arbeidet: «Dere må sette opp igjen korset! Denne kirken betyr så mye for alle i
Tel Aviv!» Det var en sterk uttalelse fra en som ikke selv var jesustroende!

Gudstjenestene og arbeidet rundt disse samlingene er likevel kjernen i arbeidet her,
og de er viktige for flokkene av jesustroende som samles hver sabbat og søndag.
Kirkens og Menighetshusets lokaler brukes også av andre menigheter. Dette
området i Jaffa har tidligere vært preget av forfall. De siste årene er mye blitt
renovert, et arbeid som fortsatt pågår. Dermed trekkes flere mennesker til området,
noe som Immanuel Ministries ser som en mulighet og et kall til å gå evangeliet.
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En oase midt i byen
«En liten bortgjemt juvel», «en kirke med atmosfære»,
«en stille oase», «et varmt og vennlig sted å være»,
«virkelig sjarmerende» - lyder tilbakemeldinger fra besøkende i
Immanuelkirken i Jaffa.

Kirken ligger ved overgangen mellom Tel Aviv og Jaffa, i et område der 156
amerikanere fra staten Maine slo seg ned i 1866. De drømte om å skape seg en
framtid her. Trehusene deres av prefabrikkerte materialer står her fremdeles, mens
de fleste nybyggerne på grunn av splittelse, sykdom og død solgte sine eiendommer
til de tyske templerne allerede i 1869. Denne gruppen hadde røtter i den tysklutherske pietistiske bevegelsen.
De kom for å «bygge Herrens tempel» som et hellig folk i Det hellige land, etter 1
Kor 3,16: «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?». Ved
dette ønsket de å fremskynde Jesu gjenkomst.

I 1889 ble det dannet en ny evangelisk menighet som samlet inn midler til et eget
forsamlingshus. Slik ble Immanuelkirken reist, og innvielsen fant sted 6. juni 1904.
Det lutherske verdensforbund overdro kirken til den Norske Israelsmisjon i 1955.
Under renoveringen i 1977 fikk kirken nytt orgel, og de flotte glassmaleriene til den
norske kunstneren Victor Sparre ble satt inn. Her er bibelhistoriene som knytter seg
til den gamle byen Jaffa, levendegjort og evangeliet forkynt i vakre bilder.

En egen guide tar imot besøkende i Åpen Kirke fire dager i uka. Det holdes også
mange konserter her, og hvert år besøkes kirken av mange tusen mennesker.
Gudstjenestene på sabbat og søndag er sentrale i arbeidet i Immanuelkirken, som
drives i samarbeid med andre aktører gjennom Immanuel Ministries.
Enda en tilbakemelding fra en besøkende i Immaunuelkirken lyder: «Denne lille
lutherske kirken med sine vakre glassmalerier er en rolig oase som innstendig ber
deg om å bli der en stund og ta inn alt det den har å tilby. Gå ikke glipp av dette,
besøk kirken!»
Fra Først nr. 4/17
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«Lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem»
Mika 4,2b
Siden 1982 har Caspari Center i Jerusalem vært et ressurssenter for den
messianske bevegelsen i Israel. Senteret «Utruster Hans folk til tjeneste så Messias´
kropp bygges opp, Ef 4,12», står det på deres nyhetsbrev. Utrustningen skjer
gjennom forelesninger, seminarer, kurs for sabbatsskolelærere, bokutgivelser,
internett-evangelisering, disippeltrening, kurs for norske teologistudenter og mer.
Senteret har også et anselig bibliotek til disposisjon for den som vil komme innom og
fordype seg i bibelske eller jødiske tema.

Alef-kurs for nye troende er en spennende og viktig produksjon for Caspari Center.
Gjennom videopresentasjoner med vitnesbyrd, intervjuer og undervisning vil man
svare på noen av de spørsmålene unge troende møter eller lurer på. Produksjonen
skjer med støtte fra Norea Mediemisjon. Gjennom Alef-kursene vil vi hjelpe nye
troende til å bli bevart i troen.

I samarbeid mellom Caspari Center, Ungdom i Oppdrag og Israelsmisjonen blir det
også startet bibelskole i Israel. Gjennom åtte undervisningsuker kombinert med
praktisk tjeneste får unge et nærmøte med Israel, bibelen og misjonen.
De norske studentene fra Menighetsfakultetet som våren 2017 fikk et fire uker langt
kurs på Caspari Center med undervisning både innendørs og ute i den israelske
geografien, var fulle av lovord! «Dette er den beste undervisningen jeg har fått i hele
mitt studium», sa den ene. «Dette vil ha stor betydning for min tjeneste som prest»,
mener en annen.

Caspari Center har også en avdeling i USA.
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FRED OG FORSONING
Vend deg bort fra det onde og gjør det gode.
Søk fred og jag etter den! Salme 34,15
Salige er de som skaper fred,
for de skal kalles Guds barn. Matt 5,9

Brobyggere – mot alle odds
Bridgebuilders er et freds-og forsoningsarbeid som samler unge kristne
arabere/palestinere, messianske jøder og nordmenn. Israelsmisjonen driver dette
sammen med Frikirken og aktører i Midtøsten. Ca. ti personer fra hver gruppe var
samlet til leir i Rogaland i august 2017. Her de fikk undervisning, de lyttet til
hverandres historier, praktiserte teambuilding og gjorde gøye aktiviteter sammen.
Målet var å bli kjent, bygge ned fiendebilder og oppleve det fellesskapet som troen
på Jesus gir. Dette er ikke noen lett sak, men i løpet av leiren ble holdninger endret,
og det ble skapt forståelse for «den andre siden» - og også vennskap på tvers. Den
samme gruppen skal møtes neste påske i ørkenen i Jordan. I mellomtiden har
deltakerne fått bearbeide sine opplevelser fra leiren, og prøvd ut å leve i sine daglige
omgivelser med den nye erkjennelsen. De har også hatt treff der de som har
anledning, samles i sine nasjonale grupper.

Dette var femte gang Bridgebuilders ble arrangert. En av deltakerne sa det slik: «Før
elsket jeg jødene som mine fiender. Nå elsker jeg dem som mine venner!»
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Å elske på tross av – eller på grunn av…
Lamma Mansour er en 21 år gammel palestinsk jente som bor i Nasaret.
Hun er psykologistudent og elsker Jesus. Hun er med i
Bridgebuilders-programmet i 2017-18 og har deltatt på leir
i Rogaland sammen med andre palestinere, jøder og nordmenn.

Hun forteller at dette har vært en mektig opplevelse for henne. Hun likte best å bygge
relasjoner med resten av deltakerne, men også å høre deres historier og få et glimt
av deres verden.

«Det har lyktes å humanisere den andre nasjonale gruppen, og det har lagt et sterkt
grunnlag for vennskap», sier Lamma.

«Så har det vært utfordrende å lytte til den andre sidens narrativer og til land-relatert
teologi uten å gå i forsvar», fortsetter hun.
«Dette har vært en gylden mulighet til å praktisere idealet om å elske på tross av,
eller kanskje mer på grunn av, våre forskjeller», sier Lamma, som vil ta med seg
videre nye vennskap og nye innblikk i konflikten.
Fra Først nr. 4-17

Å sjå motparten gjennom Guds auge
«Etter Bridgebuilders har eg fått eit meir realistisk bilete på kor vanskeleg det er å
skulle skape forsoning mellom partane, men eg har også fått eit håp og ei tru på at
det faktisk kan gå an», sier Ole Mathias, som var 25 år gammel da han deltok på den
aller første runden med Bridgebilders.

«For meg har det vore veldig sterkt å sjå og høyre kor tøft konflikta påverkar den
enkelte i kvardagslivet, men samstundes å kunne observere korleis det på trass av
dette har utvikla seg nære venskap mellom deltakarar frå begge sider.
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Det var eit godt vitnemål å høyre ein palestinar frå Vestbreidden
fortelje at han blei med på prosjektet for å besøke Noreg og bli kjent
med dei norske deltakarane, men at han etter kort tid oppdaga at
dei israelske deltakarane er heilt fantastiske personar, og at han ikkje kunne unngå å
bli vener med dei.

Eg trur det er heilt avgjerande å ha Gud med på laget», sier Ole Mathias, og
fortsetter: «Dette prosjektet har lært meg kor viktig det er å kunne sjå motparten sin
gjennom Guds auge, og at heilt fantastiske ting kan skje når ein søkjer saman under
Guds ord. Utan dette fokuset veit eg ikkje korleis ein slik konferanse kunne vore
mogeleg», avslutter Ole Mathias.
Fra boka Brobyggere – mot alle odds

Forsoningens utgangspunkt er alltid Gud
Dette sier Lena Levin, lederen for Machaséh i Jerusalem. Machaséh betyr
tilfluktssted og er et diakonalt arbeid blant de mest marginaliserte og sårbare i det
israelske samfunnet.

«Før forsoning kan finne sted mellom mennesker, må man bli forsonet med Gud. Da
jeg kom til tro, skjedde to ting: Jeg ble kvitt min frykt for døden, og jeg fikk kjærlighet
til spesielt tyskere og arabere. Jeg hadde tidligere ikke ønsket å ha noe med disse å
gjøre på grunn av henholdsvis holocaust og Midtøsten-konflikten. Under en høflig og
smilende overflate hadde jeg alle piggene ute. Da jeg møtte Jesus, forandret dette
seg totalt. Jeg fikk lyst til å møte både tyskere og arabere, ha fellesskap med dem og
bli forsonet med dem, på tross av alt det vonde som var skjedd mellom oss som
folkegrupper. Jeg mener man først må bli forsonet med Gud før man er klar til å
virkelig tilgi noen som har gjort deg vondt», sier Lena.

«Selv om alle kristne er kalt til å elske alle uten forbehold, kan forsoning være
vanskelig og krevende i praksis, og det kan og utspille seg forskjellig fra person til
person», forsetter Lena.
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For henne selv begynte det med at hun ble med i en gruppe for
troende jøder og arabere der målet var forsoning. Da de ble kjent
og delte hverandres smerte og skuffelser, kunne de indentifisere seg
med «de andre», åpne opp for deres erfaringer og akseptere hver og
en for den de var.

«Det hjalp meg til å komme dem i møte og ta praktiske skritt på veien mot
forsoning», sier Lena, og legger til at dette ikke er noe som kommer naturlig for oss
mennesker. Det er kun Gud gjennom Den Hellige Ånd som kan bringe forsoning,
mener Lena Levin.
Fra Først nr. 4-17
Bilde av Lena Levin
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DIAKONI
Han berger en fattig som roper, en stakkar som ingen hjelper.
Han bryr seg om fattige og svake, han berger de fattiges liv.
Han løser dem fra tvang og vold, deres liv er dyrebart i hans øyne.
Salme 72,12-14

Et tilfluktssted i Jerusalem
Machaseh er et senter i Jerusalem som gir praktisk, mental og åndelig hjelp til
voldsutsatte familier og personer i krise. «Machseh» er hebraisk og betyr
«tilfluktssted».

Hannah, en volontør på Machaseh; forteller:
«Jeg hadde nettopp tatt høgskoleeksamen. Nå ønsket jeg å gi noe tilbake til Gud for
alle velsignelsene over mitt liv og tjene andre før jeg startet min yrkeskarriere. Jeg
hadde alltid hatt et hjerte for Israel, og etter noen skritt i tro, fant jeg meg selv hos
Machaseh.

Her skulle jeg tilbringe hver mandag sammen med en mor og hennes to barn. Etter å
ha kommet seg ut av et voldelig ekteskap og tatt kampen med å flytte og etablere
seg på nytt, var moren sliten og stresset. Barna virket lykkelige på utsiden, som barn
kan gjøre, men på innsiden hadde de emosjonelle sår. Når disse skadene kom til
overflaten, oppsto familiekrangel, og jeg befant meg midt i skrik og spetakkel, mens
jeg selv satt og ba gjennom det hele. Etterpå delte jeg ut smil og klemmer og prøvde
å få fram latteren hos barna.

Jeg passet barna mens mor var i retten eller gjorde ærend, og jeg vasket huset hver
uke og hjalp til med å pakke ut. Jeg lekte med barna, tok dem med i parken og til
kjøpesenteret. Vi ble fort venner. Det er ikke så vanskelig å tjene når du ser et behov
og kan fylle det.
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Det mest givende var da jeg nådde det punktet at jeg kunne be
sammen med denne moren. Tårene strømmet nedover
kinnene hennes etter bønnen.

Jeg vil fortsette å be for denne familien, som alltid vil være kjær for mitt hjerte»,
avslutter Hannah.
Fra Machaseh June News 2017

Tilflukt hos Machaseh
En dame som anonymt kalles «T», flyktet fra krigen i Ukraina og kom til Israel med
håp om å etablere et liv i sikkerhet. Hun fikk jobb som barnepasser. Arbeidsgiverne
hennes behandlet henne stort sett som en slave og utnyttet henne dag og natt. De
krevde at hun passet deres nyfødte tvillinger, lagde mat, gjorde rent og tok seg av alt
husarbeidet. Hun måtte arbeide 15-16 timer daglig sju dager i uka. For dette fikk hun
ingen lønn, bare kost og losji. Hun var på sammenbruddets rand da hun kom til
Machaseh. Staben der lyktes i å hjelpe «T» ut av denne situasjonen der hun ble så
grovt utnyttet. Hun fikk flytte midlertidig inn i en leilighet som stiftelsens finske
samarbeidspartner leier til dette formålet. Her bodde hun i fire måneder mens hun
bygde seg opp og studerte hebraisk. Da hun hadde stabilisert seg igjen, hjalp
Machaseh henne å finne en vanlig lønnet jobb med gode betingelser. Hun klarer seg
nå på egen hånd og forsørger seg selv.
Fra Machaseh January News 2018
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Helbredelse og gjenopprettelse etter vold i hjemmet
En ung jente kom seg til Israel fra krigsrammede Sudan.
Bare 15 år gammel reiste hun den lange veien helt alene, gjennom
Egypt og Sinai. En kan bare forestille seg hva hun gjennomgikk
under denne reisen.

I Israel forelsket hun seg i en mann som også var fra Sudan, og de giftet seg. Det
viste seg etter hvert at han var svært voldelig. Ved en anledning ble hun påført flere
beinbrudd. Hun ble sendt på sykehus, mens han endte i fengsel.

Da han kom ut av fengslet, ble de forsonet med hverandre. Men da han igjen
begynte å bli voldelig, kontaktet hun Machaseh og ba om hjelp til å komme seg ut av
situasjonen. Staben der fikk henne inn i en leilighet som den finske
samarbeidspartneren leide. Her ble hun boende i fire måneder. I løpet av denne tiden
skjønte hennes mann at hun ikke kom til å bli værende et voldelig forhold, og at han
ville miste både henne og barna deres. Han valgte å søke hjelp, noe som til slutt
førte til at han angret. De to har siden flyttet sammen igjen og samarbeider nå om
helbredelse og gjenopprettelse av ekteskapet.
Fra «Machaseh January News»

Prosjekt Enslige etiopiske familier
Etiopiske jøder har kommet til Israel gjennom tre innvandringsbølger. Den første kom
gjennom Sudan i 1980-årene. Da døde mer enn 4000 mennesker på veien gjennom
ørken og ødemark. I 1990-årene kom bølge nummer to på grunn av borgerkrigen i
Etiopia. Den tredje bølgen begynte i år 2000.

Innvandrerne fra Etiopia møter mange problemer i Israel. Den kulturelle forskjellen er
enorm, verdensanskuelsen er forskjellig og utdannelse og yrkeserfaring er
begrenset. Staten visste ikke hvordan den skulle integrere etioperne fordi de var så
annerledes, og de ble avvist av den vanlige israeler av samme grunn.
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Kommunikasjon var vanskelig, og det var problematisk å fungere
i samfunnet. Fremdeles føler de etiopiske jødene seg marginalisert
og utenfor på grunn av sin hudfarge. De blir ikke skikkelig respektert.

I Etiopia var kvinnene hjemme, mens mennene jobbet ute. I Israel er det motsatt,
for det er lettere for kvinnene å få en jobb. Når mennene blir gående hjemme, skaper
det kriser i familiene. I Etiopia hadde de et sikkerhetsnett, men ikke i Israel.

Sammenbrudd i familiesystemet fører til konflikt, vold, skilsmisser og også drap.
Mange menn drar tilbake til Etiopia og etterlater seg enslige mødre og farløse barn.
De barna som var født i Israel og snakket hebraisk, manglet respekt for foreldrene og
tok deres rolle. Men de som nå er tredje generasjon, forstår foreldrenes lidelser.
Den enslige moren «Vered» fortellers sin historie:

«Jeg ble født i Etiopia og kom til Israel i 1996. Jeg er alene med fire barn. Livet med
min voldelige eksmann var vanskelig, og jeg ble nødt til å skilles fra ham. Det tok
lang tid, og det var tøft. Det var heller ikke lett å oppdra fire barn alene. Men Gud har
bevart meg, og jeg har tatt imot Jesus Messias. Han åpnet dører og kastet lys over
min vei.

Jeg ønsket hele tiden å studere, og Machaseh er sendt fra Gud. Dere ga meg
sjansen til å dette. Dere betalte to års studium til tannlegeassistent for meg. Jeg fikk
også kjærlighet og oppmuntring. Jeg har ikke ord for dette, men jeg ber Gud velsigne
dere!»
Machaseh News 1. november-17
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Å bety en forskjell
Ellisiv Masvie har vært volontør i Jerusalem.
Det var faktisk her hun ble født og bodde sine første sju år,
da foreldrene var utsendinger for Den Norske Israelsmisjon. Siden har hun bodd flere
steder rundt i verden, men måtte også tilbake til Jerusalem!

Hos Machaseh får hun bety en forskjell for mange mennesker. På King of Kings
distribusjonssenter deler hun ut alt fra ris, sukker og oppvasksåpe til klær og andre
nødvendighetsartikler til mennesker som bokstavelig talt kommer rett fra gata. Alle er
velkommen!

«Her er alle dager ulike. En dag kan det komme tjueto personer, og neste dag
ingen», forteller Ellisiv. «Noen stanser og slår av en prat, mens andre kjapt haster
videre. Noen er veldig åpne, glade og takknemlige, mens andre, som de ortodokse
jødene, finner det vanskelig å motta hjelp.»

Ellisiv opplever at folk i Jerusalem er veldig generøse og strekker seg langt for sine
medmennesker. «Selv om de ikke vet hvem vi er eller hva vi står for, så kommer de
med gaver», sier hun, og fortsetter: «Jeg er så glad for å få arbeide med noe viktig et
sted der det er bruk for meg. Jeg jobber tre dager i uka på dette senteret og en dag
med engelskundervisning av etiopiske barn.
Ellisiv har også vært volontør på en bibelskole i Japan, og hun har studert idéhistorie
i Italia.

«Som multikulturell kan jeg nok lure på hvor jeg hører til. Nå vil jeg slå meg til ro. Og
hjemme, det er i Oslo, der mine foreldre og venner bor», avslutter Ellisiv Masvie.
Fra Machaseh/Først 1-17
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«Hjelpesteinen» i Haifa
På Ebenezerhjemmet i Haifa får eldre messiastroende jøder og kristne arabere
tilbringe sin alderdom i et hjem som ivaretar både deres fysiske, mentale og åndelige
behov. Hjemmet ble bygd i 1976, og har i alle år siden vært et velsignet sted for
mennesker på deres siste etappe av livsveien. En hengiven stab gjør alt de kan for å
gi beboerne god livskvalitet. Hit kommer også volontører fra forskjellige land for å
jobbe, noe hjemmet er avhengig av.

En tidligere volontør sier: «Jeg kom til
Ebenezer for å gjøre en tjeneste og gi
noe tilbake til det folket om har gitt meg
evangeliet. Det ble en fantastisk rik og
interessant tid, annerledes enn jeg
hadde forstilt meg på forhånd.

Fellesskapet med de eldre menneskene, mange med svært vanskelige og
traumatiske erfaringer i sin bagasje, ga meg så mye. Jeg ble oppriktig glad i dem, i
de andre arbeiderne og i oppgavene jeg tok del i. Det betyr jo ikke at alt var
rosenrødt hele tiden, naturligvis. Men det var en så god atmosfære her. Da jeg reiste
hjem etter ca. ni måneder ved hjemmet, følte jeg at dette hadde vært mye mer en
velsignelse for meg enn en tjeneste. Jeg hadde fått mye mer enn jeg ga.»

Ebenezerhjemmet er unikt i Israel. Det mottar ingen offentlig støtte, men drives ved
hjelp av gaver. Helsemyndighetene kommer hvert år på uanmeldte inspeksjoner og
gir alltid svært tilfredsstillende og rosende tilbakemeldinger, selv om enkelte ting etter
hvert må rettes opp.
Skjerpede krav til hjemmet angående f.eks. brannsikring og rømningsveier er
tidligere imøtekommet. Man er videre i ferd med opprustning av hjemmet, og man
planlegger utbygging av ny pleieenhet, slik at ingen må flytte fra hjemmet om de blir
pleietrengende.
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Både beboere, som kommer fra mange ulike land og bakgrunner,
og deres pårørende er glade i og takknemlige for Ebenezerhjemmet,
som også ønsker å være til velsignelse i nabolaget.

Navnet betyr «hjelpestein» og kommer fra 1 Sam 7,12: «Der tok Samuel en stein og
satte den opp mellom Mispa og Sjen. Han kalte steinen Eben-Eser – «Hjelpesteinen»
– og sa: «Så langt har Herren hjulpet oss.».

Det samme har Ebenezerhjemmet fått erfare gjennom sine mer enn 40 år i Haifa.

«Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort
mot meg.» Matt 25,40
Samantha er en voluntør fra USA. Etter nesten ett års tjeneste forteller hun om en
utrolig og velsignet tid på Ebenezerhjemmet.

I USA jobbet hun som jordmorassistent. Da hun pleiet sin bestefar de siste 3,5 årene
av livet hans, fant hun ut at dette var noe hun likte. Hun hadde kjent på kallet til å
tjene i Israel i mange år.

Kort tid etter at bestefaren døde, følte hun at Gud åpnet dørene og at tiden var
kommet for å dra til Israel. Hun fikk informasjon om Ebenezerhjemmet og søkte om
volontørtjeneste her. Først søkte hun om 6 måneder, men innså raskt at dette var
noe hun ville fortsette med. Gud åpnet denne muligheten, og hun sier hun håper å bli
her så lenge som mulig.

Å tjene her er for Samantha en livslang drøm som har blitt virkelighet. Det er en
tjeneste og føles ikke i det hele tatt som en vanlig jobb, enten det gjelder å pleie de
eldre, jobbe på kjøkkenet, i matsalen, vaske klær, vaske vinduer eller jobbe med
vedlikehold. Hun elsker alt sammen. Jesus sier i Matteus 25,40: «Det dere gjorde
mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.»
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Samantha prøver å finne ulike måter å velsigne beboerne på.
Kjærlighet og latter skaper kontakt på tvers av språkbarrierer.
En beboer fortalte hvordan han føler at den fysiske smerten han lever
med, blir mindre når han gir Gud ære og gleder seg i Ham!
«Glede i hjertet gir god helse, mismot tærer på kroppen.» (Ordspr 17,22)

Hele tiden i Israel har vært spesiell for Samantha. Hun har kommet nærmere Jesus,
og bibelen har blitt levendegjort på en ny og dypere måte.

Samantha avslutter sitt vitnesbyrd slik: «Jeg føler seg så velsignet, og jeg takker og
priser Gud hver morgen for nok en ny dag hvor jeg kan tjene Ham! Selv om jeg reiste
fra min kjære familie i USA for å tjene her i Israel, hadde jo Gud en spesiell gave som
ventet på meg, min israelske «familie», som jeg har lært å elske så høyt! La oss
fortsette å gi ham enhver del av livet vårt, tjene Han helhjertet med vår sjel, styrke og
sinn! «Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far,
ved ham.» (Kol. 3,17)».
Fra Ebenezer Nyhetsbrev nr. 2-17

«Når det regner fra skyfri himmel»
På Ebenezerhjemmet i Haifa bodde det fra 1976 til begynnelsen av 1990-tallet en
dame med en spesiell historie. Nelly Marcinkowski var barnebarn av tyske templere
som kom til Haifa i 1868.

Haifa var da en landsby med 4-5000 arabiske og jødiske innbyggere. Her anla
templerne den tyske kolonien for å «bygge Herrens tempel» som et hellig folk i Det
hellige land, etter 1 Kor 3,16: «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd
bor i dere?». Gruppen hadde røtter i den tysk-lutherske pietistiske bevegelsen.
Templere slo seg også ned flere andre steder i Det hellige land, blant annet i
Jerusalem og i Jaffa. De brakte med seg et moderne liv, en ny giv og en
oppblomstring av samfunnet i et område som lenge var forsømt av de tyrkiske
herskerne.

s.38

Planarbeidet til kolonien ble utført av Nellys farfar, arkitekten
Jakob Schumacher. Hovedgaten i denne tyske kolonien heter
i dag Ben Gurion Aveny. Noen av bolighusene står her fremdeles
med bibelvers over inngangsdørene, som:
«Jeg og mitt hus vil tjene Herren og «Herren velsigne din utgang og din inngang».
Her levde templerne et rikt åndelig liv.

Alle Nellys fire besteforeldre tilhørte denne gruppen innvandrerne. Hun ble født i
1896 og fikk navnet Cornelia Schumacher, men gikk under navnet Nelly. Oppveksten
i skråningen mellom Middelhavet og Karmelfjellet var god, og hun ferdes også oppe
på fjellet, der familien hadde sommerhus. Nelly var nummer sju i søskenflokken på
ni. Hun var sju år gammel da den første bilen kom til landsbyen, noe som selvsagt
var en stor begivenhet, ikke minst for barna, som fikk seg en kjøretur!

Nelly fikk skolegang og utdannelse både i Libanon og i Tyskland, utdannet seg til
diakonisse og ledet en tid en diakonisseskole i Jerusalem. Hun studerte også språk,
og som beboer på Ebenezerhjemmet i sine eldre år ble hun benyttet som tolk i dette
mangespråklige fellesskapet. Til Nelly kunne man henvende seg på hebraisk,
arabisk, tysk, engelsk, fransk, russisk og jiddisk – og få et fornuftig svar.

Da Nelly møtte professor Wladimir Marcinkowski fra Ukraina, så hun på ham som en
litt gammel mann. Han var 12 år eldre enn henne. Etter nærmere bekjentskap fridde
han til henne. Nelly var i sterk tvil om dette var Guds vei for henne. Hun ba om et
tegn: «Hvis dette er din vilje, Herre, så la det regne på søndag!». Nelly merket ikke
noe regn, og tenkte at Herrens svar var «nei». Men hun følte seg urolig, helt til en
medarbeider fortalte om et merkelig værfenomen: Det regnet fra en skyfri himmel på
søndag!

Nelly og Wladimir fikk nesten 40 år sammen som ektepar. Wladimir hadde tidligere
reist i mange land og talt på universiteter, i kirker og forsamlingshus, «i hus og
hytte». Dette fortsatte han med, mens hjemmet deres var i Haifa. Nelly fulgte ham på
reisene og drev kvinne- og barnearbeid.
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Etter noen år som enke, 80 år gammel, flyttet Nelly inn på
Ebenezerhjemmet, som nylig var blitt reist nettopp i den tyske
kolonien i Haifa. Hun fant seg godt til rette på hjemmet. Her skrev
hun også boken om sitt og Wladimirs liv:
«Wenn´s aus blauem Himmel regnet» (Når det regner fra blå himmel). Nelly var et
fredens menneske, hadde bare venner rundt seg og var til glede for både beboerne
og personalet. Hun levde også i sin inderlige Jesustro livet ut.

Alle hadde stor respekt for denne staselige, men på egne vegne beskjedne, damen,
også myndighetene. Nelly Marcinkowski ble utnevnt som æresborger av Haifa.
Kilde: Nelly Marcinkowski «Wenn´s aus blauem Himmel regnet» (Når det regner fra blå himmel) - og
personlig møte med forfatteren.
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SOLIDARITET
Søk det som er rett, hjelp den undertrykte,
vær forsvarer for farløse, før enkers sak! Jes 1,17
Og kongen skal svare dem: Sannelig, jeg sier dere:
Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken,
har dere gjort mot meg. Matt 25,40

Vi må aldri glemme
Som Jesus-troende ønsker vi å vise solidaritet med Jesus sitt eget folk, de som har
gitt evangeliet videre til oss. Det gjør vi også ved å anerkjenne den historie av lidelser
dette folket har gått gjennom og fremme holdninger i dag som støtter dem.
Antisemittismen er fremdeles levende, og det er vanskelig å være jøde i Europa.
Jødene trenger vår solidaritet, men ikke-jøder trenger også for sin egen del å vise
solidaritet med dette folket.

Noen steder blir Krystallnatten markert til støtte for jødene. Natten mellom 9. og 10.
november 1938 ble jødene angrepet i et blodbad i Berlin og andre tyske byer. 1400
synagoger og forsamlingshus ble rasert eller brent denne natten. 7500 forretninger
og leiligheter ble smadret eller satt i brann. Jødiske barnehjem, aldershjem og
gravplasser ble rasert over hele det tyske riket. Alt var systematisk og grundig
planlagt. Da morgenen rant, var fortau og gater bestrødd med glass i mange tyske
byer. Derav kommer navnet «Krystallnatten». Jødene fikk selv skylden for
ødeleggelsene. Mange ble myrdet, og tusenvis ble sendt i konsentrasjonsleir.

Krystallnatten er blitt et grusomt symbol på barbariet mot jødene. «Denne natten
viser et sivilisert samfunns dype fall» skriver professor Einhart Lorenz i boken «Veien
mot Holocaust». Jødene hadde lenge vært alvorlig diskriminert og forfulgt i Tyskland.
Krystallnatten regnes likevel som starten på holocaust, den systematiske forfølgelsen
og utryddelsen av jødene som fant under 2. verdenskrig.
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6 millioner ble myrdet gjennom krigen. 1,5 millioner av disse var barn!
Nazistene kalte det «den endelige løsningen».
Jødene hadde ikke livets rett.
Med tanke på at jøder hates og trakasseres i Europa – også i Norge – i dag, er
markeringer og motarbeid viktig. Løgner spres på sosiale medier. Jøder utsettes for
dobbel standard, deligitimisering og demonisering. Det kan ikke demokratiske
samfunn og nasjoner være bekjent av.

Holocaust må aldri skje igjen, og derfor må historien ikke glemmes!

‘
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«Et hjerte for rettferdighet, en stemme for folket»
Det er Jerusalem Institute of Justice (JIJ) som presenterer seg
på denne måten. Instituttet ble grunnlagt av advokaten
Calev Michael Myers i 2007, og har som formål å kjempe for
menneskerettighetene i og omkring Israel. Calev har sammen med medlemmer av
Knesset jobbet for sosiale reformer til beste for innbyggere i hele Israel og for å
forbedre landets økonomiske og diplomatiske sikkerhet.

JIJ avdekker brudd på menneskerettighetene i regionen, gir rettshjelp til religiøse
minoriteter i Israel og bekjemper antisemittisme, rasisme og fordommer
internasjonalt.

Israelsmisjonen har inngått en avtale med JIJ som ledd i vårt arbeid for å vise kristen
nestekjærlighet til det jødiske folk. Her har vi forpliktet oss til å sende en volontør
gjennom return2sender.

Juristene gjør frivillig arbeid i JIJ sammen med praktikanter og andre, mens
administrasjonen har noen ansatte. En stor seier var at Knesset 31. desember 2018
vedtok loven om forbud mot prostitusjon i Israel.

JIJ ledet koalisjonen som jobbet fram denne lovgivningen i det israelske parlamentet,
og direktør Flavia Sevald var til stede i Knesset under behandlingen av saken.
Staten vil etablere prosedyrer for rehabilitering av sexarbeidere ved å hjelpe dem til å
finne andre måter å tjene penger på de 18 månedene før loven trer i kraft.
Debbie er en tidligere volontør fra USA. Hun sier det slik:

«Takk for privilegiet ved å jobbe i JIJ. Det har vært så givende, interessant,
intellektuelt stimulerende og gøy! Det har vært storartet å arbeide for bekjempelse av
antisemittisme, og jeg har lært så mye. Dere har alle vært så fantastiske mot meg!
Hver dag i JIJ er en strålende dag!»
Fra JIJs nettside
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Hjelp Jødene Hjem
Da det endelig ble mulig for jøder i Sovjetunionen å forlate landet,
startet en masseutvandring til Israel.

13 norske organisasjoner gikk da i 1990 sammen i «Aksjonskomitéen Hjelp Jødene
Hjem». En av disse organisasjonene var Den Norske Israelsmisjon, som også var
blant initiativtakerne. Komitéens første styreleder, Anne Marie Gravdal, uttalte: «Å
hjelpe sovjet-jødene hjem er en utfordring, en mulighet og en plikt. Enten man ser
situasjonen i lys av bibelens profetier eller fra en menneskelig og praktisk synsvinkel,
representerer sovjetjødenes exodus til Israel en begivenhet som vi i moderne historie
ikke kan oppvise maken til».

Komitéen samlet venner av jødene og Israel med svært ulik bakgrunn, inkludert Det
mosaiske trossamfunn, til humanitær bistand til immigrantene. Alle la sine
særinteresser til side for å kunne hjelpe jødene hjem til Israel.

Den opprinnelige planen var at Aksjonskomitéen skulle fungere ett år. Da året var
omme, var behovene fortsatt store. Nye immigranter strømmet på, gode prosjekter
ba om støtte og en stor givergruppe fortsatte å yte betydelige beløp. Styret for
komitéen fant derfor ut at arbeidet burde fortsettes. Mange givere ble vervet den
første sommeren, og regjeringen bevilget kr. 500 000 til formålet.

Den aller første støtten ble gitt fra HJH til flybilletter for 220 sovjetjøder som kom «på
ørnevinger» hjem til Israel. Ved ankomsten ble det organisert hjelp av frivillige,
besøkstjeneste, velkomstpakke med nødvendighetsartikler og oppfølging og støtte
videre i møte med byråkrati, helsevesen og lignende. Mange immigranter kom helt
uten bagasje og trengte alle typer hjelp.

Innvandringen fra tidligere Sovjetunionen har passert over én million.
Med støtte fra HJH startet den frivillige organisasjonen Yad Sarah «Norway House»,
et aktivitetssenter for immigranter til minne om Henrik Wergeland. Her fikk
innvandrere over 50 år jobb, mens hjelpemiddelsentralen trengte folk med teknisk
innsikt til montering av rullestoler og annet utstyr. Det ble en vinn-vinn-situasjon!
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Det har også vært innvandring fra Etiopia, Kaukasus,
Jemen, Argentina, Frankrike og Ukraina. Arbeidet har utviklet
seg mye siden 1990. HJH er involvert i oppussing av bomberom,
bygging av bombesikre skur, forsterkning av vegger og tak på
barnehager og skoler og støtte til krise- og traumehjelp til immigranter gjennom
organisasjonen Selah.

Mange her hjemme setter pris på Jødisk og kristen kulturkalender, som hvert år gis
ut av HJH.
Fra Jødisk og kristen kulturkalender
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