
BE FOR FRED FOR JERUSALEM – 
VI BLIR ANGREPET

Mange av dere har lest og hørt om de mange 
terrorangrepene som har skjedd i Jerusalem, 
noen av dem veldig nær skolen vår. Veldig mange 
av disse angrepene har blitt utført av palestinske 
ungdommer som har blitt hjernevasket til å tro 
at dette er det aller beste de kan gjøre. Den 
virkelige tragedien er at disse ungdommene som 
bare har begynnt livet sitt, bruker energien sin til 
å forårsake død og ødeleggelse, også deres  eget 
liv hvis det er nødvendig. Dette er i stor kontrast 
til det livet i overflod som vår Frelser har gitt oss 
ved sin død. Når du ber om at  det blir fred igjen 
i Jeusalem, slik at våre innbyggere kan leve I fred 
og ro, husk at løftet er at Guds Ord skal komme 
fra Jerusalem og bringe forløsning til hele verden. 
Kanskje er dette grunnen til at Satan hevner seg 
på denne byen. Be om fred for Jerusalem, og må 
Gud ha barmhjertighet med sitt land, sitt folk og 
sin elskede by.
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Bed om fred for 
Jerusalem! La det gå dem 

vel som elsker dig! 
Salmenes 122:6 

״ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום 
ם  ִיְׁשָליּו  ְירּוָׁשָלִ

ֹאֲהָבִיְך״
תהילים פרק קכג:6



BREV FRA REKTOR
Dette året har vi mange barn fra  nyinnvandrede familier, og det slår meg  
ofte hvor godt disse barna blir mottatt, akseptert og integrert på skolen vår. 
Som ung lærer, for mer enn 20 år siden, var jeg lærer på en israelsk skole 
hvor nesten hele elevflokken var født og oppvokst i Israel, og alle snakka 
hebraisk. Det året fikk vi en nyinnvandret, 10 år gammel jente  fra Russland, 
som hette Anna, som elev. Hun kunne ikke hebraisk.  Hun var slikt et søtt og 
fint barn, men hun ble unngått av de andre, og var alene hele skoledagen. 
Ingen ville ta kontakt med henne. Her på Makor HaTikvah , fra den første 
dagen nye barn kommer til skolen, blir de møtt av de andre elevene som 
gjerne vil vite mer om dem, snakke med dem, leke med dem og til og med 
hjelpe dem med å forstå språket. Jeg observerer dette hver eneste dag 
når barna har pause. Det er  forbausende å se hvordan disse barna straks 
føler seg hjemme og tilpasser seg lett, og det gir dem den motivasjonen de 
trenger for å lære språket og tilpasse seg den nye kulturen. Selvfølgelig, det 
at elevene kan akseptere andre, er fordi de selv har en følelse av selvtillit 
og verdi. Når elevene har selvtillit, kan de  veldig lett akseptere de som er 
forskjellig fra dem selv. Faktisk, i morgenandakten vår i dag var det en av 
elevene som bad for en av de nyinnvandrede elevene at han kan lære fort 
hebraisk. Det er denne typen omsorg vi sår inn i våre elever, og frukten ev 
arbeidet vårt er helt siktbar. Dette er også frukten av deres arbeid  når dere 
investerer i Makor HaTikvah. Dere hjelper til slik at det er mulig å skape 
denne atmosfæren. Tenk over den rollen dere spiller, og de siktbare resul-
tatene. Det er virkelig til stor velsignelse for disse barna!

I stor takknemlighet, og med stor takk
Cookie Schwaeber-Issan
rektor, Makor HaTikvah
med personal

ARTIKELEN DERES INSPIRERTE OG 
OPPMUNTRET MEG TIL Å LESE FOR BARN MINE

Da Kehila.org tok inn igjen en artikkel som vi skrev for noen år siden “viktigheten av å 
lese høyt for barnet ditt ”, mottok vi en kommentar fra en far som sa at denne artikkelen 
oppmuntret  ham til å lese for sine egne barn. Kanskje du blir oppmuntret også. (se utdrag 
under)  For å lese hele artikkelen kan du enten se etter på “ www.kehila.org “, eller på vår 
hjemmeside “ www.makorhatikvah.org “ og laste ned hele artikkelen under “ articles .”
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Dere 
hjelper til 
slik at det 
er mulig. . .

 VIKTIGHETEN AV Å LESE FOR BARNET DITT
av Cookie Schwaeber-Issan ,11.okt. 2015

Nylig skrev den israelske avisen “ the Jerusalem Post “ at 1 av 4 barn går til sengs uten å 
bli lest for. I en undersøkelse ble det funnet ut at barn synes 
å foretrekke “games” eller TV heller enn bøker. Selv om 50% 
av israelske foreldre leser en historie for barna sine hver dag, 
er det ca. 1/3 av israelske foreldre som leser for barna sine 
bare to ganger I uka, og resten av foreldrene I undersøkelsen 
leser sjelden eller aldri for høyt for barna sine. Et annen viktig 
punkt som ble belyst var at det oftest er mor I familien som 
leser høyt.



MÅTER DERE KAN HJELPE PÅ! 
Uten deres stadige hjelp med disse spesielle fond og projekter ville vi ikke våre I stand til å gi 
elevene våre det de trenger.

Overvåkningskamera
Vi vil gjerne kjøpe flere overvåkningskamera til skolen slik 
at vi kan forbedre sikkerheten til elevene og personalet.
Vi har hatt ett kamera ovenpå i PC-rommet vårt, og vi har 
akkurat kjøpt ett til i inngangshallen i første etasje, og det 
koster 600 NIS / ca. 1300 Nkr.

Skolereiser
Det er behov for støtte til skolereiser. Hver bustur kan 
koste flere tusen shekel, spesielt hvis det er en lenger 
reise. Et eksempel er en reise som to klasser nylig foretok 
i Jerusalemområdet, og som kostet ca. 600 NIS / ca.1300 
Nkr. Hvis du vil være med å hjelpe elevene våre på denne 
måten, så merk gaven din til dette formål.

Skattegjeld
Som mange av dere vet har vi hatt ei skattegjeld over 
mange år, og som vi har prøvd å betale ned på.  Nå har 
vi lykkes i å betale ned nesten halvdelen, og restgjelda 
er nå bare ca. 490.000 Nkr. Vi ser fram til den dagen vi er 
gjeldfri!
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Det er ingen tilfeldighet av vi gjennomgår livet til profeten Elias i morgenandaktene våre. Da vi leste om hvordan han 
spurte enken om å lage til et måltid til ham først med det lille hun hadde igjen av mel og olje, men samtidig lovte 
henne at det aldri skulle bli tomt for mel og olje så lenge tørken varte, tenkte jeg at vi bruker det samme prinsippet 

her på Makor HaTikvah også. Gjennom mange år hjalp Marsha Smith,  utlært rådgiver og 
sosialarbeider, oss i sin fritid med å gi råd og hjelp til elever som 
opplevde utfordrende situasjoner. Gjennom 15 år hjalp hun oss 
slik på frivillig basis, men måtte slutte brått pga. helseproblemer 
og senere pensjonisttilværelse. Men, som vi skrev om i siste 
nyhetsbrev, har Gud gitt oss en flott erstatning 
gjennom Dina, en troende psykolog som 
begynte her hos oss dette året. Guds 
omsorg er en strålende påminnelse om at 
han aldri forlater oss , men han fyller våre 
mangler. Vi ønsker å takke Marsha for alle 
årene med  oppofrende tjeneste som hun 
har gitt til Makor HaTikvah, og ønsker henne 
Guds rike velsignelse som pensjonist.

DET BLE ALDRI TOMT FOR MÅLTIDER ELLER OLJE – ELIAS 
PRINSIPPER VIRKER FREMDELES

Nødvendige elektriske vedlikeholdsarbeid
Vi må utføre elektriske vedlikeholdsarbeid slik at skolen 
vår oppfyller de nødvendige sikkerhetskravene.  Kostnad 
10.000 NIS / ca.22.000 Nkr

Renovasjonsarbeid for skoleåret 2015-16
Vi er veldig takknemlig for all hjelp som blir gitt til disse 
årlige, uunngåelige renovasjonene.

Hjelp til transport for turer
Gaver til dette fondet hjelper skolen med å finansere 
ferieaktiviteter og også transport ved skolereiser.
Budsjetterte kostnader: 12.000 NIS / ca.25.000 Nkr

Fritidskurs
Våre ungdomsskoleelever har tilbud om valgfrie fag I tillegg 
til den normale timeplanen. I høstsemesteret hadde de  
kurstilbud om å lære (mer ) om roboter og å lage smykker. 
Dette semesteret tilbyr vi dem kurs i fotografering og 
innredning. Desverre er kassa vår for slike kurs helt tom pga. 
kursene I forrige semester. Hvis du vil gi en gave til dette 
formål, merk gaven med “fritidskurs.”

I de fleste israelske skoler sitter de nyinnvandrede elevene et år i klasserommet og hører 
et fremmed og uvanlig språk, og de har liten eller ingen hjelp og instruksjoner til å lære 
det hebraiske språket. Slik var det for Sharon, vår lærer for 1. Klasse, som immigrerte til 
Israel da hun var 10 år gammel. Skolen hennes i Bat-Yam, et forsted til Tel-Aviv, hadde 
ikke noe “ Ulpan-tilbud ”, ( intensiv hebraiskkurs ), og derfor tok det mye lenger tid for 
henne å forstå hebraisk, og delta i undervisningen. Først etter to år var hun i stand til å 
delta noenlunde i undervisningen. Hvor forskjellig vi har det her ved Makor HaTikvah, 
hvor vi har små klasser på 6-12 elever, og vi tilbyr Ulpan-hebraiskkurs som hjelper 
elevene våre til å lære hebraisk med en gang, og slik delta mye fortere i undervisning og 
fungere godt ellers.  Vi er veldig glad for at vi har Hodaya, en lærer som jobber hos oss 
dette året , og som tar opp utfordringene til disse nyinnvandrede elevene som må lære 
alt på et nytt språk!

HVORDAN LÆRER NYE ELEVER HEBRAISK?



MAKOR HA TIKVAHS E-POST  
FRA HELE VERDEN

Takk en gang til for det fine MHT-nyhetsbrevet. Jeg har 
opplevd mange forandringer gjennom årene, og jeg er 

virkelig glad for at Yeshua ( Jesus ) fremdeles bruker dere på 
en så underfull måte til å lære de unge menneskene hans Sannhet, som vil lede 
dem nå og gjennom livet videre etter at de har sluttet på MHT! Jeg ønsker å si 
velkommen til de nye I personalet: Tamir, Dina og Yael. Jeg ber om at de kan finne 
seg fort til rette og bli ei virkelig god hjelp for MHT og alle elevene og også de 
andre i personalet. Og jeg ber også mye om at ALLE deres finansielle behov kan 
bli dekket! Grace P. England

Tusen takk for nyhetsbrevet deres. For et kjempestort arbeid dere gjør! 
Jane S. ( Irland )

Nyhetsbrevet deres gledet meg veldig! Jeg vil gjerne hjelpe i et av 
projektene deres. Ann C. Israel

Tusen takk for det siste nyhetsbrevet! Jeg fikk det nylig, og jeg gleder meg 
alltid når jeg leser nyhetene fra dere. Jeg gleder meg over at dere har fått 

mer personal, og også flere elever. Gud er med dere! Irma H. Finland
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Respons på artikkelen
 “valgt to ganger “

Dette er et veldig fint eksempel på 
sannheten om at det er bedre å gi enn 
å få. Det å gi kjærlighet og omsorg 
til disse to små barna har satt dem I 
stand til å leve et godt og meningsfyllt  
liv slik som Gud har tenkt det for oss 
alle. Dette oppfyller hele Guds lov, 
på alle måter. Jeg ønsker velsignelse 
over denne lille familien. Må de få 
oppleve Guds helbredende makt og 
kjærlighet og beskyttelse fra “Ha 
Shem “ (Gud), slik at de kan gi hans 
Ord videre. Rob N. New Zealand

For en flott og inspirerende historie. 
For en verden det ville blitt hvis vi 
alle hadde slike åpne og kjærlige  
hjerter. Jeg ønsker dem alle mange 
gode år sammen. Candy R.  USA

For en glede å lese denne bevegende 
adopsjonshistorien. I slekta vår 
har vi adoptert 3 fra Russland, 1 fra 
Kina, 2 fra Guatemala og vår siste 
skatt er fra Etiopia. Hvor rikt de har 
gjort livet vårt – og slik som det er 
skrevet i denne historien tenker vi 
også mange ganger på hvordan livet 
ville ha vært for disse kjære barna 
hvis de hadde blitt værende på 
barnehjemmet der de ble funnet. Jeg 
er veldig glad i dette temaet “ valgt 
to ganger ”- det er så sant – takk til 
Gud! Theresa N. USA

KONTAKT OSS HVIS…      
Hvis du nylig har fått 
ny e-postadresse, så 
vær så snill og la oss 
få vite det. Vi vil slett 
ikke at du går glipp av 
et av nyhetsbrevene 
våre!

GI DIN GAVE I DAG!
DIREKTE
BANKOVERFØRING:
The 1st International Bank of Israel
Account name:  
Makor HaTikvah School
Account number: 033588
Bank sort code: 31-012
SWIFT Code:  FIRBILITXXX
IBAN: IL350310120000000033588

FOR ISRAELSKE 

ORGANISASJONER:
Name: Amutat Shemen Sasson
Bank: Leumi (#10)
Branch: King George ST. (#902)
Account Number: 2991656
Swift: LUMIILITBSC
IBAN: i104 0109 0200 0000 2991 
656

SKATTEFRIE GAVER

SKRIV UT SJEKK TIL:
Earmark check for:
Makor HaTikvah
Address:  CMJ USA
PO Box 443
Ambridge, PA 15003
**Tax deduction only applies to U.S. 
residents.  


