
 

 

 

 

 

Jerusalem , juni 2013 

Kjære venner, 

Sommeren er rett rundt hjørnet, og før det vil vi gjerne sende dere en oppdatering fra arbeidet vårt. Som dere 
vet betyr det hebraiske navnet vårt ”Machaseh”, tilfluktsted. I Salme 27, 5 beskrives forholdet vårt til Gud slik: 

Han gjemmer meg i sin hytte 
          på den onde dagen. 
           Han skjuler meg i sitt telt 
           og løfter meg opp på klippen. 

Det er så mange mennesker som lider mer enn det er mulig for oss å forestille oss. ”På den onde dagen” er i deres 

virkelighet hele livet deres. Det er vår bønn at vi kan fortsette å møte dem med Guds kjærlighet, lede dem til den Ene 

som er deres virkelige tilfluktsted, og representere nettopp det for dem når de trenger det som mest. I dette brevet vil vi 

dele med dere situasjonen til noen av dem vi hjelper, som befinner seg i ekstremt sårbare situasjoner.  

 

Enslige mindreårige flyktninger 

Ganske nylig har vi kommet i kontakt med en internatskole for enslige mindreårige flyktninger. Disse unge flyktningene 

har kommet til grensen mellom Israel og Egypt til fots og gjennom ekstreme forhold. Noen av dem er foreldreløse, andre 

har etterlatt familie i hjemlandet sitt. Etter en periode i forvaring i Israel er de blitt videresent til Nitzana senter for 

immigranter, som ligger like ved grensen. Dette er et senter som ønsker å hjelpe immigranter inn i sitt nye liv. Internatet 

for enslige mindreårige flyktninger ble etablert som svar på de spesielle behovene denne gruppen har. Nå bor det 57 

gutter under 18 år ved senteret. De kommer alle fra Eritrea og har ortodoks kristen bakgrunn. Ved senteret får de 

skolegang, helsetjenester, omsorg og veiledning ut fra behov. Fremtiden til disse unge guttene er fortsatt usikker. En 

avgjørelse må tas av Knesset i forhold til hva som vil skje med dem når de har fylt 18 år.  

Den siste helgen i mai markerte begynnelsen på et samarbeidsprosjekt 

mellom King’s Kids og Machaseh, da ungdommer og ledere fra King’s Kids 

sammen med medlemmer fra Machaseh teamet dro for å besøke dette 

internatet. King’s Kids deltok med drama, dans og musikk, alle lekte og 

hadde det gøy med ungdommene, delte ut musikkinstrumenter, og spiste 

middag sammen. Vi hadde også lange samtaler med noen av dem som 

jobber ved senteret. Det var en dag full av glede og fellesskap. På en sterk 

måte opplevdes besøket velsignet og fruktbart. Vi håper det er starten på 

en langvarig relasjon med senteret, og at vi kan få fortsette å være der 

for disse guttene, som er helt alene i verden og bærer med seg så mye smerte.  



Be gjerne sammen med oss om at Gud må møte alle behovene internatet 

har, om at han må trøste og oppmuntre de unge guttene, og om Guds 

visdom og ledelse i vår kontakt med dem. Be spesielt for muligheten for  at 

troende familier i Jerusalem kan bli besøkshjem i helgene for noen av 

guttene.  

 

 

Offer for vold  

For noen måndeder siden kom vi i kontakt med I. Hun er en ukrainisk kvinne som er gift med en israelsk mann. Hun har 

bare vært to år i landet, og har i løpet av denne tiden vært utsatt for grov vold fra mannen. Da han fortsatte å være 

voldelig også etter at babyen deres ble født for tre måneder siden, klarte hun endelig å unnslippe. Hun bor nå ved et 

krisesenter. 

Volden og overgrepene I. har blitt utsatt for har ført til at hun er i emosjonell ubalanse og på grensen til psykisk syk. 

Mannen har nå tatt babyen fra henne, og har gått til retten for å få henne erklært som psykisk syk og ute av stand til å 

ha foreldreansvar for barnet, og deretter sende henne ut av landet. Fordi hun har vært i landet mindre enn fem år, er 

hun helt avhengig av ham for å få visum. 

Machaseh hjelper nå I. Hun får den psykologiske og sjelesørgeriske hjelpen hun har behov for. Vi har også engasjert en 

advokat i forhold til  rettssaken. Målet vårt er at hun skal kunne leve i sikkerhet for mannen sin, at hun skal få tilbake 

helsen sin, få barnet tilbake, og at hun skal få bli i Israel. Når hun er klar for å bo for seg selv, vil Machaseh også betale 

for leie av en leilighet for henne. 

Juridisk kjemper vi denne kampen for I., men også for mange, mange andre kvinner som er i samme situasjon som 

henne. Vi samarbeider med den ukrainiske ambassaden  og med ulike menneskerettsorganisasjoner. Be gjerne med oss 

om beskyttelse for I. og babyen hennes, og om Guds visdom og ledelse i saken videre. 

Vi vil gjerne takke alle dere som har støttet oss økonomisk og gjort det mulig for oss å engasjere advokaten. Vi har det 

meste av det vi trenger med tanke på dette. Be gjerne om at den siste delen også må komme på plass.  

 

Takk for all forbønn! 

Vi ønsker dere alle en velsignet sommer! 


