Kjære venner!

N
å spirer
det fram.
Jesaja 43,19

Mars 2017

I disse dager er det 70 år siden fellesskapet
vårt ble grunnlagt i den krigsherjede byen
Darmstadt. I stor takknemlighet ser vi tilbake
på alle disse årene og i forventning ser vi
framover. Hva har Gud på sitt hjerte for tiden
som kommer?
Dagen før «fødselsdagen» vår den 30. mars,
er det innvielsesfest for et lite sted som Gud
nå har gitt oss i Israel.
For to-tre år siden måtte vi avslutte arbeidet
for holocaustoverlevende i feriehjemmet vårt
«Bet Abraham» i Jerusalem. En grunn var at
bygningen var for dårlig som gjestehus, men
det var også fordi det er få overlevende igjen.
Dette spesielle oppdraget gikk dermed mot
sin slutt.

Men da søstrene som var kommet fra Tyskland
var i ferd med å løsne teltpluggene i Jerusalem
for godt, grep Gud inn og sa: Dere må bli i
landet! Vår trofaste jødiske rådgiver hjalp
med å ﬁnne et nytt sted for arbeidet vårt.
Også dette nye huset heter «Bet Abraham»
og vil gi mulighet for en videreføring av de
forskjellige oppdragene vi har hatt i Israel. I 60 år har det omfattet både tradisjonelle jøder,
messiastroende og arabiske kristne.
Like ved dette huset i Ein Karem står et gammelt oliventre. Det har vært skåret ned mange
ganger og er ingen prakt. Men når sola faller inn i en av sprekkene, ser en noe håpefullt.
Nytt liv spirer fram! Bibelen sier:
«Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?» Jes 43,19
Ja, vår Gud er en Gud som alltid skaper nytt. «Nytt liv av ruiner» det opplevde søstrene våre
for 70 år siden da vekkelsen brøt ut.
Kanskje det lille skuddet på oliventreet har noe å si til oss i Norge også?
Vår staute gamle kirke slår sprekker og smuldrer opp. Men Gud kan bruke det til å skape noe
nytt – et åndelig hus, bygd av levende steiner. I de siste ukene har vi hatt mange gledelige
møter med trossøsken fra alle sammenhenger. Nylig hadde vi besøk av en spesiell evangelist,
en tater som vokste opp her i Glåmdalen. Det var en stor dag for ham og for oss da han
søndag formiddag sto på prekestolen i Arneberg kirke og vitnet ut i fra søndagens tekst om
den Kanaaneiske kvinnen – Jesus hadde et hjerte for dem som var fra «feil folk».
I februar var vi med på den nasjonale bønnekonferansen på Grimerud. Blant deltakerne var
det noen samer. Mens vi var sammen i bønn, kastet Den hellige ånd lys over alt dette folket
har lidd av forakt og nedverdigelse, også de har vært «feil folk». Vi ﬁkk gråte med dem og
forene oss som søsken og lemmer på Kristi kropp. Forsoning, tilgivelse og legedom – dette er
ting som baner vei for Kongens komme. Jesus skal komme og sette sine føtter på Oljeberget
og regjere i tusen år! Tror vi at dette er realitet? Forutsetningen for at Kongen skal komme,
ser vi blant annet i 5. Mosebok 33, 5:
«Og han (Herren) ble konge i Jesjurun* da folkets høvdinger samlet seg,
Israels stammer alle sammen.»
Dette ordet talte til oss for en tid tilbake. Her ser vi, at enheten baner vei for Kongens komme.
* ærestittel på Israel som betyr «rett» eller «oppriktig»

Da Elia sto overfor Baal-profetene på Karmel, reiste han et alter av tolv steiner, én for hver
stamme i Israel. Gud viste seg mektig denne dagen på Karmel.
Jo mørkere det blir, desto mer vil lyset bli synlig. Jesus kaller seg for Morgenstjernen. Du ser
den bare så lenge det er mørkt, men du vet at den sier: Dagen kommer!
Vi går mot påske. Atter får vi feire Kjærlighetens seier over hat og død, synd og smerte.
La oss i disse dagene forene oss i tilbedelsen av det lidende og seirende Lammet:
Verdig er Lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom,
visdom og styrke, ære og pris og takk. Åpb 5, 12
Vedlagt ﬁnner du en aktuell påskebetraktning av søster Joela Krüger.

Med dette brevet er du også invitert til retreaten vår på Bjerkely folkehøyskole.
22.- 25. juni 2017
Fristen for påmelding er lørdag 3. juni.

Vi ønsker deg en velsignet påske og håper på gjensyn i juni.
Kjærlig hilsen Mariasøstrene på Nordens lille Kanaan
med takk for all oppmuntring, forbønn og støtte.
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