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 מבוא

כמה שיותר תלחץ את  –ל הספוג כמשל לכח הנתינה רבות נאמר על טבעו ש

 .  כך הוא יספוג יותר לתוכו וייתן מתוכו יותר הלאה, הספוג

אני נזכרת במשל , ליס ועל חייהם הייחודיים והמרתקים-בחושבי על פיטר ואנה

 . הספוג

, בכל העולם, זוג מופלא ומיוחד זה מושיט עזרה לאחרים בנדיבות ללא גבול

מסירותם ונדיבותם של , הערצתם , הם ספגו את אהבתם ובמעשיהם אלה

לתמוך , ליס מצליחים להמשיך ולתת-שדרכם פיטר ואנה, מאות ואלפי אנשים

 . ולעזור לזולת

על אף שגם בתחום , מעגל זה של נתינה וקבלה ושוב נתינה אינו קשור לכסף

אמונה ב, מדובר כאן באהבה. ל"כעקרון הספוג הנ, ליס הצליחו-זה פיטר ואנה

מדובר כאן . שחייו של כל אדם ואדם יקרים מפז ובכח של הנתינה להביא מזור

יש אומרים שהאמונה מסוגלת להזיז . באמונתו של האדם בייעודו המיוחד

במיוחד באפריקה , ליס כמסיונרים-שנות עבודתם של פיטר ואנה. הרים

 .מוכיחות גם אמתה זו, ובדנמרק

זוג מדסן הוא אהבתם האדירה לישראל ולעם פן נוסף וייחודי של חייהם של ה

ואמונתם האיתנה בתפקיד המרכזי והמיוחד שהעם היהודי ממלא , היהודי

ספור -פוסקת לאנשים אין-מתוך אמונה זו צמחה העזרה הבלתי. בעולמנו

 .במיוחד לילדים בעלי צרכים מיוחדים, בישראל

ד לאור הישגיהם אך אני נעמדת דום ביראת כבו, אני כשלעצמי איני אדם דתי

אני המומה . ליס אשר נבאו מתוך אמונתם העמוקה-העצומים של פיטר ואנה

מהתעוזה שהפגינו כאשר לקחו את ילדיהם הקטנים לחיות בכפרים 

מתעוזתם להיכנס לאזורי מלחמה ועקשנותם להמשיך , פרימיטיבים באפריקה

לשליחות רואים שבנוסף , כאשר קוראים את סיפור חייהם. בעבודתם עד תום

במסעותיהם הם בעצם , שלהם כמסיונרים להפיץ את הדוקטרינה הנוצרית

את העקרון של עזרה אמיתית הכרוכה  , אימצו ויישמו יעד  אצילי וגדול אף יותר

זו באמת . מאשר לספק לו אוכל חינם, בלספק לאדם הנצרך חכה וללמדו לדוג

לה נתנו שוב ושוב וזו מתנה ששני אנשים מדהימים א. המתנה הנפלאה מכולם

. ספור בני אדם מכל קצוות תבל במשך ארבעים וחמש שנים-לאין
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זכה לעזרה ממושכת [ 'בני ברית'מוסד , לשעבר" ]הרי ירושלים"בית הילדים 

זה התחיל עם בניית . ליס מדסן-שייסדו פיטר ואנה" פאלמה"ואדירה דרך קרן 

ה הממשיכה  כבר כשלעצמה הינה מתנה מוצלחת וחשוב, פינת חי טיפולית

העזרה של הקרן אחר כך פנתה לתמיכה בתוכנית . למעלה משנים עשר שנים

תמיכה בתוכנית רכיבה טיפולית , בניית יחידת בנות ראשונה, משפחות מארחות

עזרה , המשך תוכנית למיגור אלימות בבתי ספר תיכוניים בירושלים, לנערים

פנימיות אשר נלמד עתה בהוצאה לאור של ספר ההדרכה לעבודה עם ילדים ב

הקמת מרכז מחשבים לחטיבת , קניית ריהוט לביתני המגורים, בכל הארץ

מתנה שאיפשרה בניית ביתן חדש ומודרני בקמפוס החדש , ולאחרונה, הביניים

מרגש ביותר לראות את השם . ליד אבו גוש, של בית הילדים בפאתי ירושלים

ו מלאי הכרת תודה על האהבה אנ. מתנוסס מעל הבניין היפהפה" בית דנמרק"

 .ליס שלהם זכינו-והחברות מפיטר ואנה

 שאניבעיקר  בגין  הדברים , עודדתי את הזוג מדסן לכתוב את סיפור חייהם

דרכם גיליתי את הקסם בחיים מלאי . זכיתי להם מתוך היכרותי אותם

כח האמונה והגמול , אופטימיות ואהבת האדם,  אומץ לב מה הוא, הרפתקאות

תכונות נדירות ומופלאות אלה טמונות באישיותם . תת מעצמך ללא גבולבל

להכיר אותם ואת חייהם . ליס-פיטר ואנה, של שני האנשים יוצאי הדופן 

הברוכים מהווה מקור להשראה ואישור מחדש שהפוטנציאל לאהבה טמון  

 .  בתוככי כל אחד ואחת מאתנו

 

 ציונה ששון

 2009,  ירושלים
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 הקדמה
 

, "איתנים"ח הפסיכיאטרי "בביה, 1992ליס היקרה בנובמבר -גשתי את אנהפ

 . במהלך טקס פתיחת בניין הגנון אשר נבנה מתרומות מנורבגיה

יחד עם הרגשה איתנה , מהר מאד פתחנו רגשי כבוד ואהבה עמוקים הדדיים

. נדמה היה לנו כאילו היכרנו אחת את השניה למשך שנים רבות. של קירבה

 . ן קצר גם פיטר היקר הצטרף לחברות הזולאחר זמ

 

ספר זה מספר את סיפור מסירותם לאלוהים ואת הקדשת חייהם למלא את 

 .רצונו

 

ולאחר שיחות נפש רבות וארוכות עם שני , כשנתיים לאחר פגישתנו הראשונה

תרומות התחילו להגיע לבניית פינת חי טיפולי עבור , אנשים נפלאים אלה

התרומות ממשיכות להגיע ". גהה"מרכז לבריאות הנפש הילדים המטופלים ב

עד עצם היום הזה ומאפשרות לנו להציע מגוון רחב ויסודי של תוכנית טיפולית 

 .עבור הילדים ולעזור לנו להחזירם ולשלבם  באוכלוסיה הבריאה

 

ליס לישראל ולאחרונה אף -תמיד התפלאתי מאד מאהבתם של פיטר ואנה

תהיתה לגבי רצונם לעזור לעם היהודי . עם היהודימהקדשת ספר מיוחד זה ל

רצון הנובע , "העם הנבחר"להחזיר לעצמו את הכבוד העצמי והגאווה בהיותו 

הם בחרו להיות שגרירי רצון טוב עבור העם . מאמונתם העמוקה באלוהים

 .ובכך לעזור להגשים משאלה זו, היהודי בכל העולם

 

ריו גדלו אותו מתינוקות לעבוד את הו, לאחר שפיטר שרד נגד כל הסיכויים

ליס חונכה לשרת את אלוהים ולחיות -גם אנה. אלוהים ולהקדיש את חייו לאל

שניהם הקדישו את חייהם לעזרת הזולת ודרך מסירות זו הם . תחת השגחתו

גילו את הצורך לעזור ליהודים ורכשו הבנה , מצאו את אהבתם לעם היהודי

 . יהודילחשיבותה של מולדת עבור העם ה

 

אהבתם אחד לשניה רק השלים והעמיק את מסירותם של , כאשר הם נישאו

אמונה , משך שנים רבות. ליס לרצון האל וללכת בדרכו ולפי רוחו-פיטר ואנה

אמונה זו היא אשר . מתפשרת עזרה להם להתגבר על קשיים רבים-בלתי

או את למשל כאשר כהורים הם ר, החזיקה אותם במהלך חוויות קשות מנשוא
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ואכן , והם פנו באמונתם לאלוהים בבקשת עזרה, חיי ילדיהם בסכנה ממשית

 .הישועה הגיעה

 

מדהים ומעורר השראה העובדה שבזמן התמסרותם המלאה לשליחות שלהם 

ובעוזבם את הבטחון , שם רבצו סכנות ממשיות רבות, בארצות אפריקה שונות

אף פרט הקשור לטיפול  הם לעולם לא הזניחו אך לא לרגע, והשקט של ארצם

. בריאות ורווחה של אחרים, הם לא הזניחו את ענייני החינוך, כמו כן. בילדיהם

ניתן לעירעור ודרכו הם -אמונתם בשליחות שלהם וביעדיו הוא מוחלט ובלתי

 . מעבירים אנשים מחושך  לאור

 

מסירותם ועבודתם הקשה עזרו לבנות , ליס-מאמציהם הרבים של פיטר ואנה

וייסוד בית מחסה לילדי , קניה, בית ילדים באלדורט, יתומים באוגנדהבית 

וגם כאשר חזרו , דרך עבודתם הם סובבו את העולם. קניה, רחוב בניירובי

ך והברית "שם הם ייסדו בתי ספר ללימוד התנ. לביתם בדנמרק לא נחו לרגע

לאפשר להם להשתקם , החדשה ומרכז קהילתי לעזור למכורים לסמים

זו חוויה מיוחדת לבקר במקומות אלה . יר לעצמם את הכבוד העצמיולהחז

ולעמוד על טיב התמיכה העשירה כל כך שמקומות , ולראות איך הם מתפקדים

 . אלה מספקים לכל כך הרבה אנשים נזקקים

 

הם . ליס ופיטר התחילו בזמן שהייתם בקניה-את הקשר שלהם עם ישראל אנה

וללמד אודות , לעזור ליהודים בפולין, ישראלהרגישו שליחות פתאומית ליסוע ל

כל זה היה בנוסף . מרוסיה להודו ולפאראגויי, ישראל והשואה סביב העולם

ואף כלל פרויקט , לתרומתם הרבה לחיזוק האמונה באלוהים בעולם כולו

ולהביא , שלהם בגרינלנד להציל אנשים אשר נפלו לחיי פשע ואלקוהוליזם

  .משמעות וטעם לתוך חייהם

 

אשר , תחושה זו של יעד ומטרה עם הזמן הולידה את הספר הביוגרפי הזה

במשך . ליס חוו בחייהם-מהלל את אלוהים דרך תיאור הנסים שפיטר ואנה

אשר היו והינם עדיין מרתקים ומקודשים לאדם באשר הוא ולאמונה , חייהם

קריאה ששינתה את , הם נענו  לקריאה פנימית ליסוע לישראל, באלוהים

הם . חייהם ונתנה להם את התחושה שבהגיעם לישראל הם הגיעו הביתה

פעלו לארגן קבוצות תיירים לבקר בארץ על מנת לגלות בעצמם את האמיתות 

ובהגיעם חזרה לדנמרק תיירים אלה המשיכו לפעול , ך"הכתובות בתנ

 . כשגרירים של אהבה למען העם היהודי

 

, זרועותיהם ליהודים באהבה רבה ליס הינו לפתוח את-מטרתם של פיטר ואנה

לעזור להפריח את , לעודד ולתמוך בהם לאחר מפגעי טרור או לפני מלחמה



11 
 

לאהוב את האנשים אשר שרדו , השממה על ידי נטיעת אלפי עצים ביער יתיר

שני . ובנו מדינה בארץ המובטחת ולחבק את ניצולי השואה החלשים והשבורים

בנתם לילדים ומעשירים את חייהם על האנשים האלה מביאים את אהבתם וה

מימון סוגי , ידי תרומות רבות המאפשרים לספק לילדים מסגרות טיפוליות

ח הפסיכיאטרי "הם תומכים בביה. כלים ועוד, מימון ציוד, טיפול שונים

" הרי ירושלים"בבית הילדים , "גהה"במרכז לבריאות הנפש , "איתנים"

אדיט "ת כירורגיה ילדים במרכז הרפואי ובמחלק, ['בני ברית'מוסד , לשעבר]

הם מממנים פרויקט מחקר חשוב של מעקב למשך חמש עד , בנוסף". וולפסון

 ".גהה"שבע שנים על ילדים אשר סיימו מסלול  טיפולי במרכז לבריאות הנפש 

 

חמים ומכבדים בין העם , ליס ופיטר עזרו לחזק ולשמר קשרים איתנים-אנה

י הושטת עזרה בייסוד המוזיאון של כנסיית המשיח הדני והעם היהודי על יד

 .ירושלים, בעיר העתיקה

 

ספור -ליס ופיטר הביאו אור ושמחה למאמינים רבים בעולם כולו ולאין-אנה

אשר , הם העבירו את אמונתם ועקרונות חייהם לילדים שלהם. ילדים במצוקה

', פרק ו, חייהם הינם דוגמה למופת למלים מספר דברים. ממשיכים את דרכם

 ".ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך: "פסוק ה

 

תזכו לברכת האל לעולמי עד בכל אשר תלכו , ליס ופיטר היקרים-אנה

 .ותפעלו

 

 ,בכבוד ובהערכה, באהבה

 

 שרה שפיצר' דר

 מחלקת יום לילדים, מנהלת

 "גהה"מרכז בריאות הנפש 
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 מבוא לקורא הישראלי

ל מבוא זה היא להכין את הקורא הישראלי ולתת לו הכרה מוקדמת מטרתו ש

של האנשים המיוחדים , ומתוך כך לעולם המעשה, לעולם הרוח והאמונה

 .אשר העלו את קורות חייהם על הכתב -ליס מדסן -פיטר ואנה -האלה 

, "שיח עם אלוהים-דו"'', רוח הקודש''ניתקל במונחים והתרחשויות שונות  כגון 

לכן בכוונת מבוא זה להסביר . שהם זרים לאוזן הישראלית, ועוד" נסים מעשי"

עולם שממנו הסתעפו כל הפעולות , את הרקע לעולם אמוני שונה זה

 .ליס מדסן בצעו במשך עשרות שנים-והפרויקטים שבני הזוג פיטר ואנה

האמונה הנוצרית של המחברים משתייכת לכנסיה : ונתחיל ברקע הנוצרי

שהחלה בראשית המאה , שהיא זרם חדש יחסית, נצרותפנטקוסטית ב

אולם היא שונה ובמובן מסוים מנוגדת , זרמים -גם לכנסיה זו יש תת. העשרים

 .ובמיוחד לכנסיה הקתולית,לכנסיות הנוצריות הממסדיות 

טבילה ''מבוססת על , לדוגמא, בעוד שההצטרפות לנצרות בדת הקתולית

י ההצטרפות לכנסיה הפנטקוסטית היא על הר, ועל סקרמנטים שונים '' במים

, הליך זה נובע מהבדל תיאולוגי משמעותי בין שתי הכנסיות. ''טבילה ברוח''ידי 

בעוד שהדתות הממסדיות . הבדל בעל משמעות על חיי היום יום כפי שנראה

הרי שהאמונה , מתבססות על עלייתו של ישו השמימה ושיבתו בעתיד

, רוח הקודש ירדה ארצה, שישו עלה השמימההפנטקוסטית מאמינה כי בעת 

 .שורה בה ואמורה להתמזג עם כל בני האנוש  ובצורה זו להביא את הגאולה

. אמונה זו משליכה בצורה נרחבת על צורת עבודת הקודש של המאמינים

שלהם היא ללא '' כנסיה''ה. אין לכנסיה זו פולחנים למיניהם , בדרך עבודתה

מציינים אותה פשטות . גדול לתפילות  וללמודים אלא אולם כינוסים, מזבח

לאחר חניכת : טכס הניצור הוא פשוט ביותר, ומעל הכל. ''הצנע לכת''ו

החונכים , חניכה הכוללת לימוד כתבי הקודש ותפילות, המועמד השואף לכך

רוח '' –או המנהיגים מאשרים את הצטרפות המועמד לכנסיה שמשמעותה היא 

זו . שהזכרנו קודם לכן'' טבילה ברוח''זו היא ה. האישנכנסה לתוך '' הקודש

אמונה אישית מאד ובה במידה אוניברסלית ומבוססת על תפילות ולימוד תדיר 

 .בכתבי הקודש

את האמונה בכלל ואת , כפי שנראה, הם ינקו מילדותם. ומכאן למחברי הספר

ם ך והברית החדשה לדידם ה''התנ. האמונה המוחלטת בכתבי הקודש בפרט

ך בדרך של ''כאשר הברית החדשה אינה אלא המשכו של התנ, ספר אחד

שלא כמו האמונות )מימוש הבטחת הגאולה לעם ישראל ולארץ ישראל 

הרואות בגאולת ישראל מבוא בלבד לבואו ,ב''בעיקר בארה, האוונגליסטיות

ומאז הם חיים באמונה מוחלטת '' טבילה ברוח''הם ביצעו את ה(. של ישו
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וכי אלוהים מעביר , מרגישים ויודעים כי רוח הקודש שורה בתוכם ,באלוהים

. להם מסרים על כל צעד ושעל שהם עושים ושיש להם שיג ושיח עם אלוהים

אמונתם באלוהים מוחלטת ואת כל מהלכיהם הם רואים כמוכתבים על ידי 

 . האל

אולם המדהים אותנו הישראלים החילוניים הוא לראות כיצד האמונה הדתית 

קודם כל , כוונית וממוקדת שאין בילתה-חד, ערכית–הזאת מובילה בצורה חד

, בכל זמן ובכל מקום, לאהבת האדם באשר הוא ולאדם נצרך וסובל במיוחד

 .ובד בבד לאהבה ללא פשרות בעם ישראל ובעתידו

אין למושג זה כל . ''מסיונרים''הם , ועוד היום, במשך למעלה מארבעים שנה

כאשר כמעט . ונרים הנוצרים בהיסטוריה או לנזירים נוצרייםקשר ודמיון למסי

, במחסור קשה ובאמצעים דלים שלא תמיד היו בנמצא'', חולצתם לגופם''רק 

הם . הם יצאו למקומות שכוחי אל ואדם בתוככי אפריקה כדי להביא את האור 

אולם בה בעת הם בנו , אותם'' ניצרו''הרביצו בתושבים את כתבי הקודש וגם 

בתי ספר ומבנים אחרים ולימדו את התושבים , אולמות כנסים -''כנסיות''

הפעולה החברתית שלהם היתה . המקומיים אורחות חיים ומקצועות של יום יום

, כפי שראו בכל דבר, הם ראו בה. בעיני עצמם גולת הכותרת של פעילותם 

מד קודם ניתן שוב לומר כי האדם האוניברסלי הוא שע. את מצוות האל וברכתו

אפשר עוד . כאשר מעל מרחפת רוח האלוהים,  כל ומעל הכל בראש מעייניהם

לא פחות מאשר האמונה של '' אלוהים בחסד האדם''לומר כי זו אמונה של 

 .''האדם בחסד האל''

 .אהבת ישראל -ומכאן לצלע השלישית בהוויתם של המחברים 

התעמקותם  את האהבה והמסירות לעם היהודי הם רכשו יחד עם, שוב

בגאולתו ובעתידו בעולם הינה ללא , אמונתם בעם ישראל. ך''המדהימה בתנ

היא רצונו של האל והוא חייב להתממש '' חלום הציוני''התממשותו של ה. סייג

 .וכל התנכלות בו תביא רעה על המתנכלים

לא . בשבע עשר השנים האחרונות פעל הזוג בישראל בהתמסרות מדהימה

הם . אלא עבודה הומניטרית לשמה'', מסיונריות''ם שמץ של היה בפעולות שלה

הם ראו . החולה והסובל וראו ברכה בעמלם, פעלו כאן  למען החלש

או לפחות המעיטו , בהצלחותיהם נסים והשתתפות והכוונה של אלוהים וביטלו

אולם המוסדות השונים שזכו לפועלם הכירו להם תודה . בערך עצמם, מאד

 .ושבחו אותם

אני מבקש ומקווה כי תקראו ספר זה בהבנה וללא דעות קדומות ותיהנו , וםלסי

 .מקורות החיים המרתקים של בני הזוג

 אברהם ששון
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  2013קיץ  , ירושלים

     הקדשה

אותו אנו אוהבים , ברצוננו להקדיש ספר זה לעם היהודי

אנא קבל ספר זה , קורא יקר. ומכבדים בלב ובנפש

ם פשוטים המשרתים את כמכתב אהבה משני אנשי

ייתכן ולעם היהודי יהיה קושי להבין את דרך . אלוהים

היינו עם של עובדי אלילים , אך אנא תבינו, מחשבתנו

מאד את  אשר הפך לעם של נוצרים מאמינים האוהבים

 ! ישראל ורוצים לברככם ולכבדכם באהבה

 

 

   :פיטר

כי רבים , ק קטן ממנואו לפחות חל, אנו רוצים לחלוק עמכם את סיפור חיינו

אנו רוצים , מעל לכל, אך. מחברינו היהודים בקשו מאתנו להעלותו על הכתב

-עובדים כבר למעלה משבע, כמאמינים דנים, לספר לכם בגילוי לב מדוע אנו

, תקראו את סיפורנו, העם היהודי, לאחר שאתם. עשרה שנים במדינת ישראל

שלנו ומדוע אנו כה אוהבים  אתם כעם סגולה תבינו טוב יותר את הרגשות

 . אתכם

 :נחלק את הספר לארבע חלקים

 .'בתי הספר  וכו, הבתים בהם גדלנו, הורינו, תקופת הילדות:  חלק ראשון

 לנו לשרתו   כיצד אלוהים שינה את חיינו כאנשים צעירים וקרא:     חלק שני

 אלוהים    לשרת את האדם ואת, ושלח אותנו אל העולם הרחב                  

 .כאחד                  

 באפריקה במשך למעלה מארבעים  פעילות השרות שלנו: חלק שלישי

 .וחמש שנים                 

 עשרה השנים האחרונות בהן אנו ממלאים את -תולדות שבע:  חלק רביעי

 .רצון האל להביא ברכה  לישראל ולעם היהודי                 

אלות רבות שקבלנו משך השנים מחברינו היהודים בזמן נשיב על ש, לבסוף

 .וכל זאת תוך שבח לאל בוראנו וגואלנו. שרותנו בישראל

 

אתחיל כאן בהצצה קטנה לסיבת שהותנו במדינת ישראל ואהבתנו לעם 

וכל מילה מגיעה ישר , שוחחנו בינינו אודות תוכן הספר ומה נספר בו. היהודי

 .ליס-ופרקים אחרים תכתוב אנה, פיטר, ניפרקים מסוימים אכתוב א. מהלב
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 ? איך נולדה האהבה לישראל

כיון , הורינו תמיד אמרו לנו להתפלל עבור העם היהודי ולעזור לו בשעת הצורך

לעתים קרובות בגלל מעשיהם של , שעבר סבל רב במשך מאות בשנים

 .הנוצרים לכאורה

יום -נו בחיי היוםהמשכ, כאשר גדלנו ומלחמת העולם השניה הגיעה לסיומה

, כעבור שנים רבות, אך. ולא נתנו מחשבה לעם היהודי או למדינת ישראל

ידידנו . שמענו אודות מלחמת ששת הימים, כאשר חיינו באפריקה כמסיונרים

האפריקאים נגשו אלי ושאלו אותי איך ייתכן שרדיו קהיר כל יום מצהיר 

ים נלחם עבור ישראל ך שאלוה"הרי כתוב בתנ. "שהיהודים יפסידו במלחמה

 . אמרו, "והם ינצחו במלחמות

מהתחלת , דברנו רבות ולבסוף התחלתי ללמד אודות ישראל והעם היהודי

ואני לכשעצמי , האפריקאים התענינו מאד ושמחו ללמוד. ך ועד סופו"התנ

פיתחתי עניין הולך וגובר בהיסטוריה של העם הנבחר של אלוהים ובארץ 

. אודות ישראל, שפת האם שלנו, בתי ספר בדניתכת, לאחר זמן. המובטחת

נורבגית , סואהילית, אשר תורגם לאנגלית, "בבת עינו של אלוהים": שם הספר

 .ובנגלית

עברנו לגור בקניה לעבוד שם מספר , לאחר שנים רבות בטנזניה ובדנמרק

עכשו זה עבור . "שמעתי קול רם בראשי ובמחשבותי, בוקר אחד, לפתע. שנים

על כך ועל תחושותי שעלינו , ליס-אנה, סיפרתי לאשתי". ישראלאלוהים ו

, לאחר זמן קצר. וכך עשינו. לעשות יותר עבור ישראל מעבר לתפילות וברכות

 .היינו חייבים לחזור לדנמרק לשרת בכנסיה שלנו כאנשי כמורה למספר שנים

 

טרף הוא הזמין אותי להצ. יום אחד הגיע לביקור בכנסיה שלנו איש דת יהודי

אך על כך נספר . ביקור זה פתח פרק חדש בחיינו. אליו לביקור בישראל

ך אודות ישראל "כל יום אנו לומדים את אשר כתוב בתנ, מאז. בהמשך הספר

, אנו מתפללים. ומגלים את הסודות הכמוסים בדברי האל לגבי ישראל

יצחק ויעקב על כל , מלמדים וכותבים ללא הפסק ומודים לאלוהי אברהם

בהגיע יום הדין .  ישראל, ולותיו אשר עשה וממשיך ועושה דרך עם סגולתוגד

כפי שכתוב , אז, יכול יופיע-האל הכל,  המשיח, ומלך ציון, לאויבי ישראל

והושיעם יהוה אלהיהם ביום ההוא כצאן ": ז"פסוק ט, פרק ט, בספר זכריה

, תכםלכן אנו מבקשים לעודד א." נזר מתנוססות על אדמתו-עמו כי אבני

, שהינכם העם הנבחר של אלוהים, ולהזכירכם את דברי אלוהים, העם היהודי

הוא בחרה . ירושלים היא עירו של אלוהים והארץ היא ארץ אלוהים, עם סגולה

אנו רוצים שתדעו כמה יקרים אתם לאלוהים ועד כמה  אלוהיכם . עבורכם

 . אוהב אתכם
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ושבני , ם ישראל אינו עם רגילמהר מאד ניתן לגלות כי ע, ך"מתוך קריאה בתנ

, כומר או מורה, בין אם הוא  יהודי או נוכרי,כל אדם . העם אינם אנשים רגילים

הוא נוגע במשהו הקשור ישירות עם , כאשר הוא מתחיל להתעניין בישראל

 .אלוהים

 

ובכל זאת אין , אשתי ואני עבדנו כמסיונרים באפריקה ובקרנו בארצות רבות

במהלך הלימודים . ובדה שישראל היא מדינה מיוחדתאנו משתחררים מהע

נתקלתי שוב ושוב בבורות , ך ובסמינרים"ל בבתי ספר לתנ"שהעברתי בחו

ליחסיה עם מדינות אחרות והיחס , למקורותיה, מוחלטת בכל הנוגע לישראל

לאמץ גישה , כנוצרים, חשוב לנו. של העם היהודי עם אלוהים כעם הנבחר

אסור לנו ללכת  שולל אחר  תעמולה שלילית או . ישראלכית ונכונה כלפי "תנ

אנו חייבים לבסס את גישתנו . אחר הדברים שאנו רואים ושומעים בתקשורת

 .על דברי אלוהים לגבי עם ישראל ועתידו

ל ללמד אודות ישראל מנקודת הראות של "עתה יש לנו זמן פנוי בישראל ובחו

ו פוגשים בנוצרים ובאחרים שאינם ושם אנ, גם בדנמרק יש לנו זמן רב. ך"התנ

המדיה בארצנו ובארצות מערביות . בטוחים בגישה שעלינו לאמץ לגבי ישראל

רבים פנו אלי ובקשו שאכתוב אודות ישראל . אחרות נוטה לספק מידע שגוי

וכל אשר אנו חווים ומספרים , ואכן אני מקווה שכל אשר אנו כותבים ועושים

יעזור לאנשים להבין טוב יותר מה אלוהים ייעד , אודות המזרח התיכון של היום

אין אנו רוצים שאלוהים ידון אותנו או את עמנו בגין גישה לא . עבור ישראל

 .העם הנבחר של אלוהים, נאותה כלפי היהודים

אשר אינה אובייקטיבית , אל לנו לקבל כמובן מעליו את גישתה של המדיה

אנו עדים לכך בדרכים . אליםישר-ולעתים קרובות מושפעת מגורמים אנטי

המדיה לפעמים נהפכת לעוד כלי לחימה עויין  מאשר לשרת כמקור , רבות

בוער בנו , למרות שאנו רק שני אנשים דנים חסרי חשיבות. למידע מהימן

 .הרצון לעשות ככל יכולתנו על מנת להפיץ את המידע הנכון אודות ישראל

, הספר הראשון שכתבנו. אללפני מספר שנים כתבנו ספר חדש אודות ישר

אך מאז דברים מרתקים . נמכר בכל עותקיו כבר מזמן, "בבת עינו של אלוהים"

ך יודעים שהבטחותיו של אלהים לעם "קוראי התנ. רבים קרו במזרח התיכון

ישראל דרך הנביאים מתגשמים עכשיו במהירות ולכן עלינו להישאר עירניים 

 . ולעקוב אחר הנעשה

עסקנו בעבודה חברתית רבה בישראל , השנים האחרונותבמשך שבע עשרה 

אנו מקבלים השראה , ובכל פעם שאנו מגיעים לירושלים ובידינו  זמן פנוי

ולספר מה אלוהים עושה , ולאנשים נוספים, דנמרק, לכתוב לאנשים בארצנו

 .למען ישראל
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אנו מבקשים את ברכתו של האל לכתבים שלנו ומבקשים שיעניק לנו את 

הבנה ולעזור -ובכך לפזר כל אי, ה לכתוב את הדברים האמתייםהחוכמ

 .לאנשים להיות מודעים לקורה סביבם

ארצנו נהנית מחיים כלכליים , אמנם. אנו חבים חוב ענק לעם היהודי, כדנים

מההיסטוריה הידועה . אך במובנים אחרים לא הצלחנו כל כך, מוצלחים מאד

ועד  1600משנת , במיוחד כלכלית, אשאנו למדים שדנמרק הייתה במצב נו, לנו

אך עלינו להודות לעם היהודי עבור הדברים , עתה דנמרק במצב טוב. 1800

 .הרבים שבורכנו בהם בתקופות הקשות בארצנו

הוא , פתח את שערי דנמרק ליהודים  IV-כאשר המלך קרישטיאן ה, בעבר

עם מנוסה  הוא שמע שהם. הזמין אותם לבוא בזמן שארצות אחרות גרשו אותם

לאומיים והוא ביקש שיבואו לדנמרק -ושהיו להם קשרים ענפים בין, במסחר

הוא האמין שהעם היהודי מסוגל לעזור לו להוציא את . ויביאו  תועלת לארצו

גם בחושבו , מצב אשר גרם לו לייסורים,הדנים מהמצב הקשה בו היו שרויים 

 . על המנהיגים אשר יבואו אחריו

התיר חופש דתי לעיר פרדריציה , קרישטיאן, מלך הדניה 17-בסוף המאה ה

היהודים קבלו היתר . ובכך איפשר ליהודים ולבני דתות אחרות לבנות בעיר

ערים אחרות פתחו את שעריהן , ולאחר מכן, לבניית בית הכנסת הראשון בעיר

 .ליהודים והושיטו להם עזרה

העם , ודיהלאחר המלחמה מול שו. דנמרק כולה הייתה ארץ עניה מאד

אנו למדים שהיהודים הראשונים הגיעו . בדנמרק סבל רבות ממחלות ועוני

אלטונה הייתה העיר , בזמנו. והתיישבו בעיר אלטונה 1622לדנמרק בשנת 

מאז ועד היום הרבה משפחות יהודיות מבוססות . הדרומית ביותר בדנמרק

נבונה  המלך הדני הקשיש לקח החלטה. השאירו את חותמם על הארץ כולה

. הוא ידע שהם עם פעיל ופיקח. כאשר איפשר ליהודים להתיישב  בדנמרק

שבה , העיר אלטונה גדלה לעיר תוססת וכל דנמרק חבה תודה לעיירת גבול זו

המשפחות היהודיות הותיקות בעיר הזו השפיעו רבות בכל רחבי .  חיו היהודים

יהודים השאירו ה. השפעתם פתחה דלתות בדנמרק כמו גם באירופה.  דנמרק

. את חותמם על הפוליטיקה ועל החיים החברתיים והתרבותיים של הארץ כולה

הוא שינה את דרכי המחשבה של , ך גדלה "גם השפעתו של התנ, באותו זמן

 1642-המלך בנה מגדל בקופנהגן ב. האנשים ואת נכונותם לקבל את היהודים

לוהים היה לחכמה א"בנוסף הוא כתב ש. ועליו חרט בעברית את שם יהוה

 ".וצדק בחיי

בעיצומה של מלחמה . דנמרק שוב נקלעה לצרה גדולה 1864לאחר שנת 

ודנים רבים , המלך פרדריק השביעי מת באופן פתאומי,  1864בשנהת , קשה

אוירת נכאים . נאלצו לברוח מערים גדולות וכפרים רבים אשר נפלו בידי האויב

במלחמה , קודם לכן. רצו להשמידה כאילו כל הרוחות הרעות, פשטה בדנמרק

שהיו , סקאנה,דנמרק איבדה אדמות שוודיות ,נגד קרל גוסטב משבדיה 
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ובדרום דנמרק . 1840-דנמרק גם איבדה אדמות בנורבגיה ב. בשליטתה

 .התושבים חויבו לחיות כמו הגרמנים וללמוד בבתי ספר גרמניים

יחד , מאד חזקים אשראנו קוראים אודות נשים וגברים דנים  1864אך בשנת 

באותה תקופה היו . פעלו על מנת לבנות את דנמרק מחדש, עם היהודים

לא יכלה , ובמיוחד דנמרק, אירופה". בלי היהודים אין אירופה: "מרבים לומר

הייתה להם השפעה אדירה בכל תחום . להפוך למה שהיא היום ללא היהודים

, בתי ספר, עסקים, תעשיה, עתונות, פוליטיקה, כלכלה, בספרות, של החיים

תמצא תזכורת לתרומתם של היהודים , לאן שלא תפנה בדנמרק. אומנויות

ניתן למצוא עדות לכך בעיר . אשר הצילו את דנמרק לאחר המלחמות

, שבה רחובות רבים ואתרים רבים נושאים שמות של יהודים דנים, קופנהגן

 .כמחווה של כבוד מהעם הדני  אשר אינו שוכח אותם

במידה אנו שמחים על חלקם של בני העם הדני במלחמת העולם השניה  בה

 .ועל מעשיהם הרבים למען הצלת יהודים מידי הנאצים

אלא , לא רק בגין העזרה החומרית שהעניק לנו, אנו מודים לעם היהודי 

 .ך"ובעיקר עבור התנ

. אנשים רבים חרדים מהעתיד. אשתי ואני נמצאים בישראל, 2009בשנת , עתה

אך . יש אויבים רבים המבקשים להשמיד ולמחוק את מדינת ישראל מהמפה

, ד''פסוקים ל, א"פרק ל]ברצוננו להזכירכם את מילותיו של הנביא ירמיהו 

, חקת ירח וכוכבים לאור לילה,כה אמר יהוה נותן שמש לאור יומם [:  "ה''ל

נאם , ניאם ימושו החקים האלה מלפ. רוגע הים ויהמו גליו יהוה צבאות שמו

כה אמר יהוה . גם זרע ישראל ישבתו מהיות גוי לפני כל הימים, יהוה

אם ימדו שמים מלמעלה ויחקרו מוסדי ארץ למטה גם אני אמאס בכל 

 ". זרע ישראל על כל אשר עשו נאם יהוה

. בהמשך ניתן לקרוא איך אלוהים יחזק את ישראל ויקיים את כל הבטחותיו

מתוך דברי , אך אנו יודעים שיש תקוה, םהעם היהודי עבר קשיים כה רבי

 .עלינו להתפלל לאלוהים לעזרה והוא יענה. תקופה חדשה תפציע. אלוהים

 

איך , מי אנחנו, ונתחיל עם קצת רקע לגבינו, אנו ממשיכים כעת עם סיפור חיינו

 . 'מאלו משפחות צמחנו וכו, איפה נולדנו, חיינו

 

 .אז הנה הסיפור שלנו

 

 ליס-פיטר ואנה

 

 

כל החלטה , יש לנו דרך התבטעות מסוימת ואמונה עמוקה שכל אשר עשינו :הערה

ושכל מחשבותינו הן קולו של האל בלבנו , בא מאלוהים, כל אירוע שקרה, שלקחנו

 .נוחות-אנו מקווים שכל מי שקורא בספר לא יחוש אי  .פנימה
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הראשון  שרותההנעורים ו, תקופת הילדות: Iחלק 

 באפריקה

 

 ילד נולד לשרת  .1פרק 
 

 :ליס-אנה

ילדה זה עתה את  ,ניקולין ,אשתו. עמד והתבונן בשני ילדיו הקטנים ינס

הם היו מאושרים , ולמרות ששררו קשיים מאד מאד קשים בביתם. התאומים

הילודים החדשים היו מאד קטנים וחלשים ולכן . עם שני ילדיהם הקטנים

ים ולהעניק להם שמות מוקדם אנשים אמרו לינס וניקולין להטביל את הילד

רוב האנשים מטבילים את התינוקות ואז הם משתייכים , בדנמרק. ככל האפשר

אנשים מאמינים כי אם הם מטבילים את התינוקות אזי . לכנסיה של המדינה

עתה :  "לכן אנשים אמרו להורים החדשים. התינוקות מוגנים ובטוחים לנצח

שמו של . ''ביל אותם ולתת להם שמותהילדים הם כה חלשים ולכן עליכם להט

קרל היה הגדול מביניהם למרות שמשקלו . בן אחד היה קרל ולשני קראו פיטר

[ קילו 1.4-כ]ופיטר שקל שלשה פאונד [ קילו 1.8]היה רק כארבעה פאונד 

הרופאים סברו כי יש להניח את פיטר בקופסא קטנה מעל האח כך . בלבד

מיכות מסביב  לקופסא לשמר את החום על אז הם הניחו ש. שישמר חום גופו

 .מנת  שישרוד בחיים

באותו זמן לא היו ברשותם של . היה קר מאד בדנמרק 1932בחודש מרץ 

עמד , האב, ינס. האנשים האמצעים המודרניים להתמודד עם התנאים הקשים

 .והתבונן בשני ילדיו הקטנים ומחשבותיו החזירו אותו לעבר

ת מאד והוא תהה מדוע זה שמשפחה אחת עוברת השנים האחרונות היו קשו

.  במשך כמה שנים הכל זרם למישרין וינס וניקולין  נישאו. כל כך הרבה תלאות

עזרו לאביהם שהיה בנאי מעולה ולאחרונה הם עזרו איש , מורטון, ינס ואחיו

אביו של ינס היה מאד יצירתי בבניה וכך הוקם . לרעהו לבנות בית מאד נאה

  .בית יפהפה

 .האב ביצע את כל עבודות העץ והנגרות ובניו עבדו קשה ושמחו לעזור לו

 

הם צפו . ינס וניקולין התחתנו וכעבור זמן מה הם עברו לבית החדש

 . באופטימיות ותכננו רבות לקראת העתיד

מורטון נהג לתלות במקום העבודה . מורטון וינס היו מוזיקאים מוכשרים

 בקבוקים
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ואילו ינס היה נוטל את . גינות חדשות תוך כדי העבודהריקים ולנגן עליהם נ

 הכנור

 
 ביתו של פיטר והמנסרה בסונדר היגום

 

כל אחד הכיר את ,שליד רודינג ,היגום, בכפר הקטן. ומצטרף לנגינה של אחיו

הוא רכב על אופניו ברחובות הכפר במהירות גדולה . ינס כבחור צעיר וחסון

 .ועסק בהרבה עבודות

אביו של ינס חלה . דבר נורא התרחש אשר עצר את כל פעילותם, אולם לפתע

כעבור זמן קצר . בריא ופעיל הוא הפך לאדם חלש וחולה, מאדם חזק. בשחפת

זמנים קשים עברו על כל המשפחה משום שהשחפת . גם האם נדבקה בשחפת

כאשר באותו זמן עוד לא נמצאה תרופה שיכלה ממש , התפשטה במהירות

 .לעזור לחולים

. כעבור זמן לא רב גם ינס וארבע מתוך חמשת אחיותיו חלו במחלה הנוראית

אבל כבד ירד . הכפר כולו היה המום מההידרדרות המהירה של כל המשפחה

הנשואים ,  לינס ולניקולין. כאשר הוריו של ינס נפטרו  זה אחר זה תוך זמן קצר

כעבור נולדה תנוקת אבל היא חלתה בלידה ומתה , החדשים והצעירים

 .חודשים מספר

הבית התמלא . התברר שגם ניקולין הודבקה במחלת השחפת, באותה תקופה

 .מוות וצער שהיה עבור אנשי הכפר קשה מנשוא, בחולי

ינס הסתכל עתה . קרל ופיטר -ואז ניקולין הרתה שוב והפעם ילדה תאומים 

הניק היה מסוכן מדי לתת לניקולין ל. בתאומים והרהר על מה צפון בעתידם
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משפחות שכנות לקחו על עצמם . את התינוקות מחשש שהם ידבקו בשחפת

 .עומד למות, הקטן מבין השניים, יום אחד היה נדמה כי פיטר. לטפל בתינוקות

הוא שהה כל העת בקופסא וקרבו אותו . עשו הכל כדי ליצור חום עבור הילד

לבית  כעבור זמן קצר התאומים נלקחו. מנת לשמור על החום-לתנור על

 .כעבור ארבעה חודשים קרל נפטר. שם קבלו חיסון נגד המחלה, החולים

יום אחד ינס עמד עם פיטר בזרועותיו ונשא תפילה שעתידה היתה להשפיע 

ינס היה מנהיג המסיון בכפר והיתה לו אמונה חזקה . מאד על חייו של פיטר

לו הרצון תמיד היה . כך באותם ימים-אולם הוא לא דבר הרבה על, מאד באל

הוא היה כה עסוק . אולם לא ידע איך לממש זאת, העז לשרת את האל

אך מהרגע שפקד אותם גל המחלות , בעבודה על מנת לכלכל את משפחתו

כך שעתה עם בנו בזרועותיו . כל התעסקותו הרגילה נדחקה הצידה, הנוראיות

. כיצד כל חיי שאפתי לשרתך ולא ידעתי, אבינו שבשמיים'': הוא התפלל ואמר

אתה יכול . ברצוני להפקידו בידך לשרתך, אולם אם תתן לילד הזה לחיות

 .''הוא שלך ואני מקווה כי הוא ישרתך כפי רצונך. לעשות בו כראות עיניך

פיטר הקטן , עם כל זאת. אבל עדיין שרר חולי וסבל רב במשפחה, הזמן חלף

וסבתו וכן עם  הוא בילה הרבה עם סבו. שרד וגדל להיות בחור חסון ואיתן

, כל אחד רצה לטפל בו משום שהוריו היו חולים בשחפת  וינס. דודו ודודתו

הבריאה , אמו, ניקולין. מורטון וכן האחיות בילו חודשים רבים בסנטוריום

התמודד , אביו של פיטר, למרות שינס. במקצת אולם היתה עדיין חלשה ביותר

ן באלוהים ודאג תמיד ליתר בני הוא האמי, עם אין ספור קשיים ומבחנים בחייו

בשהותו בבית החולים הוא הרבה לכתוב לאחיותיו ולמורטון אחיו . משפחתו

הוא כתב כי הוא דואג רבות לפיטר בנו וכי הוא שמח . שסבל מאד מהמחלה

תוך כל הסבל והצרות שהוא עבר . שהוא מהווה מקור לעידוד לכל המשפחה

חייו עברו , מעתה. איש תפילהינס התקרב לאלוהים והפך ל, ואף בגללן

הוא התפלל יום ולילה עבור כל יקיריו ותפילותיו  . בהתקרבות לאביו שבשמיים

 .הפכו לקיר מגן עבור כל קרוביו שנאבקו רבות בקשיים בבית

אולם , אחיותיו נחלשו מאד ממחלת השחפת. כעבור זמן קצר מורטון אחיו מת

 . נותרו בחיים

 -שלש אחיות נוספות נולדו . ה אושר למשפחתובינתיים פיטר גדל והסב הרב

 .בנט ואנני וכולן היו בריאות, אדית

 

לאחר שאביו של פיטר חזר מבית החולים הוא התחיל להפעיל מנסרה משל 

פיטר עזר לאביו ושימש בכוחו הרב למרות היותו אז בן . עצמו למרות חולשתו

באחד הימים  .לאחר הלימודים הוא עזר לאביו במנסרה. אחת עשרה בלבד

אך הוא , הוא חתך אחת מאצבעותיו וגם אצבעות אחרות נפגעו מהמכונה

הוא תמיד רצה שהעבודה תזרום במהירות ואהב מאד לעבוד . המשיך בעבודה

אך מדי פעם היה מעורב , הוא היה בחור חזק והתייחס לכל בקלות. עם העץ
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הוא . תת דםבתגרות עם חבריו מבית הספר והיה לעתים שב הביתה עם אף שו

 .היה פראי במקצת

כעבור זמן הוריו של פיטר שלחו אותו לכפר אחר לעבוד כעזר לחקלאי והוא בן 

מאוחר יותר . פיטר שילב בין למודיו לבין עבודתו בחווה. שתיים עשרה בלבד

אלא , הוא אמנם אהב זאת. העיר הקרובה, חזר לביתו ויצא ללמוד ברודינג

ה עבד שעות רבות  כך שהוא הזניח שהיתה עבודה כה רבה במנסרה ב

. הוא עזר לאביו לבנות לולים ולמכרם לכל החוואים באזור. במקצת את לימודיו

למרות ,ואביו . כעבור מספר שנים הוא בנה גם מבני חניה מעץ ומוצרים אחרים

 .הצליח להמשיך ולנהל את העסק, חולשתו מהמחלה שעברה עליו

ך סרב לשבת דומם לשולחן כאשר אביו א, פיטר תמיד האמין באלוהים, בלבו

כאשר הלך . הוא לא ממש חשב כי הנצרות היא בשבילו. ך''היה קורא מהתנ

. הוא חשב כי התפילה היא משעממת ולא ממש אהב אותה,עם אביו לכנסיה 

כאשר הוא קבל רשיון . הוא העדיף לבלות עם חבריו ברחובות ולהינות מכך

הוא היה מנסה . א נהג לרבב עליו בפראותנהיגה היה ברשותו אופנוע ישן והו

 .''פיטר המנוע''לעמוד עליו ולהקיף את הכפר ואנשי הכפר כנו אותו 

אולם מאוחר יותר התגלה , אמו של פיטר כמעט שהבריאה ממחלת השחפת

במיוחד עבור אחיו , זו הייתה תקופה קשה ביותר. גידול בראש -אצלה סרטן 

כל אנשי הכפר הצטערו . יו זקוקים לאםואחיותיו הצעירים של פיטר אשר ה

 .מאד לסבל שעבר על המשפחה

 

הוא . עבר חוויה מאד מיוחדת עם אלוהים, הנס, בהזדמנות אחת אחד מהדודים

בא במגע עם אנשים אשר הצטרפו לחבורה נוצרית אשר קיימה מפגשים 

נוהגים לשיר ולשמוח , בבתים וחבריה היו מאמינים מאד נלהבים ושמחים

כל המשפחה חוותה , אביו של פיטר הזמינם לביתו וכאשר הם הגיעו. םבאמונת

הם חוו התחברות יותר אישית וחמה עם . כי אלוהים ברכם עם רוחניות מיוחדת

 .האל

מנגן בגיטרה ,פיטר ראה בחור צעיר יושב לשולחן ,לילה אחד עם שובו הביתה 

. של נצרותפיטר התענין מאד בצורה חדשה זו . ושר שירים שמחים על ישו

. אמונתו החדשה בישו כגואל אישי שלו סיפר לפיטר על , קיי שמו, הבחור

פיטר אמר שהוא תמיד חווה . פיטר לא יכול היה להבין מדוע הבחור כה שמח

ואז קיי סיפר לו על ?'' מדוע אתה כזה. אבל אתה מאד שמח''. נצרות משעממת

 .האמונה החיה שלו באלוהים

ערב אחד הוא נכנס . חלה תפנית בחייו של פיטר ,בזמן שהם התפללו יחדיו

אני רוצה , אם אתה אכן נמצא שם'': התפלל לאלוהים ואמר, כרע ברך, לחדרו

פיטר ."  אני שוקק לשמחה הזו והיחסים האלה אתך, להאמין בך ולחיות עבורך
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הוא , למרות הלעג שספג מחבריו. חש שלווה ובטחון שאלוהים שוכן בלבו

פיטר היה נוטל את האקורדיון שלו . האושר באמונתו המשיך להרגיש את

, ועושה סיבוב בכל המסבאות שבהם פעם היה נוהג להשתולל וללכת מכות

הסובבים אותו הופתעו מאד ולא הבינו . וסיפר על אמונתו בישו ופורץ בשירה

 .את פשר הדבר

פיטר נהנה מאד וראה בכך את , גם העבודה במנסרה החלה לזרום מהר

יתר העובדים  דברו עליו והיו משוכנעים שתוך זמן קצר . ל האלברכתו ש

, אך אמונתו של פיטר הייתה איתנה. יצליחו להוציא ממנו את החידוש הזה

הוא ביקש להיטבל כמו , ך כולו מקצה לקצה"ולאחר שהוא קרא את  התנ

אני רוצה להצהיר בעצמי על אמונתי . "הנוצרים החדשים בברית החדשה

רב האנשים , בדנמרק. הוא אמר לאביו, "מבקש להיטבלהחדשה בישו ו

אך פיטר הרגיש שהוא עצמו , כי כך דת המדינה מכתיבה, נטבלים כתנוקות

 .חייב להצהיר על אהבתו לישו ולעבור טבילה

הוא פשוט הלך . פיטר לא פחד מאיש, למרות שהכפר כולו געש ורעש

. ב לדברי אחריםהוא לא הקשי, כאשר אלהים הראה לו את הדרך. להיטבל

הוא , גם אם הוא חש בודד באמונתו. הוא רק ביקש למלא לאחר מצוות האל

 .לא דאג מכך והמשיך בדרך שבחר

החלונות . הוא הרגיש קור עז, בזמן שהוא כרע ברך בתפילה, לילה אחד בחדרו

ושמע קול חזק , אך הוא חש את אלוהים קרוב מאד אליו, היו מכוסים בקרח

ופיטר , "?ברצונך לשרת אותי בכל מקום שאליו אשלח אותך האם: "בתוך תוכו

כך , אלוהים, כן:"הוא ענה. ידע מיד שהוא שמע את אלוהים קורה לא לשרתו

הוא חש שהחדר חם וראה שהקרח בחלונות , כאשר עמד על רגליו".  Iאעשה

 .ואז ידע שאלוהים היה בחדרו הקט, נמס
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 ילדה נולדה לשרת. 2פרק 

 :ליס–אנה

ארבע שנים , 1936בשנת . בהייגום ליד רודינג 1932, למרץ 19-נולד בפיטר 

. מ מהמקום בו פיטר נולד''משהו מיוחד קרה במרחק של חמשה ק, מאוחר יותר

אשר עבדו כאנשי , הנס ומרי,בכפר קטן שנקרא ברנדסטרופ ליד רודינג חי זוג 

, ס  ונילסינ, מתיאס -היו להם שלשה בנים . עזר עבור חואי בעל חוה גדולה

היו עניים ועבדו מהשכם בבקר , הם גרו בשני חדרים קטנים. וילדה בשם לידיה

על מרי היה לטפל בארבעת ילדיה ובנוסף . עד שעות הערב המאוחרות

באותו .  להשכים קום בשעה ארבע לפנות בוקר לחלוב ביד שמונה עשר פרות

וע את שני חדרי היא מצאה זמן לצב, עם זאת. זמן עוד לא היו מכונות חליבה

יפה ונקי למרות שהיה קשה , היא רצתה שיהיה להם בית קטן. המגורים שלהם

 .לנהל כל דבר כפי שהיא הייתה רוצה

.  מרי והנס היו נחושים לעשות המיטב שבכוחם והם היו בעלי אמביציה לכך

הם וילדיהם היו בריאים והיה . היו מאושרים ואהבו זה את זו, הם חיו את היום

. בשנים הבאות למרי היו שתי הפלות אשר התישו אותה. י מזון לקיוםלהם ד

זה לא  ''אמר הנס '' הו לא''. ''אני שוב בהריון'': אך יום אחד היא אמרה להנס

. ''איננו יכולים להמשיך עם המצב הכלכלי הזה ולך אין כוח לילד נוסף. יתכן

 .''ואראני חושבת כי אני עומדת ללדת בינ'': למרות כן היא אמרה

שניהם האמינו באלוהים . הם חשבו הרבה על הבעיה והתפללו רבות בביתם

והיו בטוחים כי אלוהים יעזור להם בהמשך עם הילד הנוסף למרות שהיה 

 .עליהם עול כבד של עבודה ומקום צר לגור בו

היה קור . צירי הלידה החלו ומרי ידעה כי היא עומדת ללדת 1936בינואר  29-ב

מנת להביא מים שהיו נחוצים -הנס יצא לנקב חור בקרח בחוץ על. מקפיא בחוץ

ארבעת הילדים האחרים טופלו . המילדת הגיעה וילדה קטנה נולדה. ללידה

על ידי השכנים ומרי והנס נשארו לטפל בתינוקת החדשה והיו אסירי תודה 

אך הדבר ,  שנינו אמנם יכולים לטפל בתינוקת'': אז הנס אמר. לאלוהים עבורה

מרי חשבה שזו  הצעה טובה . ''לכן אני מציע לתתה לאל. קשה עלינו ביותרי

אתה רואה כי אנו עניים מאד ואתה , אלוהים''. והם התפללו יחדיו עבור הילדה 

אנו רוצים . רואה מה רבה העבודה אצלנו ואנו רוצים לתת את הילדה הזאת לך

היא שלך . כוןכי תדאג לה כל חייה ואתה יכול לעשות עמה כפי שתמצא לנ

 . הדבר הביא לשלווה בלבותיהם וחיי כל המשפחה כמו החלו מחדש'' !מהיום

 

 !ליס וזו אני-הילדה נקראה אנה
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כל חיי היתה לי ההרגשה כי אני שייכת לאלוהים וכי אלוהים דאג לי כל יום 

אולם כל עת שהתרחקתי מאלוהים , עברתי הרבה התנסויות קשות בחיי. מחיי

ם לרצונו הרגשתי כאילו יד נעלמה נחה על כתפי ומשכה אותי ולא חייתי בהתא

 .אני אסירת תודה להורי ולאלוהים על כך. חזרה לדרך הנכונה

אך היה עליו לעסוק בכך במשך כמה שנים , אבי לא אהב לעבוד בחקלאות

הוריו ומשפחתו של . משום שאז היה מקובל שבן ממשיך בעיסוקיו של אביו

אך הוא שאף לחיים . ליו היה גם כן לעסוק בחקלאותכך שע, אבי היו חקלאים

 .אחרים

כמו כן הוא חשב שבנצרות חייב להיות משהו נוסף על מה שהוא ראה בחיי 

הוא שמע קול פנימי , בזמן הקריאה, ך ויום אחד''הוא קרא הרבה בתנ.  היום יום

אבי ." שם תמצא אדם מסוים שמתקרב ועליך לדבר אתו, צא לרחוב: "אומר לו

צא החוצה וממרחק הוא ראה אדם מבוגר ההולך ומתקרב וכאשר הוא קרב י

אני חושב שהיה בי קול פנימי שהנחה אותי לברכך לשלום '': אבי אמר לו, אליו

כך זה יהיה בביתך שאני אטה ללון -אם''. אמר האיש'' !הללויה''. ''בהגיעך

ל הכנסיה הוא היה אדם זקן בשם ניקולאי הנסן והוא היה חלוץ ש'' !הלילה

הוא היה עייף מאד מהסיורים שלו בדרום יוטלנד . הפנטקוסטית  בדנמרק

 .וחפש מקום לנוח ולישון בו בלילה

כאשר הוא דבר על . הורי חוו תחושת חיים חדשה, כאשר האורח נכנס לביתם

 .חייו עם האל הם הרגישו תחושה חזקה של אושר שלא יכלו להסבירה

אני חש בתוכי דחף ברור המורה לי ליסוע  ,מרי'': יום אחד אבי אמר לאמי

אני רוצה לעבור את . לקחת את אופניי ולמצוא מקום אחר לחיות בו, מכאן

קצה נפשי בעבודה שאני עושה ובצורת . הגשר לפין ולמצוא עבודה אחרת

יש לנו מקום כל כך קטן לחיות . האמונה שקיימת פה ואני רוצה בחיים חדשים

 .''ולילדים חיים טובים יותרבו ואני רוצה להעניק לך 

מ ''באותו זמן הגשר לפין היה מרוחק כשבעים ק ;בתחילה אמי הוכתה בהלם

אולם כעבור זמן היא הבינה כי . ממקום מגורינו וזה נראה לאמי כסוף העולם

אבי התכוון למה שהוא אמר ויתכן כי הוא צודק בכך שהוא רוצה להתחיל 

ו ואמרו שפין מרוחקת מאד ונסיעתו רבים מבני המשפחה התנגד. בדרך חדשה

נסע ,נטל את אופניו , אך אבי לא שעה להם. לשם כמוה כפרידה ממנו לתמיד

זו היתה אותה עבודה שהוא . טירה ליד מידלפארט, ומצא עבודה בהינדסגבל

 .עשה בדרומה של  יוטלנד

תחילה אני אעשה מה שאני יודע  לעשות ולאחר מכן אחפש עבודה '':הוא אמר

 .''אחרת

ובמשך שנה גרנו , חמשת הילדים, כעבור זמן אבי בא ולקח את אמי ואותנו

 .במקום היפה הזה

זה היה מתחם . מאוחר יותר השגנו דירה במקום שנקרא טמבורג במידלפארט

 .אבי מצא עבודה חדשה. גדול שכלל ארבעים ושמונה משפחות שגרו יחדיו
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ד והלכו למפגשים במבנה הורי השתייכו לאותה כנסיה אליה השתייכו ביוטלנ

אך נראה כי בואה של משפחתנו עם חמשת הילדים הטרידה את , הכנסיה

כי לדעתה של אמי כל מבקר נעץ בה מבטים ולא אהב את , אנשי הכנסיה

זה נגמר בכך שאמי נשארה בבית עם . ההתרוצצות והרעש שהילדים הקימו

 .הילדים

לכנסיה שקראה לעצמה  זה השתייך. יום אחד הם שמעו נגינה ושירה בחצר

הורי אהבו מאד את . כל המשפחות ירדו להקשיב למוזיקה. ''צבא הישועה''

הזמרים הזמינו את כל הילדים למפגשים של . השמחה והעידוד שהיו במוזיקה

זה נגמר בכך שכלנו הלכנו למפגשים והרגשנו בבית עם . ''צבא הישועה''

 .  האנשים האדיבים אשר  שרו כל הזמן

הם מצאו הזדמנות '' צבא הישועה''אפו תמיד לשרת את אלוהים והנה בהורי ש

הם היו ". צבא הישועה"נאותה לשרת את האל וכך ביתנו נפתח בפני מנהיגי 

אמנם תמיד מצאו שדלתות ביתנו פתוחות , לעתים מאד עייפים ורעבים

 .בפניהם

א אחרי נסיתי להיות טובה וממושמעת ולמל. אני לא הייתי ילדה טובה במיוחד

אולם בבנין בו התגוררנו היו הרבה ילדים ועשינו מעשים רעים . רצון  הורי

סבלתי מאד מיסורי  מצפון ובעת שהייתי הולכת . הורי לא ידעו על כך. יחדיו

חשתי  בושה על כך שברגל אחת .  למפגשים של המאמינים הרגשתי רע בלבי

ידעתי כי הייתי ילדה . ''עולם''ב, ניצבתי בממלכתו של אלוהים וברגלי השניה

אני זוכרת . לא יכולתי לעשות את הדברים הטובים שרציתי לעשות. רעה

ניסיתי להקשיב להורי ולחשוב . שניסיתי להיות ילדה טובה למשך כמה ימים

זה היה כאילו .  אבל לא יכולתי. מחשבות טובות ולא לעשות דברים רעים

ם ולעשות את כל הדברים שהוא רוע מכריח אותי להיות במחיצת הרעי-איזה

 .הרעים

כל . הורי התפללו רבות עבורי ועבור אחותי ואחי ואלוהים שמע לתפילותיהם

צבא ''זה קרה באמצעות . חמשתנו הפכנו כעבור שנתיים למאמינים בישו

אינך , והיה מדהים לגלות כי כאשר את יוצרת קשר אישי עם ישו'' הישועה

. ממושמעת וילדה נחמדה,יות טובה צריכה  עוד לגייס את כל כוחותיך לה

ואכן , להתפלל אליו שיעזור לי מדי יום, יכולתי פשוט להאמין באלוהים

 . הרגשתי פתאום כי אני זוכה לעזרת האל יום יום והרגשתי שלוה נהדרת בלבי

 קריאה אישית מאלוהים

, אדית, ך מהמורה שלי''קבלתי ספר תנ. עשרה -בתקופה זו הייתי רק בת שתים

עשרה שנה -כשמלאו לי שלש. לעולם לא אשכח זאת, הספר הדתי מבית

, ך מתחילתו ועד סופו בזמן ששהיתי לבד בחדרי''התחלתי לקרוא את התנ

 .אולם לא הבנתי הרבה ממה שקראתי
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הו אלוהים אינני '': יום אחד כאשר הייתי לבדי התפללתי לאלוהים ואמרתי

ך ''יע לי אמירה  מהתנהשמ, עתה אני מבקשת. מבינה את אשר אני קוראת

, ך בספר ישעיהו''ואז פתחתי את התנ. ''אשר אבין ואשר תדבר בבירור רק אלי

 :ושם כתוב 7-ו 6פסוקים , ב"פרק מ

לפקוח .קראתיך בצדק ואחזק בידך ואצרך ואתנך לברית עם לאור גויים' אני ה''

 .''עיניים עוורות להוציא ממסגר אסיר מבית כלא יושבי חושך

אני רק בת שלש עשרה ולא , אבל אלוהים'' : י מלים אלו אמרתיכאשר קראת

אני מבקשת כי תעביר אלי מסר אחר . יתכן כי כוונת הדברים תהיה אלי

מעשי , ואז קבלתי מאלוהים מסר אחר מתוך הברית החדשה. ''שיתאים לי

 :16-18פסוקים  26פרק , השליחים

למנות אותך למשרת  -אבל קום עמוד על רגליך כי לשם כך נראיתי אליך''

בהציצי אותך , ולעד על דבר זה שראית אותי ועל דברים שלשמם אראה אליך

להשיב , מן העם ומן הגויים אשר אני שולח אותך אליהם לפקוח את עיניהם

ידי אמונה בי -אותם מחושך לאור ומשלטון השטן לאלוהים כדי שיקבלו על

 .''סליחת חטאים ונחלה בקרב המקודשים

התחלתי לרעוד והרגשתי מחנק .  מאד השתוממתי, י דברים אלוכאשר שמעת

ולכן התפללתי . בגרוני משום שהרגשתי כי אלוהים אכן התכוון לאשר אמר לי

אם אכן אתה מתכוון לכך ואם הקריאה היא אלי , אלוהים יקר'': שוב ואמרתי

אזי עליך לתת לי קריאה נוספת כדי שאהיה בטוחה שאתה קורא לי ומורה לי 

, ואז קבלתי את הקריאה האחרונה ממעשי השליחים. ''את ולהטיף לכופריםלצ

 :28פסוק  28פרק 

 .''לכן שיהא ידוע לכם כי אל הגויים נשלחה תשועת אלוהים והם ישמעו''

, אלוהים'': כאשר קבלתי את שלשת הקריאות הללו התחלתי לבכות ואמרתי

ואז . מת פחדתיאמנם בא. ''!אני מוכנה, אם באמת אתה קורא לי לשרתך

לא . אל אבי וספרתי לו את אשר חוויתי, לחדר הארוח,הלכתי לחדר השני 

אך . הם מעולם לא ספרו לי. ידעתי מה הורי אמרו לאלוהים כאשר נולדתי

החלו פתאם לזלוג דמעות מעיניו ואז , כאשר ספרתי לאבי את מה שעבר עלי

הים קורא לך למטרה אני בטוח כי אלו'': ספר לי מה ארע כאשר נולדתי ואמר

 .''מיוחדת

 

אך , הייתי אז ילדה ובמשך זמן רב לא חשבתי הרבה על כך שאלוהים קרה לי

בזמנו לא . הורי התפללו עבורי שאמלא את כל אשר אלוהים ידרוש ממני

כאשר עתה אני קוראת מלים , אך מאוחר יותר. חשבתי שזה עניין רציני כל כך

 .ין בוכהאני עדי, אלה וכבר עברו ששים שנה

 

אחותי ואני נגנו בגיטרה , אנשים באו לבקרנו. היו לנו מפגשים רבים בביתנו

הורי קבלו את האורחים בחום ובחביבות כך שעברו עלינו , ושרנו שירים נוצריים



28 
 

אמי רצתה לערוך , עשרה-כאשר התקרבתי לגיל ארבע. שעות נפלאות רבות

לא . שארצה אלינו הביתה חגיגה גדולה ואמרה לי כי אוכל להזמין את כל מי

כאשר התקבצנו .  היינו מספר רב של מאמינים כך שלא היו אמורים לבוא רבים

ביניהם הגיע בחור צעיר . כלנו יחד מנינו בין שניים עשר לארבעה עשר בני נוער

 .והוא בא עם חבר שלו ומאד שמחנו על כך, שמו קאי, מאסברג

ביתי ועל הורי ואז תבינו טוב ברצוני לספר לכם קצת אודות , לפני שאמשיך

 .יותר את אשר  אירע במשך יום הולדתי

 

 בית הורי

גבוה עם , מגולח תמיד,היה איש רציני , הנס, אבי.  הורי היו שניהם אנשי עמל

הוא היה אדם שקט עם מזג סוער לעתים אשר הפחידני . שיער בלונדיני קצר

היה אדם מאמין אשר  הוא. אם כי מעולם לא פקפקתי באהבתו אלינו, לפעמים

ך והירבה להקריא לנו  את כתבי הקודש מדי יום לפני לכתנו ''אהב את התנ

הוא דאג לכך שבכל ארוחה התפללנו ועשה ככל יכולתו ללמד . לבית הספר

 .אותנו ללכת בדרכי האל

אבי לא רצה כי משפחתנו תיאלץ לעבור למעון  מיוחד למשפחות עניות 

. עבודה שהזדמנה לו כדי לכלכל את משפחתו ולכן הוא עבד בכל,  בעירנו

 .כתוצאה מכך הוא שהה הרחק מהבית במשך תקופות ארוכות

כמו אבי . עיניה נצצו ותמיד היתה מוכנה לצחוק. אמי היתה נחמדה יותר מאבי

היא היתה מאד גבוהה ואהבה לאסוף את שערה השחור והארוך בצורת צנופה 

היא היתה עקרת . ומגוהץ סביב מתניה לבן,תמיד לבשה סינר נקי   ,מאחורנית

היא עשתה הכל על . בית טבעית ונהנתה ליצור דברים יפים מדברים פשוטים

לקחה על עצמה כל עבודה שמצאה , וכמו אבא, מנת שביתנו יהיה חמים

. אנשים רבים פקדו את ביתנו והרגישו מאד בנח. במטרה שלא נרעב ללחם

מול ביתנו עמד בית . ונה עניה וצפופהגדלנו בעיר החוף הדנית מידלפארט בשכ

שיני הזמן והאקלים הפכו את הלבנים . כמו הבנין שבו גרנו, חרושת גדול ואפור

הקייצים הסקנדינביים היו . עם גוונים שונים של אפור'', תשושים''להיראות 

 . קצרים והחורפים ארוכים

ומנסים מתמודדים עם הקור , החורף הקשה מצא אותנו מסתופפים בחדר אחד

הורי הקדישו זמן רב להרגיל אותנו . למדנו לעשות זאת היטב. לשמור על החום

, על מנת לחסוך כסף. לשמור את הדלתות סגורות כדי שהחום לא יצא החוצה

בחדר היה אח עם ארובה . נהגנו לעשות הכל בחדר אחד כדי לשמור על החום

של הפחמים זה העניק חום ואני אהבתי את ריח העשן . שנצמדה לתקרה

ביתנו היה פתוח בקביעות למבקרים ולעתים החדר הקטן היה מלא . הלוחשות

כאשר כולנו שהינו יחד כמשפחה עם , היה זה במשך החורפים הקרים. באנשים

, כאשר שכבתי ליד האח. ך''שלמדתי הרבה מאד אודות התנ, החברים

דש הקשבתי במשך שעות לשיחות החברים על נושאים מרגשים בכתבי הקו
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כפי שהנביא דניאל , ולוויכוחים ביניהם על נושאים כמו ישראל וקץ הזמנים

לכן העמדתי פנים . לא רציתי שערבים אלו יסתיימו. ב"מדבר על כך בפרק י

לא רציתי להחמיץ את השיחות המרגשות ותמיד . כישנה  כדי לא ללכת למיטה

חדר המחשבה על המעבר ל. שנאתי לעזוב את החום של החדר המשפחתי

אמי עשתה הכל כדי שנרגיש נוחות ושנתגבר . השינה המקפיא היתה מחרידה

מות הונחו על האח והיא היתה מכינה לנו בקבוקי מים 'כל לילה הפיג. על הקור

בבקבוקים החמים לא היה די כדי להקל , עם זאת. חמים לקחת אתנו למיטות

 .על הקור החד בדקות הראשונות בהן נכנסנו בין השמיכות

דתי לשמוע לקול האלוהים והרהרתי בישראל ובקץ הימים כאשר הקשבתי למ

אלך , כאשר אגדל, את יודעת'' : יום אחד אמרתי לאמי. לשיחות של המבוגרים

, ך''כפי שאני קוראת בתנ, אכן'' : ואמי אמרה. ''לעזור ליהודים באשר הם שם 

העם היהודי אם תזכי לראות את . עומדים לעבור על העם היהודי זמנים קשים

זה . שב למולדתו אז תזכרי שאמרתי לך כי זה יהיה הנס הגדול ביותר בעולם

זה כתוב . יהיה הנס הגדול ביותר מאת האלוהים שהוא יחזיר להם את מולדתם

יתכן כי יהיו שם מלחמות וזמנים קשים . ך ואולי את תזכי לחוות זאת''בתנ

אבל אני למדתי . ''כעת כאשר  תלכי לשם לעזור להם ולכן לא נחשוב על זה

אלוהים מדבר בשפה פשוטה מאד הנוגעת . להקשיב לקולו של אלוהים בלבי

משהו קורה בעולם הרוחני , בלב האדם וכאשר מקבלים את דבריו מתוך אמונה

 .ואז לא ירחק היום ונראה את הבטחותיו של האלוהים מתממשות מול עינינו

, אלוהים פעל מאחורי הקלעים. אלוהים החל לעשות נסים. וכך קרה בימי חיי

חווינו את חזרתו של העם היהודי לארצו עם הקמת , וכפי שאנו יודעים עתה

ך כי אלוהים יעזור לעם ''מדינת ישראל ואת חזרתו לירושלים ואנו יודעים מהתנ

שיום אחד אני אלך , ומה שאמרתי לאמי. הזה בכל הקשיים שעוד עומדים לפניו

 .אך אני אחזור לכך מאוחר יותר. התגשם, לעזור לעם היהודי
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 לינואר 29-ה.  3פרק 

 :פיטר

אז הוזמנתי על , לינואר 29-ברצוני לספר לכם על יום ה

היה זה . ליס-של אנה 14-ידי חבר לבוא ליום הולדתה ה

 .יום מיוחד עבורי משום שהוא הפך את חיי לחלוטין

אבל לפני הכל עלי להזכירכם כי אני באתי ממשפחה 

מגיל אחת . מיוחדת שהיתה שרויה בקשיים מרובים מאד

עבדתי קשה , עשרה ועד שמלאו לי שבע עשרה שנים

לא קבלתי שכר . בעזרה לאבי שניהל מנסרה לעצים

משום שאבי הזדקק לכל הכסף על מנת להפעיל את 

אבי עבר ניתוח ריאות קשה כאשר היה . היה הרבה חולי במשפחה. המנסרה

אולם היה , הוא השתעל כל הזמן וסבל. מראיותיו ונותצורך להסיר שני חצאי א

הוא קרא אתנו את דברי . איש מאד שקט ומאמין ותלוי באלוהים מדי יום ביומו

הוא לא דבר כלל על חוליו ורק המשיך . האל והזכיר לנו את טובו של האל

אני ידעתי כי היה עלי לעזור . הלאה עם מהלך חייו ועשה הכל כדי לשרוד

ואחיותי הקטנים עשו ככל יכולתם לעזור אולם הם היו אז קטנים  אחי. לאבי

 .מדי

היינו . חשב תמיד על האחרים, למרות הסבל הרב שעבר, אני זוכר כי אבי

תמיד הותרנו , כאשר ביתרנו בשר צבי בבית. עניים אולם מזון יומי לא חסר לנו

נו במשך מלחמת העולם השניה היי. מנת להביא לעניים-כמה פרוסות על

היינו תחת . מקובצים יחדיו והתפללנו למען שנוגן מפני כל הרוע שהגיע לארצנו

 .שלטון הגרמנים

היו לנו מספר שכנים . הגיעו פעם לכפרנו בחיפוש אחר יהודים .S.Sקציני 

אבי הזדרז והכין להם מקום . יהודים אותם חבבנו מאד והם היו מאד מפוחדים

הורי . הם עזבו והתחבאו במקום אחרמקלט במפעל שלו אולם בסופו של דבר 

אני ירשתי את החמלה של הורי . אשר תמיד עזרו לזולת רצו לעזור גם ליהודים

לכן . אולם לא היה לי דבר לתת מעצמי. לאנשים נזקקים וליהודים בתוכם

ך והלכתי לאסיפות רבות לשמוע את ''שקדתי על התנ, קראתי את דברי האל

ה שם זוג מבוגר שעזר לי רבות להבין את הי. דברי המטיפים על דבר האל

 .דברי האל

ליס זה היה יום מיוחד עבורי -כך שכאשר הלכתי למסיבת יום ההולדת של אנה

, אני לא אשכח את את האוירה של אהבה. להיות יחד עם צעירים אחרים

חבבתי מיד את . שמחה ושלוה ששררה בבית זה בו בקרתי במידלפרט, חמימות
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היתה זו בשבילי חויה נהדרת  להגיע לשם . ם שהגיעוהמשפחה ואת החברי

 .הייתי באותו עת בן שבע עשרה. ''בבית''והרגשתי שם 

 :ליס התאהבתי בה מיד ובתוכי שמעתי קול פנימי שאמר-כאשר ראיתי את אנה

לא האמנתי לכך אבל התמלאתי באושר ונגשתי . ''היא עומדת להיות אשתך'' 

ניסיתי ליגוע בצוארה ולאותת לה . ביישנית אולם היא היתה מאד, לשבת לידה

כשהתיישבנו . כי אני מחבב אותה אולם היא הסמיקה ולא הבינה מה מתרחש

, וכך. התבוננתי בה וחשתי אהבה רבה כלפיה. ליד השולחן התישבתי לידה

בזמן . ידעתי בלבי כי זו הנערה שאני זקוק לה ורוצה בה, למרות שלא הכרתיה

עתי בידה מתחת לשולחן ויכולתי להרגיש כי גם היא שהוגש הקפה לשלחן נג

אבל לאחר מכן . הסתכלנו אחד בשני וזה היה רגע מאד מיוחד. מחבבת אותי

?'' האם לקחת את יד בתי מתחת לשלחן'': אביה קרא לי לחדר השינה ואמר

אתה תוכל לחזור לכאן כאשר ימלאו לה שמונה '': ואז הוא אמר!" כן"עניתי 

 . המום משום שרציתי מאד להכירה יותר טוב הייתי. ''!עשרה

כתבנו מכתבים אחד לשני ולעתים , נהיינו ידידים, לאחר מכן המשכנו הלאה

ליס מזכירה לי שבאחד הפעמים כאשר -אנה. באתי לבקר את המשפחה

 .כמה מוגנת ושלוה היא מרגישה עמי,בעודנו חבוקים , בקרתיה היא אמרה לי

הייתי שרוי במאבק פנימי משום שאהבתי  .תבהזמן זרם הלאה והמשכנו להתכ

אמי , כאשר חזרתי הביתה. אולם היה עלי לדאוג לדברים נוספים, אותה מאד

זו הייתה תקופה קשה . היתה חולה מאד ולאחר זמן קצר נפטרה מסרטן

אחותי . אני הייתי הבכור וכל הדאגה למשק הבית נפלה על כתפי. לכולנו

היתה לנו עדיין המנסרה וכל העובדים היו .  םשנולדה אחרי עזרה לי בבישולי

כך שזה היה נטל כבד למדי עבורי ועבור , באים אלינו הביתה לאכול יום יום

 .אחותי

כמה נשים היו מעונינות לעזור במשק . לאחר מכן אבי ניסה לגייס עזרה מבחוץ

. בית אולם אבי דחה אותן משום שכולן רצו להתחתן אתו וזאת הוא לא רצה

עבור ילדיו , היה קשה ואבי כאדם מאמין המשיך להתפלל עבור מצבוהמצב 

 .ולמען העתיד

בדנמרק יש אחות בכל  –יום אחד הוא החליט ללכת ולדבר עם אחות הכפר 

האחות עזרה רבות כאשר אמי . כפר שתפקידה לעזור לאנשים חולים בבתיהם

ה מוכנה אבי החליט לשאול את אנה אם היא תהי. שמה היה אנה. היתה חולה

היא ספרה לנו מאוחר יותר כי היא מאד . להינשא לו ולדאוג ולטפל במשפחה

 42היא מעולם לא חשבה כי היא תינשא משום שאז היא היתה בת . הופתעה

ולא חשבה לעזוב את עבודתה ותנאי חייה הטובים כדי להיכנס לתפקיד כה 

הלכה  ואז כאשה מאמינה היא. נס'גדול ולדאוג לביתו ולמשפחתו של ג

ך כי ''כתוב בתנ, זכרי'': אמה אמרה. להתפלל וכן דברה על כך גם עם הוריה

. ''כל דבר שתעשי למען הילדים הקטנים כאילו עשיתיו למען אלוהים עצמו
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אני אתחתן אתך ואבוא , כן'': היא אמרה, לאחר זמן ולאחר תפילות רבות, כך

 .''להיות אתך

שה המושלמת ביותר לקבל הא, אנה היתה אשה מאמינה ואדם טוב מאד

איננו יכולים להעלות בדעתנו מה היה עולה . אלוהים עזר לה. תפקיד זה

. הודינו לאלוהים על כך שאנה הגיעה לביתנו. בגורלה של משפחתנו בלעדיה

היא היתה מתנה מאלוהים והיא לקחה על עצמה לטפל בכל הקשיים והבעיות 

 .בעבודתודבר שעזר לאבי להמשיך בחייו ו, של משפחתנו

כך שנוסף לנו . דבר נהדר קרה שאחרי שנה אנה ילדה בן יפהפה ושמו יוהנס

 .איש  נהדר ואנו מאד אוהבים אותו, כיום הוא אדם בוגר. אח קטן

לאחר זמן קצר . לאחר מכן החלטתי לעבוד קצת מחוץ לבית במנסרות אחרות

ליס באה -אנה, בזמן שרותי, יום אחד. בו שרתתי שנתיים וחצי, התגייסתי לצבא

אני גם בקרתי אותה משום שהיא עבדה בקרבת מקום לבסיס הצבאי . לבקרני

אולם אני הרגשתי . דברנו על הקורות אותנו מאז שנפגשנו לאחרונה. בו שרתתי

 .  כי היא עדיין לא היתה מוכנה לקשר ממושך וקרוב יותר אלי

תחיל לשכוח את העבר ולה, לכן החלטתי לצאת לקופנהגן למצוא עבודה

. ס מקצועי''קבלתי עבודה במפעל קטן ובערבים למדתי בבי. בחיים חדשים

התנסיתי בדברים . הצלחתי בבחינות ויכולתי ללכת ולעבוד במקומות אחרים

דודתי גרה שם והיא לקחה אותי . חדשים בקופנהגן ולמדתי להכיר את העיר

. יה לי כאבזו היתה כנסיה יפה מאד והכומר ה. לכנסיה בה הרגשתי מאד בבית

גם פגשתי . החיים היו טובים. שם למדתי הרבה מאד על עבודת הכנסיה

חשבתי . אך לא ממש הרגשתי מאושר בחברתם, בחורות רבות והיו לי חברות

 . ליס והיא לא היתה שם-כל הזמן על אנה

היתה לי הפתעה מאד . קרה דבר מה מיוחד, 1956, ואז יום אחד בתחילת מאי

 .ליס תספר עוד על חייה -לאחר שאנה, ל כך מאוחר יותראני אספר ע. גדולה
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 שנה מיוחדת  - 1948שנת . 4פרק 
 

 : ליס-אנה

משום שהיא היתה שנה מיוחדת מאד עבורנו ועבור  1948אני רוצה לחזור לשנת 

לא היתה לו ,העם היהודי היה מפוזר בעולם במשך אלפיים שנה. העם היהודי

עברו עליו תלאות רבות סבל וזמנים קשים , הוא  גורש ממקום למקום, מולדת

הם קבלו את מולדתם  1948אבל כולנו יודעים כי בשנת . בכל קצות העולם

היה להם . יצחק ויעקב, את הארץ שהובטחה על ידי אלוהים לאברהם,  בחזרה

אנו יכולים לראות כיצד בעולם הרוחני . נצחון פנטסטי במלחמה באותה שנה

 .כל העולם בשמחהאלוהים שמח והרעיד את 

ובמיוחד בעולם , משהו מיוחד קרה אפילו לאומות הגויים מסביב לעולם

הרבה אנשים . בשנה זו החל עידן חדש. המערבי ויתכן שבמיוחד באמריקה

הם נקראו אוונגליסטים . ונשים מאמינים החלו להטיף על אלוהים בדרך חדשה

מחדש מבחינה רוחנית  להיוולד, משום שהם הסבירו כיצד אנשים יוכלו להיגאל

אלפים רבים של . על ידי אמונה בישו כמושיע שלהם, כפי שאנו קוראים זאת

אני חושבת שזה . אנשים בכל פינות העולם נולדו מחדש והחלו חיים חדשים

גרנו בדרום , כפי שספרתי קודם לכן, מה שהתחולל בלבו של אבי כאשר

לא יתכן כי הנצרות היא '' :הוא אמר. דנמרק ונוצר אצלו צמאון לדבר מה חדש

הוא . ''דת מעיקה כאשר אינך שמח כמעט אף פעם ואינך מגיע לשלווה פנימית

הרבה דברים , וכך כאשר עברנו לגור בפין. כמו מרד בדת הכבדה הזאת

הייתי רק בת . אני אישית הפכתי למאמינה נוצריה 1948-בדיוק ב. חדשים קרו

אבל היתה לי , ה שמתרחש סביבישתים עשרה ולא הבנתי כל דבר ולא כל מ

ניסיתי בבית ספר ובכל יום להיות נערה . תשוקה בלב להיות נוצריה טובה

ראיתי בתוכי כי . כפי שכבר אמרתי לכם, אבל זה היה קשה מאד עבורי, טובה

. להיות אדם חדש, אני חוטאת וכי אני זקוקה לאלוהים לעזור לי להיוולד מחדש

ואחותי בקשה כי , ה עם כמה חברים טוביםהלכתי לפגיש, לילה אחד, וכך

לאחר מכן ירדתי על ברכי . נתפלל עבורה משום שהיא רצתה להיוולד מחדש

בקשתי . בתפילה ובקשתי מאלוהים לעזור לי להיהפך למאמינה אמיתית

מאלוהים לסלוח לי על כל חטאי ועל התנהגותי הרעה ולעזור לי להיות אדם 

תי ולאחר שהתפללתי הרגשתי שמחה זו היתה באמת תשוק. טוב ולשרתו

 .חדשה בלב

הם באו לכפר על . גם שלשת אחי היו רחוקים מישו, באותה שנה לערך

אבל אני רוצה . זה היה זמן חדש למשפחתנו. עוונותיהם ומסרו את לבם לישו
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שמענו ממקומות אחרים בעולם כי אלפי אנשים . לספר גם על דברים שקרו

וכי הרבה סימנים ופלאות התרחשו מסביב  הפכו למאמינים אמיתיים בישו

משום שזה נתן , בביתנו הקטן חווינו דבר מה עליו אני רוצה לספר לכם. לעולם

לי סוג חדש של אמונה באלוהים וידעתי מאותו רגע שאלוהים מתבונן על כל 

 :וכך  קרה הדבר. איש  אשה וילד

 נס מופלא

א היתה מבוגרת ממני בחמש הי. אחותי לידיה ואנכי היינו חברות מאד קרובות

לפעמים היינו נוראיות אחת כלפי רעותה . שנים אולם עדיין היינו חברות טובות

אחותי היתה מדי פעם מאד , כמו אבי. אולם בלבנו אהבנו אחת את השניה

. היא היתה מוכנה לצחוק תמיד ולהשתעשע, זעופה ועם מזג חם אולם כמו אמי

 .א דברנו עליוחלקנו כל דבר יחד ולא היה דבר של

דברנו שעות וחלקנו . התכרבלנו יחד בלילות קרים כדי להתחמם, במשך שנים

היא הרגישה . לידיה ואנכי צחקנו הרבה ורבנו הרבה. סודות של היום שעבר

ברגעים כאלו היה לה קשה להסתיר את כעסה . לפעמים שאני הצל שלה

אותה כפי שהיא  הערצתי, למרות זאת. ומזגה הסוער עמד תמיד לפרוץ החוצה

מרחק של חמש עשרה דקות הליכה , הלכנו יחד לבית הספר. העריצה אותי

 .מהבית

חברות של לידיה מהכתה באו , יום אחד כאשר הייתי בחוץ בחצר בית הספר

, כאשר רצתי לקראתה. ''אחותך חולה מאד. בואי מהר, ליס-אנה''. אלי בריצה

ללידיה היה התקף של . בוריזה היה מראה מאד שכיח ע. ידעתי מיד מה קרה

 .אפילפסיה

חסרי , כולם עמדו מסביב. גופה פרכס בעוויתות והיא היתה שרועה על הרצפה

מה לשים מתחת לראשה כך  -אני מיד תפשתי דבר. מסתכלים ביאוש, אונים

 .שלא תבלע את לשונה וחכינו בדאגה עד שההתקף חלף

וץ אופניים פגעו בה בזמן היא שחקה בח, כאשר לידיה היתה בת אחת עשרה

אולם מלבד זאת לא נגרם לה כל , היא קבלה מכה בראש. והפילו אותה ארצה

במשך שנים היא הלכה לאין ספור . החלה האפילפסיה, אך אחרי התאונה. נזק

עם חלוף הזמן המצב רק החמיר ובשנות . אולם ללא הועיל, בדיקות וטיפולים

היא הייתה . ר התקפים ביוםההתבגרות כבר הייתה עוברת לפעמים שנים עש

המחלה . ומקבלת מכה בראש שוב ושוב, נכנסת לפרכוסים ועוויתות ונופלת

הארוע . היא החסירה ימים רבים מבית הספר, התישה אותה וכתוצאה מכך

הורי היו אובדי . האחרון בחצר בית הספר הדגיש ביתר שאת את חומרת המצב

ו כי לידיה לא תוכל להמשיך הם הבינ, אחרי התייעצות עם הרופאים. עצות

 .היא היתה זקוקה להשגחה מתמדת. בלימודים
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ח ''הורי והרופא החליטו כי התקוה היחידה היא לשלוח את לידיה לבי

, במשך יומיים. זו היתה החלטה לא קלה. למחלקה הניורולוגית, פסיכיאטרי

א מעולם ל. אני פחדתי עבורי ועבור לידיה. הורי היו מאד שקטים ושפופים

קרבי התהפכו בתוכי . אבל שמעתי ספורים מצמררים, ח פסיכיאטרי''הייתי בבי

 .חרדתי מכך שהיא לא תהיה בסביבה.  מעצם המחשבה שאפרד מאחותי

היא נכנסה פנימה ובידה . אמי יצאה יום אחד להביא את הדאר. ואז ארע נס

. אלוהיעת על רפוי  -כמה מאמינים נוצרים נורבגים שלחו להורי כתב. כתב עת

הופיעו שם עדויות רבות אודות אנשים שהתרפאו בעזרת תפילה קבועה 

מעולם . כולנו ישבנו מסביב כאשר אמי קראה את המאמר בקול רם. מסויימת

משהו . עד לאותו יום לא ידענו כי אלוהים עושה נסים. לא שמענו על דבר כזה

אלוהים ירפא את האם יתכן כי . היינו נרגשים באופן מוזר. התעורר בלב כולנו

הורי החליטו לכתוב למפיצים של כתב העת ולספר להם על מצבה של ? לידיה

זו היתה זעקה לעזרה ויריה . היא היתה זקוקה לתפילה באופן נואש. אחותי

 .באפלה

אמי החלה להכין את , בינתיים. הימים חלפו ואנו חיכינו במתח לדאר מנורבגיה

ה ערמות קטנות של הבגדים של לידיה היא הכינ. הדברים לעזיבתה של לידיה

אני חשבתי לעצמי כי הנה . על כסא והחלה לתפור תגים עם שמה בכל פריט

 .לא יעבור עוד זמן רב עד שלידיה כבר לא תהיה עמנו

, לפני שלידיה אמורה היתה לעזוב, יום אחד. אלוהים נכנס לפעולה, אולם

פתחה את המעטפה , הבהתרגשות רב, אמי. קבלנו תשובה מחברינו בנורבגיה

ולמרבה הפתעתה מצאה מטפחת קטנה מקופלת בתוכה שהיתה ספוגה 

 .היא פתחה את המכתב ובהתרגשות קראה אותו באוזנינו. בשמן

התחייבו ביניהם להתכנס , במכתב נאמר שמספר מאמינים שלא הכירו אותנו

ן הם אמרו לנו כי בדיוק באותו זמ. ללילה אחד על מנת להתפלל עבור אחותי

היתה . עלינו להניח את המטפחת על מצחה של אחותי, שהם יתאספו לתפילה

 .אבל היתה לי גם האמונה הפשוטה של ילדה, לי עדיין חשיבה של ילדה

, כשהגיע אותו יום התפילה עבור לידיה. ידעתי אז כי אלוהים ירפא את לידיה

, יחד. תיהניחו את המטפחת על מצחה של אחו, תוך כדי ציפיה ודריכות, הורי

הסתכלתי על . נשאנו תפילה פשוטה ובקשנו את עזרתו של אלוהים, כמשפחה

היא לא תזדקק יותר , אמי ואמרתי בהססנות כי אם אלוהים ירפא את לידיה 

הורי הקשיבו והחליטו לעצור את נתינת התרופות ללידיה ליום אחד . לתרופות

עד שיווכחו כי , פעם וכך להוסיף יום נוסף ללא תרופות כל, ולעקוב כל היום

 .אין לה יותר התקפים

שמחתנו היתה . מאז לא היו עוד התקפים! באותו יום לידיה הבריאה לחלוטין

מעולם לא . ידענו כי ישו עצמו היה עמנו ושהוא דאג ללידיה. ללא שעור

פקפקתי שישו כיום הוא כפי היה כאשר התהלך על פני האדמה ושהוא דואג 

 .אז לאנשים בדיוק כפי שעשה
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אבי ואמי כתבו לרופא הבכיר בבית החולים וספרו לו , בעקבות הרפוי הפלאי

שמחתנו היתה שלמה . חכינו בקוצר רוח  לתגובתו. שאלוהים ריפא את אחותי

 !מכשהגיעה תשובה בה הוא אמר כי גם הוא  נוצרי ומאמין בנסים

תוכל כמה אנשים גם אמרו לאמי כי לידיה לא . רבים פקפקו שאחותי החלימה

האויב השתמש בהם לנסות ולזרוע את זרעי הספק . להביא ילדים לעולם

מאז אותו . כששים שנה עברו מאז הנס ואחותי היא אם  לארבעה ילדים. בלבנו

 !השבח לאל. מעולם לא היו ללידיה עוד התקפים, יום

 

הוא נענה , כאשר בני ישראל נדדו במדבר וקראו לאלוהים בשעת מצוקתם

גם . אלוהים ענה לתפילותנו. קראנו לאלוהים כאשר אחותי חלתהאנו גם . להם

הוא שומע אתכם ואוהב אתכם . אתם יכולים לקרוא לאלוהים בשעת מצוקה

הבה נתפלל שאמונתנו באל תמלא את . ויעזור לכם להתגבר על מצוקתכם

 .ונאמין באמונה תמימה שאלוהים חי וקיים ועוזר לכל הפונה אליו, לבנו
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 יום הולדתי ושנות ההתבגרות. 5פרק 

 :ליס-אנה

גם מצא חן בעיני שפיטר היה שם , יום הולדתי הארבע עשר היה יום נהדר

אבל הייתי מאד צעירה וביישנית , נהניתי להיות אתו והתאהבתי בו, כאורחנו

וכך כשהוא החזיק  בידי שמחתי על כך אבל עדיין בלבי פנימה הרגשתי . מאד

לאחר אותו , וכך. לא היה לי חבר קודם לכן. לי חברכי זה מוקדם מדי שיהיה 

כתבנו כמה מכתבים זה לזו והיינו . יום הוא חזר הביתה ואני המשכתי בחיי

 .חברים טובים אבל לא נפגשנו פנים אל פנים במשך כמה שנים

אני . אני קראתי ולמדתי רבות את כתבי הקודש וזה היה עבורי כמלים חיות

התבהר לי כי דבר מה בנצרות לא , אולם יום אחד .באמת אהבתי ללמוד אותם

רוב האנשים מטבילים את , כפי שהזכרתי קודם לכן, בארצנו. היה מקובל עלי

כי בזמנם , ואילו אני נוכחתי כאשר קראתי בכתבי הקודש.  ילדיהם כתינוקות

קודם כל היו למאמינים בו ורק אחרי זה , של המאמינים הראשונים בישו

כן הם קבלו את רוח הקודש ואת הכוח להמשיך כנוצרים לאחר מ. הוטבלו

התפללתי על כך והייתי . ראיתי כי משהו לא היה כשורה. ולהיות עם אלוהים

אף אחד אחר במשפחתי לא .  בטוחה שאני רוצה ללכת בעקבות כתבי הקודש

אבל אני ראיתי כי כתוב באגרת לרומיים כי כאשר עמדנו לקבל . דבר על כך

היה עלינו , ואז על ידי הטבילה, שו היינו כמתים לחיינו הקודמיםאת האמונה בי

לקבור את מי שהיינו בעבר ולאחר הטבילה לקום לתחיה כאנשים חדשים ורק 

 .וזה מה שאני רציתי. לחיות עבור אלוהים מאז והילך

מצאתי כבר כנסיה בפטיסטית בה היו . לכן אמרתי להורי שאני רוצה להיטבל

אמרתי כי אני הולכת . ים מבלי שהם השתייכו אליהמוכנים להטביל אנש

כעת את באמת '': היא אמרה. אמי היתה בהלם. להיטבל בכנסיה הבפטיסטית

זה היה לאור החלטה קדושה , כשהטבלנו אותך בזמן שהיית תינוקת. שוגה

. ''כך שעכשיו את פועלת שלא כשורה, שעשינו למענך ומסרנו אותך לאלוהים

, ביום שקדם ללכתי. ''ני חושבת שזו הדרך הנכונה בשביליא''. אבל אני אמרתי

אלוהים מדבר אתי על הטבילה מזה , אמא, את יודעת, ''אבי אמר פתאם לאמי

ולכן אני אלך אתה , ליס רוצה הוא נכון-ואני רואה כי מה שאנה, עשר שנים

 .אמי ואחותי מאד לא שמחו על כך. ''לטבילה

שנתיים לאחר מכן גם אמי . תית בלבנואך אנחנו הלכנו והרגשנו שלוה אמי

ואחרי זמן קצר , ואחותי קראו בכתבי הקודש שזה היה הדבר הנכון לעשות

 .כולנו הוטבלנו כי רצינו ללכת בעקבות אלוהים בכל דבר
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ואז כשמלאו לי חמש עשרה . מגיל צעיר מאד ידעתי כי אלוהים קרא לי לשרתו

ס מתקדם של שמונה ימים החלטתי ליסוע לבד לקופנהגן לעבור קור, שנה

הייתי צמאה ללמוד עוד על אלוהים ורציתי נואשות לדעת איך . לאונגליסטים

הייתי , כמו רבים בגיל העשרה. לדבר עליו לאחרים בצורה המשכנעת ביותר

לחבור אתי לקופנהגן  , ני'ג, ואז בקשתי את חברתי, עדיין ביישנית למדי 

היה זה בזמן שהותי שם שקבלתי . יימים אלו שינו את חי. ולהיות יחד עמי

אדם . היתה לנו חוויה מדהימה, ''היא כתבה'', ליס-אנה''. מכתב מפתיע מאמי

גם את זקוקה . מהכנסיה הפנטקוסטית בקר בעיר ודבר על כוחו של אלוהים

בבקשה תמצאי כנסיה פנטקוסטית ותגלי בעצמך . למפגש הזה עם רוח הקודש

 .''את כוחה של רוח הקודש

בדנמרק ובכל , כפי שאמרתי לכם. ם לא הייתי בכנסיה פנטקוסטיתמעול

למרות שכולן הן . העולם יש כנסיות רבות מסוגים שונים וקהילות שונות

כמי שגדלה . אבל לא ידעתי על הפנטקוסטית, יש להן אמונות שונות, נוצריות

תוך השתתפות בפגישות של צבא ההצלה ועם בקורים דחופים בכנסיה 

. זה היה חידוש בשבילי ללכת לכנסיה פנטקוסטית, הקטנה שלנו הבפטיסטית

אבל אף פעם לא עם אנשים מהכנסיה , נהנינו מחברות עם אנשי כנסיות שונות

חשתי מרוח הדברים במכתב של אמי כי מדובר בדבר יוצא מן . הפנטקוסטית

 .הכלל ובעל דחיפות רבה

. סטית בקופנהגןשמתי פעמי לכנסיה הפנטקו, בעקבות ההתלהבות של אמי

כאשר הלכתי לא הרגשתי כמעט את משב הרוח . זה היה ערב סקנדינבי חמים

ני 'כשהגעתי ראיתי את ג. הייתי נרגשת אולם מתוחה במקצת. הסתווי על פני

שלש מאות אנשים גדשו את . היא נראתה מתוחה ממש כמוני. מחכה בחוץ

מחכים , בשקט תחושה של ציפיה ריחפה באויר בעוד אנשים ישבו. האולם

ועליה היתה מקהלה לבושה , בחזית האולם היתה במה. להתחלת הפגישה

משתדלות לא לדרוך על . חשבתי כי הן נראו יפות בשמלותיהן. בצורה חגיגית

התיישבנו וחיכינו בתקוה . התקדמנו פנימה אל השורה האמצעית, רגלי אנשים

הוא היה מלא . ך וקרחהיה איש נמו, אנדראס אנדרסון, הנואם. וציפיה מוגברת

פניו היו . חיוניות ולבש חליפה בצבע כחול כהה שנראתה מעט הדוקה עליו

משום שהוא , מעולם לא ראיתי מישהו כמוהו . אדמוניות והיה לו חיוך ילדותי

היו לו העיניים הבהירות ביותר שראיתי אי . פניו היו תמונה של אושר. קרן כולו

אנשים ישבו דבוקים , ר הוא דברכאש. הוא היה המטיף במפגש. פעם

אנדרסון דבר על הכוח הנפלא של אלוהים וכיצד המאמינים . לכסאותיהם

הוא . הראשונים בכתבי הקודש קבלו את רוח הקודש בחג השבועות בירושלים

הקשבתי כולי . אמר לנו כי אלוהים הוא אותו אלוהים היום כפי שהיה בעבר

 .מוקסמת

. י הרגשתי כאילו רק רגעים ספורים חלפואבל אנ, הוא דבר למעלה משעה

הרגע . הוא בקש מכל הנוכחים להרכין  את ראשם ולהתפלל, בסוף ההרצאה
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'', אלוהים''. ידעתי כי אני זקוקה לכוחו של אלוהים על מנת לשרתו כראוי. הגיע

אבל עלי לדעת שזה בא , אני רוצה כל אשר אתה צריך לתת לי'' . נאנחתי

. ''מן ותשלח את המטיף להתפלל עבורי לאחר המפגשבבקשה תן לי סי. ממך

עיניי היו . אזי הוא יכבד את תפילתי, אם זה באמת בא ממנו. אלוהים ראה ללבי

האם את רוצה ''. ולפתע הרגשתי יד על כתפי, ראשי מורכן, עדיין עצומות

. זה היה אנדרסון. הרמתי את מבטי. הוא אמר?'' שאטביל אותך ברוח הקודש

כרעתי על . הוא אמר'', אם כך אני אתפלל עבורך'' ''!אני רוצה''ניתי ע'', כן''

מניח , אנדרסון אמר'', עוד מעט קט את תתמלאי עם כוחו של אלוהים'' . ברכי

מבקשת , כל ישותי התפללה, התחלתי להתפלל בלבי. את ידו על ראשי

. כולם התפללו. אחר כך התחלתי להתפלל בקול רם. מאלוהים את כוחו

זה נראה . י את תפילתם של למעלה ממאה אנשים מהדהדת באולםשמעת

, לפתע התחלתי לדבר. ואז זה קרה. כאילו המלאכים מתפללים גם כן

. אבל מיד התחלתי לדבר בשפה נהדרת שמעולם לא למדתי, בהתחלה בשקט

אינני יודעת כמה זמן . הייתי כה מלאה בשמחה שהמלים פשוט זרמו החוצה

אולם כשפקחתי את עיניח , לת בשפה החדשההייתי על ברכי מתפל

 .אנדרסון ואנכי, ני'האנשים היחידים שנשארו בחדר היו ג, והסתכלתי סביב

. כל אחד מאתנו הוא אדם ייחודי כך שאלוהים יודע מה אנו צריכים ומתי, כולנו

לאחרים . יש אנשים שמחכים שנים עד שאלוהים יטביל אותם ברוח הקודש

. כמו כן יש אנשים שזוכים במתנה של שפות התפילה מיד. כמוני זה קורה מיד

אותו אדם . אלוהים נוטע בלבנו את התשוקה. אצל אחרים זה יבוא מאוחר יותר

אותו אדם שנוקש ונוקש עד שבסופו , שמתפלל ומתמיד בתפילתו הוא שמקבל

 .של דבר נפתחת בפניו הדלת שאיש לא יוכל עוד לסגרה

אם מישהו היה שואל אותי . ייתי ביישנית יותרלא ה, לאחר ההתנסות שהיתה לי

הרגשתי את אלוהים עצמו חי . הייתי אומרת להם את הסיבה, מדוע אני שמחה

אחותי ואנכי , המשכתי לשרת את אלוהים בצבא הגאולה והורי. בתוך לבי

נפגשנו עם אנשים שונים ועם קהילות שונות מתוך רעב גדול לשמוע את דברי 

 .האל מכל מקור

כאשר הלכתי ללמוד להיות אחות בבית חולים פסיכיאטרי , חר יותר בחיימאו

הוא היה בצבא ובא לבקר אותי כאשר . פגשתי את פיטר, בדרום דנמרק

אבל עדיין לא הסכמתי להתארס או שיהיה לי . הזמנתי אותו ובילינו יפה יחדיו

לא , למרות שחבבתי אותו והיה לנו טוב ביחד. חבר

וכך כעבור . ינו ליחסים קרוביםרציתי להפוך את יחס

פיטר עבר לקופנהגן , לאחר שהוא סיים את הצבא, זמן

 .ושוב לא נפגשנו במשך זמן רב
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נראה , כלפי חוץ. אני המשכתי בלימודים ובסוף קבלתי ציונים גבוהים בבחינות

אבל כלפי פנים לא הייתי שקטה , כי היתה לי תקופה יפה והכל התנהל כשורה

י כי לא הייתי במאת האחוזים עם אלוהים והייתי בלתי נאמנה וידעתי בתוך תוכ

אם , אני יודעת אפילו עכשיו כי אם איני קוראת את דבריו. אליו בכמה מובנים

, או לא חושבת על דברי האל או לא מתפללת, אינני מקשיבה לדברי מטיפים

במשך זמן רב הייתי פושרת באמונתי ולא . אז הדרך להתנתק מהאל היא קלה

משום שכל אחד חשב שטוב לי ושאני מאושרת , עזתי לספר לאף אחדה

אבל עמוק בלבי הייתי מיואשת וידעתי כי אני חייבת שיהיה לי קשר . ושלווה

כשסיימתי את , וכך. אבל לא ידעתי מה עלי לעשות,  חדש עם אלוהים

הייתי . במחשבה כי שינוי מקום יעזור לי, הבחינות הלכתי לעבוד במקום אחר

אבל לא העזתי לספר לאף . לת מחלקה קטנה לילדים וזה היה מקום יפהמנה

 .אחד על מצבי הרוחני

ולכן החלטתי לכתוב לו ואולי לבקש , האדם היחיד שסמכתי עליו היה פיטר

טלפנתי . ממנו לבוא ולבקר אותי ולעזור לי להשיג מחדש שלווה עם אלוהים

יה בסביבה אתה מאד אם תה'': קבלתי את כתובתו וכתבתי לפיטר, לאביו

אבל , הוא היה בקופנהגן ואני הייתי בקצה האחר של הארץ. ''מוזמן לבקר אותי

למחרת שמעתי קול של אופנוע מחוץ למחלקה בה עבדתי וזה היה פיטר על 

, כבר לא הייתי ביישנית יותר. הרגשתי עד כמה  אני אוהבת אותו! האופנוע שלו

חתי יום חופש מהעבודה והלכנו לק.  הרגשתי באמת כי הוא האיש עבורי

אני מרגיש שאת לא שלמה עם , ''ישבנו ודברנו ולפתע פיטר אמר.  לחדרי

ושנינו מרגישים , את יודעת שאני אוהב אותך ומחכה לך כבר זמן רב. אלוהים

אם את לא רוצה ללכת , אבל אני מוכרח להגיד, שאנו אוהבים אחד את השני

לא נוכל לעולם , ם לא נהיה יחדאזי אף פע, בדרכי האל בצורה מלאה

אין לי שלווה , אבל אני לא מאושרת'': ואז אמרתי לו. ''להתארס או להתחתן

אני רוצה שתגיד לי מה לעשות משום . וזו הסיבה שקראתי לך, עם אלוהים

הוא ראה עד כמה אני מיואשת ואני בכיתי והוא . ''שאני לא יודעת מה לעשות

אנו יכולים להתפלל , שלווה עם אלוהים עכשיואבל את יכולה להגיע ל'': אמר

ואז תזכי , ואת יכולה להתחרט על חטאייך ועל חוסר נאמנותך לאלוהים, יחד

. לעולם לא אשכח זאת. ואז שנינו כרענו ברך בחדר. ''שוב בשלווה  ובאושר

על כל הדברים , על כל חולשותי, הבעתי חרטה לפני אלוהים על כל חטאי

ועשיתי ואחר כך בקשתי מאלוהים להיכנס ללבי ולמלא הרעים עליהם חשבתי 

 .אותו ופיטר התפלל עבורי

אני יכולה להרגיש אפילו כיום כמה נפלא היה כאשר התפללנו יחדיו וכיצד כל 

זה היה כשם שבני ישראל יצאו . העול שרבץ עלי הונח בידיו של אלוהים

ויזעקו אל '': יםז כמה פעמ''מזמור ק, כתוב בתהילים. ממצרים ונכנסו למדבר

אחרי , ג כתוב''בפסוק י, ושוב בהמשך. ''אלוהים בצר להם ממצוקותיהם יושיעם
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ויזעקו אל אלוהים בצר להם ממצוקותיהם '' : שמונים צורות רבות של צרות

 . ''יוציאם מחושך וצלמוות ומוסורותיהם ינתק. יושיעם

ו להגיח זה היה כמ. זה בדיוק מה שהרגשתי כשהתפללנו יחד באותו יום

אלוהים הוא . הייתי כה מאושרת וכה משוחררת. ממנהרה של חושך אל האור

בו נאמר  שאלוהים סולח כשאנו , פיטר קרא את דבר אלוהים עבורי. כה טוב

ישלח דברו וירפאם וימלט '': ז ''כתוב גם במזמור ק. מבקשים את סליחתו

חי תודה ויספרו ויזבחו זב. חסדו ונפלאותיו לבני אדם' יודו לה. משחיתותם

 . וזה בדיוק מה שעשינו. ''מעשיו ברינה

ובער בנו הרצון להתחתן לחיות חיים יפים , היינו מאד מאוהבים לאחר מכן

 . כשאנו משרתים את אלוהים, יחדיו

פחד , סוג של ביישנות ופחד, באותו זמן הרגשתי כי החומה שבניתי מסביבי

הרגשתי כי אני בוגרת . מובן חומה זו נפלה והרגשתי משוחררת בכל, מאנשים

 .משוחררת מדאגות על החיים ושיכולתי לפתוח את הלב לאהבה, עתה

החלטנו ללכת . הייתי בת עשרים באותו זמן ופיטר בן עשרים וארבע

הם שמחו . למידלפארט לבקר את הורינו ולבשר להם על הבשורות הטובות

לעבור לגור היכן רציתי . מאד כששמעו כי זה פיטר אתו אני עומדת להתחתן

החתונה נערכה כעבור שלשה . שפיטר חי ולכן החלטנו להתחתן מהר

 .חודשים

לא היו לי ספקות , בפעם הראשונה בחיי אני יכולה להגיד כי הרגשתי בטוחה

זו היתה אהבה אמיתית שרק פרחה במשך . ובתוך תוכי אהבתי את פיטר, בלב

 .השנים
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 לא חלמנונוי בחיים שעליו יש.  6פרק 

 

 :פיטר

עברתי לקופנהגן , לאחר שסיימתי את השרות הצבאי, כפי שאמרתי לכם קודם

. רציתי להכיר את העיר הגדולה ולרכוש חברים טובים. ומצאתי עבודה כלשהי

היא לקחה אותי לכנסיה טובה והתחלתי לחיות אורח חיים , דודתי גרה שם

יתי אתו מתוך שמחה חי, זאת לאחר שחזרתי אל אלוהים בדרך חדשה. חדש

ליס משום שאהבתי -אולם בתוכי חשבתי כל הזמן על אנה. והיו לי ימים טובים

ניסיתי לצאת עם בחורות . שנים חלפו ולא שמעתי ממנה דבר. אותה מאד

מאושר , אחרות שרבות מהן רצו את חברתי אבל מעולם לא הייתי שבע רצון

. לתי להיות מאושרלכן החלטתי להתרכז בעבודה ולעשות ככל יכו. אתן

התעניינתי בעבודה שם . כעבור זמן אף חלפה מחשבה בראשי להגר לקנדה

אולם אז אבי חלה ולכן חזרתי . ואפילו הזמנתי כרטיס ועשיתי את כל ההכנות

לאחר מכן חזרתי שוב לקופנהגן ולעבודה שלי . הביתה לזמן מה כדי לעזור לו

 .שם

ומאושר הייתי כאשר קבלתי וכך אתם יכולים לתאר לעצמכם כמה מופתע 

, היא בקשה ממני כי אם אעבור ביוטלנד היכן שהיא גרה. ליס-מכתב מאנה

, עשיתי ככל האפשר לסיים את עבודתי. הייתי נרגש מאד. שאבוא לבקרה

שמחנו מאד . לקחתי כמה ימי חופש ורכבתי מיד על האופנוע לפגוש אותה

אולם . ויים רבים שהתרחשולהיפגש והרגשתי כי היא מאוהבת בי והבחנתי בשנ

ליס לא היתה שלמה ומאושרת באמונתה -נוכחתי כי אנה, לאחר זמן מה

זה . הרגשנו ממש מאושרים, אבל לאחר שהתפללנו יחד, ובבטחונה באלוהים

 .היה כמו חיים חדשים לשנינו

אהבתי את חמי וחמותי .  לאוגוסט 4-ב, התחתנו מהר, ליס ספרה-כפי שאנה

אולם גילינו כי . היו לנו ימים נהדרים כנשואים חדשים. יכשם שהם אהבו אות

שונים מאד במזגנו , היינו אנשים מאד עצמאיים. אנשים הם שונים זה מזה

עם זאת למדנו גם כן כי אלוהים מחבר בין אנשים בעלי . ובדברים רבים אחרים

 .מזג מנוגד משום שאז הם משלימים זה את זה ועוזרים אחד לשני בדרכים רבות

ח פסיכיאטרי בעוד אני שמשתי מנהל ''ליס השיגה עבודה טובה בבי-אנה

שנינו הרווחנו . היתה לנו תקופה יפה כזוג שהתחתן לא מכבר. עבודה במנסרה

 .כך שלא חסכנו הרבה, אבל היו לנו הוצאות רבות, משכורות גבוהות
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. ולדנ, טורבן, וכעבור שנתיים וחצי נוספות בננו, סבן, כעבור שנה נולד בננו

. היו לנו חברים טובים והיו לנו קשרים גם עם מאמינים. אהבנו מאד את ילדינו

חלקנו את דבר האל , במשך שלשת השנים הראשונות נפגשנו בבתים שלנו

שרנו . ליס נגנה על גיטרה וגם האחרים ניגנו-אני נגנתי על אקורדיון ואנה. וניגנו

 .הרבה והיינו כולנו שמחים  בתוך הקבוצה

שמענו על כנסיה קטנה בעיר , שלש שנים כעבר

לינגבי והחלטנו לגשת לשם ולראות איזו מין 

יש כה הרבה כנסיות שונות . כנסיה היא זאת

ואנחנו רק רצינו לבוא למקום בו , בחברה הנוצרית

שמחה ואושר ולמקום בו נרגיש , נמצא חופש

כשהגענו לכנסיה הרגשנו באמת כי הגענו . בבית

לא גדולה מדי , הילה נהדרתזו היתה ק. הביתה

שהינו . אבל חמה מאד שקבלה אותנו בצורה יפה

עזרנו שם . 1963עד  1959-בה ארבע שנים מ

. שרנו וניגנו וניסינו לעבוד את אלוהים הכי טוב שיכולנו, בעבודה עם הילדים

אבל , ידענו בלבנו כי היתה לנו קריאה מאלוהים להיות מסיונרים מחוץ לדנמרק

כך שלא נצטרך להתרחק מהבית , כל להיות מסיונרים גם בדנמרקחשבנו כי נו

, רצינו להיות כמו זוגות צעירים אחרים שהיה להם בית. כדי לעבוד את אלוהים

. אבל לא היינו ממש שבעי רצון בלבנו. כל דבר, כסף, עבודה, מכונית, ילדים

בדרך ידענו כי לאלוהים יש תכנית מיוחדת עבור חיינו ושעלינו לשרת אותו 

 .אבל חיכינו, לא ידענו איך לעשות זאת. מיוחדת

 

 !היום אותו לא נשכח

הוצע לנו בית יפה במחיר נוח . יום אחד חיינו השתנו מן הקצה אל הקצה

לשנינו היו משכורות טובות ולי הוצע תפקיד , במיקום מצויין המשקיף על אגם

אולם עשינו . יתקפצנו על המציאה וקנינו את הב. עם משכורת טובה  עוד יותר

מרגע זה והילך עברו עלינו התנסויות אחת ! זאת מבלי שנתייעץ עם אלוהים

. נראה כי תמיד נותרנו ללא מספיק כסף, למרות הכנסתנו היפה. אחר השניה

 .הרגשנו רחוקים מאלוהים והחלטנו להתפלל ולצום

ות חתרנו לעושר חומרי ולהנא. אלוהים הראה לנו דבר מה שחייב חרטה מיידית

,  חולפות במקום ללכת בעקבות קולו ובעקבות תכניתו עבורנו שמטרתה היתה

 .לכן  דברים היו מוכרחים להשתנות. להפיץ את מסר הגאולה בעולם

נסן 'אלפרד ג -זוג מסיונרים צעיר בקר בכנסיה שלנו , 1962יום אחד בשנת 

בר על באותו יום ראשון אלפרד ד. אשר שרתו את האל בטנזניה, אולה, ואשתו

אלפרד הסביר . אבל יונה סרב לציית, הא הזכיר כיצד אלוהים קרא ליונה. יונה

וכתוצאה דברים , כי גם היום ישנם אנשים שמסרבים לקריאתו של אלוהים

אני נוסע ברחבי דנמרק במשך '': הוא אמר. ממש כפי שקרה ליונה, משתבשים
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מבטים חודרים  הוא נעץ. ''שנה שלמה ומדבר על הצרכים הגדולים באפריקה

אבל אין איש שמוכן לבוא , אנו זקוקים לעובדים לקציר''. בפניהם של הנוכחים

. ופשוט פרץ בבכי, ואז הוא התכופף באיטיות מעל דוכן הנואמים'', ולעזור לנו

שנינו הרגשנו מעבר לכל ספק כי עכשיו אלוהים שוב קורא , ליס ואנכי-אנה

 .לנו

לקחתי את ידה של , חן לארוחת ערבכשישבנו לשול. הלכנו הביתה בשקט

אם זה , אלוהים, '' ליס והתפללנו והודינו לאל על המזון ולאחר מכן אמרתי-אנה

כך , עשה בבקשה שנפגוש את אלפרד ואת אשתו, באמת אתה הוא שקורא לנו

עוד לפני . ''שנוכל לשמוע יותר על אפריקה וכדי שנדע כי זה אתה שקורא לנו

האם אתם מוכנים לבוא אלינו ולפגוש את ''. צלצל הטלפון'', אמן''אמירת 

היה זה אחד מהמנהיגים של . אמר הקול מעברו השני של הקו?'' אלפרד ואשתו

 .הנחתי את השפופרת והייתי נסער  למדי. הכנסיה

קח . הננו, אדוננו, '' כרענו ברך לצד הספה ואמרנו, בשקט ובתחושת קדושה

ננו מבינים את השפה בטנזניה ואין לנו אי, אנו ללא הכשרה. אותנו כפי שאנו

 .''אנו מוכנים, אבל אנו לשרותך. כסף

 

 צ פתח פרק חדש בחיינו''יום זה אחה

הסברנו להם כי . אלפרד ואולה שמחו מאד לשמוע כי אנו נבוא ונעזור להם

לטפל , אנו יכולים בעבודת כפיים לבנות כנסיות. אנחנו לא ממש מטיפים

ברוכים , ''הם שמחו מאד ואמרו. עבודה פרקטית באנשים חולים ולעשות כל

. אבל אתם חייבים לבוא מהר משום שאנו זקוקים מאד לעזרה מיידית. הבאים

 .''מ מהמקום בו אנו נמצאים עתה''מאה וחמישים ק, התחלנו עבודה חדשה

אבי ! הורי עובדים לבד בתחנת המסיון והם זקוקים לעזרתכם'' : אלפרד הוסיף

חשבנו , אז שבנו לביתנו. ''בואו מהר, אנא, כן-על. א בריאהוא אדם זקן ול

 .והתפללנו על כך

זה היה כמו . חיינו השתנו לחלוטין, לקריאתו של אלוהים''  כן''לאחר שהשבנו 

היינו כילדים קטנים . שאלוהים לקח שליטה על כל רגע מחיינו ביום יום

ענו דבר על לא יד. שהפקידו את חייהם ביד האל והוא רצה להשתמש בנו

לא ידענו דבר על הוראה והטפה ועל כל הדברים האחרים , עבודה מסיונרית

לא רצינו , בלבנו. פשוט היינו מוכנים לשרת את אלוהים. שמסיונרים עושים

רצינו לשרת את אלוהים כפי . להיות רק דתיים או להיות חלק ממערכת דתית

 .חדשהלפי הכתוב בברית ה, שעשו המאמינים בכנסיה הראשונה

כל המשפחה צפתה כי , לאור החלשותו הרבה של אבי, כמה ימים לאחר מכן

היה נהוג . אבוא הביתה לקחת על עצמי  את תפקידו של אבי בניהול המנסרה

בזמנו  בדנמרק  שהבן הבכור נוטל על עצמו את תפקידו של האב כאשר הזמן 

 .מגיע לכך
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אבל , ימים ויותר באתי הביתה והבטחתי לאבי כי אעזור לו למשך חודש

חשבתי והתפללתי . הרגשתי בלבי כי לא זה הדבר שאלוהים רצה ממני לעשות

היא אמרה . ליס באה לבקר בזמן שהייתי עם הורי-ואז אנה. רבות בקשר לכך

דבר הנובע  מרגש המחוייבות  , שהיא לא שלמה עם מה שאנו עושים עתה

ואז אמרתי . מלכודת זה היה סוג של. לקחת על עצמנו את העבודתו של אבי

אבל אלוהים קרא , אתה יודע עד כמה אני אוהב אותך ורוצה לעזור לך'': לאבי

אנו באמת מצטערים שיש לך כה . לנו ללכת לעבודה מסיונרית באפריקה

אני נתתיך לאלוהים '' : אבל אז אבי אמר. ''הרבה עבודה בעוד שאתה חולה

ך וישתמש בך כפי שימצא אמרתי לאלוהים כי יקח אות. כאשר היית תינוק

עליך להיות מוכן ללכת לאן שהוא יאמר לך , אם הוא רוצה בך עכשיו. לנכון

. רווח לנו מאד. ''עליך לציית לקול האלוהים'': גם אמי החורגת אמרה. ''ללכת

אמי החורגת היתה טובה מאד . לאבי היו כמה עובדים שיכלו לעזור לו במפעל

י וכך הם המשיכו הלאה בצורה מתונה הם עזרו אחד לשנ, בעבודת המשרד

 . יותר

אני הלכתי לבית הספר . חזרנו הביתה ואמרנו לאלוהים כי עכשיו אנו מוכנים

כעבור כמה .עבדתי במשך היום ולמדתי בערבים. לכתבי הקודש בקופנהגן

הרגשנו כי משהו קורה שאין לנו ; שנינו התפטרנו ממקומות העבודה שלנו, זמן

בו , הגענו עתה לשלב בחיינו מאז לידתנו. ם שלט בחיינואלוהי. עליו שליטה

, לא כל אחד נקרא לעשות אותו דבר. אלוהים ישתמש בנו בדרך מיוחדת

אבל אלוהים קרא לנו לעשות עבודה , ללכת לאפריקה או לארצות אחרות

 .מיוחדת

, עכשיו. גוייסנו לבית ספר שלו לאמונה, מרגע שנענינו לקולו של אלוהים

אנו רואים באמת שאלוהים התחיל ללמד אותנו איך , כלים אחורהכשאנו מסת

 .אבל אלוהים ידע, לא ידענו מה מצפה לנו. איך לסמוך עליו, להאמין בו

הצטרכנו ללמוד איך להקשיב : הוא רצה ראשית  ללמד אותנו שלשה דברים

 .ללמוד איך לציית לו וללמוד להכיר בכך שהוא דואג לנו, לו

היה חשוב לנו לדעת , ואולה לבוא לטנזניה ולעזור להם כאשר הבטחנו אלפרד

האם הם יתפללו עבורנו ויהיו בעלי , אם הכנסיה שלנו היא שתשלח אותנו

היינו מתוחים במקצת כשהלכנו . החסות עלינו כאשר נהיה מחוץ לדנמרק

בה היינו אמורים לספר על החלטתנו להיות מסיונרים , לפגישה בכנסיה

ואמרתי להם כי החלטנו ללכת ולעזור לאלפרד עמדתי . במשרה מלאה

כן אמרתי להם כי היה טוב אם נדע שהכנסיה שולחת אותנו ושיהיה . ולאולה

אחד מהמנהיגים המבוגרים קם , מיד.לנו בטחון שיש כנסיה מאחורינו בבית

אבל אין הרבה , יש מספיק נגרים ומייצרי רהיטים כאן בארצנו, פיטר'': ואמר

לעזוב הכל מאחוריהם ולשמוע לקולו של , זור באפריקהשמוכנים לצאת ולע

כל המנהיגים וחברי הכנסיה היו . ''חושה מהר וצא לאפריקה, ולכן. אלוהים

אבל חלק , הם לא היו חזקים מבחינה כלכלית. מאד נרגשים ורצו לתמוך בנו
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ידענו . אפילו בסכומים קטנים, מהחברים רצו לשלוח לנו תמיכה כל חודש

מכרנו  .לא היה לנו ספק. והוא יתמוך בנו ויעזור לנו, ים קרא לנובלבנו שאלוה

הכנסיה הקטנה שלנו . את ביתנו בדנמרק ומסרנו את רוב רכושנו לאחרים

בלינגבי אפשרה לנו לגור בדירה קטנה בבניין הכנסיה עד לזמן בו נעזוב 

 .למעבר לים

תה בבית ליס עזבה את עבוד-אנה  -כאשר עזבנו את מקומות העבודה שלנו 

נשאר לנו מעט מאד כסף ממכירת  -החולים ואני עזבתי את עבודתי במנסרה 

או , מסיונרים, אליה השתייכנו, בכנסיה הפנטקוסטית. הבית וממשכורותינו

הסתובבו בין הכנסיות המקומיות וחלקו אתם , אנשים שרצו להיות מסיונרים

תה בבית ועשתה ליס הי-זאת אני עשיתי בזמן שאנה. את החזון והמסר שלהם

כתבי ' החלטנו ללכת למשך חודשיים לקולג. 'את כל ההכנות ליציאה לקולג

למדנו את כתבי הקודש כל חיינו וידענו על כל העקרונות בכתבי . הקודש

 .אבל הרגשנו שאנו זקוקים לידע נוסף על פעולת המסיונרים, הקודש

האמנו כי הבלתי יאמן הוא 

, יום אחד. אפשרי עבור אלוהים

המנהיגים של הכנסיה קראו לנו 

מתי אתם '': למשרדם ושאלו

ואני ?'' חושבים לצאת לאפריקה

אנו יוצאים בתחילת , ''עניתי מיד

אנו משוכנעים שזה . חודש יוני

כל האחים אמרו . ''הזמן המתאים

לא ! אבל זה לא יתכן'': לנו

, מרתיא'', לא ''. ''שריינתם מקום באניה לאפריקה ואין לכם כסף לכרטיסים

 .''אנו יוצאים בראשית יוני. אבל אנו בטוחים שהכל ילך כשורה''

אולם הם נתנו לנו להמשיך , הבנו לאחר מכן כי מנהיגי הכנסיה היו סקפטים

באותו . בדרכנו ורצו להכין לכבודנו מסיבת פרידה רק כאשר הכל יהיה בטוח

אנו יכולנו  אבל, משום שזה היה יקר מאד, לא היה אפשרי לטוס לאפריקה, זמן

מעולם לא . ולהפליג משם לאפריקה, אטליה, עלות על אניית נוסעים מונציה

אחרי הפגישה עם , וכך. אבל ידענו שהכל יסתדר, היינו בנסיעה ארוכה כזאת

הלכנו לסוכנות הנסיעות בלינגבי ובקשנו לקנות ארבעה , מנהיגי הכנסיה

הבחורה מעבר . סאלאם בטנזניה-אס–כרטיסים בתא  באניה מונציה לדאר

באניה זו עליכם להזמין מקומות שנה מראש  '': לדלפק הניעה ראשה ואמרה

בקשנו . ''!זה בלתי אפשרי. ולכם יש רק חודשים ספורים בלבד עד הנסיעה

אנו כשלעצמנו היינו בטוחים שאנו . ממנה כי תטלפן אלינו אם יתפנו מקומות

מסוכנות הנסיעות  בה נאמר עברו מספר ימים בלבד ואנו קבלנו שיחה . נוסעים
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כך שנוכל לקבל תא לארבעה , כי כמה אנשים בטלו את נסיעתם לאפריקה

הכל אצלו היה . זה היה לנו סימן שאלוהים מוביל אותנו! נהדר. נהדר. אנשים

 .תחת שליטה

 בית הספר לאמונה של אלוהים  .7פרק 

 :ליס-אנה

איך זה ללכת , םברצוני לתאר לכם מה זה אומר להיות נאמנו של אלוהי

מעביר את , בזמן שפיטר נסע ברחבי דנמרק לבקר בכנסיות. בעקבות קולו

, עכשיו במבט לאחור. התנסיתי בבית ספר מיוחד, חזוננו ואת הקריאה אלינו

 .אני רואה כיצד אלוהים רצה ללמד אותנו לתת בו אמון

ה אלזה היתה נוצריה חדשה שבעל. קבלתי טלפון מאשה בשם אלזה, יום אחד

אלזה היתה צריכה ,  במטרה לא להכעיסו. לא רצה שהיא תלך לכנסיה

כך שהיא הרגישה כי זה גורם לנתק בינה לבין , להישאר בביתה בימי ראשון

אנחנו מכרנו הכל . אלזה בקשה שאבוא לבקר אותה. חברותיה והקהילה

ולכן עם חנק . ידעתי כי הנסיעה תעלה לי בכל כספי. ובקושי היה לנו כסף

לא ספרתי לה על הבעיות . וני אמרתי לאלזה שאני לא אוכל לבואבגר

 .אבל אמרתי כי לא אוכל לבוא, הכספיות שלי

בקשתי מאלוהים לדאוג לי . הימים חלפו והמזווה שלנו היה כמעט ריק ממזון

נשארה רק דייסה במזווה . אבל הוא לא ענה לי, לכסף על מנת לקנות אוכל

האם אינך ? האם לא הבטחת לדאוג לנו", אמרתי'', אדוני'' . ושני ילדים להאכיל

. אחיו של פיטר קפץ לביקור, מאוחר יותר באותו יום. ?''רואה כי אין לנו אוכל

בקשתי ללוות ממנו מעט כסף ויצאתי , נבוכה למחשבה שאכבד אותו בדייסה

אבל הייתי נחושה , היו לי כמה מטבעות בארנק. לקנות כמה מצרכי מזון

 .מקרה חירום בלבדלשמור אותם ל

החלטתי . היא היתה עדיין בקשיים. זו היתה שוב אלזה. למחרת הטלפון צלצל

יצאתי לדרך והשתמשתי במעט . כי אני מוכרחה ליסוע אליה ולעודדה

אבל , הקשבתי לה וניסיתי לעזור לה. המטבעות שהיו לי לנסיעה באוטובוס

עדיין . כדי לעזור לההרגשתי שאין בי כוחות אמוציונליים או חכמה רוחנית 

איך אני יכולה באמת לדבר אתה על . תהיתי מדוע אלוהים איכזב אותנו

 ?הנאמנות של אלוהים אם אני לא חשה בה בעצמי

: נגעה בידי ואמרה, אלזה ניגשה אלי, שוחחנו קרוב לשעה וכשעמדתי לעזוב

בל א, רציתי לתת לך בשבוע שעבר. יש לי מאתיים קרונות בשבילך, ליס -אנה''

 .''לא באת

, אם הייתי מבקרת אותה כשהיא נזקקה לעזרה. התמלאתי בושה ושפלות רוח

בחוסר הציות . אז הייתי מברכת אותה ובאותה עת חווה את עזרתו של האל

בקשתי . שלי מנעתי ממשפחתי את חסדו של אלוהים במשך שבוע שלם
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קולו הבטחתי לו כי מעתה והילך אשמע ב. למדתי לקח. מהאל כי יסלח לי

כאשר מחפשים . ישו מורה לנו לא לדאוג  .ואעשה כל מה שידרוש ממני

, כתוב במתי. יכולים לסמוך עליו כי יכסה את כל מחסורנו, תחילה את מלכותו

  וכל אלה יוספו , אתם בקשו תחילה את מלכותו ואת צדקתו'' :  33פסוק  6פרק 

 .''לכם

שקדמו  לנסיעה  הימים

לאפריקה היו שלנו 

סימנים מוחשיים מלאי 

כמעט על דאגתו של 

יום אחד . אלוהים לנו

כזה היה כאשר נסעתי 

באוטובוס העירה עם 

סבן אהב . סבן לקניות

לצלצל בפעמון של 

הוא נהנה , האוטובוס

לחשוב שהיו אלה ידיו 

הבטחתי לסבן כי כאשר נתקרב . הקטנות שיגרמו לאוטובוס הגדול לעצור

סבן צלצל תחנה אחת , מתוך התלהבות. נוכל לצלצל בפעמון, לסופרמרקט

אבל החלטתי שנרד מהאוטובוס ונלך , הרגשתי נבוכה במקצת! מוקדם מדי

הרחובות המו מאנשים שנשאו סלי קניות מכל . כמה רגעים ברגל לסופרמרקט

לא . החזקתי את ידו של סבן בחזקה, כאשר עברנו בתוך ההמון. סוג וגודל

, היתה זו אדל. מישהי נתקלה בנו, מקוםכמו משום , לפתע. רציתי לאבד אותו

 .גברת מהכנסיה שלנו

היו לה עיניים צרות כהות ותמיד נראתה . אדל היתה אשה רזה עם שיער שחור

למרות זאת היא . משום שהיא לא חייכה הרבה, פחדתי ממנה במקצת. כעוסה

אני יודעת שאת '' . נראתה עתה שמחה ועיניה היו פתוחות לרווחה מהתרגשות

אני רוצה לקחת אותך לחנויות ולקנות עבורך . ליס-אנה, קה לבגדים חדשיםזקו

אך , הייתי המומה. היא אמרה בעודה אוחזת בזרועי'', כל מה שתמצאי לנחוץ

היא ספרה לי איך היא ובעלה , כאשר הלכנו יחד. התעקשותה נגעה ללבי

יא אמרה ה'' , אלוהים מדבר על לבנו לתת לאחרים'' . הפכו לנוצרים לאחרונה

אמרתי לבעלי כי אנו כבר '' . אדל ספרה לי שהם ירשו סכום גדול של כסף. 

היא '', כך שאיננו צריכים לתת יותר, נותנים עשירית מהכנסתנו לכנסיה

היא ספרה איך היא . מתעלמת מהמון האנשים הנדחפים מסביב, המשיכה

יום כאשר ליס בדרכי ה-אם תעביר את אנה, ישו'': הביעה בקשה  בתפילותיה

, אז אפריש עשרה אחוזים מהירושה לקנית בגדים עבורם, אני הולכת לקניות

עשינו . בקושי ידעתי מה לומר.  ''אותם הם צריכים לבית הספר לכתבי הקודש
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אנא תבחרי כל מה , ליס-אנה, '' אדל היתה במצב רוח מרומם. דרכנו לחנות

מבוישת . כזאתמעולם לא הוצעה לי הצעה . ''שאת צריכה לך למשפחתך

סוודרים ומכנסיים לכל המשפחה ואדל קרנה , בחרתי כמה חולצות, קמעא

ועם עיניים , היא אמרה'', קיימתי את הבטחתי לאל'' . מאושר מאוזן עד אוזן

אם סבן לא היה . אלוהים פועל בדרכים מיסתוריות. שלפה את ארנקה, נוצצות

גם אדל . נתקלים בגברת זואזי לא היינו , מושך בפעמון באוטובוס מוקדם מדי

היא ידעה כי אף . לא שיערה שאלוהים יזמן את שתינו יחד באמצע רחוב סוען

 .פעם איני הולכת בדרך זו

הייתי נרגשת מאד עם כל הדברים . סבן ואני עשינו סוף סוף את דרכנו הביתה

פיטר בקושי האמין למראה עיניו לאור  כל הבגדים המונחים . הנפלאים שקרו

הטלפון צלצל , בעוד אנו מתפלאים על טובו של אלוהים. ות בסלוןעל כסא

 .היתה זו גברת נוספת מהכנסיה. לפתע

. תהיתי כל היום אם יש לכם צורך בדבר מה בשביל בית הספר לכתבי הקודש''

, ידעתי כי יש לנו צורך בבגדים תחתונים. ? ''אולי תצטרכו לבגדים תחתונים

והרגשתי כי ללכת , אדל, גברת האחרתאבל התביישתי מאד להגיד זאת ל

אבל אלוהים באמת דאג לנו עד הפרט האחרון . עתה לעוד חנות יהיה יותר מדי

 .והיה לצדנו לאורך כל הדרך

במזווה לא נותר  . לאחר זאת נוכחנו כי אלוהים היה לצדנו בכל פרט ופרט

 התפללתי  הרבה לאלוהים. הרבה אוכל כי היה לנו מעט מאד כסף למצרכים

מצאתי ארגז גדול ובו כל , יום אחד כשנכנסתי למטבח. להשיג אוכל איכשהו

היה זה הקצב מהכנסיה שהרגיש כי . כמעט בכיתי. מיני סוגים של בשר

ואז הוא בא עם קצת מכל דבר , אלוהים דבר אליו והורה לו להביא לנו אוכל

לא . דברבצורה זו חווינו כי אלוהים דואג לנו כל יום לכל . שהיה לו בחנות

היתה לנו כל תמיכה מלבד חברים מעטים מהכנסיה שרצו לתמוך בנו 

 .כשעמדנו לצאת ולשרת את אלוהים

מכרים מתקופת הבגרות שלנו ואנשים שלא , לאט לאט אנשים התחילו להגיע

שמענו כי אתם יוצאים לאפריקה '' : כולם היו שם ואמרו. ראינו הרבה שנים

 .וזו היתה שמחה אמיתית. ''ואנחנו רוצים לתמוך בכם כשתצאו

לא העזנו לספר . אישור עבודה למשך שהותנו בטנזניה -דבר אחד חסר לנו 

שלחנו , שלחנו בקשה לקבל אישור עבודה. לאף אחד כי אין לנו אישורי עבודה

ידענו כי אם אנחנו . אבל לא שמענו מהם דבר, מכתבים לממשלת טנזניה

אם נשאר שם במשך כמה . בודהנצטרך אישור ע, רוצים להיכנס לטנזניה

 .הם יבקשו לראות את אישורי העבודה שלנו, שנים
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הכנסיה החליטה לערוך חגיגת  פרידה גדולה עבורנו ולאחר מכן נותרו לנו רק 

בדיוק באותו יום קבלנו . כ לאניה''כמה ימים עד המועד של העליה לרכבת ואח

לבשר לכל חברי אז יכולנו לעמוד ו! את אישור העבודה מממשלת טנזניה

זכינו בנס גדול היום וזה סימן בשבילנו  שאלוהים שולח אותנו ושהוא , ''הכנסיה

הוא קבל , וכאשר פיטר היה בנסיעות, עכשיו היו לנו הכרטיסים. ''ידאג לנו

היה לנו מספיק כסף כדי לשלם עבור , כשספרנו את הכסף. עבודות פה ושם

כשאנו מסתכלים . ו לאפריקהאותה נצטרך למסע שלנ, הכרטיסים עם יתרה

. אנו רואים כי אלוהים באמת הכניס אותנו לבית הספר שלו לאמונה, אחורה

 .למדנו לתת בו אמון

וכשהם שמעו את העדות שלנו על קריאתו של , הכרנו כמה אנשים עשירים

. אנו מבטיחים לכם כי לעולם לא תדעו  מחסור גדול'' : הם אמרו, אלוהים

. כך שהיה לנו בטחון שהכל ילך כשורה. '' !אנו נזכור אתכםאלוהים יעזור לכם ו

 !אך מעולם לא שמענו מהם יותר

מאוחר יותר שמענו כי המכתבים הלכו . לא קבלנו מכתבים מאלפרד ומאולה

לקנות את הכרטיסים מסוכנות , כך שהיה עלינו ללכת על פי אמונתנו. לאיבוד

ע ברכבת מקופנהגן לונציה היה עלינו ליסו. הנסיעות במעט הכסף שהיה לנו

, אפילו הורי, מאות אנשים, וכאשר עזבנו את התחנה בקופנהגן, 1963ביוני 

רבים בכו ולא חשבו כי נחזור . כזה נהדר, זה היה יום כזה מיוחד. הגיעו להיפרד

, עזבנו עם שני ילדינו הקטנים. אבל אנחנו הרגשנו שמחה בלבנו. פעם-אי

 .גם הם התרגשו מאד מהמסע. היה בן ששטורבן היה בן שלש וחצי וסבן 

מעולם לא . נסענו ברכבת ואני זוכרת כי כמעט בכיתי כאשר עברנו בשויצריה

בכיתי , בהרים הגבוהים כשראינו את יופי הטבע, שם. ראיתי הרים קודם לכן

 .הייתי מאושרת. ''אלוהים ברא דברים יפים כאלו'': ואמרתי

מעולם לא חשבנו כמה יפה . ה אניה מפוארתזו הית. הגענו לונציה ועלינו לאניה

אבל זו היתה אניה גדולה עם אנשים עשירים שהיה להם כל . היא יכולה להיות

שתינו . לנו לא היה מספיק אפילו לא לכוס מיץ על הסיפון. מה שהם הצטרכו

שני ילדינו קבלו חיסון נגד אבעבועות וחלו  .מים ונסינו להינות כמה שאפשר

להם היה חום גבוה ואנו , כשהתחלנו להפליג. על האניה מאד כאשר היינו

 .לא היה לנו כסף והכל נראה מדכא. ים-סבלנו ממחלת

 

כרעתי ברך להתפלל . הייתי לבדי בתא, כשפיטר היה על הסיפון, יום אחד

האם זה באמת בטוח שעלינו ליסוע , אלוהים'': בכיתי ואמרתי, לאלוהים

. נו יודעים דבר על מה שאנו עומדים לעבוראינ? לאפריקה עם שני ילדים קטנים

כמה . מדוכאת ואני לא בטוחה שאנו צריכים ליסוע, בטוחה-אני מרגישה לא

, עם נחשים, אתם לוקחים את ילדיכם למקום נורא' מבני המשפחה אמרו לנו 

עזור לנו לדעת , עזור לנו, אלוהים, לכן. 'מחלות ועם עוד הרבה דברים רעים
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ידעתי שזה אלוהים . תאום שמעתי קול בתוך מחשבותי ואז פ. ''מה רצונך

כמו ששלחת ,''שמעתי את קולו של ישו אומר. המדבר אלי דרך  רוח הקודש

 .18פסוק  17פרק , ספר יוחנן'', אותי לעולם כן גם אני שלחתי אותם לעולם

 האללשמוע ולציית לקולו של : 8פרק 

 :ליס-אנה

אבל אם , וע את קולו של אלוהיםאולי קשה לאחרים להבין כיצד ניתן לשמ

נתת את לבך לאל ולמדת לחיות עמו ולחיות בתפילה אז אתה לפעמים יכול 

  הוא אתה יכול להבחין שאכן זה. לחוש שהוא קרוב מאד אליך ומדבר אליך

שהוא מאד מדויק  ואתה יודע שאלו הן  לא  מה-משום שהוא אומר דבר

ה מרגיש התעלות ואושר אתה יודע שזה בא ממנו ואת. מחשבותיך שלך

כך הרגשתי ביום המיוחד ההוא ופתאום נזכרתי בכל הדברים . בעקבות כך

. הטובים שהאל עשה עבורנו מאז שפרשנו מעבודה והפסקנו לקבל משכורות

כמו בני ישראל במדבר אשר קבלו מים ומזון מדי יום . האל דאג לנו מדי יום

 .פרט ופרט הרגשנו כי האל עזר לנו בכל. ונעליהם לא בלו

לפתע נזכרתי כי בכנסיה היתה חגיגה ומסיבת פרידה לפני שעזבנו והרבה 

עתה '': אביו של פיטר עמד ואמר. אנשים איחלו לנו כל טוב לקראת הנסיעה

אתה יודע כי נתתיך לאלוהים , פיטר. אני יודע כי הגיע הזמן ללכתך פיטר

אחרי כן אמי קמה '', מץחזק וא, לך לדרכך. כאשר היית תינוק  ועתה הגיע הזמן

, אמרתי לאלוהים כי היית אתנו עשרים ושש שנה ועתה, ליס-אנה'': ואמרה

ההבטחה שנתנו עבורך '' : אבי אמר. ''היא שלך לשארית חייה, אלוהים

הקטון יהיה לאלף ': 22פסוק ' פרק ס,כתוב בישעיהו . כשנולדת מתממש עתה

, גדולה ואני קטונתי מלהבינה זו הבטחה. 'אחישנה' והצעיר לגוי עצום אני ה

אבל אני יודע כי יבוא הזמן כאשר אלוהים יקחך למקומות רבים בעולם ואת 

כל זאת זכרתי כאשר . ''תזרעי הרבה זרעים אשר ינבטו ויגדלו ויהיו לברכה רבה

לפתע הרגשתי משוחררת ומאותו . היינו על האניה וזה מלא אותי בשמחה רבה

מעולם לא פחדתי . פק בכך שהאל שלח אותייום ידעתי כי לעולם לא אפק

היינו בכל כך הרבה מקומות במשך ארבעים וחמש . ללכת לכל מקום שהוא

 .השנים שחלפו ותמיד הרגשנו שאלוהים שלח אותנו והיה עמנו

 :פיטר

התעוררתי בחטף והתישבתי על מיטתי בתא באניה והסתכלתי סביבי על התא 

. הם לא התעוררו במשך הלילה. ין ישניםליס והבנים עדי-ראיתי כי אנה. הקטן

התבוננתי . בלילה החולף היו אלה הגלים אשר נדנדו אותם להירדמות

התרגשתי . במשפחתי הצעירה ובקושי האמנתי כי אנו בדרכנו לאפריקה

הפלגנו להרפתקה . נוכחות האל היתה כמעט מוחשית. והתפללתי בשקט
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-אס-לגה בת השבועיים לדארההפ. בלתי נודעת וידעתי כי האל הולך לפנינו

 .ממש כמו הים עצמו, סאלאם נראתה כאין סופית

רצינו . השנויים התמידיים במראה המים לא עזרו לכבוש את חוסר סבלנותנו

העברנו את הזמן בשיחות עם הנוסעים ונענו כל . מאד לראות כבר את היבשה

הימים . הזמן בין הסיפון התחתון והעליון רק כדי לשנות את מראה הנוף

איבדתי את תחושת הזמן וראיתי רק , התמזגו עם הלילות והלילות עם הימים

לעתים היה קשה להיזכר במשהו נוסף מלבד המונוטוניות של . מים ועוד מים

עצמתי את עיני . כל אשר ידעתי קודם לכן נדמה כשייך לעולם אחר. הים

לא עולם הים לא העולם של דנמרק ו; וניסיתי לדמיין  את העולם שמחכה לנו

ואז . חייכתי לעצמי ותהיתי מה אלוהים מכין לנו. אלא עולם חדש לחלוטין

 .אפריקה –כשפקחתי את עיני הבחנתי בשנוי זעיר באופק 

 אפריקה אהובתנו

האנשים היו שותפים . אהבנו את אפריקה מהרגע שכף רגלנו דרכה על חופיה

-אס-דאר, זניהבירת טנ. לשמחת חיים שנראה כי נעדרה מביתנו בדנמרק

בנייניה הגבוהים והצריפים . אנרגטית ושוקקת חיים, היתה קסומה, סאלאם

חלק מהאנשים לבשו בגדים . העלובים הקרינו רב גוניות כמו האנשים עצמם

ילדים יחפים , לכל מקום שהלכנו. צבעוניות Tאחרים לבשו חולצות , פורמליים

אהבתי את . האוירה הזאת אהבתי את כל. נאחזו בנו והציעו לנו את מרכולתם

אהבתי את המולת השוק ואת . החום התמידי ואת משב הרוח האפריקאי

 .התקשיתי להאמין כי סוף סוף הגענו. ניחוחות התבלינים האקזוטים

הם היו , כפי שספרנו קודם. העברנו את הימים הראשונים עם אלפרד ואולה

היה זה באמצעותם  .מסיונרים דניים שהשתייכו לכנסיה הפנטקוסטית בדנמרק

הפנים המוכרות שלהם גרמו לנו להרגשת הקלה . שאלוהים קרא לנו לאפריקה

לאחר שהתארגנו עם אספקה ועם הדרכה . מבורכת בסביבתנו החדשה והזרה

ארזנו את . י'היינו מוכנים לצאת ליומיים נסיעה לביתנו החדש באיטיג, בסיסית

כבר . נע מנסיעה בחום היוםרכבו של אלפרד מוקדם בבקר משום שרצינו להימ

היה עלינו לסגור את החלונות בגלל האבק . עם הזריחה החום החל להכות בנו

זה נראה כמירוץ מול החום ותוך זמן קצר פנינו התכסו באבק . והזבובים

עם . הזיעה על מצחנו סימנה קו ברור במקום שחבשנו את הכובעים. המדבר

כבישים . ף השתנה באיטיותהשמש נחלשה במקצת וגם הנו, חלוף השעות

סלולים התחלפו בשבילי אבק וכאשר הסתכלתי אחורה יכולתי להבחין כיצד 

עתה נותר רק . סאלאם הולך ונעלם-אס-קו הרקיע החדש והמיניאטורי של דאר

 .חול וחול

אני .היתה לפנינו עוד דרך ארוכה ואנו ישבנו שם וחשבנו על העבר ועל העתיד

שם פגשנו אנשים כה שונים , עזבנו זה עתה סלם אותה-א–חשבתי על דיר

,  היו שם הודים הינדיים. הרבה עניים ורבגוניות עשירה של אנשים, מאתנו

במיוחד . סאלאם-אס-ערבים ואנשים אחרים שהגיעו מרחוק והתיישבו בדאר
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הם מאמינים כי . היה צר לי על ההינדים משום שהם מאמינים בגלגול נשמות

אנשים . ם התגלגלה לצבאים או ליצורים אחריםיתכן שנשמתם של אבותיה

הם הביאו מזון . סאלאם-אס-הלכנו לראות מקצת ממקדשיהם בדאר!! מסכנים

הרגשנו מועקה . בהם האמינו כאלוהיהם, פילים מרובי ראשים, לאליליהם

בלבנו עבור אנשים אלו ורצינו לחלוק עמם את אמונתנו בישו שהוא הבן של 

 .היו נטועים עמוק בתוך אמונתם אבל הם. האל החי היחידי

סאלאם אלפרד אמר לי כי -אס-אני זוכר שיום אחד כשטיילנו ברחובות דאר

לא ספרנו לו כי היו . כדאי לי לרכוש רכב  בעיר הגדולה כל עוד אני נמצא בה

כדי להתחיל את , שקל 250או $, 100-קרונות השווים בערך ל 400ברשותנו רק  

הבטחנו . ענינו כי אנו נחכה עוד קצת זמן לשם כך לכן. שליחותנו כמסיונרים

נחלוק עם אנשים . אחד לשני כי לעולם לא נספר לאחרים על צרכינו הפרטיים

אבל אף , את הצרכים של המסיון, בדנמרק את הצרכים של תושבי אפריקה

אם אלוהים '': אמרנו איש לרעהו. פעם לא נספר לאחרים על צרכינו הפרטיים

לא אכפת . אזי הוא ידאג לכל מחסורנו, יודעים כי אכן כך היהואנו , קרא לנו

אבל אם נלך לישון לאחר שאכלנו את , לנו אם נצטרך אולי לאכול אוכל גרוע

 .''דיינו, הדרוש לאותו יום

סאלאם -אס-כאשר אני מהרהר על אותם ימים ועל הדרך הארוכה מדאר

.  הם לא התלוננו כלל. מדיםאני חייב לומר כי הילדים היו סבלניים ונח, י'לאיטיג

טובן היה . גם הם חשו בהתרגשות גדולה לקראת העולם החדש אליו הם הגיעו

 .בן שלש וחצי וסבן היה בן שש והם אף נהנו מאד איש בחברת אחיו

 

מרחבים אין . למחרת העמקנו ליסוע לתוך טנזניה והגענו לאזורי הערבה

כמה שעות חלפנו על פני מקבץ כל .סופיים וריקים בהם בקושי נראית נפש חיה

 .של בקתות טיט שנתנו לנו הצצה יחידה לתרבות זו
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זה היה כאילו אלוהים בקשם . השתוקקתי לראות חיות ואכן לא התאכזבתי

ראיתי צפורים מכל סוג   .תאו, זברות, רפות'ראינו ג. להראות פניהם למבקרים

ממראה החיות  סבן במיוחד הוקסם. וגודל ואפילו אריה חוצה את השממה

השמש החלה לשקוע , עם חלוף השעות. נהנינו מכל רגע. היפות הללו

לאחר כאחת עשרה שעות של . והחליפה את צבע השמיים לצהוב ולורוד

אמר '' !רנדה'סנג ,ראה'': אלפרד לפתע הצביע קדימה ואמר,  נסיעה

שרבבתי את ראשי מחוץ לרכב ושם נגלה לפני אחד מהמראות . בהתרגשות

אך , זו היתה אדמת ערבה. ים ביותר אבל מהממים ביותר שראיתי מעודיהיבש

אפריקאים שעמדו לאורך דרך העפר וחכו  100-היפה בזה היה מראה של כ

כשהתקרבנו .  הם עמדו שם שעות ללא צל וללא מים בקרבתם. לבואנו

אנשים שמחים אלו הריעו ורצו אחרי המכונית מניפים ידיהם , באטיות לכפר

בזמנים הכי קשים , יתר על כן. לעולם לא אשכח קבלת פנים נפלאה זו. באויר

זו היתה קבלת הפנים שלעתים קרובות . חשבנו שוב על קבלת הפנים הזו

 .חיממה את לבנו וחידשה בנו את האומץ והתקוה כשאלו אזלו לנו

מספר מועט של , היא כללה מספר בקתות. רנדה היתה תחנת המיסיון'בסנג

ביתנו הקטן היה במתחם . טנה אשר גם היא היתה בנויה מטיטעצים וכנסיה ק

כמו בתי , המתחם היה קטן במימדיו וניצב במרכז הכפרץ ביתנו. של המיסיון

היו שני . לוחות פח ורצפת בטון אפורה, היה בנוי מלבנים שרופות, הכפר

בית זה היה זמני משום שהמיסיונרים שהגיעו מספר שנים . חלונות קטנים

וכנסיה , שהו פה רק זמן קצר ובנו בית זמני עבורם ועבור ארבעת ילדיהםלפנינו 

זה היה עצוב . נפטר, רוברט, למרבה הצער מקץ שמונה  חודשים הבעל. זמנית

 .מאד

והם , ואשתו קלרה, אקסל, ואביו של אלפרד, לאחריהם באו אלפרד ואולה

אולם  המקום בו התעתדנו לחיות היה עלוב. המשיכו  את העבודה במקום

היו רשתות כנגד היתושים . שמחנו כי היתה מעלינו קורת גג והיה לנו היכן לגור

שלחנו חלק מהרהיטים .  כך שהרגשנו בטוחים למדי, ורשת להגנה מפני גנבים

לכן הסתפקנו עם מיטת עץ גדולה ועם . שלנו לאפריקה אולם הם טרם הגיעו

אך המסיון התקין , תלא היו מים זורמים בבי. שולחן אוכל בהעמידו בבית

היו שני . צנורות אשר ניקזו את מי הגשמים והזרים אותם לבור מים במרתף

הרתחנו את . תמיד להרתיח אותם ותמיד לחסוך בהם: חוקים לשימוש במים

שמרנו על כל . אף פעם לא שפכנו את המים. המים אפילו לצחצוח שיניים

שלא כמו . דבר אחר להשקות את הפרחים או לנקות את החצר או כל, טיפה

 .כאן מים היו מצרך יקר, בדנמרק הגשומה
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היתושים זמזמו מסביב לרשת בתקוה . במשך כמה שעות היה קשה להירדם

כמה . לא רצינו לחלות במלריה ודאגנו לבנים. למצוא חור להיכנס פנימה

רים שכבנו ע. פעמים במשך הלילה הייתי קם ובודק שהרשת עדיין במקומה

היה מפחיד לשמוע את .  מקשיבים לרעשים ולקולות של הערבה, משך שעות

ניסיתי .  שאגות האריות ויללות התנים ממרחק לא רב וזה גם גזל שינה מעיני

אולם ללא , להרגיע עצמי עם העובדה כי גם שאר הכפר נם באותה שעה

 .יםהתעוררתי כעבור זמן קצר בגלל קולות אחר, כשלבסוף נרדמתי. הועיל
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 יתסואהיל:  9פרק 

 :פיטר

קלטנו קצת סואהילית מהמגעים שלנו עם אנשי הכפר ובמיוחד מהילדים שהיו 

, כל פעם שבטאנו מלה בצורה שגויה. מקור מצוין  לחזרה על מלים שוב ושוב

מהר מאד הגענו . הם היו צוחקים ומבקשים מאתנו כי נחזור עליה בצורה נכונה

הוא . אלפרד אפשר זאת. את השפה בצורה רציניתלמסקנה כי עלינו ללמוד 

 .ושם נלמד אצל מורה, מרוחק משלנו, הסדיר שנלך למסיון אחר

השתתפנו בכנס יחד עם מסיונרים שבדיים רבים והרבה , בדרך אל המורה

אשר , כומר, היה שם מטיף,במיוחד. זה היה מאד מרגש. מאמינים אפריקאים

זה היה .  חד והרגשנו אחדות רוחנית אתוהוא היה מאד מיו. אהבנו להאזין לו

מאחר שהיו כה מעט . התקבלנו בחום למסיון השבדי  החופשי. שבוע נהדר

אנשים דנים יכולנו ללכת למסיון השבדי ואף לשלוח את ילדינו לבית הספר 

 .הפניימתי השבדי

היא היתה . ששמה היה סביאה,  לאחר הכנס נסענו למורה הזקנה מהמסיון

היא לימדה אותנו סואהילית במשך חודשיים והעניקה לנו עידוד . אשה נפלאה

היא לימדה אותנו כל . ''אתם עומדים להיות מאד מאד חכמים'': ואמונה ואמרה

היא גם ספקה לנו אוכל והייתה מאד . בד בבד עם עבודתה היום יומית, יום

 .חביבה אלינו

פת בדף נייר סביאה הגיעה מנופ, ביומנו הראשון. לי היתה חוויה נהדרת

, עליכם ללמוד את הכתוב בדף זה וכאשר תדעו כל מה שכתוב בו'':  ואמרה

דף הנייר היה מחולק לרבועים כשבכל . ''תוכלו ללמוד סואהילית מהר מאד

: ליס ואמרתי-תפשתי בפתאומיות את זרועה של אנה. רבוע היתה רשומה אות

למתי שמישהוא נותן התרגשתי מאד משום שבדנמרק ח. ''ראיתי דף זה בחלום''

רק . לי פיסת נייר עם רבועים והאיש הבטיח לי לא לדאוג משום שנבין הכל

. התחוור לי כי זה היה ארוע שראיתי בחלום,  עתה כשהתבוננתי בכתה סביבי

אבל אני , ליס טובה בדקדוק -אנה. דף הנייר הכיל הכל על הדקדוק הסואהילי

. בדרך טבעית, נשים ושיחה עמםהייתי צריך ללמוד אותו על ידי מגע עם א

 .''במהרה תדע הכל. אל תדאג'': נזכרתי שהקול הזה בחלום אמר לי

. מנסים לקלוט את כללי הדקדוק, בילינו מספר שבועות בבית הספר לשפות

אלוהים , אני הייתי נינוח משום שידעתי כי למרות הקשיים בלימוד סואהילית

 .הבטיח כי במהרה נבין אותה

 :ליס-אנה
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כי אנו , מבחינה רוחנית, ידענו מיד, 1963-שר הגענו לראשונה לאפריקה בכא

לכן היה עלינו . זה היה כאילו כוחות הרוע התאחדו נגדנו. ''קו החזית''עתה ב

מעט כסף , עם מחסור תמידי במשאבים. ללמוד כיצד לעמוד מול רוחות השטן

 .ת רבההתחלנו להרגיש תשישו, לקיום ועם מחלות תמידיות של הילדים

. זכרנו את הבטחתו להיות עמנו מדי יום. ידענו כי אלוהים קרא לנו לאפריקה

האמנתי כי מאחר שאנו . אבל היה קשה מאד לצלוח את כל הקשיים הללו

לכן הוכינו בהלם נוראי . הוא יגן עלינו מפני המלריה, משרתים את אלוהים

חר מכן גם ימים ספורים לא. אובחנה מלרית המוח, כאשר אצל סבן בננו

אך מצבו של . אולם מהר החלמנו, פיטר ואנכי נדבקנו ממלריה קלה, טורבן

הימים התארכו והוא . הוא לא ישרוד, ידעתי כי אם לא יתרחש נס. סבן הדרדר

. היינו עדיין בבית ספר לשפות והיה לנו חדר קטן עם ארבע מיטות. נחלש ודעך

ני יכולה לעשות דבר עבור אי'': קראתי לאחות שעבדה במסיון אבל היא אמרה

יום אחד כאשר פיטר היה בעבודה ואני הייתי בבית . ''סבן והוא עלול למות

שקעתי בפחד איום ובבלבול  ולא יכולתי . חלה הרעה במצבו, וסעדתי את סבן

להבין כיצד זה שאלוהים קרא לנו לבוא לכאן  ואז זנח אותנו ואת בננו לסבל 

, הוא אמר בקול חלש'', אמא''. טפתי את פניוהחזקתי אותו בזרועותי ולי. כזה

ואז סבן הקטן אבד את . ''עליכם להתפלל לישו עבורי, כאשר אבא יחזור''

לבי החסיר פעימה והדם החל . הסתכלתי באימה  בבני חסר החיים. ההכרה

הזמן . מתוך טירוף קראתי לטורבן לרוץ ולהזעיק את פיטר. להתרוקן מראשי

נפשי ביקשה רחמים .  סבן וציפיתי לפיטר עמד מלכת עת החזקתי את

 .והתחננה לאלוהים להשיב לי את בני

הוא נעצר על עומדו כשניסה לקלוט את מה שראו . פיטר פרץ פנימה, לפתע

פיטר התקדם על קצות .  אני ישבתי על המיטה עם סבן חסר התנועה. עיניו

ל פיטר והביט טורבן אחז בבגדו ש. אצבעותיו לקראתנו וכרך זרועותיו סביבנו

פיטר קרב את טורבן אליו ודמעות החלו לזלוג מעיניו של . בעצב על רגליו

פיטר הניח את כף . לחש פיטר'' לא נותר דבר לעשות מלבד להתפלל'' .טורבן 

, התפללנו,חבוקים יחדיו. הדמעות לא פסקו! ידו על מצחו של סבן והתפלל

 .מתחננים לאלוהים להשיב חיים ובריאות לבננו

, מופתעת. הרגשתי כי סבן נגע בזרועי, תוך כדי תפילותנו, תע פתאוםלפ

כשהצבע חזר אל , התבוננתי בנס הזה. הבטתי בו וראיתי כי הוא פוקח את עיניו

הסתכלתי בפיטר שהופתע . ראינו איך נס מתרחש ממש לנגד עינינו. פניו

אלוהים , בתוך חדרנו הקטן, במקום זה, כאן. לראות את השנוי בפניו של סבן

 .הנותן נשמה לכל החזיר לחיים את בננו

ידענו מנסיון אישי ודינמי . בשנים לאחר מכן המלריה שוב תקפה את סבן

קראנו , כאשר האויב השתמש במלריה לתקוף אותנו. שהאל הוא מרפא גדול

במבחן זה אלוהים . לאחים ולאחיות להתפלל באמונה ולמשוח את סבן בשמן

אלא גם מאות ,  עדים לכוח שהבריא לא רק את סבן היינו .שוב הציל את סבן
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מאוחר יותר  .כנסיות נבנו וממלכת אלוהים התרחבה. אפריקאים בכפרים ניצלו

: הייתי שואלת אותם, כאשר גדלו. אספר איך אלוהים הבריא גם את טורבן

ושניהם היו ?'' מדוע אינכם יוצאים לעולם כמו כל הצעירים לחיות בחטא וברוע''

אנו רוצים . ראינו את אלוהים מחולל נסים ולעולם לא נוכל לעוזבו,אמא'': עונים

 .כל ילדינו משרתים את האלוהים. זה היה אושרנו. ''לשרת את האל

 

 : ליס-אנה

 

 קשיים ונסים

עברנו זמן קשה מאד משום שלא קבלנו , בתחילה כשהיינו בבית הספר לשפות

אנחנו . ה שולחת כסףרק אחת לכמה זמן הכנסיה שלנו הית. כסף מהבית

בקשנו כסף מדנמרק עבור . הבטחנו אחד לשני כי לעולם לא נבקש כסף

קבלנו מזון מהמורה שלנו והיא . אבל לא לצרכים הפרטיים שלנו, עבודתנו

אך קראנו לאלוהים כי אנו זקוקים . התייחסה אלינו כמו למשפחת מלוכה

המסיון שלנו כי היה עלינו לחזור לתחנת , לכסף למזון ולרכישת רכב

ואז . אך ללא כסף זה לא היה אפשרי. שם חכתה לנו עבודה רבה, רנדה'בסנג

 . .חווינו את הנס הגדול הראשון שלנו באפריקה בענייני כספים

זה הגיע מאדם שלא ! קרונות 2000פתאם קבלנו מדנמרק המחאה בסכום של 

וח סכום של הוא היה רופא שיניים והוא שמע בתפילותיו כי עליו לשל.  הכרנו

הוא הלך לכנסיה שלו ואמר לכומר . ליס בטנזניה-קרונות לפיטר ולאנה 2000

לא . כי עליו לשלוח מיד את ההמחאה כי הוא יודע לבטח כי אנו זקוקים לכסף

אולם הם שלחו מיד את הכסף ואנו ממש קפצנו , הכרנו את הכנסיה הזו

 .ות מכונית ישנהאז יכולנו לשלם עבור האוכל ולקנ. משמחה כשהכסף הגיע

היה מסיונר שמכר לנו . בזמן שהותנו בבית הספר לשפות חפשנו מכונית ישנה

היא היתה מכונית מאד ישנה וגרמה לנו להרבה . רובר-לנד, את המכונית שלו

 .י'רנדה ליד איטיג'אבל עדיין יכולנו ליסוע הביתה למיסיון בסנג, בעיות

אבל היתה , בות בבית הספר לשפותאמנם היו לנו הרבה חוויות טו, אך לפני כן

היה לנו חדר מאד קטן לארבעתנו ולא חשבנו לסגור .  לנו גם חוויה מאד גרועה

בזמן שניקיתי את , בוקר אחד. את הדלת במשך היום בגלל שהיה חם מאד

לא יכולתי להוציא הגה מרוב . ראיתי נחש שחור גדול מתחת למיטה, הרצפה

. יקאי והוא  פעל במהירות והרג את הנחשקראתי לאפר, יצאתי החוצה . פחד

מאז ! אבל המחשבה כי אנו ישנו כאשר הנחש מתחת למיטותינו היתה מחרידה

 .והילך למדנו את הלקח וסגרנו את הדלת גם כשהיה חם

המורה . כעבור שבעה שבועות בבית הספר לשפות היה עלינו לשוב הביתה

אבל ראשינו היו חלולים  .''!אתם תשלטו היטב בסואהילית'': אמרה לנו שוב

אך לא , ידענו את הדקדוק והדברים הנוספים שלמדנו. ולא יכולנו לזכור מילה
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נדרה שהיתה במרחק של 'ואז חזרנו לתחנת המסיון בסנג. העזנו להוציא מילה

 .י'איטיג, מ מהעיר הגדולה''ק 10-כ

 נגשנו מיד לעבודה. 11פרק 

 :פיטר

פריקאיים לא היו בתי ספר באותו זמן לילדים הא. היו צרכים רבים על הפרק

הם היו מבלים את כל הימים בישיבה . והם נעדרו כל מסגרת שגרתית לחייהם

ואנכי גיבשנו תכנית ,  אקסל, אביו של אלפרד. יחד ובמשחק בדרכי העפר

זה אמור . לבנות חדר אשר ישמש ללימודי הילדים ויהווה בית ספר קטן עבורם

בקשנו מכל , מאחר וחסרו אמצעים. רנדה'ן בסנגהיה להיות בית הספר הראשו

. ליצור מהם לבנים ולבנות בעצמם את המבנה, אחד מההורים להביא מים וטיט

עזרנו להם לבנות יסודות חזקים מאבנים וממלט ורכשנו חומרים לצורך בניית 

אביו של , במשך כל העבודה היינו יחד עם אקסל. 'הדלתות וכו, החלונות, הגג

 .אשתו קלרה ועם, אלפרד

.  למדנו כיצד להיות מסיונרים, עם שני אנשים יקרים אלו ועם אלפרד ואולה,יחד

 .עזרנו איש לרעהו לממן את ההוצאות ואקסל עזר מאד בבניית בית הספר

אולה ואלפרד עברו . לפתע הוא חלה והיה עליו לחזור לדנמרק ולהתאשפז

לבדנו בין כל  כך שפתאום נותרנו, לעיר אחרת להתחיל בעבודה אחרת

 .האנשים הרבים שנזקקו לעזרתנו בהרבה תחומים

רוב האנשים מדברים , בטנזניה. לא הבנו את שפתם והם לא הבינו את שפתנו

היה קשה לעבוד משום שהיה קשה . סואהילית ורק מיעוטם מבינים אנגלית

הביאו מים וטיט ליצירת ,  התושבים עבדו יומם ולילה. להבין אחד את השני

ליס עזרה -אנה. ם כך שתוך זמן קצר בית ספר קטן חדש עמד על תילולבני

אנשים הגיעו לטיפול לעתים ממרחקים ; במרפאה הקטנה לעזרה ראשונה

חלקם , חלקם השתעלו. רבים סבלו מפציעות וחבלות ונזקקו לחבישה. גדולים

, אם הם חלו ממש. סבלו מכאבי ראש והיא יכלה לעזור רק בדברים הקטנים

כאשר נשים עמדו ללדת בחוץ בין . י להסיעם לבית החולים בעירהיה על

, וכך. הן לא היו מוכנות ללכת לבית החולים; הם חכו עד כמה שניתן, השיחים

 -ישנה מאד -הן הזעיקו אותי מפני שהיתה לי מכונית , כשהן היו בבעיה רצינית

דו הן יל, באמצע הלילה, פעמים רבות. ובקשו אותי לקחתן לבית החולים

ליס כאשר היא ילדה -הייתי עם אנה. במכונית שלי ואני עזרתי כמיטב יכולתי

בעקבות כך ילדים . כך שידעתי מה לעשות בדרכי הפשוטה, את שני בנינו

פטראו ושמות נוספים הדומים , פטרו, רנדה נקראו בשם פיטר'רבים בסנג

 . הזו היתה חוויה מיוחדת במינ. מדסן, כמה נקראו  בשם מדיסה. לשלי
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לא היה להם רופא שיניים . אנשים הגיעו לביתנו כאשר היו להם כאבי שיניים

קבלתי מאקסל מכשיר ישן לעקירת שיניים והייתי . ולא מקום אחר לפנות אליו

אולם כאשר נוכחתי כי הם במצוקה גדולה . מאד מתוח בפעם הראשונה

דבר בצעתי  בסופו של. עשיתי זאת, כשהשיניים היו רקובות והיה הכרח לעקרן

'' : אחרי שעקרתי שיניים הם היו אומרים. הרבה עבודות דנטליות מסוג זה

יברכך ".  "אדון"שפרושו , אז הם היו קוראים לי בואנה".  בואנה, יברכך אלוהים

 !". אדון, אלוהים

היה עלינו לדעת כל דבר והיינו מאד 

. זה היה מרגש במובנים מסויימים. פרקטיים

בה עם הנשים ואפילו ליס שהתה הר -אנה

הן יכלו , שהן לא הבינו אחת את השניה

הן אהבו . עדיין לבצע כמה דברים יחד

הן רצו ; ליס היו שרוולים-שלשמלה של אנה

היא , וכך. כי גם להן תהיינה שמלות כאלה

הבטיחה כי היא תלמד אותן כיצד לגזור 

,  לא היתה להם מכונת תפירה. ולתפור ביד

תפור ביד עם חוט אבל הן יכלו ללמוד ל

, פעמיים בשבוע, בהתמדה, וכך. ומחט

. כעשרים נשים היו מתקבצות מתחת לעץ או בחצר ביתנו ולומדות כיצד לתפור

, השמחה שלהן. תוך זמן לא רב  לכל אחת היתה שמלה יפה משל עצמה

מלאה גם , כשהן צעדו לבתיהם להראות לבעליהן את השמלות החדשות 

 .אותנו שמחה

 

 :ליס-אנה

עם , תמיד כאשר ישבנו מתחת לעץ ליד ביתנו . בני אפריקה אוהבים מוזיקה

הצטרפו אלינו , אנשים יצאו מבקתות הבוץ שלהם, הגיטרה והאקורדיון

 .והשתתפו בשירה

לספר בה על הדברים , ישוב מרוחק קטן כזה היה מקום אידיאלי להטפה דתית

באמצעות השירים  היינו עדים לכך כיצד. החדשים עבורם שבעולם של מעלה

לאור זאת  . הם נמשכו לאמונה, הפשוטים שלנו והסואהילית הדלה בפינו 

עברנו בכל האזור והקמנו כמה תחנות ובהן קרבנו בצורה זו את האנשים 

 .מצאנו גם אדם שידע מעט דנית ואנגלית והא תרגם עבורנו. לאמונה

 

 המשטרה בעקבות פיטר

למרבה הפתעתם של . ון שלנובוקר אחד המשטרה הופיעה בבית המיסי

המשטרה הפסיקה את ההתכנסות , האנשים שישבו סביבנו והאזינו לדברינו
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הם טענו כי . והורתה לפיטר להתלוות אליהם מיד לחוות הטבק הממשלתית

 .פיטר אמר לאנשים לסרב לעבוד בחווה

 

 

 
 

, בשפתו המקומית הדלה של אז, פיטר. אני ידעתי מיד במה דברים אמורים

הוא סיפר לעובדים בחוות הטבק כיצד בעזרת , פשוט. טח לא הובן נכונהלב

וביניהם , ישו הוא השתחרר מכל הדברים הרעים שהפריעו ליחסיו עם האל

פאול היה . שמו היה פאול. איש גבוה הציע עצמו ללכת עם פיטר. נכלל הטבק

 הוא היה אדם חזק מבחינה. בכיר בכנסיה המקומית ובעל השפעה רבה בכפר

הוא היה ראש שבט בכפר ובעל אוטוריטה רבה מול . פיזית וחברתית כאחד

עם גובה של למעלה משני מטר הוא האפיל על פיטר ויחד הם . האנשים

 .ראיתי כיצד המשטרה הכניסה את השניים לרכב ונסעו משם. התפללו

קרביי , למרות שניסיתי להעסיק עצמי. היום התארך ואני התחלתי לדאוג

נסיתי להפקידו בידי אלוהים אבל . כי כשזכרתי לאן פיטר נלקחהתהפכו בתו

 .בה במידה ציפיתי לחדשות

כאשר . לפתע שמעתי מכונית מתקרבת. השמש החלה לשקוע והכפר נדם

. קריאת שמחה פרצה מגרוני. רצתי החוצה ראיתי כי המכונית עזבה במהירות

אלוהים באמת ''. ר רצתי וחבקתי את פיט. פיטר ופאול עמדו שם ונראו כרועדים
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פאול ידע כי רק התערבות . אמר פאול כשהוא מניד ראשו מהורהר'' עזר לו

פיטר הסתכל בי ואמר . האל היתה מסוגלת למנוע שדברים יצאו מכלל שליטה

 :בשקט

יכולתי להסביר בסואהילית שוטפת את אשר אמרתי לעובדים . זה היה נס'' 

 .''ותזה מה שהיה בחלומי לפני שנים רב. בחווה

אנחנו פוגשים עוד היום אפריקאים שמתפלאים מהסואהילית השוטפת שהיתה 

אנחנו זוכרים את החוויה הזאת אשר אימתה את דברי ישו . בפיו של פיטר בזמנו

 : 19פסוק  10פרק ,במתיו 

ינתן  כי באותה שעה, אבל כאשר ימסרו אתכם אל תדאגו איך ומה תדברו''

. ''אלא רוח אביכם היא אשר תדבר בכם, ברושכן לא אתם תד   ;לכם מה לומר

זה . שמחנו מאד ואני הודיתי לאל על שפיטר יכול היה לדבר סואהילית שוטפת

 .היה נס

ביום יום הוא מדבר ? היכן פיטר למד סואהילית,''גם היום אפריקאים אומרים

פיטר המשיך לדבר , גם כשנעדרנו זמן רב ולאחר מכן חזרנו. ''בדיוק כמונו

 !השבח לאל. ית כאפריקאי לכל דברסואהיל
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 בדד בשטח הערבה. 11פרק 

 :ליס-אנה

. פיטר ואנכי עשינו כמיטב יכולתנו למלא את הצרכים הרבים שעמדו לפנינו

 .שני דנים בודדים בשטח הערבה

הייתי קוראת להם . אני השתדלתי ללכת מדי יום לבית הספר הקטן ללמד דת

במשך כשעה הייתי . ים הדתייםך ושרה להם מתוך ספר המזמור''מהתנ

אולם  הילדים , התקשיתי עדיין בשפה. מדריכה את הילדים בתפילה לאל

 .''!מאמא, היום היה הרבה יותר טוב'' : עודדו אותי מאד

הוא למד . היה מאד מוכשר, טורבן, בננו השני. לאט לאט למדתי כמה מלים

ך וחוזרים ''התנ את השפה מהר וכשהיינו  באים לכנסיה ומלמדים קצת מתוך

היית צריכה להגיד כך . היום טעית במה שאמרת, ממי'': הביתה הוא היה אומר

, כידוע. הוא היה לי לעזר. ואז הוא היה אומר לי בסואהילית מה לומר. ''וכך

 !אדם לומד מטעויותיו 

אבל יכולנו לשמוע בלילות כי הם , לא ידענו רבות אודות התרבות האפריקאית

ם ולמדנו כי הם מתפללים לנשמות אבותיהם שיגנו  עליהם מפני רוקדים וצועקי

כל האפריקאים באזור שלנו היו מפוחדים מאד וענדו צמידים על . הפחד

כך שהיתה . הם האמינו כי הצמידים יגנו עליהם מפני רוחות  רעות. זרועותיהם

לומר להם להאמין ולבטוח באלוהים ושהוא ישמור עליהם , לנו מטלה גדולה

 .רע מכל

', במלריה וכו, בפצעיהם,  אני פתחתי מרפאה יותר גדולה וטפלתי באנשים

. אינני אחות רפואית אלא אחות בבריאות הנפש. אבל כעזרה ראשונה בלבד

 .אך הייתי בקיאה בעזרה ראשונה ובכך עסקתי

הן סבלו מיחס . במרפאה למדתי כי לנשים האפריקאיות היו חיים קשים מאד

על הנשים . לכמה מהגברים היו כמה נשים. די בעליהןקשה מאד כלפיהן מי

היו להן הרבה בעיות ולא היה להן לאן . היה מוטל לעבוד בשדות וללדת ילדים

ך את "נסינו כמיטב יכולתנו לעזור להן ולהביא להן מתוך התנ. לפנות לעזרה

 .דברי אלוהים ואהבתו

 נס מיוחד מאלוהים

, וק בפרויקט חדש עם כמה תושביםיום אחד כאשר פיטר היה מחוץ לבית לעס

שמשמעו היה '' הודי, הודי'': עמד שם אדם ואמר. נשמעה נקישה בדלת הבית

 .פתחי לי את הדלת בבקשה
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הוא היה הנואם . הכרתי מיד את האדם שעמד בפתח, כאשר יצאתי החוצה 

המרכזי בכנס הגדול שזה עתה התקיים בהשתתפות המסיונרים האחרים 

 .זה היה אדם נערץ שאהבנו לשמוע את נאומיו. אפריקאייםומאמינים נוצרים 

הוא ענה בכמה מלים '' !ברוך הבא, הלו מזי מבונדו '' : שמו היה מבונדו ואמרתי

ואז הוא סיפר באטיות  . בסואהילית אותן לא הבנתי והזמנתי אותו פנימה לבית

ום הבנה מש-אני חשבתי כי היתה כאן אי. כי אלוהים שלח אותו לעזור לנו

היינו חסרי אמצעים ולא היה מצב שנוכל לכלכל . שהוא הכיר אותנו בקושי

לא הייתי בטוחה ולכן אמרתי לו לחזור בערב . איש דת שבא לעזור לנו מרחוק

 .כשפיטר יחזור מעבודה

אלוהים דבר אליו ובקש , מבונדו חזר ואמר לנו כי בזמן שהוא התפלל , בערב

זה נשמע , מבונדו'': ענינו. לנו בעבודת האלדרנדה ויסייע 'ממנו כי יבוא לסנג

אין לנו כסף ולא נוכל לתת לך , אולם אתה יודע, נהדר ואנו מאד מעריכים זאת

אני פשוט כאן . לא ציפיתי לדבר'' : ואז הוא אמר. ''תשלום או כל תמורה אחרת

הבנו כי יד אלוהים היתה בדבר וכי הוא שלח , היינו המומים. ''כדי לעזור לכם

כך שזה , מבונדו היה עמנו במשך שנים רבות ועזר לנו עד מותו. עזרה רבה לנו

 .היה נס עבורנו

 .מבונדו הגיע בדיוק בזמן לעזור לנו בעבודת המסיון

 

קודם לכן קבלנו כסף מאדם בדנמרק שלא הכרנו ועתה קבלנו עוזר שבקושי 

דבר הבנו כי אלוהים רוצה ללמדנו !. הכרנו ושלא חפץ בשום תמורה כספית

 .מה

היא התפצלה . בינתיים שמענו כי הכנסיה שלנו בדנמרק נקלעה לקשיים

גם אם . לשניים  והחשב שלנו היה כה עסוק עד שהוא שכח לשלוח לנו כסף

עדיין היינו נזקקים להרבה יותר לצורך , הוא היה שולח לנו את משכורותינו

ים משכורת כשמסיונרים יוצאים לשליחות הם מקבל, בכנסיה שלנו. עבודתנו

עליהם להאמין כי האל ,אם הוא רוצים לעשות עבודה כל שהיא . צנועה בלבד

 .יושיט להם עזרה
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 בניית כנסיה חדשה

התחלנו לשלוח מכתבי תודה למשפחה ולחברים שעזרו לנו אבל היינו זקוקים 

 .לעזרה נוספת כדי לעמוד בתנאים הקשים

, רבים התוודו על חטאיהם, םלמדנו כי בזמן שפיטר יצא להטיף לאנשים מקומיי

אולם היה נדרש לעשות . כוונו ליבותיהם לאלוהים והשתוקקו לקיים את דבריו

 .הרבה מעבר לכך

עם הזמן הבינונו כי במקום בו אנו נמצאים יש לבנות כנסיה ולעשות עבודה 

איננו יכולים לשבת '':הרהרנו בכך ואמרנו אחד לשני , התפללנו. נרחבת יותר

 .''אלוהים חייב לעזור לנו. םבחיבוק ידיי

לווינו קצת כסף מאנשים הודיים בסביבה להם אמרנו כי אנו זקוקים לכסף על 

. מנת לבצע עבודה לכבוד אלוהים וכי נחזיר להם את הכסף כעבור זמן מסויים

בלבנו . הם היו נכונים מאד לעזור לנו וכך לווינו כסף כדי לבנות את הכנסיה

 .אך לא ידענו כיצד, לנו ידענו כי אלוהים יעזור 
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 אונגליסטים

. נסן חזרו'בינתיים התחלנו בעבודה חדשה וגם חברינו הותיקים קלרה ואקסל ג

נזדקק לעובדים אפריקאיים , שוחחנו אתם על כך כי אם העבודה תתרחב

נזדקק למספר מסויים של אוונגליסטים שיצאו לכפרים חדשים . נוספים

אנו זקוקים , כמובן: "נסם הסכימו ואמרו'ג הזוג. ושילמדו את כתבי הקודש

אבל כיצד ניתן .  לבד לא נוכל לעשות את המלאכה. לאוונגליסטים אפריקאים

פיטר ואנכי הסכמנו בינינו כי אנו נפריש  " ? יהיה לשלם לאוונגליסטים שנגייס

אולם , זה היה כסף מועט. נסין'עשרה אחוזים ממשכורתנו וכן עשו גם הזוג ג

ונגליסטים טובים מצפון טנזניה ושאלנו אם יהיו מוכנים לעזור לנו פנינו לאו

 .לתקופה קצרה עם משכורת קטנה

העבודה גדלה מיד וכעבור זמן היו . שני אוונגליסטים טובים באו לעזור לנו

 .מקומות חדשים רבים וכמו כן גדל מספר האוונגליסטים

עת אם אני צודקת אינני יוד'' : יום אחד קבלנו מכתב מאשה בדנמרק שכתבה

אני מרגישה שעלי לתת סכום כסף מסויים , אך כאשר אני מתפללת

היינו קרובים לדמעות משום שהרגשנו שזה דרכו של . ''לאוונגליסט באזורכם

בבקשה עזרי לנו והעבירי סכום כזה וכזה לאוונגליסט '': כתבנו לה. האל

לנו לאוונגליסט ואז יכולנו לתת את עשרת האחוזים ש. ''המסויים הזה והזה

כאשר המאמינים . בצורה כזאת  הצלחנו לגייס עוד עובדים טובים. נוסף

לימדנו אותם הרבה על תורת האלוהים ואז גם הם , החדשים העמיקו באמונה
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רצו לצאת וללמד את הדת ואילו אחרים רצו לתת מקצת ממשכורתם הדלה 

 .לעבודת האלוהים

 

. וספים שהיו עמנו בנו הרבה כנסיותתוך  כמה שנים אוונגליסטים ואנשים נ

פיטר לימד את חלקם לבנות כנסיות קטנות  וכן לימדם עבודת נגרות לבנות 

 .את בתיהם

 

  

 זמנים טובים וזמנים רעים. 12פרק 

 :ליס-אנה

סבן היה בן שבע והיה עליו ללכת לבית .  הייתי הרבה לבד בבית עם הבנים

. זו היתה משימה קשה מנשוא  .מ מהבית''ק 300ספר פנימייתי במרחק של 

הסיבה היחידה אולי לחרטה שלנו על בואנו לחיות באפריקה היתה העובדה 

. שילדינו כשהיו בני שבע שנים בלבד נאלצו ללכת לבית ספר פנימייתי שבדי

חשבנו כי לא נוכל ללמדם בכוחות עצמנו בלבד ושהם לא יוכלו ללמוד בבתי 

שבדיה , נורבגיה, היו להם חברים מדנמרקכמו כן רצינו כי י. ספר אפריקאיים

לכן שלחנו . ומקומות אחרים ושיוכלו ללמוד בהתאם לשיטת הלימוד בדנמרק

 .את סבן לבית ספר זה ביודענו כי הדבר הקשה עליו מאד
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כאשר פיטר יצא לעבודה במקומות חדשים הוא היה שב . טורבן היה אתי בבית

הוא שהה מחוץ לבית , חרותלרוב כאשר כבר החשיך בחוץ או שבפעמים א

כשהייתי ,מאחר שהמכונית שלנו היתה היחידה בכל האזור אז . למשך כמה זמן

שמחתי לשמוע את . ידעתי כי זה היה פיטר, שומעת את רעש המכונית בחוץ

כאשר הייתי שומעת רעשים מבחוץ לא ידעתי להבחין , לעתים. קול המכונית

'' : ואז טורבן היה אומר. הו אחראם מקורם מאדם רע או מאיזו חיה או ממש

הוא היה רק בן ארבע והיתה לו . ''אם נשיר אז כל הדברים הרעים יחלפו, אמא

את תנגני על הגיטרה ונשיר לכבוד , בואי נשיר'': הוא היה אומר. אמונה חזקה

זה באמת עזר ושמח אותנו מאד אבל שנינו הרגשנו הקלה כאשר פיטר . ''ישו

 .היה שב הביתה

 

אני אשב '' : ם הייתי לבד בלילה ואז אחד מהמאמינים היה בא ואומרלפעמי

סכינים , הוא היה מגיע עם חיצים. ''ואשמור, מאמי, בפתח ביתך כל לילה

. שמו היה פיליפו והא היה מאד נאמן. חניתות ונשק אחר כדי לגונן עלי, ארוכות

אני , היו שם גם מלאכי עליון. הרגשתי בטוחה מאד כאשר הוא היה שם 

 .ולכן הודיתי לאלוהים ומלאכיו וגם לפיליפו, בטוחה

 

 רעבים לבשר

לעתים רעבנו לבשר ולדברים אחרים משום שהיה לנו מעט מאד כסף בתקופה 

פעם היו לנו אורחים לשבוע שלם וכאשר הם עזבו . הראשונה שלנו באפריקה

 .אדמה וכמה דברים נוספים-נותרנו ללא מצרכים במקרר למעט תפוחי

זה . בביתנו לא היה חשמל ולא היו מים זורמים. פעל על נפט באותם ימיםהכל 

טורבן . היה לנו מקרר שפעל על נפט ושלעתים היה ריק. היה מאד פרימיטיבי

 ,יום אחד הופיע בביתנו מאמין צעיר. ואנכי היינו לבד בבית והתפללנו רבות

כשיצאנו . חוצהובקש מאתנו לצאת ה'' הודי, הודי'' : וקרא, שמו היה עמנואל

 .''אבל יש לי מתנה עבורכם, אינני יודע אם אתם רוצים'' : הוא אמר

אתם '' :הוא הראה לנו בעל חיים מהיער שנראה כתרנגולת גדולה ואז אמר

אכלנו רק תפוחי אדמה במשך הרבה ,אתה יודע '' :אני אמרתי?'' רוצים אותו

תת לנו את המתנה ימים ואנו מאד רעבים לבשר כך שנודה לך מאד אם באת ל

 .''הזאת

 

הוא היה המנהיג . למחרת בא אביו של עמנואל. שמחנו לאכול שוב בשר

אבל הוא היה מוכרח , נותר לו רק כדור אחד בקנה. הוא יצא לצייד. באזור

הוא יצא לצייד במקום בו הסתובבו . להביא מזון לשמונה עשר הילדים שלו

כאשר . בכדור הבודד שהיה לו הוא ירה באחד מהם. מספר בעלי חיים גדולים

הוא התקרב לחיה הוא נוכח להפתעתו כי היו שם שתי חיות ולא אחת כפי 
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קח חיה אחת '' : הוא שמע קולות בראשו שדמו לרוח אלוהים. שהוא חשב

 . ''ליס -לעצמך ולמשפחתך ואת השניה תן לפיטר ולאנה

שך כמה הוא בא אלינו עם החיה היפה הזאת וכך היה לנו בשר לאכול למ

ראינו כי . זה היה נהדר ויכולנו להיווכח כי אכן אלוהים דואג לנו. שבועות

 !אלוהים רצה להראות לנו את הנסים שלו ואת אהבתו אלינו

 

 בגדים משומשים

המשלוחים היו פטורים . בינתיים התחלנו לקבל בגדים משומשים מדנמרק

רק ידעו כי היו משפחתנו וחברים בדנמ. ג לחבילה"ק 10ממכס ויכלו להכיל 

אנשים כתבו לנו כי אם .  שמחנו מאד על הבגדים. סביבנו הרבה אנשים עניים

 . אנו יכולים להשתמש בחלק מהם, אנו זקוקים לבגדים

אני חייבת להודות כי במשך ארבע שנים השתמשנו רק במקצת מהבגדים 

 . אינני יודעת מה היינו עושים ללא בגדים אלו. והרוב הועבר לאפריקאים

 

הייתי מאד מודאגת בקשר לבריאות . פעם נוכחתי בנס קטן וגדול כאחת

 חיינו בערבה. בריאות-השיניים של הילדים וחששתי כי יתפתחו להם שיניים לא

הייתי צריכה לקחת אתי ! הו אלוהים'': אמרתי. והיה לנו מעט מאד פירות וחלב

 . ''כמות גדולה של מברשות שיניים ומשחות אבל זה נשמט מזכרוני

החבילה הכילה ארבע , ואז לפתע קבלתי חבילה מאחותי ולצד הבגדים

פרצתי כמעט בבכי משום שלא ! מברשות וארבע שפופרות של משחת שיניים

 .כך עם איש ובכל זאת קבלנו את הדרוש לנו וזה היה פשוט נפלא-דברנו על
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 לכתבי הקודשבתי ספר 

אנשים חדשים לעשות את כל כעבור זמן נוכתנו כי אנו חייבים להכשיר 

פיטר תמיד אמר כי מוטב שיהיו עשרה אנשים . העבודה בכנסיות החדשות

 .שיעשו את המלאכה מאשר לעשות את המלאכה עבור עשרה אנשים לבדך

אנו מוכרחים להקים בית ספר קטן ונוכל להכשיר מדריכים חדשים '': הוא אמר

מרק העבודה כאן תימשך יום אחד כאשר אנו נחזור לדנ. לעשות את העבודה

ך וקבל אליו "לאחר זאת הוא בנה בית ספר קטן לתנ. ''הודות לאנשים שנכשיר

היה עליהם להביא תירס וקמח לעצמם ולדאוג למשפחותיהם . אנשים מספר

עשינו זאת יחד עם מבונדו ומורים אחרים . כך שיכלנו ללמדם, שנשארו בבית

 .וזה היה לברכה לכנסיה ולנו

מאחר שנאלצנו לדעת .  טר ואנכי שלטנו טוב למדי בסואהיליתפי, מקץ שנה

האל עזר לנו כך שיכולנו ללמד ולתת לחניכים . למדנו אותה היטב,  אותה

 .שלנו את כל מה שהיה מעצמנו לתת

באותו זמן  התברר לנו כי יש לבנות כנסיה חדשה בשטח המסיון שלנו משום 

מן סערה היינו נאלצים לרוץ בז, וכך, שהכנסיה הקודמת נבנתה כמבנה זמני

 .ולהחזיק בגג על מנת שלא יעוף

עמדנו לשאול את האפריקאיים אם הם יהיו מוכנים להכין את הלבנים ואנחנו 

עלינו להאמין שהאל יעזור עם '': ואז אחד מהאפריקאיים אמר. נדאג לכסף

 היינו המומים משום שלא היתה ולו כנסיה. ''!הכסף ולפיכך נוכל לבנות בבטון

 ,עם החומרים שהאפריקאיים הפיקו נהגנו לבנות. אחת שהיתה בנויה עם בטון
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עתה הם רצו . לבנות קירות מלבני בוץ מיובשים בשמש ולהניח עליהם את הגג

הם . ''נבנה כאשר הכסף יגיע, כן-אם'': פיטר אמר. כי הכנסיה תיבנה עם בטון

 .''!אנחנו נתפלל, אכן כן'' : אמרו

 

קבלנו לפתע כסף , לבני בטון ולאחר שהעמדנו את היסודותהתחלנו להכין 

כעבור זמן לא מעט סיימנו . פעלנו צעד אחר צעד. מדנמרק למימון השלב הבא

איש וזה היה  250-הכנסיה יכלה להכיל כ. זה היה יום גדול. את בניית הכנסיה

הכנסיה עומדת על תילה גם . האפריקאיים שמחו מאד. הישג גדול עבורנו

 .יפה ואיתנה ,היום

 

 !   נס נוסף

לכנסיה שלנו בדנמרק הצטרף חשב . בינתיים הגיע אלינו מבקר מאד חשוב

הוא הגיע . שמו היה אריק והוא רצה לצאת ולראות את עבודת המסיון. חדש

צפה בבניית הכנסיה , הוא שהה עמנו זמן רב. אלינו וזו היתה הפתעה נעימה

היו לנו . ה לצאת החוצה בחושךהדבר הרע מבחינתו הי. והתגורר בביתנו

הוא . בחדר קטן ללא מים ובעצם זה היה בור גדול בקרקע,  שרותים בחוץ

אני אבקש , כאשר אחזור הביתה'': נחרד לצאת החוצה בלילה ואז הוא אמר

ואכן הוא . ''מאנשים לשלוח לכם כסף  כדי שתבנו חדר שרותים ואמבטיה

 . עשה זאת
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 חלה, טורבן, בננו

 . פתוי ובעיה, אריק הגיע עמדנו לפני קושי גדוללפני ש

 

התרוצץ , הוא התענין בכל דבר. טורבן היה תמיד מלא בשמחת חיים ובאנרגיה

כאשר אני יצאתי . אכל עם האפריקאיים ונראה בכל מקום, בכל מקום

 .הוא היה מלא חיים. הוא היה הולך לדבר עם האפריקאים, למרפאה

הוא נהג לשבת . שר טורבן התכנס בתוך עצמולכן רבה מאד היתה דאגתנו כא

-לא התענין בשום דבר מלבד להקשיב למוזיקה שהתנגנה מתוך רשם, בפינתו

לעשות דבר כל שהוא והוא גם לא אכל  כפי  לדרבן אותו לא יכולנו. קטן קול

הוא נחלש יותר ויותר וידענו כי הוא נזקק בדחיפות לראות רופא . שצריך

סאלאם היה במרחק של יומיים נסיעה -אס-בדאר בית החולים. ולהתאשפז

חברנו הדני שבקר אותנו ושעמד כבר לחזור , ולכן בקשנו הסעה מאריק 

. בירת טנזניה, סאלאם-אס-לקחנו את טורבן לבית חולים גדול בדאר. הביתה

היינו . הרופאים והאחיות איבחנו מיד כי טורבן חלה בשחפת בשתי ריאותיו

לא הייתי , ה מדי יום בכה הרבה חולים במרפאה אצלנובהיותי עסוק. מזועזעים

איכשהו סברנו כי ילדינו . מודעת לכך כי  ילדיי היו חשופים למחלות מסוכנות

הרופאים אמרו לנו כי אין בידם לעזור מלבד לתת לו . לא יחלו בשחפת

 .ויטמינים רבים
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התחלנו את דרכנו הארוכה חזרה עם בקבוק מלא בויטמינים ועם ידיעה 

לרגע לא חשבנו . שאלוהים יצטרך לרפא את טורבן כפי שהוא ריפא את סבן

 .התפללנו והאמנו כי אלוהים יעשה להבראת טורבן. לחזור לדנמרק

חברינו האפריקאיים החלו להתפלל עבור טורבן וידידנו אריק הקים קבוצות 

הם עובדים קשה מאד שם '': הוא אמר.   תפילה בדנמרק עבור טורבן ועבורנו

אריק . ''כסף שדרוש לבניית בתי כנסיה ולדברים אחרים, בל אין להם כסףא

. הסתובב בדנמרק וסיפר על עבודתנו במסיון וכך כסף החל להגיע לחשבוננו

, הודינו לאלוהים עבור אריק ואשתו. זה היה נהדר וזו היתה התנסות חדשה

. חודשאשר טפלה בחשבונות שלנו ושלחה לנו כסף בצורה מסודרת מדי , אמה

 .היינו מאד מאד בטוחים במשך כל השנים בהן השתייכנו לכנסיה זו

ידענו כי ! שמחנו מאד. כעבור זמן טורבן שאל אם יוכל לצאת ולשחק עם חבריו

! שיקוף ריאות נוסף אישר כי ריאותיו היו נקיות לחלוטין. אלוהים ריפא אותו

 !השבח לאל

. היה עלינו לעבור מבחן נוסף לא עבר זמן רב ושוב, כפי שארע תכופות בחיינו

עורו . טורבן פיתח סוג נדיר של מחלת אבעבועות שגרמה לצלקות רבות בגופו

 .ועיניו הצהיבו ושוב הוא איבד תיאבון ונחלש

מחלות הילדים החלו . שקלנו אם לחזור לדנמרק. התפללנו אולם מצבו הורע

. יים ממחלותחופש, רצינו להעניק להם חיים אחרים. לגבות מאתנו מחיר רב

איך נוכל לנטוש את . אולם ידענו גם כי אנו נמצאים בלב הממלכה של אלוהים

 ?הנוצרים האפריקאיים החדשים שלנו ואת העבודה החשובה שעלינו לעשות

 300החלטנו לקחת את טורבן לבדיקה אצל שני רופאים נוצריים במרחק של 

באמת חפשנו זו הייתה  אולם מה שאנו ,  עצתם הרפואית הייתה שווה זהב. מ''ק

הזוג . רצינו לדעת מה אלוהים רוצה שנעשה בעתיד המיידי. התובנה הרוחנית

היו אנשים נהדרים שבאו מאנגליה ועבדו במשך , שמם של הרופאים, באוקר

הם היו בעלי נסיון רב . שנים רבות באפריקה ועתה היו קרובים לגיל פרישה

אלוהים שהם קבלו אותנו ובעדינות הודינו ל. ויכולנו לסמוך עליהם בלב שלם

 . החזיקו בידו של טורבן והרגיעו אותו בזמן שהשכיבו אותו במיטה

אחרי הבדיקה הם ישבו ליד שולחן עץ . הבדיקה ארכה לא יותר מדקות מספר

: באוקר פנה אלינו בחביבות ואמר' דר, בהניחו את העט. ורשמו מספר הערות

גופו מלא . שאין ביכולתנו לעזור לבנכם כל מה שאנו יכולים להגיד לכם הוא''

 . ''הוא חולה בצהבת ואין בידינו לעזור למצבו, פצעים אולם יותר מכך

 . מעיי התהפכו בקרבי והשפלתי מבטי באכזבה

פיטר ואנכי . ''אלוהים יוכל לעזור לכם'': באוקר לא סיים והוא אמר' אולם דר

אלוהים '' :באוקר אמרה' דר' בהג. התבוננו בהם וראינו נצנוץ של תקוה בעיניהם

. ''הוא עשה זאת בעבר והוא יכול לעשות זאת שנית. אכן יכול לעשות זאת

היה מעודד לשמוע את הרופאים הטובים הללו משבחים . התקוה חזרה ללבנו
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כולנו עמדנו והם הניחו ידיהם על . את חסדו של האל ברגעים חסרי תקוה

החלו דמעות לזלוג על , י התפילהתוך כד. ראשו של בננו והתחילו להתפלל

 .הרגשנו כאילו ישו נוכח בחדר ומצפה לשמוע את תפילתנו. פניהם

חסדו של האל הזכיר לי את הימים שלי כבוגרת כאשר הוטבלתי על ידי רוח 

כולנו התפללנו לאלוהים . שוב שרתה מתיקות על המתפללים . הקודש

 .ודשלשון התפילה שקבלנו מרוח הק, בלשוננו המיוחדת 

פיטר . המכונית הרימה ענני אבק, כאשר נסענו חזרה הביתה על דרכי העפר

חיות בר רצו והתפזרו . נהג ואני צפיתי במראות הנהדרים והאין סופיים מסביב

אני חשבתי שוב ושוב על . יפ המתקרב'לצדדים שונים למשמע רעש הג

בי כי ידעתי בעומק ל. התפילה ועל התקוה שניבטה בעיניהם של הרופאים

. ''!אלוהים ירפא אותו. אין ספק'' : אפילו פיטר אמר. אלוהים ירפא את טורבן

נזכרים באין ספור מקרים בהם זכינו לטובו , התפללנו בשקט, עם חלוף השעות

רוח הקודש העלתה בראשי את . גבוה בשמיים דאה נשר בודד. של אלוהים

יחליפו כח יעלו אבר ' הוקוי '' : א''פסוק ל' דבריו של ישעיהו הנביא בפרק מ

כאשר התמודדנו , פעמים רבות. ''ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו, כנשרים

ך עליהן יכולנו להישען ''אלוהים העלה בראשינו מלים מהתנ, בבעיות קשות

 . ולשאוב מהן כח

למחרת בבוקר התעוררתי למשמע קולות משחקו . הגענו הביתה והלכנו לישון

היינו . הבריא ושחק בדיוק כפי שעשה לפני שחלההוא . השקט של טורבן

 . עד היום אנו מודים לאל על טובו ועל הנסים שחולל בחיינו. מאושרים

הוא הפך לילד חזק ולנער חזק . טורבן הוא עתה אדם חזק ולא חלה עוד מאז

 .וגם כיום הוא אדם חזק מאד העובד בעבודה מסיונרית באפריקה
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 שלשה עשר מלאכים. 13פרק 

 :ליס-אנה

הבית נבנה . ייעדנו אותו לשיפוץ הבית בו התגוררנו, כאשר השגנו כסף עודף 

כבית זמני וגילינו די מהר כי התרוצצו בו עכברושים ושרצו בו הרבה חרקים 

 .זוחלים כך שידענו כי עלינו לבנות בית של ממש

 

ערב אחד ישבתי עם הבנים לתפילה  כאשר הם .  אספר על ארוע מאד מיוחד

. אני חושבת כי הם היו בני ארבע ושבע. בר שכבו במיטות מוכנים לשינהכ

בסיום שרנו שיר קטן אותו למדתי מאחותי בילדותי ואשר תמיד הרגיע אותי 

 :מילות השיר היו כאלה.  לפני השינה

 

 מלאכים הם אורחי 13, כאשר אני שוכב לישון ''      

 .שניים ניצבים לשמאלי ושניים לימיני

 .ומרים למראשותי ושניים למרגלותישניים ש

 ,שניים יכסוני ושניים יעירוני

 .''אמן. ואחד יראה לי את הדר השמיים 

 

הם לא . ילדינו היו בעלי אמונה חזקה באלוהים והם הפקידו את חייהם בידיו

בערב המיוחד הזה חשבתי לעצמי . פקפקו כלל בנוכחות המלאכים סביבם

האם אנו יכולים לסמוך על כך . םהאם אמת היא שיש מלאכים מגונני

ושולח מלאכים לשמור עלינו בכל אשר , יצוריו הקטנים, שאלוהים צופה בנו

הבנים אמרו . זה נראה קצת מפוקפק ולא הוספתי עוד לחשוב על כך? נלך

מיד לאחר מכן גם פיטר ואנכי פרשנו . לילה טוב לפיטר ולי והלכו לישון כרגיל

 .ושקענו מיד בשינה

לא חשבתי שזה . הרגשתי כי דבר מה נשך אותי, ילה התעוררתי באמצע הל

היו כל כך הרבה חרקים באפריקה וחשבתי כי ודאי היתה .היה משהו חריג 

נעקצתי שוב , מיד לאחר מכן . עקיצה של פשפש שנדבק אלי במשך היום

, מהרתי לקחת פנס שתמיד היה בהישג יד. ברגל ואחר כך בגב ובכל הגוף

ה והזדעזתי לגלות שהמיטה שלי שרצה בנמלים שחורות הארתי על המיט

נתקלנו . החברים שלנו ספרו על החרקים המסוכנים האלה. שנקראו סיאפו

בהם  לעתים קרובות בסביבות הבית אולם תמיד הצלחנו למנוע מהם לחדור 

תחילה הונחו ; הבתים בהם התגוררו המסיונרים נבנו בצורה מיוחדת. לבית

ומעל ללוח ניבנו , לוח פלדה אשר כסה על כל היסודותהיסודות ומעליהם  

על לוחות הברזל ובכך  DDTפזרנו בנזין מסביב לבית ופזרנו אבקת . הקירות
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החצר היתה מלאה במליונים , פעם.  נמנע כמעט מהחרקים מלהיכנס לבית

אולם למחרת הן היו חיות , שפכנו עליהם  דלק והבערנו אותם. של נמלים אלו

שמענו אודות אנשים שנהגו להעמיד . לא יכלו להיכנס לבית עדיין אם כי

, אולם למרות כל אמצעי המגן הללו. מיכלים עם בנזין מתחת לרגלי המיטות

הן מסוגלות לטפס עד . הנמלים הקטנות האלה יכולות להגיע לכל מקום

אבל הוא , ראיתי שהן מתחילות להציק לפיטר. התקרה ואז לצנוח על המיטות

לקח את הפנס שלו ופשוט הסתכלנו אחד , אך לפתע הוא קפץ  .לא התעורר

היתה לנו עכשיו ההזדמנות להכיר מקרוב את הנמלים ! תארו לעצמכם. בשני

שמענו כה הרבה סיפורים . חשבנו מיד על הבנים שישנו בחדר הסמוך.  הללו

, גדולות או קטנות, אם הן מתקיפות חיות ביער. מחרידים על הנמלים הללו

היתה פניקה מאד גדולה ביער כאשר נחילי הנמלים . היו לבטח מתותהחיות 

חיילות –היו מופיעים בשורות ארוכות של אלפים על אלפים עם נמלים גדולות 

הוא היה , אם יצא להן לחדור לחדק של פיל.  ששמרו על האגפים ועל השורות

האפריקאים היו לפחות בטוחים כי כאשר בתיהם היו . מת תוך זמן קצר

. חרקים אחרים לא היו באותה עת בנמצא בבתים, תקפים  בנמלי הסיאפונ

קפצנו ממיטותינו ורצנו לחדר , בזמן שכל המחשבות האלה התרוצצו לנו בראש

תוך דקות  הנמלים כסו . היינו בהלם נוסף כאשר ירדנו מהמיטות. הילדים

צות איכשהו רצנו לחדר הילדים כאשר הנמלים עוק. אותנו וזחלו על רגלינו

, על התקרה -חדר הילדים היה מלא גם הוא בנמלים . אותנו בכל חלקי גופנו

אבל כאשר הארנו בפנסים על הבנים הישנים ועל , על הקירות ועל הרצפה

הנמלים היו בכל מקום מלבד . שניהם ישנו בשלוה; נדהמנו, מיטותיהם 

 נזכרתי בשלש עשר המלאכים אותם בקשנו להגן על! בושתי! במיטותיהם

עכשיו קראתי . אני מודה כי פיקפקתי בקיומם של המלאכים . מיטות הילדים

הקירות ליד . ופיטר ואנכי הללנו אותו על הצלתו. לאלוהים ובקשתי את סליחתו

היו נקיים מנמלים , המיטות של הילדים עד לגובה של בין מטר וחצי עד שניים

שלש עשר מלאכים  יכולנו לתאר לעצמנו כי היו. ובמיטות לא היתה אף נמלה

ידענו כי אם הילדים היו מתעוררים הם היו מוכים . אשר שמרו על הילדים 

אבל הם לא התעוררו למרות העובדה . בהלם למראה כל הנמלים הללו

ושופכים בנזין על  DDTשבמשך כמה שעות יצאנו ונכנסנו לבית מפזרים אבקת 

 .ם למחרת בבקרהילדים לא ידעו דבר על הנמלים עד שספרנו לה. הנמלים

ההתרחשות העשירה אותנו  משום שעתה היינו בטוחים יותר מאי פעם כי 

 . מלאכי עליון מסוככים על יראי האל ומצילים אותם

יש חיות מסוכנות רבות באפריקה ולעתים אתה במתח בזמן שהילדים משחקים 

נו היה עלי. עקרבים וזוחלים אחרים, מקום בו יש נחשים, בחול או  בעשב, בחוץ

היה קשה במיוחד לשלוח את הילדים לפנימיה . לבטוח שוב ושוב באלוהים 

זו ככל הנראה החוויה הקשה ביותר של הורים . שהיתה במרחק רב מהבית
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האם הם  -חושבים כל העת על הילדים , כאשר נמצאים בבית. שהם מסיונרים

ליים האם הם זוכרים ללבוש גרביים ונע, נזהרים לעצמם  כשהם יוצאים לשחק

סגורות ולא ללכת בתוך שלוליות השורצות בחרקים מסוכנים התוקפים את 

החרקים האלה , תוך זמן קצר של כמה חודשים. הגוף על ידי חדירה לעור

כאשר אדם הולך לישון בלילה הוא דואג  . יכולים להרוס את בריאות האדם

ה האם הילדים זכרו לפרוש את הרשת מעל המיטה ולהכניס את הקצוות של

 .לא ימצא ולו חור קטן לחדור דרכו -היתוש  -מתחת למזרון כך שהאויב 

, בית ומורים טובים המשגיחים על הילדים-בבתי הספר של המסיון יש אמהות

אבל אנו יודעים עד כמה הם עסוקים וכמה קשה לפקוח עין על כה הרבה 

פשוט מתגעגעים לילדים הנמצאים כה , בערבים. ילדים בעת ובעונה אחת

לחבקם ולשמוע ,אנו פשוט רוצים לתת להם נשיקת לילה טוב . רחוק מההורים

אולם יש רק דבר אחד שאפשר לעשות במצב כזה והוא . את מה שעובר עליהם

 .וזה כולל גם את ילדינו'' אהיה תמיד עמך'': לשים את מבטחנו באל שאמר

 אזהוא היה . בית בבית ספר בו סבן למד-לאם פעם אחת עבדתי כסייעת

לא יאמן כמה עקרבים ראיתי בפנים ובחוץ וכן עכבישים . 'בכיתת שנה ב

 .ונחשים

נחש . רנדה'יום אחד כאשר טורבן ישב ושחק עם ילד אפריקאי ליד ביתנו בסנג

לאפריקאיים . הילד האפריקאי הבחין בו מיד. חנק זחל מהעשב בקרבת מקום

של טורבן והם רצו החזיק בידו , הוא קפץ לרגליו. יש חוש ששי לסכנה קריבה

נחש כזה יכול לתקוף בקלות . הנחש רדף אחריהם במהירות. מהר ככל שיכלו

הנחש נבהל מצעקות הילדים וחמק הלאה , למרבה המזל. ילדים קטנים

 .באותה מהירות בה הוא הופיע

חשבנו פעמים , בזמן שהותנו באפריקה כאשר שלחנו את הילדים לשחק בחוץ

האין כלם רוחות '': 1:14'',  אל העברים''ספר רבות על המלים המופיעות ב

זה היה נפלא לחשוב  ?''שרת שלוחים לשרות למען העתידים לרשת ישועה

אנו מאמינים כי כאשר אנו . שלאל יש אלפי מלאכים המוכנים כל רגע לשרתנו

הוא נענה לבקשתנו ושולח את המלאכים לשמור , קוראים לאלוהים לעזור לנו

 .עלינו ולעזור לנו

ך שלי כתבתי "בספר התנ –א ''פרק צ, לעתים קרובות אני קוראת בתהילים

יושבי :"' וכך נאמר בפסוק א". פרק התהילים של המסיונרים", מעל פרק  זה

 .''מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו' אומר לה. בסתר עליון בצל שדי יתלונן

, ה אמיתוצנה וסוחר. באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה'' : נאמר' ובפסוק ד

 .''לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם

על כפיים ישאוך פן תיגוף .כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך'': א''פסוק י

 .''באבן רגלך

שהוא ישלח , אלה היו ילדינו שהיתה להם אמונה פשוטה וילדותית באלוהים

, זהמאז שחווינו את הנס ה.  כשהנמלים חדרו לבית, את מלאכיו להגן עליהם
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קבלנו את הבטחות האל כפשוטן ומאמינים באמונה שלמה שהוא ישמור עלינו 

 .כל הדרך לאורך

 ילדינו.  14פרק 

 :ליס-אנה

כעבור כמה . זאת היתה התחלה קשה אולם לאורך כל הדרך היינו חזקים

. טורבן הצטרך ללכת לפנימיה היכן שסבן היה כך שהם היו עתה יחדיו, שניםו

רצינו מאד , אולם כאשר חשבנו על שליחתו של טורבן .התחלנו להכינו לכך

קראנו לה לנה והיא העניקה ! נולדה בתנו  החמודה 1966בשנת . בילד נוסף

המאמינים האפריקאיים התפללו זמן רב עבורנו שיהיה לנו . לנו שמחה גדולה

הם אהבו את לנה ואת הבנים והם אוהבים אותם !  שניים לא הספיקו. ילד נוסף

 .עד היום

סבן שהה בבית לחופשת הקיץ כך שזה היה יום . 1966ביולי  16-לנה נולדה ב

הבנים שמחו מאד שיש להם אחות . גדול שכלם היו יחד כאשר לנה נולדה

אולם ללא שער בדומה , היא היתה יפהפיה. קטנה ואנו שמחנו שיש לנו בת

דבש , תהאפריקאים בקרו אותנו והביאו פירו. לילדים דנים רבים בזמן לידתם

אולם כאשר הם עזבו את החדר יכולתי לחוש כי דבר מה אינו . ומתנות נוספות

אנו מאד '': אחד מהבכירים האפריקאים בא אלי ואמר,  יום אחד. כשורה

, אבל ראינו כי להרבה מבני ארצכם, היא ילדה יפה. מודאגים בגלל לנה

לילדים . ''אין שער שלא כמו הילדים האפריקאים, שבאו לבקר, מדנמרק

אמרנו להם כי עליהם לחכות . האפריקאים יש שער שחור ויפה כשהם נולדים

חודשים ספורים מאוחר יותר גדל ללנה שער . ולהיווכח ששערה של לנה יצמח

 .בהיר יפה

 -הם לא יכלו להבין כיצד אני נוהגת אתה 

מאכילה אותה רק כל ארבע שעות במקום 

אבל . לשאת אותה על גבי במשך כל היום

הם למדו כי לנו יש דרך אחרת לטפל 

 -פיליפו ,עזר בבית –היה לנו נער . בילדים

והוא היה מסתובב בבית ורק מחכה לשמוע 

אם היא רק היתה בוכה . את קולה של לנה

עכשיו היינו חמישה כולל . הוא היה מרים אותה ומדבר אליה, או אפילו מצייצת

 .בתנו הקטנה והללנו את האל על כך

 . הבאנו את טורבן לבית הספר הפניימיתי השבדי 1967בשנת 

הוא אהב מאד את בית הספר משום שהוא פגש בו הרבה ילדים אחרים וגם 

ילדינו היו מהירים מאד . כולם דברו שבדית ונורבגית. אחיו סבן היה שם
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. שבדית וסאוהילית, נורבגית, בקליטת השפות וכך עד מהרה הם דברו דנית

 . ימוד שפותהם היו מוכשרים מאד בל

כך זה . הילדים שהו בבית הספר חודשיים ובאו הביתה לחופשה בת חודש ימים

 .התנהל במשך כל השנה

אבל זו . נסיעה ארוכה למדי -מ ''ק 300היה עלינו לאסוף אותם ממרחק של 

ארבע פעמים , היתה הזדמנות להיפגש עם המסיונרים האחרים ולחגוג יחד

הוא היה חושב . היה שקט יותר מטורבןסבן . כאשר היו החופשות, בשנה

וכאשר היינו הולכים לכנסיה ופיטר היה נושא , הרבה על כל דבר בחיים

ך ומהר מאד הוא התחיל ''סבן היה כותב רשימות מכל לימודי התנ, דרשה

 .להאמין בישו ורצה להיטבל

היתה גם שמחה להיות בקרבתו של טורבן כי הוא היה תמיד עליז ומלא 

למדנו כיצד אלוהים עזר לנביא , אחד בזמן התכנסות משפחתית יום. אמונה

יום אחד טורבן . היינו אז בזמנים קשים ללא מספיק מזון. אליהו בכל צרכיו

. ''עלינו להתפלל שוב כי לא נותר אוכל במקרר, אמא '' ::הסתכל במקרר ואמר

. הוא התרגש מאד, כאשר טורבן שמע כיצד אלוהים עזר לאליהו בכל צרכיו

זו . ''!אם אלוהים כה עזר לאליהו הוא יכול לעזור גם לנו, אמא'': הוא אמר 

מאוחר יותר השגנו . ילד קטן שהיה כה מלא באמונה, היתה ברכה גדולה בבית

 .מצרכי מזון ודברי לבוש שנצרכנו להם
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 ועוד והרבה יותר, רעיה ואם, מסיונרית. 15פרק 

 :ליס-אנה

ראשית אספר איך נראה יום רגיל . ום שלנועכשיו נספר לכם על חיי היום י

 .שלי

אבל , השתדלנו לארגן לעצמנו יום אחד חופשי בשבוע. היו לנו ימים עמוסים

וכאשר למישהו היתה , בין הבקתות הקטנות שלהם, חיינו בין האפריקאים

אהבנו . היינו כמו הורים עבורם. הם היו באים אלינו,בעיה כל שהיא לבירור

נעזרנו  באריק שהתמנה למנהל , לכספים ולכנסיה בדנמרקבכל הקשור . זאת

הוא חזר לדנמרק וארגן , לאחר שהוא ראה את עבודתנו . החשבונות שלנו

אנשים ספרו כי בעת שהיה מספר עלינו ועל עבודתנו . פגישות רבות עבורנו

אריק עזר לנו גם להפיץ . הוא היה מתרגש עד דמעות ומרגש מאד את הנוכחים

אבל עתה הוא עזר לנו , הייתי כותבת הכל ביד, קודם לכן. נומשל ידיעון

בהדפסת הידיעון עבור כל חברינו ומשפחותינו כך שיוכלו לעקוב אחר 

ניהלה כסדרה את הנהלת החשבונות , אשתו של אריק, אמה.  עבודתנו

אבל זה , זה לא היה הרבה . שמחנו לקבל עזרה באופן מסודר. החודשית שלנו 

 .ו היום יומייםסיפק את צרכינ

וכמוכן כשהיה לנו כה מעט עבור עצמנו למדנו איך לתת לאחר כי גם כתוב 

אזי גם אנחנו מקבלים את , לרעב ולנצרך, ך כי בזמן שאנו נותנים לאחר''בתנ

 .הדרוש לנו

בשעה . ''הודי, הודי'': במשך היום כאשר אנשים היו באים אלינו הם היו אומרים

 לו לבוא אלינו ולא פסקו עד רדת היום כך שהיינואנשים הח, עם הזריחה 6:30

  .מאד עסוקים

היתה שם אלמנה שנהגה . אני הדרכתי  את הנשים כיצד לתפור ולאפות לחם

היו לה חמישה . לבוא מדי יום ביומו

היא התחננה שתוכל לבוא כל . ילדים

אינך יכולה לבוא כל '': אמרתי לה. יום

 יש כל כך הרבה אנשים שזקוקים. יום

היא '' אני מצטערת , הו''.  ''לעזרה

אבל כעת אני זקוקה ''היתה אומרת  

ופעם אחרת אני זקוקה , לסוכר

חשבתי רבות איך לנהוג . ''למלח

כל המסיונרים האחרים שהכירו אותה לא . שמה היה ממה איפנדה. אתה

חשבתי . אבל אני הרגשתי חמלה כלפיה וכלפי ילדיה. חיבבו אותה במיוחד
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, הם יוכלו לטפל בגינה שלפני ביתנו , ילדיה יבואו כל יום ששי שאם היא ו

 .להביא עצים לאח ולעשות דברים אחרים

 

הם יקבלו תשלום ויוכלו לקנות את , אם הם יעשו את העבודה כשורה, ואז

גם . הם שמחו מאד. התברר כי זה היה רעיון טוב. המצרכים הדרושים להם

 .אותנו כאשר אנו באים לבקרם היום הילדים הגדולים באים ומחבקים

קבלתי כמה גיטרות  מדנמרק ואז לימדתי את האיוונגליסטים הצעירים לנגן 

למצוא את , זה היה להם לעזר בכנסיה. דבר ששמח אותם ביותר, בגיטרה

אני גם לימדתי שיעורי דת בבית הספר . המנגינה המתאימה כאשר לימדו שירה

לימדתי את הנשים כיצד . נו יפה יחדיושרנו עם הילדים ובילי. ונהניתי מאד

הילדים היו צנומים מאד עם , בתחילה כאשר הגענו. לרחוץ את ילדיהן באמבט

קלרה ואנכי לימדנו את הנשים . צלקות שנגרמו מחוסר נקיון, צלקות על גופם 

 .לשים מים וסבון בקערות הרחצה ולרחוץ את הילדים

. שבאו עם בעיות שונותכל בוקר פתחתי את המרפאה כדי לקבל אנשים 

זו היתה תקופה יפה והיה לנו . יכולתי לתת להם אספרין ותחבושות לפי הצורך

אולם אנחנו , האפריקאים חשבו שאנחנו מיליונרים. קשר טוב עם התושבים

והרבה פעמים לא יכולנו לחשוף את ,  וזה ההבדל, היינו רק מסיונרים 

 .מחסורנו

אני זוכרת כי פעם  . א היה לנו מספיק אוכלל, כפי שספרתי קודם לכן ,לעתים 

פתחתי את דלתות הארון  . רציתי להבטיח כי יהיה לנו לפחות מעט צידה לדרך

היו לנו שש פרוסות לחם וארבע . והסתכלתי פנימה על המדפים הכמעט ריקים

 ,נחתי בצד שתי פרוסות לארוחת ערבאך ה, לא ידעתי מה לעשות. ביצים

 הפרוסה  ארזתי אתשכ. תיים לארוחת צהריים לנסיעהשתיים לארוחת בוקר וש
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 . 

.  ''תני לחברייך את הלחם ואת הביצים''  :רוח האלהים בתוכי אמרה, האחרונה

אבל בושתי בכך , ידעתי עד כמה המחסור שלנו במזון באותו רגע היה מייאש

היו אתנו שני כמרים ששהו בחדר . שחשבתי על עצמנו במקום על האחרים

הם בקשו מאתנו לשהות אצלנו לזמן מסויים של צום ותפילה . שלנו האורחים

. הם סיימו את תפילותיהם וידעתי כי הם היו צריכים לחזור לבתיהם. והסכמנו

תני להם '' :ואז שמעתי את קול האלוהים אומר. חשבנו שהם בודאי רעבים מאד

, לי  סלח'': ואני אמרתי. ''את הביצים והלחם שהכנת לנסיעה שלכם למחרת

כשהכמרים באו הם שמחו מאד לראות את קערת . ''אעשה כמצוותך, אלוהים י

ואני כה שמחתי על ההזדמנות לתת להם אוכל עד שכמעט . הלחם והביצים

 .שכחתי את הרעב שלי עצמי

היה זה . נשמעה נקישה בדלת, באתו ערב כאשר פיטר ואני ישבנו ושוחחנו 

. בדלת עמדה אשה כבת חמישים. הבלתי רגיל לקבל אורחים בלילה באפריק

היא עבדה גם כן כמסיונרית לא רחוק מהכפר שלנו ועשתה דרכה בחושך 

היא שמעה כי אנו נוסעים ובקשה כי נקח מכתב לאחת הערים . לבוא אלינו

קבלתי זה עתה חבילה ''. היא היתה אשה חמה ונחמדה . הצפוניות בטנזניה

ם מוכנים לבוא אלי לארוחת בוקר האם את, ''היא אמרה בהתרגשות'',  מהבית

משום , היה זה לא פחות מנס .הסכמנו בשמחה והודינו לאל על עזרתו. ?''מחר

למחרת בבוקר התיישבנו . שהיא לא ידעה  דבר על המחסור שלנו במזון 

, דבש, דגני בוקר, לסעוד לארוחה נהדרת ובלתי נשכחת של גבינות משובחות

איזה אושר זה להיות . אלוהים חייך אלינו זה היה כאילו. ריבה ופירות לרוב

קחו לכם חבילה , בואו'': כאשר יצאנו היא אמרה. החוויה של נתינה, הנותן
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דבש ומצרכים נוספים , היא נתנה לנו חבילה גדולה עם לחם טוב. ''!לדרך

 .ויכולנו לאכול במהלך הנסיעה

פרק , לוקסיש גם משפט יפה בספר . מאז חווינו כמה פעמים כמה טוב זה לתת

גדושה ושופעת יתנו , דחוסה, מדה יפה; תנו וינתן לכם'':  האומר 38פסוק , 6

זה היה מוסר השכל טוב . '' כי במדה שאתם מודדים ימדד לכם, בחיקכם

 !איזה אל נפלא אנו משרתים. עבורנו ומאז התנסינו בו אלפי פעמים

 

 בבית הספר של אלוהים

פעם קבלתי . פר המיוחד של אלוהיםהתברכנו בכך להיות יום יום בבית הס

חשוב לי לספר זאת משום שזה יכול לעזור גם . שעור חשוב מאד מאלוהים

לא היה לי קושי לצאת ולספר על ישו ועל גן עדן ועל כל הבשורות . לאחרים 

. אבל היה עלי גם להיות אשה טובה לפיטר ואמא טובה לילדיי. ך''הטובות בתנ

ופתאם לא ידעתי מהו הדבר . ם בעת ובעונה אחתרציתי לעשות יותר מדי דברי

, כשהילדים באו מבית ספר ושהו בבית  חודש שלם. החשוב שעלי לעשות

. לדבר ולשחק אתם ופשוט להיות אמא טובה עבורם, השתוקקתי  להיות איתם

 .אבל גם העבודה המרובה קראה לי

החשוב מהו ? מה עלי לעשות '': אמרתי לאלוהים, יום אחד בזמן תפילותי

 .?''ביותר

הרגשתי כי אלוהים . ואז דרך העיני הפנימית קבלתי תשובה מה עלי לעשות

, ראשית עליך לשמור על נאמנותך אלי'' : הוא אמר. מדבר אלי דרך רוחי

עליך . אעזור לך בכל הדברים, אם תעשיני לראשון במעלה. אלוהיך בוראך

.  ''י אומר לך מה לעשותלהאזין לי ואנ, לעבדני אולם קודם לכל עליך להתפלל

קשה מאד היה לפנות זמן . אך היה קשה לביצוע, זה היה צורך אמיני, ואכן

כך שלא ידעתי , לכך כי אנשים היו משכימים לפתחנו  ומגיעים במשך כל היום

כך  -אבל אלוהים המשיך לדבר אתי על. כיצד לפנות זמן לקריאה ולתפילה

ך ''לפני האחרים ואשב אקרא בתנולכן החלטתי כי אני אשכים לקום הרבה 

התפללתי לאלוהים וספרתי לו על , כרעתי ברך. זה היה טוב לנשמה. ואלמד

. הללתי אותו ובקשתי את עצתו לדרך הנכונה בכל אשר אלך, כל מחשבותי

מחשבות רבות עלו , כאשר ישבתי בשקט ובהתקשרות זו עם אלוהים, ואז 

קבלתי רעיונות . בר אלי דרך נפשיאני מאמינה כי היה זה אלוהים שד. בראשי

לאחר מכן כל דבר בעבודה היומית נעשה . רבים וטובים וחידשתי את כוחותי

 -''  שנית'':ואז אלוהים אמר לי. זה היה באמת שעור טוב. קל יותר מאשר בעבר

את חייבת להיות אשה טובה . תדאגי לפיטר"   -חשבתי שידבר על הילדים 

לדבר אתו על כל ,לדאוג לו , לאהוב אותו , ו זמןאת חייבת להקדיש ל. לבעלך

 ".דבר ולהיות ביחסים טובים אתו
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אחר שתכונני יחסים טובים : " רוח האלוהים דברה אתי שוב ואמרה, לאחר כן

!".  זה חשוב מאד. עליך להקדיש זמן לילדייך כאשר הם בבית, בעלך, עם פיטר

תר עבור אלוהים אשר אני חשבתי כי העבודה המסיונרית היתה החשובה ביו

שדה "אבל הוא הראה לי כי ילדיי אמורים להיות . קרא לי להיות מסיונרית

, וכאשר הם יראו כי לפיטר ולי יש יחסים טובים. הראשון שלי" המסיונריות

הם ילכו בעקבותינו , שאנו אוהבים אחד את השני ויחדיו עובדים את אלוהים

 .שפחתנו עד עצם היום הזהזה עזר למ. הודיתי לאל על עצתו! בחייהם

 ".תוכלי להיות מסיונרית טובה לכל האחרים"אמר האל  ," רק לאחר מכן"

עבודתי עם כל האנשים האחרים התנהלה הרבה יותר . וזה אכן מה שקרה

היו לי הרבה . האנשים מסביבי פתחו את לבם  בפני ושאלו שאלות. בקלות

הדבר הנפלא היה . במיוחד עם הנשים כאשר עזרתי להן, שעות של נחת

כללים אלו . הכל היה פשוט יותר. לא הייתי עייפה מדי, שכאשר הלילה ירד

 .עזרו לי רבות מאז והיו לברכה לכל משפתתי
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 חיי המסיונרים באפריקה . 16פרק 

 :פיטר

לאחר שלמדנו את . אהבנו את האנשים. אהבנו מאד את חיינו באפריקה

הרבה בעיות והרבה דברים בהם היו . שהותנו הפכה למשמעותית, השפה

שנינו גם הדרכנו אנשים . הרגשנו סיפוק רב בשהות שם. יכולנו לעזור לאנשים

 .כדי שיעזרו לנו

היא לימדה אותם לשטוף את . ליס הדריכה בבית אנשים שרצו לעבוד-אנה

זה פינה לה זמן לעבוד . לבשל ולעשות את כל עבודות הבית, הרצפות

ללמד את , ך''בית הספר לילדים ובבית הספר לתנלעזור בהוראה ב, במרפאה

לאפות לחם ועוד , האונגליסטים לנגן בגיטרה ואת הנשים לתפור בגדים 

 . הרבה דברים

לימדתי , להיות נגרים וכעבור זמן מה , אני לימדתי את הילידים לבנות בתים

כן לימדנו אותם לבנות . את המנהיגים לבנות את  בתיהם ולבנות כנסיות

כאן .  למדתי לבנות רהיטים בדנמרק כך שהיה לי הרבה נסיון. יםרהיט

באפריקה לא היו לנו כלי עבודה מתאימים אבל עשינו ככל יכולתנו ללמדם 

 .לבנות רהיטים מסויימים

שמו היה סטיבן והוא . היה לי תלמיד מוכשר מאד אשר למד דברים מהר מאד

ולתי למצוא אותו בשום לא יכ. יום אחד הפטיש שלי נעלם. היה לי לעזר רב

לכן נאלצתי . הבאתי אותו מדנמרק ולא יכולתי למצוא כמוהו באפריקה. מקום

אנשים לא גונבים ולכן חשבתי כי אמצא אותו ביום , ככלל. להסתדר בלעדיו

 .לא מצאתיו ובינתיים עברו כמה שנים. מן הימים

התבוא . מר סטיבן חולה מאד '':יום אחד נקראתי לאחד הבתים והם אמרו לי

סטיבן היה הבחור המוכשר אותו לימדתי לבנות ?''  בבקשה להתפלל בעדו

יש הבדל בין להיות . הוא היה נוצרי על פי דתו אבל לא מאמין אמיתי. רהיטים

, ללכת בדרכיו, מאמין במחשבותיך לבין להיות מאמין בכל הלב באלוהים 

הוא . א כמעט גססכאשר נכנסתי לביתו ראיתי שהו. למלא את מצוותיו ולשרתו

'' : הוא אמר. דמעות זלגו מעיניו והוא היה מאד  עצוב, היה מאד מאד חלש

אני '' (. ''באונה''הם קוראים לאנשים שהם מאד מכבדים  . )''בואנה פיטר

אני רוצה שתתפלל עבורי כדי שאני . מצטער משום שאני עדיין לא מוכן למות

אם תביע חרטה על כל ; פשוט הדבר'' : אמרתי. ''אהיה מאמין אמיתי בישו

'', נכון''. ''ויגאל אותך הוא יעתר לך, חטאיך ותבקש את אלוהים כי יכנס ללבך

אבל אני צריך להתוודות גם בפניך משום שיש לי הרבה נקיפות ,  ''הוא אמר

. אני הוא שגנב את הפטיש. יום ולילה אני חושב על הפטיש שהיה לך. מצפון 
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מעולם . רציתי בו מאד ואז לקחתי אותו הביתה, מעולם לא ראיתי פטיש כזה

הוא בקש . ''בבקשה תמחל לי על כך, וכך. לא שמחתי על שהיה לי אותו

אמרתי לו כי אני סולח לו והכל . זאת היא עשתה,  מאשתו כי תביא את הפטיש

הוא הביע חרטה בפני האל ואחר זמן קצר , אחר כך התפללנו. עתה כשורה

מאד מיוחד עבורי  לראות אנשים המרגישים רע בזמן  זה היה יום. הוא נפטר

לבקש את סליחתו , שהם חוטאים וכמה טוב הדבר עבורם לבוא אל אלוהים 

 .ולמצוא שלוה בלב

 

לנו היתה מכונית מאד ישנה אשר . לימדתי אנשים רבים גם לתקן מכוניות

פרקתי את כל , עשיתי תיקון מקיף, פעם אחת. נזקקה מדי פעם לתיקונים

. היה שם, אפילו הקטן ביותר ,  כל דבר. חלקים והנחתי אותם על הרצפהה

אבל כאשר היה עלי . ניקיתי את כל החלקים והרכבתי גם חלקי חילוף חדשים

לא זכרתי היכן לשים בדיוק כל חלק משום שאני לא , להרכיב הכל בחזרה

עכשיו עליך , אלוהים'' : אבל אני ילד לפני האלוהים ולכן אמרתי . הייתי מכונאי

התחלתי והרכבתי . ''לעזור לי להרכיב את כל החלקים האלה בצורה נכונה 

אבל המכונית , אמנם כמה חלקים קטנים נשארו בחוץ . את כל החלקים יחד

. בערבות של אפריקה עליך לדעת מעט על הכל .!נסעה ולא היתה כל בעיה

נים רבים עבודתי העקרית היתה לצאת וללמד את כתבי הקודש בכפרים קט

היו לי פגישות ברחבי האזור בהן יעצתי . ך''וכן להכשיר אחרים ללמד את התנ

זה . היה לי הרבה מה לעשות כל יום אבל אהבתי זאת מאד. בכל מיני נושאים

וכך קרה שפעמים רבות הלכנו ברגל , לא היה קל ליסוע ברכב בשטחי הערבה

כאשר התחלנו . יהםוהאפריקאיים היו נושאים את האקורדיון שלי על ראש

 .זאת היתה העבודה העקרית שלי. אנשים היו באים לשמוע,  לשיר ולהתפלל

 

לא התניסיתי . כבר ספרנו לכם קצת על עבודה נוספת שהיתה מאד לא רגילה

בבקשה . יש לי כאב שיניים חזק'': יום אחד בא אלי אדם ואמר. בה קודם לכן

לילות ואני צריך את עזרתך אני לא ישן כבר כמה . בוא תעקור לי את השן

השן . ''בוא נסתכל בשן'': היה לי זוג צבתות קטנות ואמרתי. ''לעקור לי אותה

אין לי כל חומר לשיכוך כאבים כך '':  אמרתי לו. היתה באמת במצב גרוע

זה , כן, כן'' :  הוא אמר. ''שתצטרך להיות שקט בזמן שאעקור לך את השן

אלוהים '' : אבל האיש אמר לי. איב לו מאדדבר שהכ, עקרתי את השן. ''בסדר

אבל . זה היה משעשע במקצת. ''אלוהים יברך אותך ידידי היקר. יברך אותך

אנשים רבים עם בעיות שיניים באו אלי ואני עקרתי הרבה מאד ,  לאחר מכן

, כשבאנו הביתה. רופא השיניים שלנו בדנמרק שמע על כך והיה המום. שיניים

לכל , קצר איך לעקור שיניים ונתן לי סט של כלים חדשים הוא העביר לי קורס

 ..זו היתה מתנה נהדרת. סוג של שן כלי משלה
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מ ''ק 10היא היתה במרחק של . י'לאיטיג, מדי יום כמעט היה עלי לרדת העירה

היה עלינו לגשת למשרד הדאר הקטן לאסוף את הדאר שלנו ולקנות . מאתנו

. ג הרבה ירקות מלבד תפוחי אדמה ובצללא יכולנו להשי. כמה מצרכי מזון

כך , הבשר שהיה מבהמות שנשחטו נתלה בשמש. אבל יכולנו להשיג בשר

אבל זה סיפק אותנו משום שאני הייתי לוקח . שהוא היה מכוסה במאות זבובים

הבשר היה זול מאד ואנו . מנקה אותו ומכין ממנו ארוחה טעימה, אותו הביתה

בנזין וכל הדברים האחרים , בטטות , סוכר, קמח יכולנו להשיג. שמחנו על כך

לא היה לנו חשמל ומים זורמים , כפי שאמרתי קודם. שהיו דרושים לנו יום יום

היה לנו מיכל מים גדול מוטמן בחצר ובו נאגרו מי הגשמים בכל עונות  . בבית

היה עלינו רק להרתיח . כך שהיו לנו מים נקיים במשך כל השנה, הגשמים

. המים  ואת החלב  ולהיזהר  מכל דבר מאכל פן היה נגוע בחידקיםתמיד את 

היה לנו עובד טוב שעזר . לא היתה לנו מכונת כביסה ואת הבגדים כבסנו בחוץ

אולם לא ארך הזמן עד שהתרגלנו , הכל היה מאד פרימיטיבי. לנו עם הכביסה

 .אהבנו זאת. לכך

טוב ביותר באפריקה היכן היה המקום ה"כשאנו שואלים את הילדים היום 

זה היה באמת ביתנו . ''רנדה באיטיגי'זה היה בסנג, הו'': הם עונים, "?עבורכם

 .במשך תשע שנים ונהנינו לגור שם

ליס עבדה במרפאה אולם הרבה פעמים הגיעו אנשים חולים מאד ואז -אנה

מאד , זה היה בית חולים קטן. י'חולים באיטיג-הייתי לוקח אותם לבית

אנשים נוכשו על ידי נחשים והיה צורך להבהיל  . אבל עזר לחולים ,פרימיטיבי

נהגתי עם אנשים . אותם לבית חולים כדי לקבל חיסון והיו נשים שעמדו ללדת

 .חולים שנזקקו  לטיפול והם מאד הודו על העזרה

 כישוף

אנשים רבים קבלו את האמונה .  היתה לנו שנה אחת מאד מוצלחת במיסיון

הכל היה בברכת . ובתי הספר התנהלו כשורה, סיות חדשותובנינו הרבה כנ

ואז לפתע פתאום נתקלנו בבעיות  שלא . היינו  מאד מאושרים. האלוהים

 .התנסינו בהן קודם לכן

שמענו , כשרצינו להירדם. היינו עייפים ביותר, כאשר היינו הולכים לישון בלילה

רה לעשרים ינשופים  ראינו בין עש, כשיצאנו החוצה. רעש רב מעל הגג שלנו

כך זה נמשך לילה אחר לילה עד . הם צרחו והקימו רעש נוראי. יושבים על הגג

כעבור זמן הם נכנסו מתחת לגג ויכולנו . שהתקבצו על הגג קרוב למאה מהם

היינו . זו  היתה תקופה נוראה. לא יכולנו לישון. לשמוע אותם מעל התקרה

 .עייפים מאד כל הזמן
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. החוצה עם הרובה שלי וראיתי ינשוף יושב על עץ מחוץ לביתלילה אחד יצאתי 

. אבל כאשר הוא צנח ארצה  ינשוף אחר הגיע והתיישב באותו מקום, יריתי בו

בלילה שלמחרת כשיצאתי . אחר הגיע וכך זה נמשך עוד ועוד, כשיריתי בו

להקת ינשופים עטה עלי בצריחות עזות כאילו היו נשמות , החוצה עם הרובה

 .. לא נראה פתרון באופק,לא ידעתי מה לעשות . ותפראי

. זוג מבוגר שהיו מסיונרים במשך כמה שנים, אך יום אחד באו אלינו אורחים

הם באו ושאלו אם יוכלו ללון בחדר האורחים משום שהיה עליהם להמשיך 

. אכלנו ואחר כך כולנו הלכנו לישון. הסכמנו וארחנו אותם. בנסיעה ארוכה

האם אתם יודעים מה '' : האורח  קרא לנו ושאל, את הרעשים כאשר הם שמעו

יש כאן ודאי מכשף שרוצה כי תחזרו . אלו הן רוחות רעות? פשר הצעקות

אנו בטוחים כי רופא האליל מתכונן להתיש אתכם עד שתקחו את . לדנמרק

קרה '' : אבל הוא אמר, היינו מאד מופתעים. ''הפקלאות שלכם ותחזרו הביתה

בשם : "צעקנו עליהם בחזרה ואמרנו, לבסוף עמדנו בחוץ . דבר הזהגם לנו כ

אנו תהינו אם זה באמת יכול . ואז זכינו לשקט''  עזבו את המקום. לכו מכאן, ישו

בואו נלך ארבעתנו וננסה לצוות בשם '':  היינו מיואשים ואמרנו. להיות הפתרון

על כל הינשופים  הסתכלנו, יצאנו החוצה. ''ישו על הינשופים להסתלק מכאן

עזבו את , בשם ישו'': התפללנו וברכנו את אלוהים ואז אמרנו. שעל הגג

 .ומאז לא שבו עוד, ומיד הם עזבו את המקום תוך צריחות . ''!המקום

אבל למדנו כי אכן ישנן רוחות . לא ידענו מה לומר. זה היה נס גדול עבורנו

, ולים לראות בעיניינו רואות דברים שאנחנו לא יכ, רעות המשוטטות בעולם

 .שמחנו מאד מאד להיפטר מכל זאת. דברים טובים או רעים

איני מבין '': אחד ממנהיגי הכנסיה אצלנו  בא אלינו ואמר, כעבור כמה ימים

. ?''האם אתם יכולים לעזור בבעיה זו. יש אצלי ינשופים רבים על הגג; דבר מה

. גרשנו את הינשופים מאצלנו ספרנו לו על זוג המסיונרים שבקרו אותנו וכיצד

'' אחד''התברר לנו כי ה. עשינו אותו דבר אצל האיש הזקן וכל הינשופים עזבו

זו היתה התנסות יוצאת מן . המצוי בתוכנו חזק יותר מכל התופעות הרעות הללו

 .הכלל

כל פעם כשרצינו לצאת החוצה  ולחלוק את . כעבור זמן חווינו עוד התנסות

היו . לא יכולנו לסגור את הדלת הקדמית של הרכב, םדברי האל עם האנשי

יכולנו לסגור את הדלתות . כמה אפריקאיים אתנו ברכב במושב האחורי

פרקתי את הדלת . האחוריות אבל לא יכולנו לסגור את שתי הדלתות הקדמיות

עכשיו כבר ידענו כי השטן יעשה . לחלקיה והרכבתי מחדש אבל דבר לא עזר

'' צא משטחנו, בשם ישו'' : ואז אמרנו. רוס את עבודתנוככל יכולתו כדי לה

אולם נוכחנו הלכה , יתכן כי זה לא נראה אמיתי!  ופתאום  הדלת נסגרה

מאוחר יותר למדנו כי . למדנו מכך. למעשה כי השטן עצמו מפחד מאנשי האל

הם ניסו להרוג את המאמינים . לאפריקאיים היו בעיות רבות עם רופאי אליל

 .הם בכל דרך אולם המאמינים למדו גם הם להשתמש בשמו של ישוולהזיק ל
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מקום , התכוננו לבנות בית ספר חדש באזור גורונגו ביער, כעבור כמה חודשים

הילדים רצו מאד ללמוד קרוא . בו היו הרבה ילדים אבל לא היה בית ספר

אחרי שבנינו אותו והילדים החלו . החלטנו לבנות שם בית ספר קטן. וכתוב

היה , כשהילדים רצו לבוא לבית הספר,  בבוקר. ארע דבר רע מאד, בוא אליול

אלה לא היו אריות אלא אנשים רעים הלבושים . נראה כי אריות באים לקראתם

. נפגשנו עם ההורים ועם המנהיגים ושאלנו מה פשר הדבר. בעורות  של אריות

שלא תהיה  התברר לנו כי ההורים לא רצו שהילדים ילכו לבית הספר משום

לכן . הילדים עשו הרבה עבודות.  להם עזרה מהם בשדות או בהובלת העדרים

. ההורים שלמו לאנשים הרעים המחופשים שמנעו מהילדים ללכת לבית הספר

, אם לא תפסיקו. זה דבר נורא לעשות! עליכם להפסיק זאת'': אמרנו להם

, מ''ק 10רחק של מ,י 'ואז הלכנו לאיטיג. אולם הדבר נמשך. ''נקרא למשטרה

, אם ננסה לעשות משהו בקשר לכך'' : אבל הם אמרו לנו. ודווחנו למשטרה

הם . ''האנשים הרעים האלה יבואו בעקבותינו לבתינו ויגרמו לנו דברים רעים

 .פחדו לפעול

המפקד שהיה נוצרי מאמין . הלכתי אל מפקד המחוז וספרתי לו על הפרשה

יחד עם כמה בכירים מהכנסיה שלנו . חזקהוא אדם . הבטיח כי ישים לזה סוף

אקח את , אם תעשו זאת שוב'': הקצין אמר להם. קראנו שוב לאסיפת הורים

אם תמשיכו . ילדיכם חייבים ללכת לבית הספר . תישפטו לשנים. כולכם לכלא

ההורים פחדו ובהדרגה הסכימו לשלוח את הילדים לבית . ''!אני אשוב, בכך 

מצאנו . ו בדבר דומה כשהיינו מיסיונרים חדשיםמעולם לא התנסינ. הספר

שבשטחי הערבה באפריקה האוכלוסיה פגרה מאד אחרי העולם התרבותי 

. ואם הם לא היו שולחים את הילדים לבית הספר הנחשלות היתה מעמיקה,

קרוא וכתוב , ואף מבוגרים, ללמד ילדים, עשינו כמיטב יכולתנו לבנות בתי ספר

 .על העולםולרכוש ידע רחב יותר 

 מלחמה

כי , בירת טנזניה, סאלאם-אס-יום אחד הגיעו אלינו ידיעות מדאיגות מדאר

שמענו מהפנימיה השבדית בה  למדו ילדינו כי עלינו . עומדת לפרוץ מלחמה

המסיונרים השבדים הגיעו להסכמה עם . לשלוח דרכונים ובגדים עם הילדים

ות את הילדים הביתה הממשלה השבדית שהיא  תשלח מטוסים לטנזניה לפנ

הם אמרו לנו כי אם נהיה מוכנים עם המזוודות ונגיע . במקרה שתפרוץ מלחמה

הלכנו . אזי נוכל לצאת אתם, במהירות לבית ספר כאשר המטוסים יגיעו

לאחר מכן נסענו למרכז העסקים . הביתה וארזנו את הדברים ההכרחיים

ו כמלאי למקרה שאכן י על מנת לקנות חבית מלאה דלק שתהיה אצלנ'באיטיג

 .מלחמה תפרוץ

לא ידענו מה . אמרו לנו כי הממשלה אסרה למכור דלק לאנשים הלבנים

אני אומר '' : אולם יום אחד ניגש אלינו איש עסקים בעיר ואמר לנו. לעשות
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אני אמלא אותה בדלק כדי שיהיה לכם , בואו הלילה עם חבית, לכם בסוד

את האיש והשגנו את הדלק כך שהיה לנו ברכנו . ''מלאי לכל מקרה שלא יהיה

 .זו הייתה תקופה רעה בטנזניה. כל הדרוש אם תפרוץ מלחמה 

אימץ  חלק גדול , נשיא טנזניה ביקר בסין. הרבה סינים הגיעו למדינה

הם יצרו סוציאליזם חדש . מהדוגמות הסוציאליסטיות ורצה ליישמן בטנזניה

ולבוא לגור יחד  ם בערבהכל האנשים הצטוו לעזוב את בתיה. בטנזניה

היה קשה מאד לאנשים לעזוב . שם הממשלה יכלה לפקח עליהם, בכפרים

אנחנו לא יכולנו לומר דבר נגד הממשלה . את בתיהם ולהתרכז במקום אחד

כך שנותר . שעות לעזוב את המדינה 24משום שאז היתה ניתנת לנו שהות של 

 . לנו להתפלל ולהרגיש צער  עבורם 

הספר שמעו הרצאות בהן הם הוסתו לצאת נגד הלבנים ובעקבות מורי  בית 

 60-ל 50כל בוקר בין . זאת הם לימדו את ילדי בית הספר ליצור כלי נשק מעץ

הירגו את , ''תלמידים מבית ספרנו היו רצים מתחת לחלונות המטבח וצועקים

כעסתי מאד והלכתי . ''! הירגו את כל האנשים הלבנים! כל האנשים הלבנים

אנחנו קנינו את . באנו לכאן עבורכם'' : שוב למפקד המחוזי  ואמרתי לו

הדרכנו את המורים שלכם ושילמנו מכיסינו כדי להעמיד בתי ספר , הספרים

התלמידים לומדים להרוג את .  אנחנו מאויימים במוות, ובתמורה. טובים

. ''יידיתכך ואני הולך לעצור את זה מ-לא ידעתי על'' : הקצין אמר. ''הלבנים

דברים . פגש את כל מורי בית הספר ודרש מהם להפסיק את האיומים, הוא בא

השטן עצמו ניסה לסלק אותנו ולהפסיק . רעים רבים רחשו מתחת לפני השטח

  .את כל עבודתנו במקום בשם אלוהים

 

 

  
 תלמידים  1,411כולל עתה  היסודי הראשון שנבנה בתחנת המיסיון  ס"ביה 
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המטלה האחרונה -ני יאאולד. 17רק פ          

 :פיטר

גם הם נהנו מאד מלנה ומהבנים וכולנו . חזרו מדנמרק , אקסל וקלרה, חברינו

אולם אקסל לא היה . הם היו כסבא וסבתא עבור ילדינו. היינו כמשפחה אחת

 -בצפון  אולדיאניפגשתי כמה אנשים מ, פיטר'': אדם חזק פיזית ואז הוא אמר לי

. הם מאמינים בישו והם בקשו ממני לבוא ולבנות להם כנסיה. מערב המדינה

אבל זה בצפון . אמרתי להם שאעשה ככל הנדרש כדי לבנות להם כנסיה

לצערי אינני מרגיש די חזק לבנות את . רחוק מאד מהכביש הראשי, טנזניה

אם תהיה מוכן ללכת ולבנות את , פיטר, לכן. אבל יש לי הכסף לכך, הכנסיה

אני מכיר מקום שתוכל לגור בו עם משפחתך ולי יש הכסף לכסות ,  הכנסיה

 ." את כל ההוצאות לבניה

שנינו הרגשנו באותה עת כי זה יהיה הדבר הנכון לעשות  כמטלה האחרונה 

לכן הסכמנו לבנות את הכנסיה ולתמוך  בנוצרים החדשים . שלנו בטנזניה

שכללה את סיום בנייתן נדרה 'היתה לנו עדיין עבודה לסיים בסנג. אולדיאניב

לכן החלטנו כי בשלושת החודשים האחרונים . של  כנסיות ודברים נוספים

שנינו היינו מודאגים מכך שטרם . אולדיאנישלנו לשהותנו בטנזניה נגור ב

החזרנו את ההלוואה שנטלנו מהתושבים ההודיים אבל בקשנו מאלוהים מדי 

 .הסוףיום לשמור על הבטחתו להיות עמנו כל יום עד 

נפרדנו , ארזנו את חפצינו כאשר נותרו שלשה חודשים לשהותנו בטנזניה

הרגשנו כי זו היתה תקופה מאד . י'נדרה ובאיטיג'לשלום מכל חברינו בסנג

גם על הדברים , הודינו לאל על הכל. בעייתית אבל גם מאושרת עבורנו

 .הקטנים שהיה לאל ידינו לעשות עבור האפריקאיים שם

היה בידינו , מקום בו לווינו כסף, ביום שהגענו לעיר סינגידה. רהדבר מופלא ק

עבורנו זה היה בגדר נס ! כסף שקבלנו מדנמרק ואז יכולנו לפרוע את כל חובנו 

נוכחנו שוב . משום שחוב זה רבץ עלינו במשך כמה שנים ופתאום הכסף הגיע

 .כי היתה בזה יד אלוהים 

חזרו לפנימיה ולנה היתה אתנו  הבנים. היתה ארוכה אולדיאניהנסיעה ל

זה היה אזור בו גרו מגדלי תה . היתה הפתעה גדולה עבורנו  אולדיאני. במכונית

יש לנו חווה פנויה בה תוכלו לגור '':  הם אמרו. וקפה ולאחדים מהם היו נגריות

החווה היתה . ראינו את החווה וכמעט פרצנו בבכי משמחה. ''שלשה חודשים

היה שם אדם .  ת על המרפסת בערבים ולהתבונן בהריםיכולנו לשב. נהדרת

כל יום הוא הביא לנו חלב טרי . שטיפל בגינה והיו שם פרחים ופירות לרוב 

הרגשנו כאילו אלוהים עצמו הכין עבורנו סוג . ותותים ועוד דברים רבים וטובים
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כל שהיה עלינו לעשות היה לבנות את הכנסיה ולתמוך . כזה של חופשה

 .םבמאמיני

. היה לנו זמן פנוי לדברים רבים נוספים

: היתה שם אשה מדנמרק שאמרה

מדוע שלא תכתבו על הנסים שארעו ''

לכם ועל כל ההתנסויות שלכם 

ואז שנינו התחלנו לכתוב ?'' באפריקה

זה היה הספר . את הקורות אותנו

נאמן הוא '' : הראשון שכתבנו ושמו היה

 .''האל שקרא לנו

כנסיה ואחד מהחוואים אמר שהוא יספק לנו אל כל העץ התחלנו לבנות את ה

, זה היה זמן נהדר. כל החקלאים עזרו לנו בכל פרט קטן שנדרש. שידרש לנו

הכנסיה נבנתה מלבנים שרופות . שלשה חודשים של סוג מיוחד של חופשה

 .האנשים שמחו מאד ואנחנו לימדנו אותם אודות הנצרות. והיתה יפה מאד

על המרפסת שותים יום אחד ישבנו 

קפה כאשר איש אחד הגיע בריצה 

בניית . ''דבר נורא קרה '  :ואמר

כאשר , הכנסיה זה עתה הסתיימה

החזית שנבנתה היתה מאד יפה 

משאית  גדולה נסעה '' . ומיוחדת 

אחורה ופגעה בטעות בכנסיה וכל 

יש רק דבר '': אמרתי. ''החזית נהרסה

לבנות אותה , אחד שאפשר לעשות

מאז . אנחנו והאפריקאיים בנינו מחדש את החזית והיא היתה יפה מאד. ''מחדש

 . בקרנו את הקהילה מספר פעמים והכנסיה  ניצבת שם יפה כבתחילה

הם , הם אהבו את המקום, הבנים באו מהפנימיה. נהנינו משלשת החודשים

כאשר טסנו .  לנה נהנתה להיות אתנו כל הזמן.  שחקו ובילו בשמחה מרובה

 .הרגשנו נינוחים ומוכנים לחזור ולהתחיל בחיים חדשים, ההבית

הסכמנו כי עשינו שם מה , כאשר שוחחנו על חיינו באפריקה, בדרכנו הביתה

ארבע השנים לא היו שנים קלות אולם עשינו את מה . שהיה עלינו לעשות

היתה לנו . שהיה עלינו לעשות והגיע הזמן להתחיל בחיים חדשים בדנמרק

אבי ואמי החורגת באו . הביתה ושמחנו לראות שוב את משפחתנונסיעה יפה 

לכו ותגידו שלום לסבא '' : אמרתי לילדים. לקבל אותנו בשדה התעופה



93 
 

הם לא ידעו לזהות אותם ?'' אבל מי הם,'' הם שאלו. ''הם מחכים לכם, ולסבתא

מעולם לא חשבתי על . בתוך הקבוצה של כל האנשים שבאו לקבל את פנינו

כולם חגגו את בואנו ושחזרנו . ישכחו איך הסבא וסבתא שלהם נראים כך שהם

 .בריאים ושלמים

זה לא היה קל לאחר שהם היו . על הבנים היה להתחיל ללמוד בבית ספר דני

. קודם לכן בבית ספר שבדי וידעו הכל על ההסטוריה של שבדיה ועל מלכיה

הם . קח להם זמן רבאך זה לא ל, עכשיו היה עליהם ללמוד קרוא וכתוב דנית

, ליס-קבלנו דירה קטנה בקומה ראשונה בביתה של אחותה של אנה.  הסתדרו

 .שם חיינו וחיכינו לשלב הבא בחיינו
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 לאפריקה וחזרה  – השיבה הביתה לדנמרק :18פרק 

 :ליס-אנה

סיימנו ארבע שנים בטנזניה עם הרבה דברים טובים ועם הרבה אנשים 

, היינו מותשים למדי וחשבנו כי עכשיו מקץ ארבע שנים. שהצטרפו לאמונה

השלמנו את אשר היה לנו לעשות כשהגענו . סיימנו את תפקידנו באפריקה

 .לשם

כעבור שלשה חודשים . אך היתה לנו הרגשה פנימית שקשה היה להסבירה

. חשבנו הרבה על האנשים שם. בדנמרק התעוררו בנו געגועים לאפריקה

חשבנו כי , אשר נוכחנו כי לאנשים בדנמרק לא חסר דברכ. אהבנו אותם מאד

גדולים ולכן הרגשנו הצרכים של האנשים באפריקה הם כה ,  בהשוואה לכך

 .ידענו גם כי האל קרא לנו והורנו לחזור. כי עלינו לחזור ולעזור להם

מדוע היה עלינו להתקל  בכל כך '' : יום אחד התפללתי לאלוהים ואמרתי

וסר כסף ובמחלות ובכל כך  הרבה דברים שלא הלכו בח, הרבה קשיים

אולם הדבר היה כרוך , הרבה אנשים אמנם  הצטרפו לאמונה הנוצרית? כשורה

רציתי '': ואז שמעתי את קול האלוהים בלבי אומר לי?'' מדוע. בקשיים רבים

רציתי כי תלמדו . אינכם צריכים לסמוך על איש. לקחת מכם את הקביים

באותו פרק זמן נכנסתם לפרק חדש בחייכם ונזקקתם . להישען רק עלי

מעתה לא תחוו יותר את . לאמונה רבה ואני רציתי כי פשוט תאמינו ותסמכו עלי

 .''הקשיים שעברו עליכם

מקומנו , ליס-אנה'' : לא ספרתי לפיטר על מחשובתי אבל יום אחד הוא אמר לי

. ''!אנחנו חוזרים! כן, ''אני עניתי. ''עלינו לחזור ולעזור לאנשים שם. באפריקה

. שהינו בדנמרק כחצי שנה ולאחר מכן חזרנו לטנזניה. אפילו ילדינו רצו לחזור

 1963ושהינו שם משנת , היכן שעבדנו קודם לכן, י'רנדה ליד איטיג'חזרנו לסנג

רצינו . אבל היה צורך ליותר יציבות בעבודה, העבודה התנהלה כראוי. 1969עד 

 .ים ומשם להגיע למקומות נוספיםלהכשיר מנהיגים נוספ

 לעמוד מול המוות

אלוהים השתמש במאמינים נוצריים לשמש לו לפה להזהירנו , לאורך כל חיינו

מטיף אחד עשה זאת על ידי . או לעודד אותנו לאחר שהחלטנו לחזור לאפריקה

דבר הנבואה ניתן לנו בזמן שנסענו בדנמרק להיפרד מאנשים . דבר נבואה

דבר הנבואה אמר לנו כי נעמוד בפני סכנות . תנו לימים שיבואווהוא הכין או

 .אבל אל לנו לחשוש כי האל יהיה עמנו, ואולי גם מוות כשנחזור לאפריקה
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אני . לעולם לא אשכח את דברי הפרידה של אבי כשנפרדנו ממנו שנית לשלום

, הוא לחץ את ידי. זוכרת את הדרך בה הוא הביט בי בעיניים מלאות חיים

. ''אנחנו לא נפגש שוב עד שנהיה בגן עדן'' : תכל עמוקות בתוך עיני ואמרהס

עומד שם ומנופף ידיו לשלום כאשר הרכבת התחילה ,אני עדיין רואה אותו 

אבל באותו רגע אלוהים הביא ללבי  , אלו היו מילותיו האחרונות אלי. ליסוע

קרוב עם אבא יהיה ב. את דברי הנבואה ששמעתי מספר שבועות קודם לכן

אותו הוא ,  הוא הקדיש את חייו לאלוהים ועוד מעט הוא יהיה עם האל. אלוהים

הסתכלתי בפניו הנעימות וחרושות הקמטים והרגשתי . שרת כל כך הרבה זמן

רגשותי המעורבים שפכו אור . אבל הרגשתי גם תקוה. כי הדמעות חונקות אותי

בחיינו הקצרים אנו חווים . על האמביולנטיות בה אנו שרויים בעולמנו הזמני

אולם ללא המפגש הזה עם המוות איננו יכולים לרשת חיים יפים , עצב ומוות

כאשר עליתי על הרציף ונכנסנו לקרון . וכך זה היה עם אבי היקר. יותר ונצחיים

,  בגן עדן, אבל ידעתי ללא ספק כי יום אחד.  ידעתי כי לא אראה אותו שוב

 .נפגש

ידענו כי האל רוצה כי נתחיל לעבוד עם שבט הבראבאיג כאשר חזרנו לטנזניה 

אבל רק , י'הם חיו לא רחוק מאיטיג. אשר לא ידעו דבר על האל ועל אהבתו

זה שבט פרימיטיבי אשר דחה בכוח כל צורה של . מעטים העזו להגיע לשם

אדם יכול . להתקרב לטרטוריה שלהם היה כרוך בסכנת נפשות. ציויליזציה

יש להם הרבה מנהגים . אם ינסה לבקרם בשטחם ביערות למצוא  את מותו

אחד מהם הוא טכס מסויים בו החתן לוקח חלק לפני . תרבותיים ומפחידים–לא

ידענו כי . כדי להוכיח את גבריותו עליו להרוג אריה או אדם. שהוא מתחתן

ראינו כה . איכשהו יהיה עלינו להתחיל ולהטמיע את כתבי הקודש באנשים אלו

פריקאים שפנו אל האל וידענו מנסיון אישי שכתבי הקודש מתעלים הרבה א

 .מעל כל התרבויות ושיש בהם הכוח לגאול כל אדם וכל שבט

. התחלנו בחשאי לבדוק את השטח ולראות מה יהיה דרוש לשליחותנו החדשה

. נסענו כשעה בשטח של הבראבאיג כשלפתע  נשמע קול נפץ מחריש אזניים

ן אינסטינקטיבי כאשר שמשת החלון התנפצה  לאלף עצמתי את עיניי באופ

פיטר . שבר זכוכית חדר לפי. רסיסים וצרחתי כאשר האבן החטיאה את ראשי

ישבנו קפואים . התמודד עם ההגה ולבסוף הצליח לעצור מתחת לעצים

, ישבנו וחיכינו לבואו של מארב הבראבאיג. במכונית מאזינים לרעש המנוע

רנדה ללא חלון 'בדרכנו חזרה לסנג. נו כי חיינו ניצלוידע.  אבל הוא לא הופיע

 .שוב הוא הראה את נאמנותו אלינו. התפללנו בדבקות לאל על הצלתנו, קדמי

אחד מהאונגליסטים שלנו בא ואמר לנו כי האל קרא לו ללכת , יום אחד

אפילו אשתו וילדיו היו מוכנים . לבראבאיג וללמד שם את כתבי הקודש

יחד עם , ואנחנו. שגנו עבורו משכורת קטנה ושלחנו אותוה. להצטרף אליו 

משך . השקענו מספר שנים כדי לזרוע זרעי הקודש באזור ההוא, משפחה זו

אבל ארבעים שנה מאוחר . השנים חווינו הרבה קשיים וסכנות מהאנשים האלה
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הצליח לגאול מספר אנשים , בחסדו, יותר אנו יכולים להעיד כי אלוהים

כן -וכמו, יש מאמינים נוצריים אשר חיים ועובדים בתוך השבטכיום . מהשבט

אלוהים הוא אשר קרא והגן עלינו כדי להפיץ את . בניניו שם הרבה כנסיות

המאמינים של השבט הם אנשים חזקים מאד באמונה והם . כתבי הקודש

 .ההוכחה לכך שאלוהים חפץ בגאולתם של האנשים ובהבאתם לידיעת האמת

 ת טורבן מול המוו

שתי התקופות הבאות שלנו בטנזניה היו נהדרות אולם התנסינו בהן בכמה 

 . מבחנים

רופא  , ללא בית חולים. גם ילדינו עברו תאונות ופחדים, כמו ילדים אחרים 

טורבן , ערב  אחד. למדנו לסמוך על תפילות, ושרותי חירום בקרבת מקום

פיטר ואנכי ישבנו . וןנכנס לאמבטיה וכרגיל הוא נעל את הדלת וסגר את החל

חלפו רגעים וגם חצי שעה ואני . בסלון הקטן שלנו ושוחחנו על ענייני היום

, פיטר ניגש? מה לוקח לטורבן כל כך הרבה זמן. התחלתי להרגיש לחוצה

לפתע נשמע קול חזק של . דפק קלות על הדלת ושאל אם הוא עומד לסיים

בוא ונפרוץ דרך ''. את הדלתעמדתי וראיתי שפיטר מנסה לפרוץ בכוח . נפילה

הייתי אסירת תודה שהיה לי את פיטר . שניהם יצאו החוצה. אמר סבן'' , החלון

האזנתי . שניהם היו קרי רוח ושקולים ונראה שידעו בדיוק מה לעשות. וסבן

מעבר לדלת האמבטיה בתקוה לשמוע דבר מה מטורבן ואז נשמע שוב רעש 

גשה של חדלון כפי שהיתה לי כאשר סבן שוב היתה לי    אותה הר. של נפילה

מקווה לשמוע מבני ומקווה , דפקתי בדלת. היה שרוע בזרועותי קודח ממלריה

זה היה קשה יותר ממה .  בכל לבי כי פיטר וסבן יצליחו לפרוץ דרך החלון

ברגע זה מאד . שנדמה בגלל הסורגים על החלון שהותקנו נגד גנבים

 .הצטערתי שהתקנו את הסורגים 

סבן זחל פנימה לפתוח . וך דקות פיטר וסבן הצליחו לעקור את סורגי הברזלת

את מנעול הדלת ופיטר ואנכי מיהרנו פנימה ומצאנו את טורבן מוטל על 

ואז . היתה הרגשת מחנק מחוסר אויר בחדר האמבטיה. מחוסר הכרה,הרצפה

 טורבן. לפתע קלטנו כי להבת האש מתנור החימום  כילתה את החמצן בחדר

. כאשר הוא שמע אותנו דופקים בדלת, וראשו נחבל ממיכל הגז, התעלף ונפל

לא ידעתי אם הוא התעלף בגלל המכה על ראשו או בגלל חוסר . ראשו דימם

פיטר נשא אותו על ידיו החוצה לאויר הצח ושוב מצאנו עצמנו . החמצן

א בזמן תפילותנו דבר נפל. מתחננים לאל להציל את חייו של אחד מילדינו

שוב היינו קרובים מאד . בכינו משמחה ומהקלה! טורבן פקח את עיניו. קרה

 .למוות

 

 לנה מול המוות  
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הגיע . שני  הבנים למדו בפנימיה השבדית של המסיון בנזגה שבמרכז טנזניה

, לנה, עם הילדה הקטנה שלנו, וכך. הזמן לאסוף את הבנים לחופשת הקיץ

הגענו לבית הספר . את הבנים מ לאסוף''יצאנו למסע של שלש מאות ק

כאשר . והחנינו את הרכב בחניה ברחבה הקדמית מחוץ לבנין בית הספר

השארנו את לנה לשחק עם הילדים האחרים בארגז , נכנסנו למשרד הראשי

 .החול

מיהרנו החוצה וראינו את . לא עבר זמן רב ושמענו לפתע צרחות מהילדים בחוץ

שלו מעל בתנו הקטנה ששכבה רובר הענק -אב הבית נוהג את הלנד

, צורחים ומנופפים ידיהם בפאניקה, הילדים רצו סביב. לתמימותה בארגז החול

באימה נוראית ראינו כיצד הוא עוצר . מנסים לאותת לנהג לעצור את הרכב

הדם אזל . הוא לא ידע מה קורה! בבת אחת ואז נוסע אחורנית שוב מעל לנה

ני שהיה לי זמן להבין באמת את גודל לפ. במהירות מראשי וכל גופי נחלש

אם לא ! לנה הקטנה נעמדה. משהו מדהים קרה מול עיניי, האסון שקרה לנו

זה היה כאילו . הרי שעמדתי להתעלף כעת, התעלפתי כמה ניות קודם

במשך כמה רגעים הסתכלתי מוכת אלם בילדתי . שהסתכלתי במת מהלך

ואני התעוררתי באחת לנה התחילה לבכות . רגליי התאבנו. המהלכת 

זהו '': חבקתי אותה בחזקה ואמרתי, רצתי לקראתה. מהשיתוק האמוציונלי שלי

הילדים עמדו סביבי והתבוננו בי . ונשקתי אותה שוב ושוב'' נס שאת חיה 

ואז אחד מהילדים הגדולים . דומעת  ועם שמחה בלתי נשלטת מנשקת את בתי

ת את היד שהחזיקה בלנה לבל האם ראי''. יותר דבר לפתע והפר את הדממה

רק מהבעת פניו הבנתי שאחד ממלאכי .  הסתובבתי והסתכלתי בו. ?''תנוע

אלוהים הצילה . עליון אחז בלנה לבל תנוע כאשר הרכב עבר פעמיים מעליה

, שוב. החזקתי בה ונזכרתי בדברי הנבואה שנאמרו לי בדנמרק. ממוות בטוח

 . כנההאל שלח את מלאכיו לשמור עלינו מכל ס
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 כישוף בדרך אחרת    . 19פרק 

 :ליס -אנה

רנדה חווינו 'אבל עתה בפעם השניה שלנו בסנג,  בעבר כבר חווינו  כישוף

היתה . אלוהים עזר לנו להבין מה קורה מאחורי הקלעים. בכישוף בצורה אחרת

. לי מרפאה ואנשים רבים היו מגיעים לאחר שעת הסגירה ומבקשים תרופות

יום אחד הגיע למרפאה אדם גבוה שנראה איש נאה . ל יכולתיעזרתי להם ככ

תני לי בבקשה אספרין כי יש לי כאב ''הוא אמר '', מאמא''. אבל גם מאד חולה

התכוננתי להכנס למרפאה ולהביא לו את התרופה כאשר בלבי . ''ראש חזק

מעולם לא שמעתי . ''!אל תתני לו דבר'': שמעתי את רוח הקודש אומרת לי

אינני '': חזרתי לחדר ואמרתי לו. גון זה ואז הבנתי כי זה היה דבר אלוהיםדבר כ

. ''לא אינני יכולה לתת לך דבר היום?'' , '' מדוע לא''.  ''יכולה לתת לך אספרין

 .הוא עזב מאוכזב

ספרתי . שעה מאוחר יותר שמעתי כי מישהוא מצא אותו מוטל מת ביער

טוב עשית שלא נתת לו : "ם אמרוואז ה. לאנשים מה קרה ליד דלת המרפאה

אנחנו יודעים כי הוא הלך לרופא אליל לפני שהוא בא אליך ורופא . אספרין

רופא . ''האליל נתן לו רעל כלשהו ואחר כך שלח אותו אליך לקבל אספרין

היו מאשימים אותי , האליל ידע שהאיש ימות ואם הייתי נותנת לו את התרופה

ובעקבות כך החוקר , לו ולא נתתי לו דברכי סרבתי   אמרתי להם. במותו

הודיתי לאל . המשטרתי  ידע שזו היתה אשמת רופא האליל אשר הרעיל אותו

 .שהוביל אותי לנהוג בחכמה

היא היתה מאמינה נוצריה כבר . התנסות נוספת היתה עם אשה בשם אליזבת

 אבל. אך ידעתי שהיא לא היתה כה רצינית בהתייחסותה לאמונה, שנים מספר

: היא אמרה. היא הגיעה אלי וישבנו לדבר על כמה נושאים. היא עדיין למדה

אני מבקשת שתתפללי .  אינני יכולה להביא ילדים, עצוב לי מאד , מאמא''

,  כאן באפריקה אם אשה אינה יכולה להביא ילדים. עבורי שאוכל להביא ילדים

תחלתי כמעט ה. ''גם בעלי נעשה כעוס מאד. הדבר יוצר הרבה בעיות

שמעתי את קול אלוהים בלבי שאמר לי כי יש , שוב, להתפלל עבורה אבל אז

לא , השתוממתי מאד. לה תרופת רופא אליל מסביב לצוארה מתחת לחולצתה

אני חשה שאת מחביאה תרפות רופא אליל סביב , לא: "אמרתי לה. האמנתי

אמרה  אני היא '', לא. הו לא''."  תראי לי מה יש לך מתחת לחולצה. צווארך

אינך יכולה לערבב , ''אמרתי'',  אבל את יודעת''. ''רוצה רק שתתפללי עבורי

עליך לבחור את מי . אינך יכולה לערבב בין השטן לאלוהים, אופל עם אור

אם הלכת לרופא האליל וקבלת את תרופתו  אז עליך . מביניהם את תשרתי
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קש סליחה להביע חרטה ולב, לדחות את עבודת השטן, להשליך אותה

היא . ''רק אז תוכלי להתפלל ולבקש מאלוהים שיתן לך ילד. מאלוהים

היא פתחה את חולצתה ואמרה כי יש . התחילה לבכות ודמעות זלגו על לחייה

אם את רוצה '' . לה שקית קטנה על צוארה עם קצת תירס מרופא האליל

הסירה  היא. ''עליך להסיר את השקית הזו ולדחות את עבודת השטן, שאתפלל

בשם ישו אני דוחה את כל עבודת השטן '': זרקה אותה ואמרה, את השקית 

 .''ואני רוצה לעבוד את האלוהים ולהאמין בו

אל תתני . עכשיו אנו יכולות להתפלל לאלוהים שיעזור לך'': שמחתי ואמרתי

לרופא האליל להיכנס שוב לחייך כי הוא פועל בחשיכה ואת צריכה להיות 

 .התפללנו יחד ואז היא חזרה לביתה. ''רכי האלבאור וללכת בד

 

אחרי . היא שמחה מאד. בן נוסף, מקץ שנה היא ילדה בן ושנה לאחר מכן

אליזבת ובעלה החליטו לעבוד את האל ולהיות  נאמנים , ההתנסות הזאת

לא להיכנס מיד לכל משימה אלא להקשיב   -זה היה לקח גם עבורי . לכנסיה

באפריקה יש הרבה דברים רעים שפועלים . והיםקודם לכן  לקולו של אל

 . בחשיכה ואנחנו צריכים להיות מאד זהירים ולהבדיל בין טוב לרע

ראינו כי גם בדנמרק דברים כאלה קורים כשאנשים נתפשים לכל מיני אלילים 

זו באמת משימה קשה לבחור בין דרך האור לבין דרך . ואמונות טפלות

 .החושך

העבודה גדלה . ו מסיונרים חדשים מנורבגיה ומדנמרקכעבור זמן הגיעו אלינ

נדרה 'עבדנו חמש שנים נוספות בסנג. במהירות והתפשטנו למקומות נוספים

לאחר מכן התבקשנו מהמסיונרים בסינגידה לבוא לשם ולקחת . י'שליד איטיג

 . על עצמנו את העבודה במקום

בדנמרק והסתובבנו יצאנו לביקור קצר  ,י'איטיג, דרה'כעבור תשע שנים בסנג

 . בכנסיות בהן ספרנו על הצרכים בטנזניה

 

י 'מ מאיטיג''ק 100-סינגידה היא עיר גדולה יותר השוכנת במרחק של כ

ממקום זה המרחק לבית .  והסכמנו לעבור לשם ולעזור למשך שלש שנים

שלשת השנים שעבדנו שם היו . מ''ק 200הספר בו הילדים למדו היה כבר רק 

כך שיכולנו להתמסר , חברתיתלא היתה לנו הרבה עבודה . תמאד מבורכו

 . היה תענוג  לעבוד בצוותא עם המנהיגים האפריקאים.  להקים עוד כנסיות 

, מקץ שתים עשרה שנים מלאות בטנזניה הגיע העת שהילדים יחזרו לדנמרק

 ! ולנו הגיעה העת להינפש, להרחבת והשלמת החינוך שלהם

 דנמרק  , בלאוהוי

של  רצינו למלא את רצונו. אבל לא ידענו להיכן, ו כי עלינו לחזור הביתהידענ

פיטר במנסרת העץ   ,דברנו על כך שנחזור לעשות את שעשינו קודם לכן. האל
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התפללנו הרבה בקשר לכך ויום אחד שאלנו את  .ואני בעבודת בית חולים

 .''?היכן נעדיף, ור בעבודה כנסייתיתולעז  אם נבחר ללכת'' : עצמנו

 
 אנחנו כמשפחה תמיד שרנו וניגנו בשמחה      

 

בקרנו בהרבה כנסיות כשהיינו בדנמרק ושנינו סברנו כי נעדיף כנסיה קטנה 

יחד עם ,  יהיה זה מקום טוב לשהות בו לנו ולילדים. בבלאוהוי ביוטלנד

אך לא ידענו אם כנסיה זו תזדקק לנו ולא רצינו . החקלאים השייכים לכנסיה

אבל הרגשנו בבטחון כי זה יהיה המקום .  לו שמבקשים לבוא ולעזורלהיות א

 .היחיד בו נרצה לשהות ולכן התפללנו לזאת

'' : שלשה חודשים מאוחר יותר קבלנו מכתב מהנהלת הכנסיה בו הם כתבו

שלחנו לכם מכתב לפני שלשה חודשים בו שאלנו אם הינכם מוכנים לבוא 

אולי מכתבנו אבד !  טרם  קבלנו תשובהאולם ,  ולשרת ככמרים בקהילה שלנו

 .''!בדאר

זו היתה אחת ההחלטות הטובות ביותר ! ענינו להם מיד כי אנו מוכנים לבוא

שרתנו בכנסיה בבלאוהוי במשך שמונה שנים וכל יום היה  !שעשינו מעולם

במשך שלשת השנים הראשונות נשארנו במקום להקים את ! ברכה מאלוהים

הקהילה בנתה . ובת הקבוצה הקטנה של המאמיניםהכנסיה ולעשות הכל לט

חודשיים –לנו בית יפה ואז אמרו לנו כי אם ברצוננו לחזור לאפריקה לחודש

אנו חופשיים ללכת לאחר , אנו יכולים לעשות כן, לעשות שם עבודה כל שהיא

הם ימשיכו לשלם לנו את ! אבל רק שנחזור אליהם חזרה,  משאלות לבנו

 !  נפלא. ורנו מדי יוםהמשכורת ויתפללו עב
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במשך כל השנים הבאות נסענו . זוותקופה נפלאה  אלועל שנים הלאה נספר 

 !אבל תמיד שבנו לבלאוהוי, ועבדנו במקומות רבים בעולם

מספר רב של אנשים הצטרפו . אלוהים ברך את הכנסיה הזאת בדרך מיוחדת

 !השבח לאל. לאמונה והיה עלינו להרחיב את הכנסיה שלוש פעמים

 

 
 לדנמרק למספר שנים 1975-לאחר שלוש שנים בסינגידה חזרנו ב
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 הכנסיה לאחר ההרחבה השניה

– לדנמרק :  IIחלק 

 לאחר שתים עשרה שנה בטנזניה
 

  קוריאה ויפן.  21פרק 

 :פיטר
משהו , דנמרק, אחר שלש שנים בהן הנהגנו את הכנסיה בבלאוהוי, 1978-ב

ם לשבוע ימים בקוריאה יחד עם אנשי הוזמנתי לסמינר כמרי. מיוחד קרה

רצינו לסוע לשם וללמוד על הכנסיה . שבדיה ודנמרק, כמורה מנורבגיה

דנמרק שלחה מסיונרים לדרום קוריאה ללמד את ,שנים קודם לכן . בסיאול

עכשיו שמענו על המאמינים בקוריאה שהיו מאד מאד פעילים . כתבי הקודש

 .ואשר מנו אלפים

לכן החלטנו  יחד עם כמרים . ת והתקדמו מאד בפעולותיהםהם בנו כנסיות רבו

נוספים לסוע לשם ללמוד על תכניותיהם ועל  דרך פעולתם שקידמה אותם 

 .כה מהר

 

אבל אף אחד לא ידע כי ברשותנו , גם אנה ליס וגם אני רצינו לסוע לקוריאה

 אולי משום, ליס רצתה מאד לסוע גם היא-אנה. עבורי,היה כרטיס אחד בלבד

 .כל דבר ביחד -עבדנו יחד ושרתנו יחד. שהתרגלנו לעשות כל דבר יחד

הייתה  דפיקה על דלת , יום אחד לפני שהיה עלינו לשלם עבור הכרטיס

כולנו  '' : ובחורה צעירה נכנסה ואמרה, שםן שגרנו, מטבחנו בבלאוהוי
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ים תרמנו כסף כי  כולנו רוצ[ ר''זה היה מרכז שיקום בו כיהנתי כיו]בבטסדה 

נדהמנו משום שלא אמרנו דבר לאיש . ''ליס תיסע עם פיטר לקוריאה-שאנה

אבל הם הרגישו כי עליהם לאסוף כסף מכל . על כך ששנינו רצינו לסוע

זה היה בדיוק הסכום , האנשים היקרים האלה במרכז וכאשר ספרנו את הכסף

ו בכל כמעט בכינו משום שנוכחנו כיצד אלוהים דואג לנ. שנדרש לכרטיס השני

 .פרט קטן

גדולה מכל כנסיה , הלכנו לכנסיה, שהינו במלון נחמד. זה היה טיול נהדר

זה היה בנין . מאמינים 300,000-אחרת שהכרנו ובכנסיה זו התכנסו למעלה מ

ולכן המנהיגים החלו את . אבל עדיין היה צר מלהכיל את כל האנשים, ענק

 .ישות במהלך כל היוםשמונה פג -הפגישות מוקדם בבקר והמשיכו עם שבע

הוא היה מאד אדיב ושקט והוא הטיף על . או'שמו של הכומר היה יונגי צ

כאשר  .האמונה ועל אלוהים הכל יכול  והקהל כולו היה מאד קשוב לדבריו

 . הם תרמו כסף רב ביד נדיבה, המתכנסים התבקשו לתרום לבניית הכנסיה
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, התפילה הר, ם מיוחדהיה להם מקו. הם התפללו במשך שעות בליל ששי

, להם בעיה אם היתה. אליו הם היו הולכים למשך שבוע שלם של התבודדות

. הם היו הולכים להר להתפלל ולצום למשך שבוע שלם, כגון עם צפון קוריאה

צום ואמונה ולימוד של דבר , הסוד שלהם היה תפילה. שמענו על כך שוב ושוב

ו להיווכח כי הם מאד מסורים יכולנ.כל הכנסיה היתה פעילה. האל וחסדו

 . לעבודת האל

הרגשנו רצון עז לחזור לדנמרק . אמונתנו התעצמה מאד  במשך שבוע זה

אולם לפני עוזבנו את . זה בדיוק מה שהיה דרוש לנו. ולעשות משהו מיוחד

ובו הם שאלו אם , הגיע אלינו מכבת מיפן מהמסיונרים הדניים שם, קוריאה

אתם '':  הם אמרו. ת שלהם במשך שלשה שבועותנוכל לבוא וללמד בכנסיו

היה לנו שבוע מבורך  .''אתם יכולים לבוא ולבקר גם אותנו, כה קרובים ליפן

השתוממנו לראות כי ביפן . בקוריאה והיו לנו גם שלשה שבועות נהדרים ביפן

ידענו כי היפנים הם . אחרים העשויים מאבן ומחומרים, אנשים עבדו אלילי אבן

 . אנשי עסקים מוצלחים ומוכשרים בדברים נוספים, ליגנטיםמאד אינט
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.  אלהי אברהם יצחק ויעקב, אבל התפלאנו כי הם לא ידעו על האלוהים החי

ששהינו ביפן ללמד את דבר  עשינו כמיטב יכולתנו במשך שלשת השבועות

האל ושמחנו לשמוע כי הכנסיה בקוריאה רצתה לשלוח ליפן כמה מאות 

 .ילמדו שם על האלוהיםמסיונרים ש

כאשר חזרנו לדנמרק מבקורנו בקוריאה וביפן התגבש אצלנו סוג חדש של 

, ראינו כי בהקדישנו את עצמנו לאל ובעשותנו כל אשר ביכולתנו למענו. אמונה

ראינו כי המנהיגים , כן-כמו. אנו תורמים בכך רבות לטובת הכנסיה שלנו

 במלחמה'' חיילי החזית''היות עלינו ל. צריכים לעמוד  בראש המאמינים 

ידענו כי הכנסיה שלנו קטנה מדי לאור מספר המאמינים הרבים . הרוחנית

כאשר באנו לכנסיה באותו לילה ודברנו . שעשויים להצטרף בעזרתו של האל

כמה . נדהמים וספקנים, הם הסתכלו עלינו, על הצורך להרחיב את הכנסיה

 ויפה        רצינו לבנות כנסיה גדולה ואנ''  ?אבל מהיכן נשיג את הכסף'': מהם אמרו
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 הפצת דברי אלוהים ברדיו ביפן        

 

בואו נתפלל לכך במשך החודש הקרוב '': אמרנו לאנשים. שתצריך כסף רב

כל אחד יגיד איזו עבודה פרקטית , וכאשר נשוב להתכנסות שלנו בחודש הבא

 .''ומה הוא יכול להריםהוא יכול לעשות למען בניית הכנסיה או איזו תר

לא . חשבנו על כך. ?''מה אנו ניתן'' : ליס -כאשר הלכנו לישון שאלתי את אנה

יום אחד התברר לנו כי אנו . אבל התפללנו רבות על כך. היה לנו כמעט דבר

החלטתי כי '' : כאשר באתי לאסיפה הכללית אמרתי. יכולים לעשות דבר גדול

תשלמו לי רק את מחצית המשכורת הבאה אתם . אני אנהל את הפרויקט הזה

אנו נמכור את הרכב . ליס תשיג לה בינתיים עבודה בבית חולים-אנה.  שלי

נשים במשמרת , את כל הכסף שנשיג מכל זה. שלנו ונקנה במקומו רכב ישן

אם '': ואז כל אנשי הכנסיה התעוררו ואמרו. ''לצורך בניית הכנסיה החדשה

הם היו מאד נרגשים . ''נחנו יכולים לעשות יותראז א,  אתה יכול לעשות זאת

כעבור זמן . והתחילו לרשום על גבי פתקים כמה כל אחד מהם יכול לתרום

 .נצבר ברשותנו מספיק כסף להתחלה, קצר
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 הכנסיה לאחר ההרחבה השלישית  

 

בנס הזה שקרה יכולנו לראות כי בכוח האמונה והרצון שלנו לתת ולהתקדם 

הקמנו הרבה קבוצות . לכנסיה להתמלא באמונה וברצון לתתעזרנו גם , הלאה

התחלנו להרחיב את הכנסיה . אמונתו של כל אחד גברה, אמונה ובכך

הכנסיה יפה מאד ואנו מודים לאל . סיימנו וערכנו חגיגה גדולה 1980ובסביבות 

מרגיש כי זו , אפילו הילדים שבאים לכיתות דת בימי ראשון, כל אחד. על כך

 .משום שכל אחד נאות להציע תמיכה ותפילה לבניה לושייכת כנסיה ה
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 בלב ערבות אפריקה -פליטי בורונדי. 21פרק 

 :ליס-אנה

הודינו לאל על הכנסיה בבלאוהוי משום שאנשי הכנסיה ידעו מה כבד עלינו 

יצאנו לעזור . העול לעזור לאנשים ולארצות העניות  ולכן  הרשו לנו לסוע 

וגם הכנסיה בבלאוהויי . ך שלשה חודשים אחת לשנהבמקומות אחרים במש

 .בורכה כי היא גדלה ואנחנו הרחבנו אותה פי שלשה כאשר שהינו שם

 70-רוב העולם שמע על המלחמה הנוראה שהתרחשה בבורונדי במשך שנות ה

שמענו על בריחת האנשים , כאשר סיימנו את בנית הכנסייה בבלאוהוי. 80-ו

שבטים נלחמו בשבטים  ומאמינים . סבלו ורבים נהרגו רבים. מבורונדי לטנזניה

איכשהו היו כאלה שנמלטו . רבים גם נרצחו ואחרים הושמו בכלא. רבים נרדפו

את , אנשים אלו לקחו עמם רק את הילדים. ושהסתתרו ביערות בגבול טנזניה

שם הם שהו עד שהאל עזר להם לחצות . ספרי כתבי הקודש ומעט מזון לדרך

 .להיכנס לטנזניהאת הגבול ו

שם הממשלה ונוצרים רבים דאגו ,  לקיגומה,הם הגיעו לבסוף למערב טנזניה 

. שם הם הקימו מחנה זמני, מאוחר יותר הם עברו לפנגלה במרכז טנזניה. להם 

ליד טבורה , ארבעה חודשים מאוחר יותר הם עברו שוב והפעם לאוליאנקולו

. יסי על מנת למנוע רעבהממשלה הקימה ביער מחנה בס. במרכז טנזניה

, מחלות התפשטו במהירות. הפליטים בנו בקתות עץ והחלו לעבד את האדמה

החלה התופעה הטרגית של אנשים הקוברים את , ובגין המחסור במזון ובגדים

 . ילדיהם

הממשלה , בדיוק כאשר הפליטים התחילו להסתגל לבתי המגורים שלהם

. הפליטים מבורונדי פוצלו לשתי קבוצות,  בעקבות כך. חירום הכריזה על מצב

. איש למקום אחר 25,000רכבות ומשאיות הופיעו לפתע משום מקום והעבירו 

הפליטים מצאו , כאשר הם שהו באוליאנקולו. זה גרם להלם מוחלט ולסבל רב

עתה הם שוב נעקרו ממקומם ויכלו לקחת . מקלט איש עם רעהו ושלוה יחסית

 .רק מה שהצליחו לסחוב ביד עמם

אולם הם העדיפו לעזוב את מקומם , כמה כמרים הורשו להישאר במחנה

הקבוצה הגיעה , לאחר מסע של כמה ימים. הבטוח ללכת עם צאן מרעיתם

היה קשה שלא לשקוע בדכאון כאשר הפליטים . לבסוף למערב טנזניה

 .י בתיםהתבוננו בעצים שהיה עליהם לכרות על מנת לבנות שוב אלפ

יום אחד רוח האלוהים . פיטר ואני היינו עדיין בדנמרק, בזמן  שכל זה התרחש

ידענו כי נקראנו . דברה ללבנו והורתה לנו ללכת אל פליטים אלה ולעודדם

תוך . להביא אליהם את דבר האל ולעזור להם ככל יכולתנו, לבוא ולחזקם

החלטנו הפעם . פריקהימים ספורים מצאנו את עצמנו שוב מתכוננים לעזוב לא
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שנים ובארצנו נהוג לערוך חגיגה  14מלאו לה . בתנו, לקחת אתנו את לנה

זה נתון לבחירתך לחגוג כאן '': אמרנו לה. גדולה כאשר בנות מגיעות לגיל זה

היא בחרה לבוא אתנו לראות את . ''את יום ההולדת או לבוא אתנו לטנזניה

 .אפריקה היכן שהיא נולדה

הציעו להשאיל לנו את , מסיונרים נוצרים, חברים שלנו, טנזניהכאשר הגענו ל

הרכב . הלנדרובר שלהם כדי שנוכל לצאת למסע הקשה הזה לתוך הערבה

יצאנו לדרך , למרות זאת. היה במצב ירוד ותהינו אם נוכל להשלים את הנסיעה

בקש להתלוות אלינו , הכומר סימבה, חבר ותיק שלנו. למסע של שלשה ימים

הוא היה אדם יקר בעל אמונה שהשתתף במשימה שלנו לעזור . הלנסיע

היינו , ומלבד זאת,לאפריקאיים יש חוש כוון טבעי . היינו אסירי תודה. לפליטים

 .זקוקים לכל תפילה נוספת על מנת לעבור בשלום את הנסיעה הקשה

בנקודה מסויימת . עשינו את דרכנו לאורך מעברים ביערות ובשבילים צרים

זבובים אלה הם בעלי סיכון תברואתי . צה-בנחיל עצום של זבובי הצה נתקלנו

, מתוך חרדה. הגורם לאלפי אנשים ללקות במחלת השינה, ענק באפריקה

אולם כל מאמץ , סגרנו מיד את חלונות הרכב כדי למנוע מהם לחדור לרכב

לנה ואנכי חבטנו בהם , סימבה. שעשינו למנוע מהם לחדור פנימה עלה בתוהו

רץ עד כמה שיכולנו ופיטר האיץ את הנסיעה בחום הנורא ששרר ברכב עם במ

הזבובים , עם תפילות רבות ועם הרבה מכות, תודה לאל. החלונות הסגורים

  .עד שהם פסקו יםמרחק של כמה מייללזה נמשך כך . מתו ולא עקצו אותנו

 

מחנו ש, עייפים וסחוטים מהנסיעה. ת יעדנוראינו לבסוף א, כעבור יומיים 

הכומר מוסה שמע שאנו עומדים לבוא ומאד . לראות את המנהיג בא לקראתנו

כמנהיג . הוא רץ לפני הרכב כמה מאות מטרים לקראת המחנה. התרגש מכך

אנשים התאספו סביב . הוא רצה להוביל אותנו בקטע האחרון של הנסיעה

חיכו  הם, לפי מיטב הנוהג באפריקה. הכניסה למחנה וחיכו בסבלנות לבואנו

הסתכלנו סביב על הצבור ושמחנו שאלוהים שלח אותנו . לנו במשך יום תמים

במשך היום הם .  מדוכאים וסחוטים, הם נראו מיואשים. אל האנשים הללו

עבדו קשה ובלילה השינה שלהם הופרעה על ידי קולות חיות הבר ורחש המוני 

אבל ,  ים ומזוןמעט בגד, היו להם מגורים רעועים. צה הקטלניים-זבובי הצה

לעתים אפריקאיים מעבירים את כל . הקשה מכל היה שלא היתה להם כנסיה

 .מקום בו הם מקבלים עידוד וחיזוק, הכנסיה היא מקום מפגש . יומם בכנסיה

 

הם החלו לבכות כאשר  הפליטים אספו מוטות עצים ובנו בקתה מעשבים בה י

ין באל ולעמוד איתן פיטר דרבן אותם להאמ. האל השיב את רוחם השבורה

בואנו נראה לכן כתשובה גדולה . כלו להיפגש.במשבר הקשה שלהם

זה היה מרגש לראות את האנשים מתאספים סביבנו ברגע שיצאנו . לתפילתם



110 
 

. אמרנו להם כי אלוהים דבר אתנו כאשר היינו עוד בבית בדנמרק. מהרכב

דבר גם הוא  הכומר סימבה .שרנו להם שיר קטן בשפתם, ואני , לנה, בתנו

ראינו איך השמחה חזרה לפניהם כאשר הזכירו להם את הבטחות . בשם האל

לא יכולנו להישאר זמן רב מדי כי היה עלינו לחזור לפני החשיכה אל . אלוהים

, ארבעה ימים-השומרים אמרו לנו כי אם לא נחזור תוך שלשה. השומרים שלנו

 .הם ישלחו אנשים לחפש אחרינו

 

 

שים לבנות קודם כל את בתיהם ולאחר מכן לקחת ענפים עודדנו את האנ

אתם יכולים לייבש את '' : אמרנו להם. גדולים וליצור לבנים לבניית כנסיה

הלבנים בשמש ואז תוכלו לבנות במהירות את הכנסיה ואנחנו נעשה הכל 

לעזור לכם  ולשלוח כסף על מנת לקנות את פחי הברזל הדרושים לבניית 

חו וכה היו מעודדים וזה העניק להם כוחות מחודשים לבנות הם כה שמ. ''הגג

 .את בתיהם ולאחר מכן את הכנסיה

פיטר לא . הרכב שלנו נקלע לתקלות, בדרך חזרה  בדרכי ההרים הארוכות

נשמתי נעתקה . פיטר ירד מהרכב. יכול היה להחליף הילוכים והרכב נעצר

ל והשתמשנו במרבית לא נשאר לנו אוכ. כאשר ראיתי עקבות אריה על הדרך

. פיטר הסתכל מתחת לרכב לראות מה היתה התקלה. המים שהיו ברשותנו

היינו . לפתע הבזיק בי הרעיון להניח את ידי על מוט ההילוכים ולהתפלל

 אבל מעולם לא התפללתי עבור מוט, רגילים להתפלל עבור דברים מוזרים 

מוט ההילוכים  הנחתי את ידי על, בעוד פיטר בודק את הרכב! הילוכים

פיטר קם ואני . התפללתי בשפת התפילות המיוחדת שלי. והתפללתי בכל לבי
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הסרתי את ידי במהירות משום שהרגשתי מגוכחת להתפלל עבור מוט 

הדבר '': ואז הוא אמר. התיישב ונראה אובד עצות, פיטר נכנס לרכב. הילוכים

 .''!לוכים ולהתפללהיחיד שנותר לנו לעשות הוא להניח את ידינו על מוט ההי

יחד הנחנו את ידינו על מוט . אחרי הכל לא הייתי כזו משוגעת. נאנחתי בהקלה

. הרכב הניע כראוי. ההילוכים ובקשנו מאלוהים כי יעזור לנו לחזור בשלום

שוב , כשהכל נראה בלתי אפשרי וללא תקוה! אלוהים פעל גם כמכונאי

 .אלוהים התערב בשמחה

 

 

. 

ק ספרנו לכל חברינו על המסע שלנו ואז אנשים החלו כאשר חזרנו לדנמר

היו כה הרבה מאמינים בקהילה של בורונדי . לתת כסף לבניית כנסיות חדשות

שהיה עלינו לבנות שלש או ארבע כנסיות עם אלפי מקומות בכל אחת כדי 

היתה שם משלחת מסיונרית שבדית שדאגה לכסף ופקחה . להכיל את כולם

 .ל באמת תוכנן כראוי על ידי אלוהיםכך שהכ, על העבודות

 

היה זה כעבור כמה שנים שרוח אלוהים דיברה אלינו שוב והורתה לנו לשוב 

לפליטים היו עכשיו בתים קטנים והם דאגו בעצמם למחסורם על ידי . לביקור
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. ממשלת טנזניה עזרה לפליטי בורונדי למצוא שטח לגור בו. עיבוד האדמה

הפליטים חיו . ש באופן קבוע אשור ליציאה בשטחאולם עדיין הם נצרכו לבק

מדי יום בקשיי החיים  הם נאבקו. מנותקים מהעולם וללא תקשורת , מבודדים

, שהינו עמם שבוע ימים. הם נזקקו לעידוד מתמיד מהאל. והיה לזה מחיר

, אלפי אנשים שמעו על כתבי הבשורה. דורשים בפניהם את דברי האל

הכנסיה שהם בנו . נת אלפים מאמינים בכנסיהוכתוצאה מכך היו עתה שמו

,  הם החלו לאסוף אבנים גדולות וחומרים לגג. בתחילה היתה כבר צרה מהכיל

לעצים ולחומרים , אולם לא היה להם כסף למלט. לבניית כנסיות חדשות

ידענו כי אלוהים רצה כי נעזור לקנות מלט . נוספים כך שבניית הכנסיה נעצרה

אבל התפללנו בחזקה ולא ארך הזמן וכסף , א היה לנו כסףל. וחומרים אחרים

וכן לא ארך הזמן עד שבנייתן של שלוש כנסיות  . הגיע מדנמרק לצורך זה

אולם  זה ,  שהינו במקום שבוע אחד בלבד! הושלם והן נפתחו לחג המולד

 .הודינו ושבחנו את אלוהים אשר נענה לתפילותינו. הביא לתוצאות מבורכות

ח לפנינו דלתות לספק חומרים גם לבניית כיתות לימוד דת  לאלפי אלוהים פת

. ך וספרים אחרים''הילדים במחנה וכן להקמת מרכז ספרות בו נמכרו ספרי תנ

ולכן . בא לבקרם רק אורח אחד, במשך כל השנים שחלפו מאז שבקרנו אותם

 -היתה זו מעורה מיוחדת מאד עבורם כאשר באנו לבקרם שוב לרגל חנוכת

השבח לאל אשר קרא לנו ואשר איפשר . ית של שלשת הכנסיות החדשותהב

כל דבר נראה בלתי , במשך כל השנים האלה בעבר. לכל זאת להתגשם

 .אבל אלוהים הפך הכל לטובה. אפשרי

הם שימשו דוגמא , בכל אשר פנו . פליטי בורונדי הביאו ברכה מרובה לטנזניה 

קרים רבים בהם אלוהים איפשר  היינו עדים למ. טובה לברכתו של אלוהים

לעתים הם נקלעו למדינות שהיו סגורות . לנוצרים לברוח מארץ אחת לשניה

הם שמסוגלים ללתת עדות , דוקא פליטים אלו, אבל עדיין. בפני מיסיונרים 

 .אלוהים הפך את מנוסתם לארץ אחרת לברכה. חופשית על אמונתם בישו

 

 

 

 

 

 



113 
 

 הבאוגנד נודע–אל הבלתי.  22פרק 

 :פיטר

הוזמנתי לשאת דברים בכנסיה , בעודני עובד בלאוהוי, 1981בשנת 

דברתי על עבודת המסיונרים בפני קהל של אלפיים . הפנטקוסטית בדנמרק

התרגשתי מאד בקשר לעבודת , כאשר הקשבתי לדברי אלוהים בלבי. איש

לנוכח כל ,על הבמה , שם. אולם הרגשתי במיוחד כך לגבי אוגנדה , השליחות

ידעתי כי לאלוהים יש דבר מה מיוחד עבורי . אני מודה כי פרצתי בבכי, הקהל

, יש צרכים גדולים באוגנדה'': ליס–כאשר חזרתי לחדרנו אמרתי לאנה. לעשות

אני מרגיש כי הם זקוקים . אלוהים ישלח אותנו בקרוב לשם לעזור לבני אמונתנו

ת הדור הצעיר כך שהם יוכלו להדריך א, לעזרה לבית הספר הדתי שלהם

והם זקוקים לכסף על מנת לשקם את הבנינים . לשאת דרשות בכנסיה

ידעתי מאותו רגע כי עומדת בפנינו נסיעה נוספת . ''שנהרסו במלחמה

 .ומשותפת

אוגנדה סבלה לאחר שמשטרו של אידי אמין השתלט על כל המדינה והרס 

אחרים . ו לחלוטיןאלפי אנשים נהרגו מדי יום ואלפים נוספים עונו ונשבר. הכל

אבל שמענו את קולו של אלוהים וידענו . לא הכרתי איש שם. הושלכו לכלא

החלטנו להביא את הנושא לפני אלוהים מדי יום ולהאזין . שעלינו לציית לו

ידענו כי אלוהים יפנה אותנו אל האנשים שזקוקים . להנחיותיו ולתכניתו

יינו כך שידענו כי דבר שמענו  לקולו כה הרבה פעמים במשך ח. לעזרתנו

אולם לא ידענו מהו הצעד הראשון שעלינו , השליחות עכשיו היא רצינית

 . לעשות לביצוע המשימה

קניה . קניה, שנינו ידענו כי חשוב שנצטרף לכנס הפנטקוסטי העולמי בניירובי

ידענו שהכנס הוא ארוע חשוב בו אלוהים ידבר אתנו על . היא שכנה לאוגנדה

לא היו רבים שהסכימו , למרות שנסינו לארגן קבוצה מדנמרק. המשך דרכנו

עמוק בלבנו ידענו כי אלוהים יאפשר לנו . להצטרף ולכן זנחנו את הרעיון

אילו היינו יוצאים כקבוצה היינו מקבלים כרטיסי טיסה . איכשהו להגיע לשם

היה עלינו למצוא מימון לכרטיסי . אבל איש לא רצה להצטרף, ומלון בחינם

 .סה ממקור אחרהטי

נשים אלו . שתי נשים באו לביתנו והציעו לנו כסף לנסיעה, יומיים לאחר מכן 

יכלו לשמור את הכרטיסים לעצמן אולם איכשהו הן הושפעו לשלם עבור 

 . כרטיסינו

 

כיצד ליצור קשר עם האנשים המתאימים , השאלה הגדולה הבאה היתה

ם על העבודה המסיונרית שהיו אחראי, חלק מחברינו הנורבגים. באוגנדה

שמעו כי אנו מתכוננים להגיע לאוגנדה ורצו שנקח אתנו כמה קלטות , באוגנדה
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קבלנו את שמו וכתובתו של האיש . שהיו מיועדות לעלות לשידור ברדיו אוגנדה

חברינו . שאמור היה לקבל את הקלטות ובצורה זו מצאנו את הקשר הראשון

כומר , שר עם אדם בשם ליאו רוסיביגאנגו הנורבגים גם הציעו לנו כי ניצור ק

 .מכנסיה אחרת באוגנדה אשר עמד להשתתף בכנס בקניה

 

לפני . התחלנו לחפש את ליאו, לאחר שהשתתפנו בכמה הרצאות בכנס בקניה

ליס ואנוכי התפללנו ובקשנו מהאל להובילנו -אנה, תחילת היום הבא של הכנס

שהוא , שהיה לנו עליו היה היו שם מאות אנשים והתיאור היחיד. לליאו

 .אפריקאי גבוה ומרכיב משקפיים

שוחחנו קצת ואז . אלוהים הוביל אותנו אל ליאו, בין המוני האדם, איכשהו

ליאו שמח למשמע הדבר . אמרנו לו כי אלוהים הטיל עלינו משימה לאוגנדה

הוא הבין כי אלוהים הטיל עלינו משימה . ולכך שאלוהים רוצה לעזור לאוגנדה

ידענו כי . עבוד עם השבטים באוגנדה שלא שמעו על השליחות של ישו ל

שלשתנו  התחלנו לעבוד על , בבניין הכנס , ואז. אלוהים הפגיש בין כלנו

לליאו היו הרבה שאלות . הכנת תכניות מהירות על מנת להתחיל במלאכה מיד

 .פרקטיות שעזרו לנו לחשוב על פרטים שאחרת היינו מחטיאים אותם

משום , בירת אוגנדה, נו שהדרך הקלה ביותר תהיה ליסוע לקמפלההחלט

למחרת היום בו הסתיים . שנוכל לשאול את הרכב של בננו שהוצב בקניה

 .החלטנו ליסוע, הכנס בניירובי

האכזריות . הוקל לנו. ליאו הכיר את פני השטח המסוכנים ורצה להצטרף אלינו

. תוהו ובוהו וטרור ברחבי אוגנדה של אידי אמין ושל השלטון הצבאי שלו הטילו

 .עשינו דרכנו לאורך כבישי החצץ המחוספסים ועברנו את הגבול  לאוגנדה

הופיעו שני שוטרים שאותתו לנו ,משום מקום,לא הרחקנו ליסוע כאשר לפתע 

מה השוטרים מבקשים ומה הם בוחנים , מתוחים, עצרנו והסתכלנו. לעצור

אחד . מבקש מאלוהים כי יגן עלינו, פילההייתי נפחד ולחשתי ת. בתוך הרכב

ליאו הסביר להם בשקט מי אנחנו ולאן פנינו . השוטרים כוון אלינו את נשקו

שני השוטרים פתחו את דלתות המכונית , כעבור זמן שנראה כנצח. מועדות

במשך כל . הם רצו הסעה לקמפלה ואנו לא יכולנו לסרב. ונכנסו פנימה 

מה פעמים על ידי כוחות צבא ומשטרה שפטרלו נעצרנו כ, נסיעתנו לקמפלה

הבנתי כי אלוהים הוא שצרף את , בחושבי על כך מאוחר יותר. לאורך הדרכים

הם היו בעלי דרגות גבוהות וכל פעם שהגענו . האנשים האלה לרכבנו

הם היו . החיילים הבחינו בהם וסימנו לנו להמשיך בנסיעה, למחסומי דרכים

להבטיח שתהיה לנו נסיעה חלקה כל , אלוהיםכמלאכים שנשלחו על ידי 

 .עיר הבירה, הדרך לקמפלה

היינו באחור , בגלל העיכובים שנקרו בדרכנו. עוצר הוטל כל ערב על קמפלה

ליאו נזכר . החל להחשיך. לפני התחלת העוצר, ולא היינו בטוחים כי נגיע בזמן
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בל כשהגענו א, נסענו מהר. בבית ספר קתולי בו נוכל קרוב לודאי להתאכסן

, הם נאותו, לאחר תחנונים לאנשים בפנים. ראינו כי השערים היו נעולים

שמחנו מאד שליאו היה . לפתוח את השערים ולהכניסנו פנימה, לשמחתנו

הודינו לאל על שמצאנו אכסניה . כי בלעדיו לא היינו מצליחים בנסיעה, אתנו

, אך כשחזרנו.ביתההסענו את ליאו ה, לפני שהתארגנו לשהות בבנין. ללילה

, צפרנו והדלקנו את אורות הרכב, דפקנו על השערים. השערים היו שוב נעולים

עם . אנשים פחדו לפתוח דלתות בלילה. אבל איש לא שמע ולא ראה אותנו

, מחוסר אונים, ושוב. אנשים פחדו מכל רעש קטן. רדת החשיכה החלו היריות

הרמנו ראשינו ולפתע שמענו את . הרכנו ראשינו ובקשנו את אלוהים שיעזור לנו

הודינו לאל ששלח מישהוא לפתוח . רעש השער כאשר מפתח הוכנס למנעול

 .את השער והודינו לאיש על אדיבותו ואומץ לבו

אנשים היו . התחלותנו באוגנדה היו שונות מהתנסויותנו האחרות באפריקה

לדברים  זה לא הפתיע בהתחשב בכך כי הם נחשפו בארצם. חשדניים כלפינו

היה זה כה שובר לב לראות אנשים מכובדים הופכים לצללי אדם . נוראים

כל יום ראשון . הכנסיה בקמפלה היתה כעין נוה מדבר של תקוה. מפוחדים

עומדים שעות עם ידיים מושטות אל על , בבוקר הכנסיה היתה גדושה בעם רב 

 .הרגשנו את נוכחותו החזקה של אלוהים בכנסיה. בשבח לאל

אלוהים דבר אלינו ואמר , ואף בעוד שהיינו בדנמרק, ני שנסענו לקמפלהלפ

לנו ללכת ולהפעיל מחדש את בית הספר לכתבי הקודש ולתמוך בכנסיה 

ידענו גם בלבנו שאנו הולכים לעזור להרבה ילדים . שנפגעה במשך המלחמה

כשהסתכלנו סביבנו בכנסיה ביום ראשון . מסכנים ולהרבה אנשים אומללים

חיילים . בתקרה ובדלתות, הבחנו בהרבה נקבי כדורים בספסלים, קרבבו

אולם הרגשת השלווה . נכנסו לשם ועשו את המירב להפחיד את הנוצרים

והשמחה של אנשי הקהילה היתה גדולה יותר מהפחד ומהאיומים שנועדו 

ממשלתו . חלק מהמאמינים נכלאו ואף עונו בגלל אמונתם. להרוס את הכנסיה

אנשים מאמינים אלו ידעו מה . מין ניסתה לסגור את הכנסיהשל אידי א

מעולם לא חווינו קודם לכן שמחה כה גדולה . משמעות הסבל למען אמונתם

 .ואהבה לישו כמו שחווינו כאן

סיפר איך היא היתה בהתחלה , הראה לנו את הכנסיה, ושוע'ג, הכומר הראשי

רואים שאכן הם זקוקים אמרנו לכומר כי אנו . ומה עבר עליה במשך המלחמה

הוא . לעזרה ושעליו לאומר לנו מה לדעתו הדבר החשוב ביותר שיש לעשותו

כי אנו , הייתי רוצה שבית הספר ללימודי כתבי הקודש יפעל שוב: "מיד ענה

."  זקוקים לו כדי להדריך אנשים שייצאו אחר כך ויפיצו את ת כתבי הקודש

 . כרצון האל, ה עלינו לשרתשנינו הרגשנו כי הכנסיה הזו והמקום הז

. היו חורים גדולים בתקרה ובקירות. ראינו את בית הספר שהופגז במלחמה

הקשבנו . היו עדיין הרבה הריסות על הרצפה. זגוגיות החלונות היו מנופצות
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באימה כאשר הכומר סיפר כיצד חיילי אמין פרצו פעם לתוך אחת התפילות 

אנשים כרעו להתפלל וכך , בה המזללמר. וניסו לירות באנשים שנאספו שם

ושוע הצביע 'ג. הודות לאל רק דברים חומריים נפגעו או נהרסו. איש לא נפגע

מעבר לדלת הזאת יש קבוצה קטנה של ''. על פתח קטן מאחורי הכנסיה

מאמינים המתפללת יומם וליל מסביב לשעון ששוב נוכל להשתמש בבית 

ינה שם מעולם לא שמעו על הספר ולשלוח את המסיונרים למקומות במד

 .''כתבי הקודש

. התפלאנו איך אלוהים זימן אותנו יחד, ושוע'כששמענו את דבר הכומר ג

ידענו כי זה מה . שאיפתנו ושליחותנו תאמו לחלוטין את צרכיה של הכנסיה

ושוע 'הכומר ג. שאלוהים אמר לנו עוד בדנמרק והודינו לאל על שהנחה אותנו

כמה נפלא שאלוהים מדבר למישהוא כה רחוק  ''. נוהתעודד למראה התרגשות

הוא '', אלוהים שומר עלינו. אני יודע שאנו לא לבד. על הצרכים שלנו, מכאן

 .אמר

לא היה ערך רב לכסף . לקהילה היה שוב החופש להתאסף ללא פחד בכנסיה

. היה יקר מאד, וגם המעט שהיה, וכמעט שאי אפשר היה להשיג חומרי בניין

. שמענו את סיפורו של כל אחד ואחת, דנו יחד עם אחינו ואחיותינובזמן שעב

. שמענו כיצד חיילים ניסו להכריח שני בחורים צעירים בכנסיה לעשן סיגריות

החיילים לקחו את הסיגריות הבוערות וחרכו את פניהם של , כאשר הם סרבו

התנור אלוהים הגן על חבריו של דניאל מ, ך''אולם כפי שכתוב בתנ. הצעירים

הם לא הרגישו . וכך אלוהים שמר על הצעירים מהאש ומכאב הכוויות, הלוהט

 .החיילים המבוהלים ברחו. כל כאב ולא נותר כל סימן על פניהם

אנו התחזקנו . הרבה מאמינים אחרים שנרדפו בכנסיה הזאת חוו נסים דומים

ת מאד מהעדויות של המאמינים הללו והתעודדנו למראה אנשים אלו שלמרו

 .נשארו איתנים ואף הגדילו באמונתם , שאיבדו הכל

בקרנו בכנסיות נוספות ומאד כאב לנו לפגוש אלמנות ויתומים אשר מצאו 

הנשים אבדו את בעליהן ואת בתיהן ולא היה להן איש . מחסה בכנסיות

רבים מצאו מקלט . הכנסיות ניסו לעזור במתן מזון ובגדים. שיתמוך בהן

ועדיין הייתה , אנדרמולסיה שררה בכל. סביב לעירבאולמות של כנסיות מ

הם היו שמחים . שמחה עצומה לראות את אמונתם העמוקה של הנוצרים באל

. היו ימים שעזרתנו נמשלה כטיפה בים. ויכלו לעלוז למרות הקשיים הגדולים

אולם ידענו כי יהיה זה הישג גדול אם נוכל להפעיל מחדש את בית הספר 

אלא גם לרבים אחרים שיום , תהיה ברכה לא רק לכנסיהזו . לכתבי הקודש

 .אחד ישמעו על כתבי הקודש מהאונגליסטים שייצאו מבית ספר זה
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 :אנה ליס

 

 יש לנו ילדים רבים

הכומר ליאו אמר לנו כי יש קהילה של נוצרים , לפני שהתכוננו לחזור לדנמרק

אם יש דרך  אמרנו כי. בצפון אוגנדה המעונינים מאד שנבוא לבקר אותם

לכומר ליאו היה רכב . נלך, שמובילה לשם

גדול ואז נסענו על דרכים משובשות לצפון 

קבלנו הלם לראות שבצידי הדרכים . אוגנדה

. היו הרבה גלגלות ושאלנו מהיכן הם הגיעו

ליאו ענה כי היו אלה גברים וצעירים שנהרגו 

אספנו את כל הגלגלות והנחנו '' .במלחמה

כך שאנשים יזכרו כמה אותן בצדי הדרך 

 .''מחרידה היתה המלחמה וכמסר שדבר כזה אסור  שיקרה עוד לעולם

הכפר הקטן שבו בקשו כי נבקר בכנסיה , כעבור כמה שעות הגענו ללוארו

כל . כאשר הגענו לכנסיה ראינו רק רצפת בטון וקיר אחד בלבד. שלהם

טון ישבו אלמנות על רצפת הב. אמין ו שלהקירות האחרים נהרסו על ידי חיילי

אבל ידענו כי בלבם הם , הם שרו לכבודנו ונראו מאד שמחים. רבות וילדיהן

, כל הנשים הללו הן אלמנות'': שאלנו את ליאו לפשר הדבר והוא אמר. בכו

כאשר התקרבנו . ''לחלקם יש אמהות ולחלקם אין כלל הורים. והילדים יתומים

. רצינו לבכות. ו נכים בצורות אחרותראינו כי רבים מהם אבדו יד או רגל או שהי

לומר להם , אבל הם רצו כי נדבר.  לא ידענו מה לעשות. זה היה מראה מחריד

ך והסברנו ''ך ואז התיישבנו ונתנו להם הרבה דברי עידוד מהתנ''דברים מהתנ

ידענו כי אלוהים יסיר . כיצד אלוהים הוא נאמן גם כשאסונות נוחתים עליהם

הם שמחו . אלוהים ידאג להם. יהפכו למאושרים מהם את הקשיים והם

לאחר מכן פיטר דבר אתם עוד שעה ארוכה ועודד אותם  .למשמע הבשורות

בעוד . אני חוויתי דבר מאד מאד מיוחד. להיות נאמנים לאל   ולהאמין בו

הם חיים . ילדיך בדנמרק בטוחים'': שמעתי בלבי קול האומר לי, שפיטר דבר

ואז . ''אני מודה לר על כך, אלי'' : עניתי. ''ים טוביםאת חייהם ויש להם חי

אבל כאן את יכולה לקבל את '': שמעתי את קולה של רוח הקודש אומרת לי

הייתי המומה משום שמעולם לא הייתי חושבת על . ''!כל הילדים שתחפצי בהם

כאשר הלכנו , לאחר הפגישה. ידעתי שזה קול האלוהים בלבי. כך בעצמי

זה יהיה נפלא '': הוא אמר. ספרתי לפיטר את אשר היה על לבי ,לארוחה קלה

בצורה זו נעזור . אם נוכל לבנות בית יתומים בו כל הנשים הללו יטפלו בילדים

לפיטר . ''ואולי ליאו יוכל לטפל בבית הילדים הזה. הן לאלמנות והן ליתומים

לנו כסף כדי  ואין, אין לנו דבר'': ואני  אמרתי. כבר היתה תכנית לעשות משהו

 .''לבנות את הבית הזה
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באותו . למחרת עלתה בי מחשבה חדשה ואני חושבת שהיא הייתה מאלוהים

בספר זה כתבתי מה אלוהים . ''הנסים בחיי''זמן כתבתי ספר על חיי שנקרא 

. עשה למעני אישית במשך כל חיי מאז היותי ילדה וכיצד עזר לי ולמשפחתי

כתבתי זאת משום שרציתי . אלוהים עזר, נוכאשר איש לא יכל לעזור ל

כתבנו ספרים קודם לכן ובקשנו מכמה הוצאות . שאנשים נוספים יאמינו באל

בתמורה הסכמנו שהם ישתמשו ברווחים . ספרים לעזור לנו להוציאם לאור

אך לאחר זמן התברר לי כי הרווחים היו . לטובת הטלוויזיה הנוצרית בדנמרק

ואז . 'קנית הנייר וכו, כמו הדפסת הספר, ת אחרותהכל הלך למטרו. זעומים

לך יכול להיות בית הוצאה '' : ככל הנראה מאלוהים , עלתה בי המחשבה 

אז הצעתי לפיטר כי נקים בית . לא האמנתי למחשובתי שלי. ''!משל עצמך

פיטר . הוצאה משל עצמנו ואז נוכל להשתמש ברווחים לצורך עבודתנו במסיון

נבחן את , נעזור אחד לשני, אמר כי בשובנו לדנמרקקבל את הרעיון ו

 .האפשרויות

לימדה , לנה,בתנו . התייעצנו בענין עם אנשים שונים, כאשר שבנו לדנמרק

גם פיטר עשה עבודה . אותי לנהל חשבונות ודוחות מס ולהקליד על מחשב

עשינו את כל העבודה . הוא ערך את הספר בצורה מאד יפה. רבה על המחשב
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שמחנו מאד משום שהיה , לאחר שהספר הודפס וקבלנו רווחים ממנו.  בעצמנו

 !לנו מספיק כסף לבנות את בית הילדים באוגנדה

כך , הדבר הנפלא ביותר היה שהספר שהוצאנו נמכר תוך שלשה חודשים 

כאשר בכל אחת , הספר נמכר בשנית.  שהיה עלינו לעשות הדפסה חוזרת

מאז הספר הודפס מחדש עוד פעמים  .עותקים 3000-מהפעמים הוא נמכר ב

 .רבות והוא הפיק כסף רב לעבודת המיסיון שלנו

 

כל המחשבות הללו עברו בראשינו בזמן שהותנו באוגנדה ופעמים רבות ראינו 

הוא , שאלנו את ליאו האם כאשר נשיג את הכסף. את כל הילדים הפגועים

ים וכן לארגן יוכל לארגן את בניית הבית למגוריהם של האלמנות והיתומ

יש לי . כן בהחלט'': הוא ענה. אספקת מזון וצרכים אחרים יומיומיים ולימודים

. ''נוכל להתכתב בינינו ואני אעשה כמיטב יכולתי. מספר אנשים שיוכלו לעזור

שמחנו על כך שהתכנית תצא לפועל ושזה יהיה נפלא לעזור לכל הנשים 

 .והילדים

 

 
 ה נבנהבית הילדים באוגנד: לאחר שנה  

 

לאחר הפגישה הגיע הזמן לחזור לדנמרק לגייס כסף לבית הספר לכתבי 

היה עלינו ליסוע חזרה לקניה ומשם לטוס . הקודש ולהקים את בית ההוצאה

היה עלינו ליסוע מקמפלה עם הרכב הקטן שלנו ולחצות את הגבול . לאירופה

חיילים ידענו שנצטרך שוב את הגנת האל מהמחסומים בדרכים ומה. לקניה

אלוהים עזר והגן עלינו . השיכורים אשר שעשעו את עצמם בחיפושים במכונית

 .עד עכשיו ולכן הוא גם יעזור לנו לחזור בשלום לקניה
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היה קשה מאד . הגענו רק עד פרברי קמפלה כשהבחנו כי נותרנו ללא דלק

הלכנו מתחנת דלק אחת לשניה אבל כל תחנה שהגענו אליה . להשיג דלק

הגענו לתחנת דלק אחת שהיתה עמוסה באנשים ובמכוניות ולכן . רההיתה סגו

פיטר עצר מאחורי . היה עלינו לחכות זמן רב לתורנו. ידענו כי פה נמצא דלק

אולי תקחי '': הוא  אמר לי. הוא  לא יכול היה לעזוב את הרכב. כל המכוניות

כים משום שאנו צרי, תגשי קדימה ותבקשי מהם שיתנו לך דלק, את המיכל

. אבל יצאתי, לרוב הייתי פוחדת לצאת לבד מהרכב. ''ליסוע כל הדרך לקניה

הייתי האשה היחידה והאשה . הלכתי בצורה בוטחת לפני כל המכוניות בתור

אבל פשוט ". ?מה את רוצה", הלבנה היחידה וכלם הסתכלו עלי כאומרים

יני הסתכל בתוך ע, ואז הוא לפתע הרים ראשו, ליד המתדלק, עמדתי שם

הוא לקח את המיכל . ''אני זקוקה רק לדלק?'' ''מה את רוצה, מאמא'' : ואמר

כמעט . שבידי ומילא אותו בדלק כך שהיה לנו מספיק להגיע כל הדרך לקניה

פיטר מילא את , חזרתי לרכב ללא כל בעיות. ונשקתי אותו אבל לא עשיתי זאת

בכך  שקבלנו דלק נראה שכל האנשים לא ראו רע  . טנק הדלק ואיש לא כעס

 .לפניהם ומאד הודינו על כך

 

התפללנו לפני . ינגה'עתה היה עלינו להמשיך לבדנו לקניה לאורך גשר ג

כאשר . שהתחלנו ליסוע ובקשנו מהאל שישלח שוב את המלאכים לגונן עלינו

הם רצו . הם עצרו אותנו . פגשנו שני קציני משטרה, עזבנו את העיר קמפלה

ינגה הוא גשר יפהפה הנמתח באלגנטיות מעל 'גשר ג !ינגה'הסעה לגשר ג

הם היו אדיבים ונזכרנו בנסיעה הקודמת . הקצינים נכנסו למכונית. הנילוס

אולם כעבור שעה הקצינים עצרו וירדו מהרכב . שלנו עם ליאו ועם הקצינים

 .ושוב נשארנו לבד

 

ס עם הגשר  מעל הנילו, הנוף הזה. ינגה מפורסמת במפלי המים שלה'ג

איש , משום מקום, לפתע. עצרנו ופיטר יצא לצלם. היה עוצר נשימה, האדיר

זה היה מחזה נפוץ בחלק זה . משמר נרגז מיהר לכווננו מנופף במקלע שבידיו

צעירים רבים שגוייסו לצבא רצו להראות ,  אחרי שנים של דכוי. של המדינה

עצמתי ,  קרבילבי צנח ב. הוא צעק וכוון את הרובה אל פיטר. שהם שולטים

אך במקום זאת שמעתי רק את רעש המים . את  עיני וציפיתי לשמוע יריה

פקחתי את עיניי וראיתי . מה שאירע היה סוריאליסטי. הגועשים של המפלים

הנח את הנשק '': את פיטר מצביע על החייל וצועק עליו בסואהילית שוטפת

פיטר חזר . מהמקוםראיתי את החייל מניח את נשקו ובורח , המומה. ''!מיד

שוב אלוהים שם בפינו את המלים . משתאים, למכונית והמשכנו בדרכנו

 .הנכונות בשעת צורך
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רוח הקודש נכנסת ללבנו , בשעה שאנו מדברים עם אלוהים ומקשיבים לקולו.

מיד . אלוהים דבר אל פיטר בקונגרס השנתי בדנמרק. ואומרת לנו מה רצונו

אלוהים העניק . ולעודד את בני  בריתנו באוגנדהידענו כי עלינו לציית וללכת 

. אלא גם סיפק לנו את צרכינו לנסיעה, לנו לא רק את נטל האהבה באוגנדה

אלוהים גם חיבר אותנו לחבורת מאמינים . הוא גם שלח לנו מלאכים שומרים

הם . עזרו לנו ועודדו אותנו בעבודה המסיונרית  1963בדנמרק  אשר משנת 

ראינו כיצד . שר ושלחו לנו לעתים קרובות תמיכה ככל שיכלושמרו אתנו על ק

 !אלוהים הוא כה נאמן. קבלנו תמיד עזרה במקום ובזמן הנכונים

 

לשיקום , התחלנו לשלוח כסף מדנמרק לשקם את בית הספר לכתבי הקודש

כעבור כמה חודשים כאשר חזרנו לאוגנדה . הכנסיה ולהקמת בית היתומים

הזלנו דמעות שמחה כאשר ראינו כיצד בית הספר , תינו לשרת את אחינו ואחיו

ודמעות , נכנסנו לבניין הכנסיה. זה היה בניין יפה . לכתבי הקודש שוקם וחודש

. מלאו את עינינו למראה הנוצרים כורעים ברך וזועקים לאלוהים עבור ארצם

בית הספר לכתבי . גם אנו נפלנו על ברכינו והצטרפנו אליהם בשבח לאל

סטודנטים כל שנה והם באים מכל מזרח  100-ל 70מכיל כיום בין  הקודש

. ושבים לארצותיהם להטיף אודות הנוצרות, מהקונגו ומארצות נוספות, אפריקה

הסטודנטים שמסיימים , למרות הקשיים התמידיים והצרכים הבלתי נגמרים

 .נשלחים לכפרים וערים בסביבה ומביאים את תורתו של ישו
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 י וקניהמלאוו. 23פרק 

 :פיטר

קבלנו מכתב מאחד התלמידים , כשעוד עבדנו בבלאוהוי דנמרק, 1981בשנת 

שמו היה פיטר . שלמד בבית הספר לכתבי הקודש בטנזניה כשעוד היינו שם

היתה אליו פניה ללכת למלאווי ולהביא את דבר כתבי הקודש לאנשי . יראוה'צ

קש שנבוא לראות את במכתבו הוא סיפר על תחילת עבודתו ומאד ב. מלאווי

חשבנו כי זו הזדמנות טובה . החלטנו ליסוע. העבודה ולעודד את האנשים

 .יראוה משום שהוא ואשתו היו בודדים בניהול הכנסיה שם'לעודד את צ

הראשונה היתה מלאווי  –היו שני פרויקטים שרצינו לבקר באותה הזדמנות 

באלדורט היתה גרה . ולאחר מכן רצינו ללכת למקום בקניה שנקרא אלדורט

, לאחר מותה. מסיונרית דנית זקנה לפני הרבה שנים אשר הקימה כנסיות רבות

, לכן החלטנו ליסוע לאלדורט. איש לא ידע מה עלה בגורלן של כנסיות אלו

 .ולראות מה התרחש שם, לאחר מלאווי

אפריקה -זו מדינה קטנה ליד דרום. מעולם לא בקרנו בה. הגענו קודם למלאווי

הגענו לשם במטוס דרך ניירובי וממנה במטוס . פונה היא גובלת עם טנזניהובצ

יראוה עם 'ומשם במטוס קטן למזוזו היכן שגר צ, בירת מלאווי, קטן ללילונגואה

עם נחיתת המטוס הם קבלו פנינו . הגעתנו לשם היתה חויה נפלא. אשתו וילדיו

. ונגל גדול'דרך גהלכנו ברגל . ונשאו את כל מטלטלינו על ראשיהם, בברכה

יראוה חי ובו הקים 'הגענו לכפר קטן מקום בו צ, לאחר כמה שעות הליכה

 .כנסיה קטנה

הכל . הכינו עבורנו חדר ופינת שרותים קטנה.  הביקור שם היה מיוחד במינו

יראוה ואת משפחתו 'היה מאד פרימיטיבי אולם נהינינו מאד לפגוש את צ

 .השבח לאל. אשר הוו קהילה קטנהולראות את מעט האנשים שהם לימדו ו

יום , לפתע. ך ''לימדנו אותם את כתבי הבשורה ואת התנ, היינו שם מספר ימים

 -הופתענו מאד. הגיע בריצה שליח דרך היער והביא אתו מברק מדנמרק, אחד

ההודעה במברק היתה כי אביו של פיטר נפטר ועלינו לשוב מיד ? מברק עבורנו

אבל לא ציפינו כי הוא ימות פתאום , ידענו כי אבי חולה. היינו המומים. לדנמרק

הבטחנו לאמי החורגת  שבשעת הצורך נבוא ולעזור לה כדי שלא .  וכה מהר

 .תעמוד לבדה מול כל הבעיות שהיו קשורות עם הקבורה

החלטנו לעזוב למחרת בבקר דרך היער ולתפוס את האוטובוס שיקח אותנו 

כמעט בכינו כאשר ראינו את כל , שעזבנו אבל לפני. למנחת של המטוס הקטן

הם רצו להראות לנו עד כמה הם אוהבים אותנו . יראוה'הכפר מגיע לביתו של צ

היתה לנו . שהם מאד מצטערים על מות אבי,שמשמעו הוא '' פול''ולומר 

ההזדמנות לומר כי אבי האמין בישו וכי היה מוכן לעלות השמימה וכי ידענו כי 
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הם לא שמעו על כך וזאת היתה . גש אתו כשנגיע לשמיםיום אחד אנחנו נפ

 .בשורה חדשה עבורם

חצינו שוב את היער עם כל המטלטלים שלנו  ומצאנו את , כעבור כמה שעות

האוטובוס היה מאד ישן ובגלל הגשם . האוטובוס שיקח אותנו למנחת הקטן

בד לא היה לנו אוכל מל. הוא לא יכול היה לעלות את הגבעה, הכבד שירד

לקח לנו כמה שעות ! מעולם לא אכלנו כה הרבה בננות בזמן כה קצר. בננות

אבל בערב הגענו למזוזו היכן שהיינו צריכים לתפוס , לעבור בדרכים הבוציות

אז קבלנו את הידיעה שהמטוס התקלקל ואינו יכול . את המטוס הקטן

 !להמריא

התישבנו . ותהסתובבנו בעיר הקטנה מחפשים אכסניה אולם כון היו תפוס

 .בככר השוק עם כל המטלטלים שלנו  לבד והיינו אובדי עצות

אבל אלוהים סידר לנו אז מקום , מספר שנים קודם לכן היה לנו מקרה דומה

תמיד תמצאנה שתי מיטות '': אז קבלתי מילה מאלוהים בלבי האומרת. לינה

. ה מאלוהיםאולם הרגשתי כי ז, זה היה משונה לשמוע  דבר זה בלבי. ''עבורכם

הרגשתי , כאשר ישבנו שם בככר  בחשיכה והגשם יורד מעלינו,עתה, וכך

אנשים ינסו , ידענו כי אם החושך ירד. באמת כי אנו זקוקים לשתי מיטות אלו

לשדוד אותנו משום שהרבה פעמים כשאפריקאים רואים אדם לבן הם חושבים 

. ו מקום לבטחכך שלא היינו בטוחים שנוכל להישאר באות. כי הוא עשיר

, פעם הבטחת לנו כי בכל מקום אליו נגיע כדי לשרתך, אלי היקר'' : התפללנו

: הגיע שרת מאחד מבתי ההארחה ואמר, לפתע. ''תמיד תמצאנה מיטות עבורנו

קבלנו הודעה מזוג אנשים שבטלו את הגעתם ולכן יש חדר עם . היי אנשים'' 

 .''!שתי מיטות עבורכם

שמחנו מאד לדעת כי עכשיו יהיה . עצמו אמר לנו זאתזה היה כאילו אלוהים 

נוכחנו לדעת כי יהיה . היינו שם לילה אחד. לרשותנו חדר עם מיטות ללילה

בלתי אפשרי להגיע לדנמרק ללויה משום שהמטוס היה עדיין בלתי כשיר 

טלפנו לאמי החורגת , מצאנו טלפון. היה עלינו לחכות יומיים נוספים. לטיסה

נמצא , אנו נסתדר'' : היא היתה מאד נחמדה ואמרה לנו. ל המצבומסרנו לה ע

כאן אתנו גיסך ועוד אנשים שיעזרו לנו ואני חושבת כי אתם יכולים להישאר 

עשו את המוטל , אל תדאגו. ולסיים את עבודתכם באפריקה אליה יצאתם

הוקל לנו משום שהיה בלתי . ''עליכם ואנו נטפל בענייני ההלויה כאן בדנמרק

 . פשרי עבורנו להגיע חזרהא

 :קניה

ומשם שכרנו מכונית , בירת קניה, כעבור כמה ימים השגנו טיסה לניירובי

היה זה יום נסיעה שלם דרך ההרים ולחפש את . מחוז חפצנו, להגיע לאלדורט

הרגשנו כי עלינו להגיע . המקום בו פעלה המסיונרית רבות במשך שנים רבות

לת וכיצד אנו יכולים לחזק את המאמינים לשם לראות כיצד העבודה מתנה
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ובקשנו לברר אם , עליו שמענו, כאשר הגענו לאלדורט מצאנו בית ילדים. שם

ון 'ג. ון ואסתר גרין'הזוג שניהל את המקום היו ג. נוכל לשהות שם מספר ימים

רחוב  היה אונגליסט אשר נקרא לפני הרבה שנים לעשות למען ילדי

אהבה ילדים ורצתה לסייע לילדים  , תה אפריקאיתהי, אשתו, אסתר. באפריקה

קבלנו , כאשר באנו. רחוב וליתומים -הם הקימו בית לילדי. העזובים באלדורט

שאלנו אותם אם הם יודעים דבר . חדר שם יכולנו לשהות ולהרגיש מאד בבית

נותרו רק מעט '' : והם אמרו, אליזבת, מה על עבודתה של המסיונרית הדנית

אבל אנו יודעים על שני כמרים אשר עדיין מנסים לנהל את , םמאד מאמיני

ון גרין 'שאלנו את ג. ''הכנסיה ועושים ככל יכלתם לשמור על הקהילה יחדיו

 .אם יוכל לעזור לנו ליצור קשר עמם

 

 4,111-עתה יש כ. יוהתחלנו לתמוך בבניית כנסיות במלאו 2118 -ב

 .נוצרים מאמינים בארץ זו

 

אחד , ה'הוא פגש את קרנג, ן ירד העירה לקנות אוכלו'למחרת כאשר ג

ון 'ג. הוא גם היה בעיר וזה כאילו שאלוהים עצמו הפגיש בין השניים. מהכמרים

 : ה אמר'קרנג. אמר לכומר שיש זוג מסיונרים מדנמרק הרוצים לדבר אתו

התפללתי ובקשתי מאלוהים לעזור לי ליצור שוב קשר עם דנמרק משום ''

אבל אין לנו סיוע ושום , ם לבנות כנסיות ולהגדיל את הקהילהשאנחנו נאבקי

ה 'הכומר קרנג .''צ''אני אבוא ואפגוש את הזוג היום אחה. גורם שיכול לעזור לנו

 הוא ספר לנו כמה קשה היה להמשיך לנהל . הגיע והיתה לנו שיחה טובה מאד
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 יואחד ממחנות הפליטים במלאו 

 

 

לזבת בוי ולהם היתה רק כנסיה קטנה ובית את העבודה לאחר מותה של א

ללמד , הוא סיפר כי הוא וחברו עמלים קשות להגשים דברים .קטן לגור בו

ואכן . בקשנו לבקר את הקהילה הקטנה . ולעשות דברים עבור האנשים באזור

ביום ראשון בבוקר פגשנו אותם בכנסיה הקטנה וזו היתה פגישה מאד 

 .נו לפעול על מנת לקדם את הפרויקט הזהשנינו הרגשנו כי עלי. מבורכת

אולם עזרנו להם , זה סיפור ארוך למדי. דברים רבים התרחשו בכנסיה זו, מאז 

העבודה התרחבה יותר , לבנות כמה כנסיות חדשות ולגייס עובדים חדשים 

 .ויותר ועתה זו קהילה מבוססת 

 :אנה ליס

שמעתי את דברי  ,ון ואסתר גרין'מיד לאחר שהגענו לבית הילדים של ג

. ''מעתה והילך את תכתבי כל דבר שתראי בבית זה'' : אלוהים בלבי האומר

האם כתבת ספר על עבודתך אחרי כל '': ון גרין 'הופתעתי מאד ושאלתי את ג

לא היתה  לי אף פעם הזדמנות להתפנות , לא'' . ?''השנים שלך עם ילדים אלו

, אול אותו כיצד כל הפרויקט החלשאלתי אותו אם אני אוכל לש. ''ולעשות זאת

. כיצד הוא מצא אותם וכיצד העבודה התקדמה מאז, כיצד הילדים הגיעו לבית

נס . התיישבתי וכתבתי כל פרט על בית הילדים. הוא אמר שהוא יתאר לי הכל

ון ואסתר כיצד הם מצאו את הילדים בחוץ על מפתן 'רדף נס בתיאוריהם של ג

ללא עזרה וכיצד אלוהים הנחה , ללא הורים, ביתם או ברחובות ללא מזון 

זה היה סיפור מאד מאד . אותם לאסוף ילדים אלו לביתם ולהיות להם להורים

המשכתי בכתיבה והיה זה שבוע מאד עמוס ברישום כל הפרטים על . מרגש

היתה לנו משאלה פנימית לשני , כאשר החלטנו לשוב הביתה. בית הילדים

ה ולקהילה שלו ולעזור לבית הילדים בכך שיקבלו 'לעזור לכומר קרנג: דברים

 .תמיכה
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במשך , לדוגמא. פיה לעזרה מאלוהים מדי יוםיבצואמונה מתוך בית הילדים חי 

תמיד היה . מזון אחר, שבוע שלם הם היו אוכלים כרוב בלבד ובשבוע אחר

ילדים וילדות והם  70-היו שם כ. אולם הם היו במצב מאד דחוק, להם דבר מה

 .'מכונות כביסה וכו, מועדון, ציוד למטבח, ו למיטות ולכלי מיטהנזקק

 

ראינו כי היו להם צרכים . הם נזקקו גם לחומרי לימוד כשהם הלכו לבתי הספר

לא היה לנו כסף משלנו אבל יכולנו לשוב הביתה ולספר . גדולים מידיים

י כשחזרנו לדנמרק הרגשתי בלבי  כי על. לאנשים  על הנעשה וזאת עשינו

ון גרין פגשו זה את זו 'כתבתי כיצד אסתר וג. לכתוב ספר קטן על בית הילדים

הספר נקרא . וכיצד אלוהים קרא להם לעזור לילדים חסרי בית באלדורט

משום שהרגשתי כי אלוהים היה ער  ודאג לילדים , ''אלוהים לעולם לא ישן"

אלוהים  ידעתי כי, לאחר שהספר הושלם. למרות שעברו עליהם ימים קשים

,  לאחר שהספר יצא לאור, ואכן. יעשה דבר מה כדי  לתת להם עתיד טוב יותר

לא ארך  הזמן עד שכספים החלו להגיע לחשבוננו לצורך שליחתם לתמיכה 

 .לבית הילדים

 

שעבדה כה הרבה שנים , אליזבת, כאשר אנשים שמעו על המסיונרית הדנית

אנשים , ה ממחסור גדולועל מותה ועל כך שהפרויקטים שלה סובלים עת

חוינו אושר גדול בעשיה . החלו לשלוח כסף גם עבור בניית כנסיות נוספות

 .לעזור לאנשים העניים והמסכנים האלה, המבורכת הזו

כאשר חזרנו לדנמרק שמענו כי ההלויה של אביו של פיטר היתה מאד מכובדת 

 .ואנשים הבינו מדוע נבצר היה מאתנו להגיע

והתחלנו גם לאסוף כסף עבור עבודת , בכנסיה בבלאוהויחזרנו לעבודתנו 

 .המסיונריות באלדורט

המקום בו , כעבור זמן מה שמענו כי איננו צריכים לחזור לעבודה במלאווי

. משום שכנסיה שבדית לקחה על עצמה לעזור להם, יראוה עבד'חברנו צ

מר כאשר שמענו על כך משכנו את ידנו מהפרויקט ורק כתבנו מכתבים לכו

היו לנו מספיק . ירואה לעודדו להמשיך את העבודה במסיון במלאווי'צ

כך שהמשכנו במה  שאלוהים הנחה , פרויקטים וכן  העבודה בקניה ובדנמרק

 .אותנו

 

, בזמן שספר זה נכתב, עכשיו עלי להסביר כי עשרים ושש שנה מאוחר יותר

בוא שוב ולבקרו יראוה המבקשנו ל'קבלנו מכתבים מצ. אלוהים נגע שוב בלבנו

אחרי כל השנים האלו הוא רצה שנבוא ונראה כיצד העבודה . במלאווי
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כי יש לו כחמישים כנסיות פעילות , התקדמה במשך כל התקופה הזאת

הם רצו כי נבוא ונלמד אותם את . וכארבעים כמרים אונגליסטים העובדים אתו

, פיטר, עליהחלטנו כי ב. כתבי הקודש ונפגוש אותם אחרי כל השנים האלה

יראה את העבודה ויבדוק אם יש משהו מיוחד שיש , יסע לשם לזמן קצר

אנו רוצים מאד ללמד אותם על . לתמוך בהם ולעודד אותם, לעשות עבורם

אנו נמשיך ונעזור להם אם נרגיש שזה . ישראל ועל עוד דברים שמונחים בלבנו

 .רצון האל

ירואה 'פיטר צ. קשה מאדבעלי נסע לשם בשנה שעברה ומצא כי הם עובדים 

ואשתו לימדו הרבה ילדים את ספרי הקודש והם עתה בוגרים ויוצאים להפיץ 

החלטנו כי ניתן משכורות . את אשר למדו על הגאולה במקומות רבים נוספים

כך שהם יוכלו לצאת למקומות החדשים , לחמישים אונגליסטים למשך שנה

הם אסירי תודה והם . ומותעזרנו להם לבנות כנסיות בכמה מק. כדי ללמד

 .קבלו משנה כוח להמשיך

 

 

 



128 
 

 

 מדקסגר : 24פרק 

 :אנה ליס

קבלנו מכתב ממסיונר דני זקן בשם , כאשר עבדנו עוד בדנמרק, 1982בשנת 

אי גדול במזרח אפריקה הדובר , הוא היה מסיונר במדגסקר. אובה פאלק

יתה לנו הערכה ה. הוא היה מסיונר כל חייו עד שהגיע לגיל תשעים. צרפתית

כיבדנו אותו וחשבנו כי זה מופלא שהוא יכול היה לעבוד את , מרובה כלפיו

פשוט בער בעצמותיו להביא את דבר האל . האל כה הרבה שנים ללא לאות

 .בכתבי הקודש לכל העולם

במכתבו הוא שאל האם נוכל לבוא לשלשה שבועות למדגסקר לעזור לו 

ך והוא עצמו ''להדרכה מרעננת של התנ הם זקוקים מאד. ללמד בכנסיות שלו

הוא מזדקן עתה ורוצה . מעונין כי נבוא ואולי אפילו נשהה שם מספר שנים

, ענינו כי אכן נבוא. מאד כי אנו נמלא את מקומו וניקח על עצמנו את תפקידיו

אבל איננו בטוחים כי נוכל למלא את מקומו משום שאנו צריכים למלא עוד 

 .אולם נשמח לבוא ולעזור ככל יכלתנו , לפנינו הרבה משימות שעומדות

שמחנו מאד לקראת . וכך ארזנו את המזוודות פעם נוספת ונסענו למדגסקר

הרגשנו מיד שהאנשים סביב . המסיונר הזקן שבא לקבלנו בשדה התעופה

גילינו כי מדגסקר היתה מדינה סוציאליסטית . התייחסו אלינו קצת בחשדנות

עברנו את . ת אחר כל אדם שנכנס או שיצא מהמדינהוהם עקבו בצורה רציני

המכס ואובה פאלק לקח אותנו למקום מגורינו בו נשהה במשך שלשת 

, הוא השיג עבורנו מקום מגורים נח מאד. השבועות שתכננו לבקר במקום

הם הכינו . בבית פרטי השייך  לזוג רופאים שהיה להם בית חולים קטן בעיר

 . עבורנו חדר הארחה יפה 

. אובה פאלק והנהג שלו אספו אותנו והביאונו למקום אחר בו לימדנו, מדי יום

, אובה פאלק תרגם לצרפתית ואפריקאי אחר תרגם ללשון המקום, דברנו דנית

כשסיימנו משפט . כך שהיה עלינו להיות דרוכים ולהקפיד על סדר ההרצאה

רשמו את הקשיבו ו, האנשים שמחו מאד. היה עלינו לזכור מהיכן להמשיך

הרגשנו , בשבוע האחרון ששהינו שם כששכבנו לישון, ערב אחד. הדברים

יכולנו להיווכח כי מדובר במדינה מאד . בלבנו מועקה גדולה עבור מדגסקר

הן היו זקוקות .  חוץ ממספר כסאות, הכנסיות היו כמעט חסרי כל, מאד עניה

רק . מאד ענייםהאנשים היו , ובכלל, כמה מהן נזקקו לגג חדש, לשיפוצים 

ך כך שהיו צריכים לשאול את הספרים מהיושבים ''לחלק מהם היו ספרי תנ

אולם זה , גם בבית החולים הרופאים עשו ככל יכלתם לנהל אותו כשורה. לידם

 .היה קשה מאד משום שחסרו להם ציוד ותרופות
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בכל נסיעה שלנו בעולם אנו רואים מחסורים כה גדולים ותמיד מרגישים 

באותו ערב התפללנו לאלוהים ובקשנו . לעשות משהו בקשר לכך שעלינו

, הם נזקקו לתרופות. להראות לנו כיצד ניתן לנו לעזור לאנשים עניים אלה

אבל . לנו לא היה כסף, כרגיל. ך וכסף על מנת לתקן את הכנסיות''ספרי תנ

ידענו כי כל אימת שנפנה . הוא היה נאמן תמיד! עמד לצדנו אלוהים הגדול

הלכנו לישון ומוקדם בבוקר התעוררתי וראשי היה מלא . הוא ייענה לנו, ליוא

היתה לי תכנית כיצד . רעיונות שהאמנתי כי אלוהים הוא שנטע אותם בלבי

 !נוכל לעזור לאנשים אלו

ספרתי לו כי , כשהתעורר. ציפיתי בקוצר רוח לפיטר שיתעורר! התרגשתי מאד

ית שגיבשתי ושכללה את הרעיונות נוכל לעזור לאנשים אם נלך לפי התכנ

 :הבאים

תרופות למטרות נוספות , אנחנו נשיג בדנמרק ציוד ותרופות לניתוחי עיניים. 1

. ישלם עבורן וימכור חלק מהן, אם יסכים, הרופא. וגפ ציוד נוסף לבית החולים

אם היו . ידענו כי באפריקה היה על האנשים לשלמו מעט עבור תרופות

 .היו חושבים כי הן לא שוות דבר, םמקבלים אותן בחינ

, אם הרופא ימכור את התרופות הוא יוכל לתת את הכסף למסיונר, וכך. 2

ך ולמכרם לאנשי ''אובה פאלק והוא מצדו יעזר בכסף לרכישת ספרי תנ

ך שהם יהיו מוכנים לשלם מחיר ''אנשים כה משתוקקים לספרי תנ. הקהילה

 .טוב עבורם

ם שאתו ישתמשו בכסף שהתקבל ממכירת ספרי ואז אובה פאלק והכמרי. 3

 .כך בעיות רבות תיפתרנה בעזרת התמיכה מדנמרק. ך לתיקון הכנסיות''התנ

הצעד הראשון הוא לשכנע ''. הוא אמר'', זה רעיון מבריק''. פיטר התעורר מייד 

. התפללנו לכך כשם שעשינו כל בוקר. ''את הרופאים בצדקת הרעיונות שלנו

כעבור מספר , כאשר נקראנו לארוחת בוקר וירדנו למטה. יםהיינו מאד נרגש

אם הם יסכימו . דקות אמרנו לרופא ולאשתו כי יש לנו כמה רעיונות מעניינים

. נוכל להשיג כסף לכל הצרכים הדרושים לכנסיה ולבית החולים, לתכניתנו

בתחילה נרכוש תרופות '' : בני הזוג התרגשו למשמע הדברים והם אמרו

, לאחר מכן. עיניים ונבצע חלק גדול של העבודות הדחופות אצלנולניתוחי 

אנו . נשמח לקבל ציוד רפואי נוסף ואת תמורתו נעביר למסיונר אובה פאלק

חברים טובים ואנו סומכים איש על רעהו והוא יוכל להמשיך הלאה עם רכישת 

 .''ך ותיקון הכנסיות''ספרי התנ

. עיון שנוכל לעזור לאנשים אלוכשחזרנו לדנמרק היינו מרוצים מאד מהר

הכרנו אותו שנים רבות והוא ידע אודות . התקשרנו מיד לרופא המשפחה שלנו

הוא אמר כי הוא יתן לנו מיד את , כשהוא שמע על ניתוחי העיניים. עבודתנו

ולאחר מכן הוא יבדוק , הדרוש לנו כך שנוכל לשלוח את הדברים בדרך אויר

 .רופות הנוספותמה ניתן יהיה לעשות בקשר לת
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את החבילה הראשונה הקטנה עם התרופות החשובות שלחנו בדרך האויר 

היו לנו . והודו לנו מאד, למדגסקר והם החלו מיד לנתח את החולים הנזקקים

חברים במועצה הפרמקולוגית של דנמרק ושאלנו אותם אם יוכלו להשיג 

בדיוק . נוספים ויטמינים ומצרכים רפואיים, עבורנו תרופות לעזרה ראשונה

באותו זמן היתה להם ישיבת הנהלה והם אמרו שיעשו ככל יכלתם להשיג את 

 .כל התרופות הנדרשות והציוד הדרוש למלא מכולה שלמה

לא נתנו דעתנו על הוצאות ההובלה של המכולה שעשויות היו , עד לאותו רגע 

. בידינו זה היה כסף רב שלא היה. לעלות למעלה מארבעים אלף קרונות דניים

. כתבנו על כך בידיעון שהפצנו ובעקבות כך השגנו סכום מסויים, כרגיל, אבל

פיטר . לאחר מכן התקיים כנס שנתי של הכנסיות הפנטכוסטיות בדנמרק

הוא ספר לבאים על הביקור שלנו . הוזמן לשאת נאום על עבודת המסיונרים

הוא . יוד רפואיבמדגסקר ועל הרעיונות שקבלנו מהאל לשלוח לשם תרופות וצ

ך ''הסביר להם על התכנית לפיה  הכנסיות יוכלו לקבל סיוע לרכישת ספרי תנ

אלפרד , ר הכנס''יו, כאשר פיטר סיים את דבריו והתיישב. 'ולתיקון הכנסיות וכו

אני חושב שעלינו לארגן מגבית כאן ועכשיו כדי לשלם '': קם ואמר, לורנזן

ט פרצנו בבכי משום שלא ידענו כיצד כמע. ''עבור המכולה ולשולחה מיידית

 .נוכל לארגן כסף כה רב

קבלנו מכתב מהנהלת ארגון הפרמגולוגיה בו הם הודיעו . הכל זרם במהירות

אבל עדיין נותר מקום פנוי למקרה שנרצה להטעין דברים , כי הם מלאו מכולה

ממקום מסויים שמבצע , נוספים ולאחר מכן הם ישלחו את המכולה משבדיה

 .ות מסוג זההובל

בדנמרק יש כל כך '': הוא אמר. לפיטר צץ רעיון עליו לא חשבנו קודם לכן

ננסה להשיג הרבה מכונות תפירה ונטעין . הרבה מכונות תפירה משומשות 

אזי המכונות , כשהמכולה תהיה טעונה באופן מלא והדוק. אותן על המכולה

פיטר אסף . שעשינו זה בדיוק מה. ''לא תינזקנה משום שהן לא תוכלנה לזוז

שם הן הוטענו בתוך , הבאנו אותן לשבדיה, כמות גדולה של מכונות תפירה

התהליך כולו היה מאד . המכולה ולאחר מכן המכולה נשלחה למדגסקר

כעבור חודשיים קבלנו מברק מהמסיונר אובה פאלק שאמר שאמנם . מרגש

שיש לשלם המכולה הגיעה לנמל אבל הם אינם יכולים לשחרר אותה משום 

פיטר אמר . הוא בקש את עזרתנו. מסים על כל הציוד שנמצא במשלוח

במדגסקר למכונות תפירה . שהבעיה תיפתר אם הם ימכרו את מכונות התפירה

הוא . כך שהם יוכלו למכור את המכונות ולשלם את המסים, היה ערך רב

 . הסביר זאת במברק ששלח לאובה פאלק  ואכן כך הם עשו

ידענו כי אלוהים נותן לנו השראה  רבה לרעיונות כל זמן . ן נפלאזה היה רעיו

המסים . המכולה הגיעה שלמה וללא נזקים למדגסקר. שאנו עובדים למענו

ך ונותר גם כסף ''הכנסיות רכשו ספרי תנ, חולים קבלו את התרופות, שולמו

כך . קבלנו כה הרבה מכתבי תודה מהחברים שם. לצורך שיפוץ הכנסיות
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זכרנו את  .זה מה שאלוהים בקש שנעשה. נו לאחרים אנו היינו מאושריםכשעזר

, אחרי שהם צמו, כשאלוהים אומר לעם ישראל', ח פסוק ו"פרק נ, דברי ישעיהו

זה צום  הלוא''  :יש דברים נוספים שעליהם לעשות, כי לא מספיק רק לצום

ל וכ פשיםאבחרהו פתח חרצובות רשע התר אגדות מוטה ושלח רצוצים ח

ם ניים מרודים תביא בית כי תראה ערס לרעב לחמך ועהלוא פר .מוטה תנתקו

כתך מהרה תצמח והלך אז יבקע כשחר אורך ואר. לא תתעלםתו ומבשרך סיוכ

כל הפרק . ''יענה תשוע ויאמר הנני' אז תקרא וה. יאספך' לפניך צדקך כבוד ה

ה פרק נפלא ז. האל יעזור לך, כאשר אתה עוזר לאחרים -ממשיך ברוח זו  

 .וכלל נפלא שיש לפעול לפיו

 

 
 .קיימנו יום מיוחד בכנסיה במדגסקר לברך את הילדים    
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 אנו רוצים את תפארתו של האל בחיינו.   25פרק 

 :פיטר

, אולם מאחר שהאל קרא לנו לשרתו. חיינו אולי לא דמו לחייהם של אחרים

רוח הקודש . ר הוראותיולשנינו היתה התשוקה להיות קרובים אליו ולמלא אח

לאחר ארוחת . כל בוקר התאחדנו עם אלוהים בדיבור ובתפילה. שררה בלבנו

בקשנו שידריכנו . הבוקר ישבנו וקראנו יחד את דבר האלוהים והתפללנו אליו

בנצרות ובכנסיות רגילות אדם . רצינו רק לעשות את דברו. על ידי רוח הקודש

עשינו זאת הרבה . גון אליו הוא שייךממלא את הכללים של הכנסיה ושל האר

הוא הראה לנו שיש , אבל לאחר ששרתנו את האל במשך הרבה שנים. פעמים

הוא הראה לנו כי תפקידנו הוא להתחיל . עבורנו דרך מיוחדת ללכת בה

, וכשהשראתו מלאה את לבנו, במקומות חדשים ולקבל השראה ממנו לפעול

מהרגע שהרגשנו משוכנעים כי זהו  מאום לא עצר בעדנו . בצענו את המבוקש

אנחנו פשוט . אך גם קשיים מרובים, דבר זה היסב לנו אושר רב. רצונו של האל

 .רצינו למלא את רצונו של האל

 

כתוב כי כאשר בנו את אוהל . אני חושב כי אנו דומים לעם ישראל במדבר

המשכן אזי ענן האלוהים כסה את האוהל ומשעות הערב עד הבוקר הענן 

כשבעים או . אותנו תמיד ליוו הענן או האש במשך כל חיינו. ראה כאשנ

אנו הבטחנו לאל שנעשו ככל יכולתנו . שמונים שנה ניתן לנו לחיות בעולם הזה

למלא את חיינו ברצונו ולעשות את כל מבוקשו בקרבת האנשים שביניהם אנו 

אשר אנו  נאמר על עם ישראל המלים, ז''פסוק י' פרק ט, בספר במדבר. חיים

ולפי העלות הענן מעל האוהל ואחרי כן '' : מאד רצינו שהאל יקיים גם בחיינו
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' פי ה-על. יסעו בני ישראל ובמקום אשר ישכון שם הענן שם יחנו בני ישראל

. יחנו, יחנו כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן' פי ה-יסעו בני ישראל ועל

ולא ' ישראל את משמרת ה ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים ושמרו בני

' פי ה-יחנו ועל' פי ה-על, ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן. יסעו

ויש אשר יהיה הענן מערב עד בוקר ונעלה הענן בבוקר ונסעו או יומם . יסעו

או יומיים או חדש או ימים בהאריך הענן על המשכן . ולילה ונעלה הענן ונסעו

' פי ה-יחנו ועל' פי ה-על. לא יסעו  ובהעלותו  יסעולשכון עליו יחנו בני ישראל ו

 . ''ביד משה' פי ה-שמרו על' יסעו את משמרת ה

 

 ללמד על  ישראל

המאמינים , כאשר פרצה מלחמת ששת הימים, כפי שספרתי קודם לכן

שמענו ברדיו כי הישראלים '': האפריקאיים שלנו בטנזניה באו אלינו ואמרו

ל זה לא תואם את דברי אלוהים שהבטיח כי אב. עומדים להפסיד במלחמה

, עם תום מלחמת ששת הימים, אבל כמו שאנו יודעים. ''הוא יהיה תמיד עם עמו

האפריקאיים בקשו מאתנו , מאז. הישראלים נצחו והשיגו שטחים גדולים

פעמים רבות ללמד אותם על תולדות ישראל ועל מה שאלוהים יעשה עבורם 

ך ולהיווכח איך לאלוהים ''ללמוד לעומק את התנ הדבר דחף גם אותנו. בעתיד

עבדנו על כך רבות והעברתי הרבה . היתה תכנית מיוחדת עבור ישראל

בהם לימדתי כיצד אלוהים בחר בישראל , שעורים על ישראל עם האפריקאיים

ובעם היהודי להיות עמו הנבחר וכיצד הוא בחר , להיות הארץ המובטחת

 .עיר האלוהים ,בירושלים להיות עיר הקודש

לחצו עלינו להמשיך , כל הכנסיות בטנזניה להן היינו קשורים, כעבור זמן מה

גילנו כי גם ההתעניינות שלנו ללמוד אודות ישראל . בלמודים על ישראל

 .והתחלנו לרשום לעצמנו את כל החומר הנלמד, הולכת וגדלה

שם על התחלנו ללמד גם , 1975דנמרק בשנת , כשבאנו לכנסיה בבלאוהוי

כנסיות רבות בדנמרק בקשו לאחר מכן כי נבוא ונלמד על ישראל גם . ישראל

סיימנו , גם כשלימדנו על נושאים רבים אחרים בכתבי הקודש, וכך. אצלם

העיק עלינו מאד הידיעה כי מעט מאד מטיפים .  תמיד בלמידה על ישראל

  .קבלנו עוד ועוד פניות מכל מקום לבוא וללמד. לימדו על ישראל

 

 בית הספר לכתבי הקודש בברנדה

שם שהינו בין השנים , היתה לנו כנסיה יפה מאד בבלאוהוי, כפי שציינתי קודם

כתבי הקודש כמו גם בית ספר לבתקופה זו פתחנו בית ספר . 1983-ל 1975

. ך כולו''בו לימדנו ללכת בדרכי האל ועברנו עם התלמידים על התנ, במיסיון

לא '': הרבה מהתלמידים אמרו . רבות על ישראל יחד עם זאת לימדנו אותם

. ''אנא המשיכו ללמד אותנו על ישראל. שמענו דברים כאלה מאז שאנו נוצרים

 .בערה בנו התשוקה להמשיך וללמד על ישראל ועל עתידה
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קבלנו כומר , המשיכה לעשות חיל הויבבלואכשהכנסיה שלנו , 1982בסבובות 

פעל כהלכה כמו גם הבית לנגמלים  קודש כתביבית הספר ל. נוסף לעזור לנו

ה והכל התנהל על מי הכנסיה בנתה עבורנו בית מגורים יפ, כמו כן. מסמים

נקראתי על ידי בתי ספר רבים . יצאתי ללמד במזרח אפריקה 1982-ב .  מנוחות

. קניה ואוגנדה לבוא וללמד על ישראל ונושאים נוספים, ך בטנזניה''לתנ

כתבתי . וב בין האפריקאיים אחרי כה הרבה זמןהרגשתי מאושר להיות ש

אלוהים רוצה שנחזור לאפריקה . אני מרגיש כי זה מקומנו'': לאנה ליס

יש בתי . וללכת אל כל האנשים שקוראים לנו לבוא וללמד אותם, להישאר

ליס היתה עסוקה -אנה. ''בכל מזרח אפריקה הקוראים לנו כתבי קודשספר ל

את תגובתה למכתבי היא . ובמקומות נוספיםבכנסיה , בעבודתה בדנמרק

 .תתאר עתה בהמשך

 !השבח לאל . שנים 23לכתבי הקודש והמסיון בברנדה קיים  ס"ביה  

 

 

 :ליס-אנה

הייתי בהלם כשהוא כתב לי   .פיטר יצא לנסיעה נוספת לאפריקה, כעבור זמן

אהבתי את . ואמר שעלינו לעזוב הכל מאחורינו בדנמרק ולשוב לאפריקה

מצאתי שזה קשה לעזוב , אבל עדיין. אפריקאיים ואהבתי להיות באפריקהה

היו , סבן וטורבן, הבנים. לנה, את הכנסיה שלנו בבלאוהוי ולעזוב את בתנו

אבל לנה היתה בת שש עשרה והיתה צריכה למצוא מסגרת . כבר נשואים

 חשבתי כי יש עוד הרבה דברים. ללמוד את מקצוע המזכירות ומקום לגור בו

 .שיש  עלינו לעשות פה במקומנו בדנמרק
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מטיף בשם אריק לרסון הגיע להטיף בכנסיה שלנו ואני כבר , ערב אחד

אם רצונך שנחזור '': אז אמרתי לאלוהים, התפללתי הרבה בקשר לעתידנו

אני רוצה : יש לי שתי בקשות אליך, לאפריקה  ונעזוב הכל כאן בדנמרק 

היה בהתחלה  כשהייתי בת חמש שתמלא אותי שוב ברוח הקודש כמו ש

הרגשתי אז כי האל ממש נגע בי . ''דבר שהיה בשבילי חוויה מופלאה, עשרה

, אלוהים'' : ואז אמרתי. שהוא רצה שאעשה והעניק לי כוח ועוז רוח לעשות מה

אתה חייב לגעת בי שוב כפי שעשית בעבר , אם אני חוזרת שוב לאפריקה

באותו לילה המטיף . ''ר הנכון לעשותוכשהייתי צעירה ולהראות לי את הדב

כשאלוהים מבקש ממך . ך על כך שיש ללכת לפי רצון האל''דיבר מתוך התנ

בסוף ההתכנסות הוא קרא לאנשים לבוא אליו . עליך לעשותו, לעשות דבר מה

הוא לא ידע דבר על . אם הם רוצים ללכת אחר האל, והוא יתפלל עבורם

 הינך יודע שתפילתי היא שרוחך שוב, אלוהים": אני ניגשתי ואמרתי. מחשבותי 

         

ב

 .שונות באנו יחד תשע קהילות  ". על מנת שכולם יהיו כאחד: "שלט כתוב

 

המטיף ניגש . ''כך שאדע לבטח שרוח הקודש מנחה את חיינו, תמלא אותי

נפלתי ארצה והתמלאתי , וכאשר הוא נגע בי, והתפלל עבור כל אחד מאתנו

לעולם לא אשכח איך אלוהים דיבר . עם כוחו העצום של אלוהיםברוח הקודש 

 אבל רצוני הוא  שתסעי, ה לגור בויש לך עכשיו מקום יפ'': אל לבי ואמר
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אני זקוק  במיוחד לך . דברי הבשורהרעב ל, למקום בו יש רעב עצום ללמוד

: שמעתי את הקול כל כך ברור בתוכי שאמרתי. ''ולבעלך שתלכו עכשיו

אז אני מבקשת ממך שתיענה , אם באמת אתה רוצה שנלך שוב, אלוהים''

אם תשיג לה . היא מאד צעירה ובודדה, קח חסותך על לנה. לתפילתי השניה

מקום לחיות בו עם חברים טובים , מקום נוצרי  בו תוכל ללמוד עבודת מזכירות

 .''אזי אני מוכנה ללכת, וסביבה טובה

גשתי ממש את כוחו של אלוהים הר, כשחזרתי הביתה,  לאחר ההתכנסות

בחברת מכוניות נוצרית , לנה מצאה מקום טוב ללמוד בו, כעבור זמן קצר. בחיי

היא מצאה גם מקום יפה לחיות בו עם הרבה . היכן שגם בננו עבד בה כמכונאי

נהיה , ואנחנו, כך שזה נראה שאלוהים הסדיר הכל כדי שאני. צעירים נוצריים

 .מוכנים ללכת
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הוא שמח . ''עכשיו אני מוכנה לחזור לאפריקה'': אמרתי, זר מנסיעתוכשפיטר ח

הוא ידע לבטח בלבו כי עלינו לשוב משום שהוא קבל כל כך הרבה . מאד

קניה ואגנדה ומקומות אחרים לבוא וללמד על ישראל ועל , הזמנות מטנזניה

הם היו לנו פגישות עם מנהיגי הכנסיה שלנו בדנמרק וספרנו ל. נושאים אחרים

. לאחר שמונה שנים נהדרות( 1983השנה הייתה )כי הגיע הזמן עבורנו לעזוב 

ך ''ושעכשיו הכנסיה ובית הספר לתנ, אמרנו להם כמה טובים הם היו כלפינו

היינו להם . הם התעצבו מאד. מתנהלים כראוי ושהגיע הזמן בשבילנו לעזוב

 .ינו ללכתעל, אבל הם הסכימו כי אם האל קורא לנו, כהורים רוחניים

קנו את ביתנו וטורבן קבל , אשתו, טורבן ודורית. ארזנו שוב את חפצינו 1983-ב

 .יחד עם מנהיג רוחני נוסף, על עצמו להיות כומר שני בכנסיה שלנו

שם , הכנסיה שלנו בבלאוהוי ערכה לנו מסיבת פרידה גדולה. נסענו לקניה

אנחנו , תעשועליכם לדעת כי בכל אשר תלכו וכל אשר '' : אמרו לנו

שלחנו הרבה מסיונרים , מאז שבאתם. מאחוריכם ונעזור לכם ככל יכולתנו

 .''!לארצות רבות ועכשיו אנו שולחים אתכם

 .הזה היוםעצם עד  ואנו אוהבים את הכנסיה הז
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 מרחיקים לכת: IIIחלק 

 

 התחלה חדשה בקניה. 26פרק 

 :פיטר

גם על בעיות שנתקלנו אלא , איני רוצה לספר לכם רק על הדברים הטובים

 -חשבנו כי נוכל להתחיל בעבודה באותו ארגון 1983-כאשר באנו לקניה ב. בהן

הלכנו למנהיגים של . מסיון הדומה לזה בו עבדנו במשך שנים רבות בעבר

הארגון הזה שהיה להם עכשיו סניף בקניה ושאלנו אם יוכלו לתמוך בנו כך 

ומשם לגשת , קניה, ת בניירובישנוכל לקבל אשור עבודה שיאפשר לנו לשהו

 .ך ברחבי מזרח אפריקה אשר בקשו מאתנו לבוא''וללמד בכל בתי הספר לתנ

היו אלה מנהיגים חדשים שלא הכירו אותנו מספיק והם רצו . נתקלנו בקשיים

הם אמרו לנו כי אם אנו מתכוננים להישאר . י הכללים שלהם''שנלך עפ

הם רצו לשלוח . פי הכללים שלהםעלינו לפעול ל, בארגון שלהם, בכנסיה

הם לא . שנים ולבנות מסיון חדש 3-4לשהות שם , אותנו למקום מסוים בערבה

עלינו להתמקם , לדבריהם. י רצוננו במקומות שונים''הסכימו כי נסתובב עפ

 .במקום ולעזור בעבודת המסיון במקום ספיציפי בקניה

שבקש אותנו לבוא וללמד אמרנו למנהיגים הצעירים כי באנו לפי קריאת האל 

לא נוכל , לזה הם ענו כי במקרה כזה. בכל בתי הספר במזרח אפריקה

של סקנדינביה '' מטריה''ואז לא  נקבל את ה. להצטרף לארגון  שלהם

. רכב, עבודה-דבר  שיקשה עלינו מאד לקבל היתר, באמצעות הארגון שלהם

נחנו חייבים להיות א. כל מגע עם הממשלה יהווה בעיה רצינית. דאר -או תא

 .וזאת נשיג רק אתם'' מטריה''תחת 

ידענו בלבנו כי לעולם לא נוכל . חזרנו הביתה מאוכזבים מאד והתפללנו על כך

ידענו כי אלוהים קרא לנו וידענו כי עמוד האש יראה . לפעול לפי הכללים הללו

לא רצינו להישאר מאחור כאשר . לנו את הדרך כפי שקרה עם בני ישראל

הודענו למנהיגים הצעירים הללו . הים מראה לנו את הדרך בה נלךאלו

 .שישכחו מאתנו וכי נמצא דרך אחרת לעבוד בקניה

ואז מיד עלה , התפללנו רבות לאלוהים ובקשנו כי יעזור לנו למצוא מקום

היו לו . ידענו כי איש זה משכיר דירות והלכנו אליו. במחשבתנו אדם מסויים

התברר לנו . שמו היה שמואל. להשכרה, טנים יפיםבתים ק, כעשרים דירות
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אמרנו לו כי אלוהים שלח אותנו להישאר בניירובי . מיד כי הוא היה יהודי

'' : למשמע הדברים הוא אמר. ולצאת וללמד בכנסיות ובבתי ספר על ישראל

קבלנו בית יפה . ''יש לי בית יפה מוכן עבורכם. אתם יכולים לשכור דירה כאן

המשפחה היהודית שמחה מאד למגורינו . ובסביבה בטוחה, נהעם גינה קט

 .שם

לצורך השגת '' המטריה''ואז שאלנו את אלוהים מה ניתן לעשות כדי לקבל את 

כתבנו לכנסיה שלנו בדנמרק וספרנו על הבעיות שלנו עם . היתר עבודה

ללכת , הם ענו לנו כי עלינו לעשות מה שתמיד עשינו והוא. הארגון בקניה

היתה זו כנסיה נפלאה . ות הקריאה של אלוהים והם יהיו מאחורינובעקב

. בערב בקשנו מאלוהים הנחיה מה לעשות הלאה. שמחנו. שעמדה מאחורינו

בכל עיר '': 11-14פסוק  10פרק , פתחנו את בספר הברית את מתיו! קבלנו אות

כשאתם .  וכפר שתכנסו אליהם בררו מי ראוי בתוכם ושבו שם עד צאתכם

אך , שלכם'' שלום''אם ראוי הבית יבוא עליו ה. ברכוהו לשלום, סים לביתנכנ

כל מי שלא יקבל אתכם ולא . שלכם אליכם'' שלום''ישוב ה, אם איננו ראוי

צאו מן הבית ההוא ומן העיר ההיא ונערו את האבק מעל , ישמע לדבריכם

 .''רגליכם

כי ניסינו להיכנס , נוכשקבלנו את האות הזו ראינו כי היתה זו תשובה לתפילותי

אבל הם סרבו שנעבוד אתם כפי שהאל , לארגון ההוא שהכרנו עוד מטנזניה

מי קבל '' : האמנו כי לאלוהים יש מקום אחר עבורנו ושאלנו את עצמנו. בקש

ומיד חשבנו על פיליפ שמואל שקבל אותנו לביתו ?'' אותנו יפה בארץ זו בעבר

שם היינו , על בית הילדים באלדורטאחר כך חשבנו . כך שנוכל לשהות אצלו

, מקום בו המסיונר הזקן, לפני זמן רב כאשר כתבנו את הספר על בית הילדים

, החלטנו לבקר את המנהיג שם. החל את עבודתו לפני שנים רבות, חבר שלנו

אשר הקים את בית הילדים ובעבר קבל אותנו בחמימות והיה לנו , ון גרין'ג

 .כאח

. שם הוא קבל אותנו, אותו ופגשנו אותו בבית הילדים נסענו לאלדורט לחפש

אין '' : הם אמרו, כשספרנו להם על מצבנו . הוא ואשתו שמחו מאד שחזרנו

אנחנו יודעים . אתם יכולים לעבוד בארגוננו. שלכם'' מטריה''אנו נשמש כ. בעיה

אנחנו נהיה . כי נקראתם ושאתם מוכרחים ללכת לאן שאלוהים יורה לכם

אנו בטוחים כי תקבלו את היתר העבודה . ם ונודיע לממשלה עליכםמאחוריכ

הוא כתב עבורנו בקשה . זו היתה באמת דלת פתוחה. הופתענו. ''באמצעותנו

לממשלה ותוך מספר שבועות קבלנו מכתב מהממשלה שמלאה את לבנו 

אנו מקבלים בברכה את בואם '': במכתב נאמר. אושר והכרת תודה לאלוהים

. מדסן לעבודה אצלנו תחת המטריה של בית הילדים באלדורט ' של מר וגב

זו היתה ברכת !  אוהה. ''עבודה לכל החיים -אנו מעניקים בזאת להם היתר

 .אמיתית" ברוך הבא"
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. עם הרגשה כי אלוהים מחייך אלינו שם בשמיים, חזרנו לניירובי שמחים מאד

לינו ורוצה להנחות אני חושב כי הוא מחייך לפעמים ובכך מבטיח את אהבתו א

 .אותנו בכל אשר נלך

 
אלוהים סיפק לנו בית . התחלנו ללמד בבית ספר נפלא לכתבי קודש בניירובי

 .ומשם יצאנו לכל פינות מזרח אפריקה ללמד, רוחני בכנסיית הגאולה בניירובי

 

תקופה ,  1987עד שנת  1983משנת , עברו עלינו ארבע שנים נפלאות בקניה

היו . אוגנדה וקניה, כבנו ולימדנו בהרבה מקומות בטנזניהבה התסובבנו בר

אבל היכן , אלה זמנים קשים משום שהדרכים משובשות מאד במזרח אפריקה

, בניירובי  כששהינו בביתנו. האנשים היו פתוחים להוראה שלנו, שלא הגענו

על , המשיח, על בואו של ישו, ך וכתבי הקודש''התחלנו לכתוב ספרים על התנ

אלה , אלוהים כוון אותנו לברך את אויבינו.  ל ועל אמיתות תנכיות אחרותישרא

 .ולשמוח בעבודתנו, שהיו נגדנו
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  שינוי מקום עבודתנו. 27פרק 

קבלנו הודעה מהכנסיה , כשהיינו כבר ארבע שנים בקניה,1987-ב

הם בקשו ממני לבוא ולהיות הכומר . הפנטקוסטית הגדולה ביותר בדנמרק

זה בא . ליס תשמש בתפקידים אחרים-אני אהיה הכומר ואנה. שלהםבכנסיה 

אבל חשבנו כי נוכל לעזור להם . כה בפתאומיות שבאמת לא ידענו מה לעשות

דברנו עם המנהיגים של הכנסיה ואמרנו , כשחזרנו לדנמרק. במשך זמן מה

להם שאנחנו לא אנשי דת רגילים או אנשים שיושבים במקום אחד במשך 

חנו מסיונרים שפירושו של דבר שאנו יוצאים ליצור התחלות חדשות  אנ. שנים

הם הסכימו ואמרו שנרגיש . במקומות רבים ועושים עוד  דברים רבים ביחד

 .חופשיים לעשות כרצוננו

היינו מעורבים בהרבה פרויקטים . הסכמנו לבוא ולהתחיל בעבודה שם

ליס -אנה. ופנהגןאפילו בטלוויזיה אשר הגיעה כבר לכל אזור ק, בכנסיה

כך שכל אחד מרחבי המדינה יכול , תפילה בכנסיה-התחילה לארגן פגישות

אנשים רבים התקבצו יחדיו להתפלל . היה לשלוח את בקשת התפילה שלו

נתתי ייעוץ להרבה אנשים ובצעתי , אני שמשתי כמטיף. עבור אנשים עם בעיות

לכתבי ת הספר לעתים גם בקרנו בבי.  את כל החובות של כומר בכנסיה

היינו . שהקמנו בברנדה ולימדנו את התלמידים שם את אשר היה בלבנו הקודש

 .השתכרנו יפה והיו לנו חיים טובים. שמחים למדי בעבודה זו בקופנהגן

 

ועל כן קנינו חלקת אדמה , אמנם היה לנו קשה למצוא בית או דירה בעיר

 יום יום נסענו . נהגןמ מקופ''במרחק של חמישים ק, באולסטיק בצפון סילנד

מהכנסיה , חברינו הטובים מבלאוהוי. משם לעבודתנו בכנסיה  בקופנהגן

, בעיר החדשה, גרנו באולסטיק. באו ועזרו לנו לבנות בית יפה, הישנה שלנו

אנשים החלו לבוא לביתנו ושאלו אם יוכלו לעבוד אתנו את . במשך זמן מה

 . אלוהים

להיות אתנו ועלינו היה ללמד אותם את  הם רצו, לאנשים היתה אמונה בישו

 . דברי האל

 

. התברר לנו כי הקמת כנסיה חדשה במקום מגורינו תתאים לנו כמסיונרים

הודענו לכנסיה בקופנהגן בה עבדנו כי בדעתנו להקים כנסיה , כעבור זמן מה

 . וכך עשינו, חדשה באולסטיק
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                              נכנו מנהיגים חדשיםלאחר שפתחנו את הכנסיה החדשה ח  

 

. היו אתנו שני זוגות צעירים שרצו לפתוח בית מחסה למכורים לסמים

בלילות ברחובות קופנהגן לפגוש צעירים המכורים לסמים ואלכוהול  הסתובבנו

אזי היה צורך במקום שניתן , אם הם הסכימו לקבל עזרה. ולנסות לעזור להם

עבדנו יד  ביד . ובו הם ילמדו על האל ויתנתקו מהרחובות, אליולשלוח אותם 

אשר  רצו כי בית המחסה יהיה פתוח לאנשים מכל , עם שני בני הזוג הצעירים

 .שכבות האוכלוסיה ושהוא יהיה עצמאי

קנינו את . חשבנו כי זה רעיון פנטסטי ולכן עזרנו להם לפתוח את המקום

אבל היה להם לב רחב , יה להם כסףלא ה. המקום והם שכרו אותו מאתנו

כיצד  ליצור עלון משלהם ,לימדנו אותם כיצד להתחיל. לאנשים הסובלים

הרבה מכורים . הדבר התפתח במהירות. וכיצד לגייס את כל הכנסיות למשימה

 . ''בית השלום''הבית נקרא . הגיעו לקבל עזרה בבית ורכשו אמונה בישו

, כולל העבודה שלי ככומר, עבודה הזאתאך כעבור זמן קצר הרגשנו כי כל ה

לכן החלטנו כי אני אפסיק את עבודתי ככומר משום . הפכה לנטל כבד עלינו

רצינו להיות חופשיים להקים . שלאחר הכל זו לא עבודה שממש רציתי בה

רצינו לעשות גם משהו . כנסיות חדשות ומקומות אחרים להושיט עזרה לאנשים

עדיין . גשנו בלבנו שאלוהים בקש שנעשה זאתמיוחד עבור ישראל לאחר שהר

 .''למען אלוהים וישראל'': שמענו את הקול בלבנו 
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החלטתי לכתוב ספר על ישראל משום שנוכחתי כי בכנסיות בדנמרק לא 

. מדברים הרבה על ישראל ומצד שני יש הרבה אנשים שמעונינים לדעת יותר

צלחה רבה עם צאתו שזכה לה "בבת עינו של אלוהים''כתבתי ספר שנקרא 

אותם רצינו ליידע על , אפילו שרי הממשלה ומנהיגים רבים אחרים. לאור

כעבור זמן קצר קבלנו מכתב מקבוצת . קבלו עותקים של הספר, ישראל

מאמינים בנורבגיה השואלים אם הם יוכלו לתרגם את הספר לנורבגית וכמובן 

 .גם כיום ספר זה מוכר להרבה אנשים. שהסכמנו

 

 ת של השראהנסיעו

אולם זה היה . החלטנו לבקר יותר בישראל, כשהיינו  חופשיים שוב לנסיעות

יום אחד עלה בדעתנו רעיון . יקר ולא ידענו בדיוק היכן לבקר ומה לעשות

-מאמינים ולא, חשבנו כי אם נוכל לארגן קבוצת אנשים. לפתוח משרד נסיעות

נכין את תוכנית , ועייםשב–שירצו לבקר בישראל למשך שבוע, מאמינים כאחד

דנים , בעקבות כך. ניקח אותם לשם ונוכל לשמש להם מורי דרך, הנסיעה

 רבים יזכו להכיר 

 בקרנו עם הקבוצות בכל המקומות הקדושים  

 

, גם אנו נוכל ללמוד רבות. הארץ היפה הזו של אלוהים, מקרוב את ישראל

ראנו לטיולים ק. לרכוש חברים חדשים והשראה לעשות יותר עבור ישראל

בצענו נסיעות רבות לישראל עם הרבה אנשים שרצו .  ''טיולי השראה''האלה 

 . זו היתה באמת ברכה. ליסוע אתנו
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ייסדנו שם כנסיה . דנמרק, דברים רבים קרו במשך השנים כשגרנו באולסטיק

כעבור זמן צרפנו מנהיגי דת . קטנה שהלכה וגדלה עם אנשים נפלאים

ניהול הכנסיה ואנו המשכנו ללמד אותם כל זמן שהיינו שאליהם העברנו את 

 .1995עד  1987-מ, בתקופה זו שהינו בדנמרק שמונה שנים. בדנמרק

שם , אנגליה, נסענו לברמינגהם, לאחר ששהינו באולסטיק במשך שלש שנים

השתתפנו בסמינר של כמרים ובו פגשנו זוג .  עברה עלינו חוויה מענינית

בזמן . ו ככמרים באחת הכנסיות בהן שרתנו בעברמנהיגים ותיקים ששמש

'' :אומר לנו , אותו הכרנו כבר, שמענו לפתע את קול אלוהים, שישבנו  בפגישה

הרי בנינו בית יפה אליו שאפנו . היינו בהלם.  ''זוג זה יקח את ביתכם באולסטיק

ר אבל עכשיו היינו בטוחים כי נבקש את בני הזוג לבוא ולעזו.  הרבה מאד זמן

הם יוכלו לשכור את הבית שלנו ואלוהים ישלח . לנו עם הכנסיה באולסטיק 

. הם שמחו והסכימו מיד, כאשר הם שמעו את ההצעה. אותנו למקומות אחרים

אבל קשה , אנו מחפשים כבר הרבה הרבה זמן בית בקופנהגן'' : הם אמרו

. ''מאד למצוא מקום טוב ונשמח מאד לשרת את האל בכנסיה באולסטיק

 , נוכחנו כיצד האל מתכנן הכל

 

 סטנליל

. ''בית השלום, ''דאגנו מאד לבית של הנגמלים, בזמן שתכננו את המהלך הזה

אם . שהיה קרוב לגשר פין, חשבנו כי זה יהיה רעיון טוב לעבור למקום הזה

ללמד אותם ולהיות אתם כמה , נוכל לעזור לנגמלים'', בית''נשהה קרוב ל

 .שאפשר

נסינו לשכור בית אבל . נו קרוב לשם לכפר קטן בשם סטנלילכעבור זמן עבר

אז קנינו בית קרוב . היה זול יותר לקנות בית, בעצם. זה היה בלתי אפשרי

, כאשר עברנו למקום החדש. לעזור להם ולאנשים בסביבה'' בית השלום''ל

. שרנו יחד ובקשו כי נלמד אותם את דברי האל, אנשים התחילו לבוא אלינו

ראינו כי היה זה רצונו של . ן קצר היתה לנו קבוצה נהדרת של אנשיםתוך זמ

שכרנו אולם קטן למפגשים ולאחר מכן קנינו . האל להקים כנסיה חדשה כאן

הכנסיה הזו עזרה מאד לעבודה המסיונירית  שלנו . בית גדול בשביל הכנסיה

 .ברחבי העולם

רים ולהדריך לכתוב ספ, המשכנו ליסוע לישראל, כאשר היינו בסטנליל

 .היה לנו כה הרבה דברים לעשות והיינו מאושרים מאד. אנשים

 

 פולין

שמענו מהם על המצב הקשה . שהה בביתנו זוג נחמד, כאשר גרנו בסטנליל

ואז יחד עם . והמחסור של המאמינים בפולין ושל היהודים המבוגרים בוורשה

ובגדים ונסענו כך  בני הזוג הזה העמסנו על  מכונית הואן הגדולה שלהם מזון
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זו היתה גם מצווה להיות . מספר פעמים לפולין לעזור לאנשים הנזקקים שם

כל הדור הצעיר עזב לישראל ולמדינות אחרות . שם עם היהודים המבוגרים

 .והיהודים המבוגרים נזקקו לעזרה ולעידוד

 

 הודו

היתה שם קהילה . פתאום קבלתי קריאה גם מהודו לבוא וללמד על ישראל

נסעתי לשם עם . דולה של מאמינים שרצו לדעת יותר על ישראל ושמעו עלינוג

. אבל אני לימדתי במיוחד על ישראל, ך''לימדנו כמה דברים מהתנ. חבר שלנו

הם שאלו אם  ,"בבת עינו של אלוהים", כאשר הם שמעו על הספר שכתבתי

 .והסכמנו לכך, יוכלו לתרגמו לשפת ההינדי

 

  מנהיגי הכנסיה בהודו

 

 רוסיה 

. ללמד בכנסיה הבפטיסטית אודות ישראל, רוסיה, פטרבורג. נקראתי גם לסט

הם לא ידעו למה להאמין משום , בכנסיה, בהתחלה. נסעתי לשם עם גיסי 

כך שהם היו , שהם שמעו כל כך הרבה דברים רעים על ישראל ועל המערב

כעבור . נואולם לאחר יום אחד של לימודים הם התעוררו והתעני. חשדניים

הם אמרו לי כי הם הקליטו את כל הדברים על קלטת ואם אני , שבוע יחד אתנו

. פטרבורג. הם ישלחו את הקלטת לכל הכנסיות שלהם באזור סט, מסכים

 .אפילו לתושבי רוסיה, שמחתי להסכים ולהעביר את בשורת כתבי הקודש

בים שאלו משום שיהודים ר, אסביר יותר על מה אני  מלמד, בסוף ספר זה

 .על החומר שאני מעביר משך שבוע ימים, אותי על כך
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 טיבט ונפאל, למזרח אפריקהחזרה . 28פרק 

 :ליס-אנה

החלטתי לערוך מסיבה , 1992-ב 60-כאשר פיטר עמד לחגוג את יום הולדתו ה

כשכל , הזמנו את כל חברינו לבוא למלון גדול במרכז דנמרק. גדולה לכבודו

מוזמנים והיה לנו יום  260-הגיעו כ. בור עצמו לארוחהאחד אמור היה לשלם ע

. עבור פיטר זה היה נפלא. אנשים רבים שרו ואחרים נאמו. מאד מוצלח

ורצה ידעתי כי משך שנים רבות הוא חשב על טיבט   -החלטתי להפתיע אותו 

כשהוא היה צעיר הוא הרגיש תמיד כי עליו ליסוע לטיבט ולהביא  .ליסוע לשם

היא  היתה , שהסינים השתלטו על המדינה אך לאחר . י הבשורהלשם את דבר

החלטתי לכתוב ספר קטן עבורו ולתת לו אותו ביום ההולדת . סגורה בפני זרים

ובו אספר כיצד אלוהים קרא לנו בעודנו בגיל ההתבגרות וכיצד החליט להיעזר 

וותרו בסוף הספר כתבתי כי אם י. ''נולדו לשרת'' הספר נקרא . בנו בעבודתו

פיטר הופתע מאד . נקדיש אותו לנסיעה לטיבט, לנו כספים ממכירת הספר

בין , זו הבתקופ  .מהספר ורבים רצו לקנות ולקרוא אותו כך שזו היתה הצלחה

לימדנו בבתי ספר , הקמנו כנסיות חדשות, עבדנו בדנמרק, 1995-ל 1987

 ..לכתבי קודש ונסענו לארצות רבות

 

 
 שם, כולה עם כל המטלטלין וחזרנו לקניהארזנו מ, לאחר זמן מה

 .1999ועד  1996-עבדנו מ
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היו לנו שם מנהיגים טובים ועל כן ידענו כי האל . הכנסיה בסטנליל עשתה חיל

היינו בטוחים עכשיו כי . ישלח אותנו במהרה למקום אחר היכן שעזרתנו תידרש

חד בידיעת נועדנו להעשיר הרבה אנשים במקומות שונים הידיעת האל ובמיו

 .לא היינו מסוגלים להישאר במקום אחד בלבד. ישראל

 

 קניה , ילדי רחוב בניירובי

שכרנו . בירת קניה, כאשר חזרנו לקניה נוכחנו בשנויים גדולים שחלו בניירובי

. מקום מגורים וקבלנו הזמנה מכנסיה גדולה להקים בית ספר לכתבי קודש

ילדים עניים , ועצרנו ברמזוריםניגשנו לעבודה אבל כל עת שנסענו העירה 

לכסף או לדברים , רבים היו מתקבצים סביב המכונית ומתחננים לאוכל

ילדים רבים היו . הדבר נגע מאד ללבנו. מעולם לא נתקלנו בכך בעבר. אחרים

אחדים . רצים סביב המכוניות עם מיכלי דבק בידיהם ומסניפים אדי הדבק

מדוע '': פעם שאלנו את אחד הנערים. מהם שכבו ברחובות מסניפים ונרדמים

הוא השיב כי כאשר . ''!אתם הורסים את מוחותיכם ואת חייכם? אתם מסניפים

הדבר הכאיב לנו . הם נרדמים בקלות ולא מרגישים את הרעב, הם מסניפים

וכך . ואז החלטנו כי בכל נסיעה העירה נקנה הרבה לחם לתת לילדים. מאד

ראינו שהם כעין קבוצה . ים ואוכלים כולם יחדהם היו לוקחים את הלחמ. עשינו

התברר לנו כי הם היו . היו גם בנות בתוך הקבוצות, גדולה של אחים ואחיות

הולכים למגרשי הגרוטאות ומחטטים שם כדי למצוא דבר מה נוסף לאכול 

 .ואחר כן היו נרדמים בתוך ארגזים גדולים

התברר לנו כי כמה . דברנו על כך עם הכומר בכנסיה הגדולה בה עבדנו

הם לוקחים אותם . מחברי הכנסיה כבר עושים דבר מה עבור ילדי הרחוב

לאחר שדברנו רבות על הנושא  עם . לבתיהם ונותנים להם ארוחה כל ערב

. בו הם יוכלו ללון, החלטנו כי נקים עבור הנערים בית ליד הכנסיה, החברים

כלו לעזור בכך שיביאו ך יו''גם חברי הכנסיה והסטודנטים בבית הספר לתנ

האמנו כי הילדים יזכו לחיים נורמלים אם הם יקבלו . אוכל לילדים מדי יום

וכך אספנו כסף מהמאמינים בדנמרק לבנות שני בתים ליד . תמיכה מסוימת

, אחר כך המשפחות של המאמינים שעבדו כבר עם הילדים. הכנסיה בקניה

הם קבלו אוכל מדי יום והיו . קבלו על עצמן להכניס את הילדים לבתים שנבנו

תלמידי . הם התפלאו שמישהו אוהב אותם ודואג להם. מאד מאד מאושרים

זה היה משמח . ך לימדו אותם להתרחץ ולכבס את בגדיהם''בית הספר לתנ

כן . לראות כיצד הילדים סיגלו יחס אחר לחיים וגילו אחריות לחיי היום יום

. את שכר הלימוד ואת מדי בית הספרעזרנו לילדים להגיע ללימודים ולממן 

, הם באו לכנסיה. הילדים הפכו לילדים נורמלים ומאושרים , כעבור זמן לא רב

 .שם שרו שירים שמחים ואנו שמחנו יחד אתם, האמינו בישו והקימו מקהלה

 ראינו ילדים רבים, בכל מקום אליו נסענו בעולם כי, אבל היינו באמת מודאגים
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למען ונות ואלוהים נטע בלבנו את הרצון לעשות משהו שסבלו בצורות ש

וכך התפללנו לאל עבור הילדים והרגשנו בתוכנו . הרבים שמסביבנוהילדים 

 .מועקה גדולה עבור כל הילדים הסובלים בעולם

 

האל היטה . נסענו מספר פעמים לאוגנדה לראות את בית הילדים שבנינו שם

היו לנו . מת בנייני כנסיות חדשים שםאלינו חסדו והשגנו כסף רב לתמוך בהק

 ,ימים מבורכים מאד

 

 :פיטר

העלינו על הכתב את כל ההרצאות שלנו בבתי הספר , כאשר היינו בקניה 

היינו מעורבים מאד בהרבה דברים . לכתבי הקודש וחלקם פרסמנו בדנמרק

, אני רוצה לספר לכם שוב מה קרה לנו. בעבודה בכנסיות ובבתי הספר, בקניה

 .ום שזה שינה לחלוטין את שליחותנו כמסיונריםמש

 

עכשיו זה '': בוקר אחד התעוררתי לפתע ושמעתי קול חזק בתוכי האומר

ליס ואמרתי -קראתי לאנה, קמתי במהירות. ''בשביל אלוהים ובשביל ישראל

. ?''מה פשר הדבר. עכשיו זה לאלוהים ולישראל -שמעתי קול האומר לי '': לה

ות והתפללנו והבנו כי אלוהים רוצה שנפעל לעשות משהו דברנו על כך ארוכ

על ארצם ועל הבעיות שהיו , למדנו רבות על העם היהודי. מיוחד למען ישראל
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רצינו לעשות . ואז גברה בלבנו האהבה לישראל. להם למשך זמן רב מאד

הכרנו חברים  נורבגים שעבדו עבור העניים . משהו מיוחד ולא ידענו מה

אבל זה היה .  ו אליהם כסף גם כאשר לנו לא היה דבר לתתבישראל ושלחנ

 נתנו כל פעם משהו והרגשנו מבורכים בכך, עם זאת. כטיפה בים

 

 

 טיבט ונפאל

בזמן שהותנו בקניה קבלנו מכתב מכמה בחורות צעירות שעבדו בטיבט ואשר 

הם קראו את הספר שכתבתי לכבוד . הרגישו מועקה רבה עבור אנשי טיבט

ום הולדתו  ובקשו שנבוא ונעזור להם להתפלל עבור אנשי טיבט פיטר לי

כתבנו להם כי איננו חושבים שהן נזקקות . ולראות מה אנו יכולים לעשות

: הן ענו מיד ואמרו. להסתובב בהרים ולהתפלל, לאנשים מבוגרים כמונו לבוא

אם כי , אנחנו מכירות אתכם עוד מקודם! בדיוק אנשים כמוכם אנו רוצות'' 

אסור לנו להיות . אבל אנו רוצות מאד שתבואו לכאן, אינכם יודעים מי אנחנו

 .''אבל אנחנו יכולים להתפלל, מסיונרים כאן

, החלטנו כי אם אלוהים רוצה באמת שניסע. ואז גם אנחנו התפללנו על כך

זה היה זול יותר מאשר ליסוע . נשתדל להשיג כרטיס מקניה לסין ומסין לטיבט

. אבל זה לא הספיק, נשאר לנו קצת כסף ממכירת הספר. לטיבט מדנמרק

בכל זאת הזמנו . נזקקנו לעוד עשרת אלפים קרונות ולא ידענו מהיכן להשיגם

אשתי ואני '' : ערב אחד חבר טוב מדנמרק טלפן אלינו ואמר. את הכרטיסים
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מכרנו את הבית והחלטנו לתת לכם עשרת אלפים קרונות כדי שתוכלו ליסוע 

התפלאנו לשמוע זאת משום שידענו כי אנשים יקרים אלו לא היו . ''!לטיבט

לכן סרבנו . אנשים עשירים ויכלו להשתמש בכסף זה למטרות אחרות בחייהם

. לקבל את הכסף ואמרנו להם שהם צריכים להשתמש בכסף לצרכיהם הם

אולם הם קטעו אותנו מיד ואמרו כי הם כבר העבירו את הכסף לחשבון 

יכולנו להיווכח כי אלוהים הוא שאמר לאנשים אלו לשלם וזאת ! המסיון שלנו

 .מה שהם עשו בשמחה

התחלנו את המסע שלנו , כאשר הגיע היום. היינו מוכנים עכשיו ליסוע לטיבט

אחת הבנות פגשה אותנו כדי להביל אותנו כל , כאשר הגענו לסין. למזרח

מדו לקחת ושתיהן ע, טיבט, הבחורה השניה עבדה בלאסה. הדרך לטיבט

זו היתה חוויה נהדרת משום שטיבט היא . אותנו ברחבי המדינה ולהתפלל אתנו

הרגשנו במשך הטיסה . ולאסה היא עיר הבירה, במקום הגבוה בעולם

כשהגענו ללאסה ראינו מסכות חמצן בכל . שהמטוס טיפס מעלה מעלה 

היה האויר היה מאד דליל וחשבנו כי זה י. מקום למקרה שמישהו ירגיש ברע

אבל אלוהים באמת עזר לנו ולא . בלתי אפשרי עבורנו להסתובב במדינה

צחקנו . בילינו זמן נהדר עם הבנות. נזקקנו למסיכות החמצן אף לא פעם אחת

הן שכרו רכב רובר עם הנעה קדמית ועם נהג כך . לרוב וספרנו להם על חיינו 

 .וכל אשר ראינו נגע מאד ללבנו,  שנוכל ליסוע לכל מקום

 

 

 
 גג העולם היפהפה 
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ראינו כי התושבים היו . התפללנו כל הזמן, כאשר התחלנו את המסע בטיבט

. מאד מאד עניים וכל צורת חייהם ושיטת עבודתם פיגרו מאתיים שנה אחורה

נסענו . םאבל הם חייכו הרבה והיו מאד אדיבי,  לא היה להם שום דבר מודרני

 .ומעולם לא ראינו ארץ כה יפהסביב  סביב

ברחבי . מקום כזה כיצד הוא ברא, ת את מעשה אלוהיםהיה זה מדהים לראו

כל . עדריהם ועבדו בשיטות פרימיטיביותהמדינה פגשנו תושבים שרעו את 

למרות שלא יכולנו להטיף או . העת התפללנו שדבר אלוהים יגיע לארץ זו

ים אלוההיה זה מדהים להיווכח כי . יכולנו להתפלל, להעביר את דבר האל

 .הוא יכול לשלוח אנשים להעביר את דבר האל לאנשי טיבט. יכול-הוא כל

         

ליס -הטיפוס היה קשה במקצת לאנה, יום אחד כאשר טיפסנו על אחד ההרים 

כאשר טיפסנו על הר מסוים וגבוה . ואז אחזנו בידה ועודדנו אותה להמשיך

פללנו עבור כפרים אלו הת. במיוחד  הסתכלנו סביב וראינו כמה כפרים מרחוק

שהינו בכמה בתי מלון פרימיטיבים למדי . שאלוהים ישלח אליהם את דברו

כך , התושבים נראו כמו המכסיקנים שפגשנו במקסיקו. אבל נקיים ונאים

התושבים דמו מאד זה לזה  . שייתכן שהם נדדו סביב העולם לפני שנים רבות

מקדשים הגדולים אשר ממש נכנסנו ל.  תכשיטיהם ובדברים אחרים, בלבושם

לדת הזרה הזאת על שכמותה  ראינו כיצד הם מתפללים! הכו בנו בתדהמה

 ך כי אינך יכול לעשות לך אלוהים מפסל ומסיכה משום שהאל''כתוב בתנ

אלוהי אברהם יצחק ויעקוב אשר ברא את , האמיתי היחידי הוא אלוהי ישראל

ו והניחו לפני אלוהיהם את הרגשנו חמלה כלפי  אנשים אלו אשר בא.  העולם

לא יכולנו לומר דבר אבל הסתובבנו במקדשים והתפללנו . אשר היה  להם

בשפת תפילה כשם שהמאמינים היו מתפללים בחג השבועות בירושלים לפני 

פגשנו  .בקשנו מאלוהים כי יביא לארץ זו את אהבתו ואת דברו. שנים רבות

להתפלל במקדשים לבודהה  הרבה אנשים שבאו ברגל ממרחקים עצומים כדי

אפילו בשעה המוקדמת בחמש , האנשים הזקנים במיוחד הגיעו מרחוק. הגדול

. נפלו על ברכיהם עם פניהם ארצה  והתפללו, ומשראו את המקדש, בבוקר

להם עוד זמן קצר  איך ייתכן שהיו אלה בעיקר אנשים זקנים שנותר, שאלתי
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לו לאלוהיהם שיעניק להם חיים שבאו והתפל, לחיות ושהאמינו בגלגול נשמות

אינך יכול לחיות יותר . אנחנו יודעים כי זה שקר? טובים יותר בגלגול הבא

ך אומר כי אתה נולד וחי פעם אחת ולאחר מכן ''התנ. מפעם אחת בעולמנו

זרועותיהם ורגליהם של אנשים יקרים אלו היו מלאות . אתה ניצב לפני אלוהים 

לאלוהיהם בתפילות לבודהה במשך כל שעות צלקות וחבורות מרוב כריעות 

לעופות או , כמה מאנשים אלה אולי חשבו כי נשמתם תתגלגל לחיות. היום

רחמינו . ולכן התפללו למען חיים טובים יותר בעתיד, לחרקים או עכברושים

 .יצאו אליהם והזדמן לנו להתפלל שוב עבורם
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כול בשר משום שלימדו אותם כי ייתכן שהבשר של לאנשים שם אסור היה לא

הם !  בעלי החיים שנשחטו בא מחיות בהן שוכנים גלגול נשמות של אבותיהם

לא סיימנו , במקום מסויים שישבנו לאכול . היו עניים מאד והיה להם מעט מזון

ואז , ראינו כיצד אנשים חיכו בפתח עד שעזבנו. האוכל ומחציתו נותרה את כל

 . על השאריות ואכלו אותם במהירותהם עטו 

הם היו בטיול לאחר שסיימו את . פגשנו גם ישראלים צעירים רבים במסעדות

 .שרותם הצבאי ועתה רצו לראות עולם ולחוות דברים חדשים

 

 

 

   
 

 

 אסתר

אמריקאית אשר נולדה , שמענו אודות אשה בשם אסתר, בזמן ביקורנו בטיבט

ונרים והיא רצתה להביא את דבר האל לעם הוריה היו מסי. במזרח הרחוק

בכל זאת היא היתה מגיעה . היא נאסרה בגלל פעילותה המסיונרית. הטיבטי

לטיבט כפעמיים בשנה עם אנשים מנפאל ומשמיעה את דבר האל בפני 

החלטנו . כששמענו עליה הרגשנו כי אנו מוכרחים לפגוש אותה. הטיבטים

נות ספרו לנו כי היא גרה בנפאל ליד הב. לעשות כל שביכולתנו למצוא אותה

שהיא רוחשת חיבה גדולה לתושבי טיבט ועושה ככל יכולתה , הגבול הטיבטי

 .להביא את כתבי הקודש לטיבט

 

 למצוא את אסתר, לנפאל

החלטנו ליסוע לנפאל אם אלוהים , לאחר מסע נפלא, כשחזרנו מטיבט לקניה

יינו בטוחים כי עלינו משום שה, יראה לנו את הדרך ויספק לנו את הכסף

ידענו כי אנחנו מבוגרים מדי להתחיל לעבוד בנפאל או . לפגוש את אסתר

אבל אם נוכל לשלוח מישהו או לעזור ולתמוך באנשים צעירים יותר , בטיבט
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אנשים מסויימים נשלחים ואחרים משלמים . נהיה מוכנים לעשות זאת, שילכו

 .למצוא דרך להגיע לנפאלהתפללנו לאלוהים שיעזור לנו . את משכורתם

פרסמנו זאת בעלון . השגנו את הכסף. זמן קצר לאחר מכן יכולנו לצאת לדרך

 .רצו לסייע לנו, שלנו וכמה אנשים שהזדהו עם המצוקה של האנשים במזרח

אבל לא ידענו איך , שם  ידענו שאסתר גרה, בירת נפאל, נסענו לקטמנדו

, חמד והתחלנו לחפש אנשים נוצריםבהגיענו לעיר מצאנו מלון נ. למצוא אותה

ואז מישהו אמר כי ידוע לו שיש קבוצה של . אולם איש לא ידע עליהם דבר

וכדאי לנסות ולמצוא , נוצרים הנפגשים כל יום שבת בבית ספר קתולי בעיר

שרה ונושאת , מצאנו את המקום ושם ראינו קהילה גדולה, אכן. בית ספר זה

ינו שבקהילה זו היה הרבה אנשים מכנסיות גיל. זה היה מפגש מרגש. תפילה

 . אשר התקהלו יחדיו למפגש שבועי זה, מתנדבים ואחרים, שונות מכל העולם

הוא שאל אם יש בקהל אנשים חדשים , לפני שהכומר התחיל את הדרשה שלו

קמתי ואמרתי שאנו , לכן. וביקש שיעמדו ויספרו מה מביא אותם לנפאל

חלטנו לבקר בנפאל כי אנו מחפשים אחר אשה אך ה, מדנמרק ועובדים בקניה

ניגש אלינו זוג דני צעיר שעבד , כאשר המפגש הסתיים.  בשם אסתר

ששמעו אותנו בכנסיות , הם אמרו לנו שהם מכירים אותנו. בהתנדבות בנפאל

הם הוסיפו שאינם . ואז הזמינו אותנו אליהם הביתה לארוחת צהרים, בדנמרק

 .ינסו למצוא מישהו שכן מכיר אותהאך , אסתר, מכירים את האשה

והיה נחמד ביותר להתארח אצל אנשים דנים ולהנות עמם , הלכנו אליהם

קבלנו עתה קלטת '': לאחר הארוחה הבחור הצעיר אמר. מארוחה טובה

המדובר בזמרת דנית ואנו רוצים כי . מאנגליה ואנו רוצים להשמיע אותה לכם

, זו היתה לנה. ת כמעט פרצנו בבכיכאשר הוא השמיע את הקלט. ''תאזינו לה

זה היה . היא שרה לכבודנו באותו יום, בלא יודעין .אשר הקליטה דיסק, בתנו

המארחים הניחו את הדגל . וזה היה מאד מיוחד ונוגע ללב 61-יום הולדתי ה

 .הרגשנו את אהבת אלוהים בלבנו. הדני על השולחן ואז שמענו את לנה שרה

הצעיר ספר לנו אודות אדם אחר שהכיר את אסתר כעבור מספר ימים הבחור 

התברר כי היה קשה מאד למצוא אותה מאחר , מאוחר יותר. וינסה לאתר אותה

איש לא ידע את מספר הטלפון שלה  ולעתים ; שהיא עברה למקום אחר

התאכזבנו מאד משום שהיינו בטוחים . קרובות היא היתה יוצאת מהמדינה

לתמוך בעבודתה שנועדה להביא את דבר האל  בלבנו כי עלינו למצוא אותה 

 .לעם הטיבטי

אשה קטנה הגיעה , לאחר שחזרנו למלון שלנו וישבנו לארוחה, יום אחד

היא התבוננה סביב ואז ניגשה לשולחננו . לא היה בה כל דבר מיוחד. לפתע

 : ושאלה
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ם שמעתי כי את''. ''זה אנחנו''אמרנו '',כן''. ?''האם אתם המדסנים מדנמרק''

שמחנו מאד אותו יום על כך . זו היתה אסתר. הופתענו מאד. ''מחפשים אותי

בילינו בנעימים . אך היא מצאה אותנו, לא מצאנו אותה. שאלוהים שלחה אלינו

האם באמת ייתכן כי אשה קטנה זו שאין בה כל דבר '': בהתחלה חשבנו. ביחד

כשהיא התחילה אבל . ?''מיוחד עושה את כל העבודה הנהדרת ששמענו עליה

לדבר ולספר על חייה הבנו כי היא באמת נקראה על ידי אלוהים לעשות 

הרבה אנשים התקבצו סביבה והיא לימדה אותם את . עבודה מאד מיוחדת

במקום שהיא גרה קודם לכן היה לה בית משלה ולפעמים כשהיא . דבר האל

ואיש לא היא היתה מוצאת תינוק קטן על מפתן הדלת , יצאה בבקרים החוצה

היא היתה לוקחת את התינוק ומחכה להורים שיבואו . ידע מהיכן התינוק הגיע

הגיע אליה אבא עם , היא ספרה לנו, יום אחד. אולם איש לא הופיע, ויקחו אותו

שלשה ילדים ואמר כי הוא צריך לצאת להרים לחפש את אשתו ואחר כך הוא 

אבל האבא מעולם , ה להםהיא קבלה את הילדים ודאג. יחזור ויקח את הילדים

היו גם הרבה אלמנות . בסופו של דבר היו עמה הרבה מאד ילדים. לא חזר

אז אתסר הכניסה אליה את . שהיו ללא מזון ובגדים וללא אמצעי מחיה

היא הצליחה . וחיפשה בית גדול יותר עבורם, אשר דאגו לילדים, האלמנות

 .בצורה מאד מיוחדת להשיג בית יפה ואנו ראינו איך אלוהים משתמש בה

היא אמרה לנו כי היא היתה רוצה להיות אתנו ביום שבת ולהפגיש לנו את 

אולם היא לא תוכל לעשות זאת כי עליה לעזוב ,  החברים הנוצרים בקטמנדו

אנו '' . היא אמרה'', אני אומר לכם מה אתם יכולים לעשות''. את המדינה

ולכן קחו מונית למקום מסויים מעונינים מאד שאתם תדברו עם הקהילה שלנו  

( היא תיארה לנו אותו)תלכו ברחובות מסוימים ואז תגיעו לבנין גבוה , וכשתגיעו

. אמרנו'' כמובן''. ?''האם תרצו ללכת. ושם תפגשו איש צעיר המחכה לכם

איחלנו לה דרך צלחה ואמרנו כי נרצה להכיר אותה , נפרדנו לשלום מאסתר

לקחנו מונית למקום . מלאנו אחר הוראותיהבשבת . יותר כשתחזור לנפאל

עמד שם על . מסוים ולאחר הליכה מסוימת הגענו לבנין עליו היא דברה

הוא היה כאור . יכולנו להבחיו כי הוא מהמאמינים. המדרגות איש צעיר שחייך

שאלנו אותו אם הוא אדם כך וכך והוא ענה כי אכן . כה פתוח ושמח, באפילה

שמעתי עליכם ואני אראה לכם היכן תשהו . אתי שה בואובבק'' : ואמר, זה הוא

הוא היה ריק . עלינו לקומה שניה ובה היה חדר רחב ידיים, נכנסנו לבניין. ''היום

אתם יכולים לשבת על '': הוא אמר. ורק שני כסאות ניצבו בפינה הרחוקה

: בחורה צעירה באה ואמרה. ''הכסאות האלה ואז להמתין ולראות מה קורה

, י אתרגם לכם מאנגלית אולם האנגלית שלי לא כל כך טובה ולכןאנ''

השתמשו במלים פשוטות באנגלית כך שאוכל לתרגם לשפות , בבקשה

ישבנו והתבוננו ואז . זו היתה הזדמנות מיוחדת עבורנו  .''הנפאלית והטיבטית

 נכנסואחריהם ו. שהתיישבו בפינה, נושאים כריות, שלשה אנשים-הופיעו שניים
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הם הגיעו בודדים . ואחריהם ארבעה ואחריהם אדם אחד וד שני אנשיםע

חל איסור לארגן . בסופו של דבר התקבצו שם כשלש מאות אנשים  .בודדים

אסיפה בגודל זה אבל הם הרגישו צורך להיות יחד  ולעודד אחד את השני על 

הם התחילו לשיר ואז היה עלי להעביר להם את דבר . ידי דבר האלוהים

הבחורה הצעירה תרגמה ואני הסברתי להם . הם הקשיבו קשב רב. והיםהאל

. בצורה מאד פשוטה את דברי אלוהים אשר שלח את ישו להציל את העולם

כעבור כמחצית השעה סיימתי ואז מנהל הפגישה אמר שאם יש מישהו שמוכן 

תשעה עד שנים . שיצעד קדימה, לתת את חייו למען ישו ולהאמין בדבר האל

. הם רצו להאמין בישו, צעדו קדימה, יש שמעולם לא שמעו על ישועשר א

: הסתכלתי סביבי מאושר משום שזה היה הדבר שאליו השתוקקתי כל חיי

התפללנו עבורם והם התוודו . לראות אנשים מטיבט ומנפאל המצטרפים לישו

המנהיג אמר . הם היו מאד מאושרים. על חטאיהם ובקשו כי ישו יכנס ללבם

לתת את אמונתם , עתה עליהם ליזנוח את אליליהם  המזויפיםלהם כי 

כדי להגן  וידיהם שהם ענדו על צווארם באלוהים ולהסיר את כל הקמיעות

עכשיו אתם יכולים להסיר מעליכם כל זאת משום שאלוהים '' . עליהם מרוע

. עכשיו עליכם להתפלל'': זאת הם עשו ואז המנהיג אמר. ''ישמור עליכם מעתה

כדי  את רוח הקודש, נתפלל עבורכם שתקבלו את הכוח של אלוהים אנחנו

לא תוכלו לעמוד נגדו לבדכם ללא . שתוכלו לעמוד איתן כנגד הרוע בעולם

אנחנו יחד עם . ''שרוח הקודש תנחה אתכם ותחזק אתכם מדי יום ביומו
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התפללנו עבורם והם התמלאו עם , המנהיגים פרשנו את ידינו מעל ראשיהם

 .זה היה רגע נהדר. שרוח הקוד

זוג דני צעיר ניגש אלינו ואמר כי הם מנסים . סיום הפגישה היה גם הוא מיוחד

אולם לא הצליחו למצוא אותנו ועכשיו הם מוצאים , ליצור אתנו קשר כבר שנים

הם חברים טובים שלנו עד היום וגם הם עובדים בנפאל ומפיצים ! אותנו בנפאל

 .את האמונה בישו

 

. ו הביתה מנפאל ידענו כי זו לא תהיה הפעם האחרונה שלנו שםכאשר חזרנ

כעבור . רצינו לחזור כאשר אסתר תהיה שם כדי שנוכל לשמוע על עבודתה

נפגשנו . זמן נקרתה לנו ההזדמנות לחזור לנפאל ומאז היינו שם שלש פעמים

עם אסתר ושמענו ממנה כיצד אלוהים נעזר בה עבור  התושבים של נפאל 

. אלנו אותה אם יש משהו שנוכל לעזור לה בהפצת הבשורות הטובותש. וטיבט

. יש לי כמה הרצאות באנגלית שאני רוצה לתרגם לטיבטית , כן'': היא אמרה

ך בשביל הטיבטים אבל אנו רוצים ללמד אותם יותר על ''יש לנו את התנ

אלוהים וכיצד עליהם להמשיך בחייהם ולקבל את הכוח כדי להיהפך 

האדם היחיד שיש לי הוא נזיר בודהיסטי . אבל אין לי מי שיתרגם. למאמינים

הוא מוכן לעשות זאת והבטיח כי הוא לא ישנה מילה . השולט היטב באנגלית

אבל הוא צריך . הוא יתרגם במדויק לשפה הטיבטית. ממה שכתבתי באנגלית

אנחנו נשלם '' :ואז אמרנו. ''לקבל תשלום עבור התרגום ולי אין כסף לכך

 .''כורת לאיש זה כדי שאנשים יוכלו לקבל את דבר האלמש
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הוא בא יום אחד , אחרי שהנזיר הבודהיסטי תרגם מקצת מהספר, כעבור זמן

אני , אני רוצה להאמין בישו. עכשיו אני רואה את האמת'' : לאסתר ואמר לה

זו היתה שמחה גדולה . ''ך ואני רוצה ללכת בדרכי האל''רוצה להאמין בתנ

הוא שימש כלי ביד . מאז הוא נהיה עובד נאמן ואיש אמונה ממש. נועבור כול

 . אלוהים בדרכים שונות

 

 -הסתבר גם כי האנשים הצעירים אותם פגשנו בפעם הראשונה שלנו בנפאל

, האיש הצעיר שחכה לנו על מדרגות הבניין והבחורה הצעירה שתרגמה עבורנו

לעבוד במשרה מלאה להפצת הם היו זוג נחמד ואנו עזרנו להם . היו נשואים

נפגשנו שוב עם אסתר והיא באה לבקרנו בדנמרק ועקבנו אחר . דבר האל

אנשים מהקהילה בקטמנדו היו הולכים ברגל להרים . התקדמות עבודתה

אף אחד לא יכול היה להגיע לשם באופניים או . להביא את דברי האל לכפרים

פרים ולהפיץ את כתבי זה היה באמת קשה ללכת להרים ברגל לכל הכ. ברכב

אבל עבודה זו ממש בערה בעצמותיהם והרבה כנסיות חדשות קמו . הקודש

 . אנשים מקהילה זו חצו את הגבול לטיבט, כמו כן. ברחבי ההרים

בו עמדנו ,  שמענו מאוחר יותר כי אנשי הכפר שליד ההר הגבוה בטיבט

כך . ההמשיכו בעבודה להפצת כתבי הבשור, יםילהתפלל עבור כל הכפר

שראינו איך אלוהים השתמש במתפללים לפתוח בפני כתבי הבשורה את 

 .השער לטיבט

אנו . דבר שמביא לנו אושר רב, אנו המשכנו להיות מעורבים בעבודה זו, מאז

שקיימת , דברי הבשורהמאמינים כי הרבה אנשים יצטרפו לאמונה ויאמינו  ב

וללא אמונה , מספיקשניתן ללא מאמצים להיות טובים , גאולה ללא מאבק

, פשוט על ידי אמונה בישו, בגלגול נשמות אפשר להיות לאנשים טובים יותר

אנחנו . ואפשר לחיות חיים מאושרים יותר כתוצאה מהתמלאות ברוח הקודש

ואנו שומעים כי אלפים רבים מקבלים את הדת  ,עדיין מתפללים עבור אסיה

 .הנוצרית ומאמינים בישו

  

 טנזניה

יום אחד כמה כמרים  . כל יום התמלאנו שמחה, ום שעבדנו בקניהאהבנו כל י

הם ספרו לנו על העבודה . באו לבקרנו בקניה, בטנזניה, משלנו מסינגידה

הצטערנו מאד ! הם נזקקו לעזרה. שעזרנו בהקמתן לפני שנים רבות, בכנסיות 

גד ראינו שאין ביכולתנו לעמוד מנ. ורחמנו עליהם ועל עומס העבודה בטנזניה

זו היתה תקופה מבורכת ! ושעלינו לחזור לטנזניה ולעזור לחברינו היקרים שם

עזרנו לכמרים להרחיב את , משום שבחסד האל ועם הרבה עזרה מדנמרק

זו היתה אחת . 2003עד  1999-שהינו שם מ. עבודתם ולבנות כנסיות חדשות

 !מהתקופות המבורכות והטובות שלנו באפריקה
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 תסואהיליהשפה הליס מלמדת -אנה          כמרים שימוש במחשב פיטר מלמד

 

 

 
 הכנסיה האחרונה שבנינו בטנזניה

 

 

          
 ליס ונשות שבט המסאי-אנה                   דרך חשובה להשגת מזון ! צייד
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חזרנו לדנמרק כדי להפוך את ארצנו לבסיס לעבודה שלנו , והילך 2003משנת 

יחד עם העבודה , ו כבר מעורבים בהרבה פרויקטים בישראלהיינ. במסיונים

נספר לכם בהרחבה על עבודתנו . שלנו במסיונים באפריקה ובארצות אחרות

עליכם לשמוע על מסעות נוספים , לפני כן, אולם. בישראל בפרקים הבאים

 לאחר שחזרנו לדנמרק, שלנו

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



162 
 

 

 פראגוואי וגרינלנד.  29פרק 

 :ליס-אנה

נסעה לפאראגוואי , מדנמרק , נערה צעירה בשם ליז לוטה, לפני שנים רבות

כעבור זמן מה היא נישאה לגבר אשר הגיע מרוסיה . לעזור בעבודת המסיון

הם התחילו עבודה מסיונרית נהדרת ופתחו הרבה כנסיות . והתיישב בפרגוואי

מעורבות גם הן , שתי בנותיהם אשר בגרו והן נשואות כעת. במקומות שונים

, לפרגוואי, מסיונרים אלה קראו לנו לבוא לאמריקה הדרומית. בעבודת המסיון

הפעם האחרונה היתה מאד . היינו שם פעמיים. ללמד את המנהיגים שלהם

וכיצד הקימו מרכז , ראינו כיצד הם ניהלו את עבודת המסיון. מיוחדת עבורנו

. ותן תפירה ומקצועות אחריםהוריות ולימדו א-גדול אליו הם אספו אמהות חד

הם עשו עבודה . הם גם אספו תינוקות וילדים קטנים ונתנו להם מקום לחיות בו

כאשר . הם קראו לנו לבוא וללמד על ישראל.  נפלאה עם האמהות והילדים

 אנו הגענו הם
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. כבר תרגמו את כל החומר שלנו לספרדית כך שלכל מנהיג היה עותק משלו

מעולם לא . יצו את החומרים הללו בכנסיות ברחבי המדינהבקשנו מהם כי יפ

אתנו הבאנו . הם היו כה צמאים לדבר האל. פגשנו אנשים כמו הפרגואאים

שיוכלו ללמוד על ההווי בישראל וכן חומר על , עם שירים מישראל  DVD'sכמה

 . אנה פרנק ועל השואה ועוד

פיטר לימד . ו במקצתצ לאחר שהם ינוח''חשבנו כי נראה להם את החומר אחה

-נוכל לראות את ה'' : הם אמרו, מהבוקר עד הצהריים ואז כשרצינו ללכת לנוח

DVD אנחנו רוצים לשמוע את כל מה שאתם יכולים . כשתלכו לישון בלילה

כאשר אתה פוגש . צ והערב''וכך המשכנו ללמד במשך כל אחה. ''!ללמד אותנו

. קבל כוחות מחודשים להמשיךאתה מ, באנשים כל כך רעבים לדברי אלוהים

הם קבלו את כל החומר ואהבו מאד גם את . לימדנו אותם במשך שבוע שלם

הרבה אמרו כי הם יספרו למכריהם על . הם צפו בהם מאוחר בערב. DVDs-ה

זה . הם בקשו ללמוד עוד ועוד לאורך כל היום. הידע לא השביע אותם. ישראל

ם כאלה משום שהם באמת התפללו נתן לנו הרבה סיפוק ועידוד ללמד אנשי

הם ראו פתאם איך לאלוהים יש תכנית .  עבור ישראל ועבור מצבו של העולם

 .עבור העולם כולו

 

שהוא הטיל , אנו מודים לאל על כך שאנו משרתים אותו דרך מסע בעולם

 .עלינו לעבור בארצות רבות וללמד את משנתו

 

 גרינלנד

שהתכונן לצאת לגרינלנד כדי , יסטיאןשמו קר, אדם דני, בהזדמנות מסויימת

הוא . בקש מפיטר כי יבוא אתו מאחר שהרגיש כי לא יוכל לצאת לבדו, ללמד

אנשים . כתב ספר המתאר איך הוא נגאל מכל הרוע שלווה אותו בצעירותו

זה בדיוק מה שברצוננו לשמוע מאחר '' : בגרינלנד קראו את הספר ואמרו

התעללות בילדים , מים בעוולות כמו סמיםשאנחנו  חיים בחושך ובחטא ונלח

ולכן אנו מעונינים כי תבוא ותלמד אותנו על ישו ועל החרות שבכתבי , ועוד

אבל פיטר דחה את הבקשה , איש צעיר זה רצה שפיטר יצטרף אליו. ''הקודש

אולם האיש התעקש ואמר כי אף אדם . בטענה כי הוא מבוגר מדי בשביל כך

 .ליו ואז כעבור זמן מה פיטר נעתר לבקשתואחר אינו מוכן להצטרף א

זה היה נסיון מצוין עבור פיטר ללכת עם קריסטיאן ולהטיף על כתבי הקודש 

הם הגיעו לכפר בו חטא . מקום אליו איש כמעט לא הגיע, בצפון גרינלנד

אך חיי היום יום שלהם היו , התושבים היו אמנם נוצרים. וחשיכה שלטו בכיפה

קריסטיאן , פיטר לימד אותם בבוקר ולאחר מכן. ולמלאים בחטא ואלכוה

הרבה מאד אנשים . המשיך ולימד אותם על ישו ועל תפילה למען החוטאים

מפגשים אחרים התקיימו . הגיעו והתמסרו לאלוהים והפנו גב לחיי חטא

הם הרגישו דחף עצום בתוכם לעזור בארץ גדולה . באזורים אחרים של גרינלנד
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שורה לדנמרק ותחת שלטון דנמרק במשך הרבה שנים כך גרינלנד היתה ק. זו

לו אפי, זה היה קשה מאד משום שאנשים רבים שם. שהרגשנו מחויבות כלפיה

להתחברות לרוח הקודש  ,יםחטאמחיי התנגדו להשתחרר , הדתיים שבהם

אולם אנשים אחרים היו מאד הגונים והחליטו לקיים את . בשם ישו ולהירפא

מקום בו , פיטר ואנוכי נסענו  לצפון גרינלנד לכפר קטן, רמאוחר יות. דבר האל

ופרשנו לפניהם את כל הכללים לפיהם יש , קריסטיאן ופיטר החלו ללמד

ובעזרת אנשים נוספים מדנמרק עזרנו להשיג עבורם ספרי , לחיות כנוצרים

המוכרים . ך ולקנות בינין צנוע בו הם יכלו לקיים את מפגשיהם''תנ

רו לנו מאוחר יותר כי מאז שכפריים אלו הפכו למאמינים בסופרמרקטים אמ

 .המכירה של משקאות חריפים ירדה מאד ושהם ממש השתנו,  אמיתיים

 

זו היתה התנסות גדולה להביא את דבר האל לתושבי גרינלנד ואנו מקווים כי 

.  הם חיים בחשיכה. אלוהים ישלח שליחים נוספים לשם לעזור לאנשים אלו

הוא אמר לנו כי , ח אותנו העירה וכאשר עברנו ליד בית הקברותכומר אחד לק

אנשים כה מדוכאים שם . מחצית מהאנשים הקבורים שם היו אנשים שהתאבדו

אנו עדיין .  כך שהם באמת נזקקים לבשורת האל, וסובלים מבעיות כה רבות

, שהתושבים יחבקו את החרות של הנצרות האמיתית,  מתפללים עבור גרינלנד

 .ירו בישו ובאלוהים ויצייתו ויחיו על פי דברושיכ
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 כל אחד מקבל עותק של כתבי הקודש    

 

 סודאן וארצות אחרות

מקום בו בננו , פעם התבקשנו לבוא לבית ספר לכתבי הקודש בצפון אוגנדה

אבל בית , לא יכולנו להיכנס לסודאן. היו שם אנשים מסודאן. טורבן עבד

 הספר 

אוגנדה ומשם טסנו במטוס קטן לצפון , נסענו לקמפלה .היה בדיוק בגבול 

. היו קרוב למאתיים כמרים מנהיגים מכנסיות בסודאן שהגיעו לכנס. אוגנדה

בתקופת מלחמה בארצם הם . הם היו מאד צמאים לשמוע אודות האל

אך עכשיו היתה להם , והסתתרו בכנסיה במחתרת במשך שנים רבות

עברנו אתם זמן נהדר כשאנו מלמדים . ך''ההזדמנות לבוא לבית הספר לתנ

 .אותם דברים רבים מספרי הקודש

כאשר המצב בסודאן נרגע , כעבור זמן

פיטר וטורבן יכלו להיכנס , במקצת

הם הגיעו לעיר גדולה ולימדו . לשם

שהתחבאו במשך , הנוצרים. בכנסיה

פיטר . הורשו לחזור לכנסיות, כמה שנים

ייתי וטורבן עזרו להם להקים מרכז כנס
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, הם לא קבלו עזרה רבה. אנו עדיין בקשר עם אנשים אלו. במרכזה של העיר

שלשה כדי להגיע -הם מאד עניים וכמה מהם הלכו ברגל במשך יומיים

, ייתכן ונחטפו בדרך או אולי נהרגו,  אחדים לא הגיעו למפגשים כלל. לסמינר

הבה . םעתה מתחוללת מלחמה וקשה להיות אדם מאמין ש.   איננו יודעים

הם חזקים מאד באמונתם לנוכח כל הסבל . נתפלל למען העם בסודאן

רבים מתו על אמונתם ואלה שנותרו באמת איתנים . והתלאות שהם עברו

 .באמונתם

. סובבנו את העולם ואנו מאושרים שעשינו את אשר האל הנחה אותנו לעשות

הבה . ורנונראה מה עוד האל מכין עב. מעולם לא ידענו מה יהיה הצעד הבא

נתפלל עבור האנשים באותם מקומות בעולם שאינם יודעים על הבשורה של 

יקראו בו ויצייתו לדבר , ך"חשוב שיכירו את התנ. וחיים בריקנות רוחנית,  ישו

  .האל

 

 
 ך שלהם "הסודנים הנוצרים המאמינים מניפים מעלה את ספרי התנ 
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 ישראל: IVחלק 

 

 למען אלוהים וישראל.  31 פרק

 :ליס-אנה

, מאז שקבלנו את הקריאה המיוחדת של האל ללכת לישראל ולעבוד עבורה

 .שליחותנו בעולמו של אלוהים השתנתה. חיינו השתנו

 

, על ישראל'' מסעות ההשראה'' כאשר התחלנו את , כפי שציינו קודם לכן

ובארצות אחרות לבוא ולהרצות על , פולין, הוזמנו על ידי קבוצות רבות בהודו

התפרסם  '',בבת עינו של אלוהים'', הספר שפיטר כתב על ישראל. ראליש

חבר מבין האפריקאים , יום אחד. בשפה ההינדית ומאוחר יותר גם בסואהילית

הנה הספר שלכם '': דוברי האנגלית מטנזניה הגיע לפתע אלינו הביתה ואמר

הרגשתי כי אלוהים דבר אלי ובקש לתרגם את הספר . בשפה בסואהילית

. כך הספר הופץ בכל מזרח אפריקה בשפה הסואהילית. ''נגלית לסואהיליתמא

. האפריקאים היו מאושרים וגילו התעניינות מרובה בישראל ובעם היהודי

'' : וכאשר הם נוכחו לדעת כי שורשיה של הנצרות נובעים מהיהדות הם אמרו

ואל יעקב , יצחק , אם לא היה העם היהודי ואם אלוהים לא דבר אל אברהם

אזי מעולם לא היינו שומעים על הבשורות הטובות של , שאר האנשים הדגולים

כאשר אנשים רואים כי ישראל . ''הגאולה וכל עמי העולם היו חיים בחשיכה

אז , אנו נחשבים לריק, היא הממשות העקרית בכתבי הקודש ומבלעדי ישראל 

והית עיניהם נפתחות לראות את התכנית האל, אנשים מתמלאים שמחה

 .ך ואת סודו של האל''הגלומה בתנ

'' מסעות ההשראה''בעקבות החלטתנו  לעשות יותר למען ישראל ולאחר 

לאחר כמה שנים נאלצנו להפסיק . היה עלינו לעשות עבודה רבה, שעשינו

אבל אנשים אחרים לקחו על עצמם , לישראל"מסעות ההשרעה"להנהיג את 

 .אלאת המשימה והביאו קבוצות מדנמרק לישר

, קניה, טיבט, נפתחו לפנינו דלתות רבות לפרגואי, כפי שספרנו קודם, לפתע

, גרינלנד ולעוד ארצות , לסודאן, לנפאל שלש פעמים, טנזניה ולאוגנדה שוב

 .וכולן רצו לשמוע על תכניתו של האלוהים שהתגלתה באמצעות ישראל

בישראל הבנו כי היה זה רצונו של אלוהים שנשהה מספר חודשים כל שנה 

 .ולאחר מכן לצאת לעולם ולספר את האמת על כל ההתרחשויות  שם
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בדנמרק הנושא של ישראל לא היה במרכזה של תשומת הלב הכללית במשך 

זמן מסויים משום שאנשים לא חשבו כי היה זה כה חשוב לדעת יותר על 

קבוצות רבות פנו אלינו בטלפון , בשנים האחרונות, אולם לפתע. ישראל

זו היתה ברכה משום . רת אלקטרונית ובקשו כי נבוא אליהם ונלמדםובתקשו

היה ברשותנו גם זמן ,  שלצד הנסיעות הרבות שעשינו בארצות רבות ובדנמרק

פעמיים כל שנה למשך , נכון לעכשיו, שהינו בישראל. רב ליסוע לישראל

 היינו בכמה מקומות ואלוהים פתח לפנינו הרבה דלתות לעזור. שלשה-חודשיים

תיקצר היריעה מלספר על כל . אני אספר יותר על כך בהמשך הפרק. לישראל

אבל אני יכולה להגיד כי אלוהים עשה הרבה , הנסיעות שעשינו לארצות שונות

 .נסים כדי לפתוח לפנינו דלתות במקומות שלא חשבנו כי מעולם נגיע אליהם

לה עבור הרבה קבוצות קטנות בדנמרק מתכנסות יחדיו כל שבוע לשאת תפי

הודינו . העם היהודי ועבורנו כך שנוכל להביא ברכה גדולה יותר לישראל

 .להיות שגרירים עבור עם היהודי, מבין עוד אנשים, לאלוהים שבחר בנו

 

אני רוצה להגיד כמה מלים לעם , לפני שאספר על העבודה שעשינו בישראל

קוקים לדבר היהודי משום שהם נתקלים בכה הרבה קשיים ובעיות ולכן הם ז

 : ז''פסוק ט' פרק ט, הדברים המכוונים אליהם באים מספר זכריה הנביא. האל

אלוהיהם ביום ההוא כצאן עמו כי אבני נזר מתנוססות על ' והושיעם ה''

 .''אדמתו

התפללנו , כאשר שמענו את דבר האלוהים בלבנו לעשות יותר למען ישראל

אתה יוצא ומספר . ות מסיונריםבאפריקה היה קל מאד להי'': ואמרנו לאלוהים

בנינו . ך ועל בשורת הגאולה ואז הרבה מקבלים את האמונה''לאנשים על התנ

. עבודה סוציאלית וכל מה שצריך, כנסיות ועשינו כל מיני עבודות מסיונריות 

. איננו יכולים להיות מסיונרים בישראל? אבל מה אנו אמורים לעשות בישראל

ואז . ?'' מה תרצה שנעשה. ך מלכתחילה''התנהעם היהודי מכיר כבר את 

אימרו לעם . פשוט עשו דברים מאהבה: "שמענו את הדברים הבאים בלבנו

שדברי יתגשמו ושכל , שאני עודני אלוהיהם, היהודי כי אני אוהב אותם

 .''הבטחותי לעם היהודי יתמלאו

ת יש קטע  בברי. אלה היו מלים נהדרת משום שאהבנו לעשות דברים מאהבה

שם מסופר על אדם שרצה לבחון את ישו , 25: 10פרק , החדשה בספר לוקוס

מה '' : ואז ישו ענה?'' מה אני צריך לעשות כדי לזכות בחיי נצח'': ושאל אותו

' כתוב שעלינו לאהוב את ה'' :והאיש ענה?'' איך אתה קורא זאת, כתוב בתורה

ואז ישו ."  רעך כמוךואהבת ל, ובנוסף, בכל נפשנו ובכל מאודנו, בכל לבבנו

 .''!עשה זאת  ותחיה. ענית נכון, כן'': ענה

בהמשך אותו פרק מסופר על על אדם שירד מירושלים ליריחו ונפל לידי 

הכו אותו וברחו כשהם משאירים אותו מת , הם הפשיטו אותו מבגדיו. שודדים

ש ראה אותו ועבר לצד השני וכך היה עם אי,  ואז כהן  נקרה על דרכו.למחצה
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הוא ניגש . הוא חמל עליו, שומרוני עבר במקום ומשראהו, לבסוף. מבית לוי

לאחר מכן הוא העלה את האיש . חבש את פצעיו ומרח עליהם שמן ויין, אליו

למחרת הוא נתן שתי מטבעות כסף . על חמורו ולקח אותו לאכסניה וטיפל בו

את כל  אני אשלם לך, טפל בו וכאשר אחזור'': לבעל האכסניה ואמר לו

 .''ההוצאות שנגרמו לך

העם היהודי חווה על . ראינו באמצעות דברים אלה כי לא די בכך שיש דת

כית "ובשם הנצרות שאיננה הנצרות התנ, בשרו הרבה צרות בשם הדת

ולכן אלוהים הראה לנו כי עלינו לנהוג כמו השומרוני  ולצאת ולעזור , האמיתית

הוכו , הופשטו מבגדיהם , י שודדיםמשום שבעבר הם נפלו ביד, לעם בישראל

וכך היה משך שנים על . ולעתים נותרו מתים למחצה בגלל הרוע של אנשים

עתה אלוהים הובילנו לעשות מעשים טובים ולהראות אהבה לעם . גבי שנים

לספר לו על אהבת האל ואפילו לעשות , למרוח שמן ויין על פצעיו, היהודי

די להוכיח שזה לא רק מלים יפות מפי כמה כ,  עבודה סוציאלית בין בני העם

כאשר תכירו את מה שאנו . זו היא תפילתנו. אלא גם מעשים,  נוצרים מדנמרק

. הרי זה לא מה שבכוחנו לעשות ולא מתוך מחשבותינו, עושים עכשיו בישראל

כל יום אנו עושים דבר מה בישראל ובכל . אלוהים הוא שנטע זאת בלבנו

,  77-ו  73כיום אנו בני . עשים מתוך חסדו של אלוהיםהעולם ותמיד הדברים נ

 . כך שהמשימה אינה  לפי כוחנו אלא בעזרת חסדו ואהבתו של האל

 .עכשיו אני אספר לכם על מקצת הדברים מראשיתם

 

 1941המלחמה באירופה בשנת 

פיטר היה . הידע הראשון שלנו על העם היהודי נבע ממלחמת העולם השניה

אך אני זוכרת . אשר המלחמה פרצה ואני הייתי בת ארבעבן שמונה לערך כ

כאשר הגרמנים נכנסו העירה והשתלטו על , כמו היה זה אתמול, בבירור חד

זו היתה הפעם הראשונה . הם נכנסו לכל דנמרק. כל הבתים הגדולים בעיר

. היינו מפוחדים. כאשר הופיעו מעל העיר במספרים גדולים, שראיתי מטוסים

קבלנו הודעה ממנהיגי העיר כי כל לילה . תה לנו חוויה כזאת מעולם לא הי

כך שהמטוסים לא יבחינו , עלינו להאפיל את החלונות ולכסות אותם בבד כהה

בלילות היינו שומעים אזעקות . לא היה אור ברחובות. באור ויטילו עלינו פצצות

, במהרה. וכל המשפחה היתה רצה למצוא מחסה במקלטים מתחת לבנינים

קבלנו תלושי מזון מהממשלה והשתמשנו בהם . עשה קשה להשיג מזוןנ

לא יכולנו לקנות . לא יכולנו לקנות דבר, ללא תלושים אלה. לרכישת מצרכים

. שמענו על ההפצצות בקופנהגן ובערים אחרות. בגדים או מוצרי איכות

רק כעבור מספר שנים התחלנו ? מדוע המלחמה פרצה לפתע –התפלאנו 

 .ינו ילדים ולא הבנו למה פרצה המלחמההי; להבין

זאת היתה . שרצה לשלוט על כל העולם, מנהיג גרמניה, ואז שמענו על היטלר

ירו באנשים ורצו לשלוט על כל דבר ובכל , הסיבה שהם הטילו פצצות
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לאחר מכן שמענו כי הוא רצה להיפטר מהעם היהודי משום . הארצות

הכל יהיה נהדר אם יוכלו להיפטר . שלטענתו הם היו המקור לכל הרוע בעולם

שמענו איך כל היהודים ברחבי אירופה הוכנסו . מהיהודים ומכל המיעוטים

קבוצות גדולות של יהודים , כל יום. לגטאות כאשר עתיד מזויע מחכה להם

 .נשלחו מהגטאות למחנות ריכוז

ו שם יוכל, אינני מבינה למה היהודים אינם חוזרים למולדתם'': אמרתי לאמי

אמי ענתה כי לעם היהודי היו חיי סבל אפילו מתחילת ימי . ''להיות בטוחים

כל . הם נרדפו במשך דורות ונפוצו בכל העולם ונשארו ללא מולדת, ך''התנ

 .איש לא רצה אותם. רובם גורשו, פעם שהם ברחו לארץ מסויימת למצוא שקט

שעשו שמחתי מאד כששמעתי שדנמרק פתחה שעריה לחלק מהיהודים כפי 

. הרבה דנים החביאו יהודים עד לסיום המלחמה. מדינות סקנדינביה האחרות

, היום אנו. זה היה זמן נורא. יהודים אחרים הוברחו לשבדיה למקום מבטחים

אנו יודעים כי נבנה בית . כי דנמרק עזרה לישראל, וגם כתוב בספרי ההסטוריה

, קריסטיאן העשירי, נוחולים מחוץ לירושלים והוא נקרא על שמו של המלך של

 .משום שהוא אהב את היהודים

אם אי פעם תחווי '' : היא אמרה לי. דברתי רבות עם אמי על הדברים האלה

, העם היהודי יקבל חזרה את ארצו כמקדם, ך''כפי שכתוב בתנ, את היום בו

אז תדעי כי את צופה בנס , יצחק ויעקב, הארץ שהובטחה להם על ידי אברהם

: הייתי רק בת שבע כששמעתי זאת ואז אמרתי לאמי. ''סטוריההכי גדול בה

אבל . ''אני רוצה לעזור להם, כשאגדל  אני אסע להיות יחד עם העם היהודי''

ולפי מה , אם הם יקבלו חזרה את ארצם,יתכן כי היכן שהם יחיו '': אמי אמרה

 .'' יהיו שם מלחמות וקשיים רבים, שכתוב

הוא נאלץ . זניה  והיה בודד למדי במשך המלחמההיה לי דוד שהיה מסיונר בטנ

כתבתי לו , כאשר למדתי לכתוב . להשאיר את אשתו ואת ילדיו בדנמרק

כבר אז היתה בי תשוקה לעזור . ''אני אבוא ואעזור לך כשאגדל'': ואמרתי

 .לאנשים במצוקה ובמחסור

הרגישו את טעם המלחמה משום שבכפר גרו , גם בכפר הקטן בו פיטר גדל

לאבא של פיטר היתה . מה יהודים והם היו חברים טובים של הוריו של פיטרכ

מנסרת עץ והוא פינה שם מקום להסתרת היהודים מהכפר אם יתעורר הצורך 

הגרמנים ניסו לגייס את פיטר , כשמלאו לפיטר שתים עשרה שנים. לכך

חק אבל אביו מיהר ושלח אותו הר, "היטלר יוגנד"ה, לתנועת הנוער ההיטלראי

 .מחוץ לעיר לשהות עם משפחה שם

היו לנו חמש שנים קשות מאד בדנמרק בזמן המלחמה  כמו שהיה גם למדינות 

אבל הגרוע מכל היה גורלם האיום של ששה מליון יהודים עליהם , אחרות
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חלק שרד אבל עד היום הם נושאים בלבם . שמענו כי הומתו במחנות הריכוז

 . צלקות עמוקות מהמלחמה

ישראל . כאשר היהודים זכו למדינה משלהם 1948ול קרה בשנת הנס הגד

כל הנביאים בברית הישנה . נולדה מחדש כפי שהובטח להם על ידי אלוהים

 .אנו נשוב לכך מאוחר יותר. דברו על כך

. דנמרק נעשתה שוב חופשיה  ויכולנו שוב לקנות כל דבר, עם תום המלחמה

. ד ולהשתכר יפה ולקנות בתים ולבושאנשים יכלו לעבו. אלה היו זמנים טובים

 .זו הייתה תקופה נפלאה בדנמרק

עבדנו והיה לנו הרבה מה , כל אחד במסלול שלו, פיטר ואנכי, עם חלוף הזמן

אני , כשנישאנו. לעשות כך ששכחנו על האסון הכבד שירד על העם היהודי

. יםהייתי בת עשרים ופיטר בן עשרים וארבע  ובקושי חשבנו על מצב היהוד

אולם לא הקדשנו לכך תשומת לב משום , שמענו רבות ברדיו על המלחמות

, יצאנו לעבודה השכם בבוקר עד מאוחר בערב. שהיינו עסוקים מאד בעבודתנו

אני חושבת שזו הבעיה גם . הרבה חברים והרבה דברים לעשות, היו לנו ילדים

 .אנשים עסוקים מאד ולא מקדישים זמן למחשבה -היום

, אנו מוכרחים לומר, אבל. בים מאד לא מכירים בחשיבותה של ישראלנוצרים ר

אלוהים העיר אותנו ועתה אנו מקדישים את חיינו כדי לטעת את ישראל 

. בלבותיהם של אנשים ולהראות כמה חשוב הדבר לאהוב כראוי את ישראל

בזמן הקצר : לדוגמה. עומדים לקבל את ההארה, השבח לאל, נוצרים רבים

קבלנו שלש שיחות טלפון ממקומות , אני מדברת לתוך הקלטתשבו , הזה

שונים בדנמרק בהן אנשים בקשו שנבוא לדבר אתם על ישראל ולייעץ להם 

זו גם . אם בדרך תפילה או בדרכים אחרות, במה הם יכולים לעזור לישראל

אנו רוצים להגיע . הסיבה לכך שאנו כותבים ספר זה ומדברים על דבר האל

אנו יודעים כי יבוא יום .  אנשים ככל האפשר ולהכינם לעתיד למספר רב של

כאשר כל מדינה עלי אדמות תהיה חייבת לתת דין וחשבון על התייחסותה 

 !לעם היהודי

ך כי יבואו מכל קצוות תבל לנסות ולפתור את הבעיות במזרח ''כתוב בתנ

עמדו ואלה שמפנים עורף לרצון האל י. כל אחד רוצה להיות מעורב. התיכון

אלוהים אוהב את עמו והעניק לעם ישראל את היעוד להיות . לפניו ביום הדין

אגרת 'בספר , בברית החדשה.  וזה לא השתנה, אור לגויים למען שמו

מה עלינו , כנוצרים, השליח פאול מורה לנו, 11-ו 10, 9פרקים ', לרומאים

ינו במעש, בנפשנו ובלבנו. לעשות ומה לא לעשות בנוגע לעם היהודי

 .עלינו להיות קשובים לאלוהים ולהבין מה עלינו לעשות, ובתפילותינו
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 "איתנים. "31פרק 

 :ליס-אנה

כאשר היינו עסוקים בעבודה עבור הכנסיה בדנמרק ובנסיעות רבות , יום אחד

היא היתה נשואה להנס . אווה, קבלנו מכתב מחברה שלנו, בארצות שונות

פיטר ואנכי היינו יחד , אוה. רושליםושניהם עבדו עם הכנסיה הנוצרית בי

מסיונרים באפריקה במשך שנים רבות וידענו כי אווה אהבה מאד לעבוד עם 

, פיטר ואנה ליס היקרים'' : אווה כתבה לנו. אנשים עניים ועם אנשים במצוקה

אני יודעת שאתם מאד מעונינים בישראל ושואפים לעשות משהו עבור ילדים 

 30-המרוחק כ"" איתנים""עתה בבית חולים לילדים ב אנחנו בקרנו זה. בקשיים

יש כאן מחלקה של ילדים מוגבלים הנזקקים מאד . מ מירושלים בהרי יהודה''ק

האם נראה לכם לבוא ולראות אם תוכלו לעשות משהו עבור ילדים . לעזרה

הוא נשוי לדנית ששמה מרן ואני בטוחה כי . יש לנו חבר יהודי בשם רודי? אלו

אם . הוא עצמו מעונין לעשות משהו עבור הילדים. ה לכם את המוסדרודי ירא

אני בטוחה כי הוא יקבל אתכם ויסיע אתכם לבית החולים , תבואו לישראל

 .''ש מאווה''ד. ויספר לכם עליו

המכתב בא כתשובה לתפילתנו לקבל הכוונה מאלוהים משום שלא ידענו 

כתב הזה ומהקשר שצמח מתוך המ. בדיוק מה לעשות על מנת לעזור לישראל

צמחה אצלנו אהבה גדולה לעם , עם מחלקת הילדים בבית החולים ועם הצוות

אלוהים באמת נגע בלבנו . ירושלים, לארצו של אלוהים ולעיר האלוהים, היהודי

כשם , עם שורשים עמוקים מאד, והובילנו לאהוב את עם ישראל אהבה עמוקה

חשים את אהבתו של אלוהים  אנו. שהאל עצמו אהב את העם מאז ומעולם

 . ואת ברכתו המאפשרת לנו לפעול ולעזור מתוך רצונו שלו

קנינו כרטיסים לישראל כדי לבקר את מחלקת הילדים , לאחר קבלת המכתב

יהודי שבתקופת  מלחמת , פגשנו את רודי, כשהגענו. שאווה דברה עליה

ילדים הוא ספר לנו על בית החולים ל. העולם השניה היה חי בדנמרק

וכיצד נוצר הקשר בינו לבין המוסד ואנשי הצוות המטפלים "" איתנים""ב

הוא ספר לנו כי שנים קודם לכן הוא ניגן בתזמורת . בילדים המוגבלים

הוא הבחין , בעודו מנגן"". איתנים""המשטרה ובאחת ההופעות הם ניגנו ב

ם בעברית הם היו כתובי. לפתע בשני שלטים שהיו מקובעים משני צדי הכניסה

, התברר לו כי הבניין נבנה מתרומות של אנשים דנים לפני זמן רב. ובדנית

.  שאהב את העם היהודי מאד, כריסטיאן העשירי, לכבודו של המלך הדני

בין , המלך התייחס לאוכלוסיה היהודית בצורה חיובית מאד בתקופת המלחמה

ם לחולי שחפת בית החולים נבנה בתחילה כבית חולי. 1945-ו 1940השנים 

אולם עם העלמותה . מאחר שאנשים רבים סבלו ממחלה זו לאחר המלחמה
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רודי שמח מאד . בית החולים הוסב לבית חולים לילדים מוגבלים, של המחלה

, לקרוא את השלטים האלה משום שהוא עצמו גר בדנמרק בתקופת המלחמה

הוא . ים קטנהבסירת דייג, ניצל על ידי הדנים והועבר לשבדיה למקום מבטחים

 .מעולם לא שכח זאת

ואז הוא נוכח כי , לאחר הקונצרט רודי ניגש לדבר עם מנהלי בית החולים

אני משארת שמוסדות כאלה מקבלים . הילדים זקוקים להרבה עזרה ותמיכה

אבל אם הם נזקקים לדבר מה מיוחד . מתקציבם מהממשלה 80%-75%בין 

רודי השיג הרבה , לפני בואנו. אעליהם להשיג תרומות לממון מכל מקור שהו

אוה , כשהוא פגש את חברינו. משחקי לגו ומשחקים נוספים מאנשים דנים

זו היתה הסיבה למכתבה . הוא דבר אתם על הצרכים של בית החולים, והנס

 .של אווה בה שאלה אם נוכל לבוא ולעזור

המקום  הראה לנו את, במכוניתו" איתנים"רודי לקח אותנו ל, כשהגענו לישראל

ראינו מיד כי הם זקוקים . מנהל בית החולים,ר הטב ''והפגיש אותנו עם ד

צעצועים ודברים רבים נוספים לניהול , מגבות, הם נזקקו לסדינים. לעזרה

היה להם גם בית ספר אשר גם הוא נדרש לדברים רבים . החיים היום יומיים

ה שלא יכלו כאשר ראינו את הילדים היפים האל. על מנת להתנהל כראוי

הרגשנו את אהבת , לדאוג לעצמם ושהיו תלויים באהבתם של אנשים אחרים

ידענו מיד כי עלינו לעזור לילדים אלו מתוך האהבה . אלוהים חודרת ללבנו

ר הטב מה הם הדברים הדרושים ''שאלנו את ד. המיוחדת שאלוהים נטע בנו

מאחר : מה מיוחדהוא ספר כי היה לו חלום לדבר . ביותר עבור בית החולים

אינם יכולים להביע את , לא מוציאים הגה, שהרבה מהילדים לא מדברים

הוא חלם להקים מגרש , רגשותיהם ואף אינם יכולים לצחוק או לצעוק

הוא היה בטוח כי אם . לקפוץ ולהינות, משחקים בחצר בו הילדים יוכלו לרוץ

, לצחוק בקול, ולותזה יעזור להם להשמיע ק, הילדים יהיו במגרש משחקים כזה

 .זה יהיה נפלא עבורם, לצעוק מהנאה ובכלל

הבטחנו לו כי ננסה להשיג כסף עבור מגרש המשחקים וכן עבור קניית 

אבל , עדיין חיכתה לנו עבודה רבה באפריקה. צעצועים ועוד, מגבות, סדינים

שיש כאן מקום המאד , הרגשנו בלבנו  כי עלינו להגיש עזרה לבית החולים

היינו בטוחים שנוכל לעשות זאת למרות שלא ידענו מהיכן נוכל . לנוזקוק 

 .להשיג את הכסף

היה לנו עלון צנוע  שהיינו מוציאים שש פעמים בשנה ושולחים למשפחה 

 " .איתנים"ורצינו דרכו גם לספר על הביקור ב, ולחברים בדנמרק

מהרגע , ידהרגשנו שם בבית מ. הנסיעה הזו לישראל היתה חוויה גדולה עבורנו

הרגשנו שבאנו . שירדנו מהמטוס ובמשך הנסיעה לירושלים וברחבי הארץ
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הפעם הרגשנו שאנו במקום הנכון ושאנו , למרות שהיינו פה כבר בעב. הביתה

 .יכולים לעשות בדיוק את מה שברצונו של האל שנעשה

ולאחר שכתבנו בעלון שלנו אודות הביקור שלנו בבית , כאשר חזרנו לדנמרק

את מה שחווינו שם ואת הצרכים הגדולים והעזרה הדרושים , ים לילדיםהחול

הגיע אלינו , כבר מקץ ימים אחדים. התרחש עבורנו נס גדול, לבית החולים

כשפתחנו את . שרות הדאר והניח לפתחנו אריזות רבות שנערמו לגובה עצום

מבעל  הם הגיעו. החבילות ראינו כי הן הכילו מגבות חדשות וסדינים מכל סוג

אבל הוא שמע על הצרכים , לא ידענו מי הוא. בית חרושת שהיה גם מאמין

שלנו והרגיש מיד שעליו לתת את כל הסחורה הזאת שאמורה היתה להספיק 

התקשרנו . היינו המומים מהתגובה המהירה לקריאתנו לעזרה. לתקופה ארוכה

וכל לקבל למפעל הלגו וספרנו להם על הילדים החולים בישראל ושאלנו אם נ

הזמינו אותנו לבוא ואמרו כי ישמחו לעזור , הם השיבו בחיוב. סחורה מהם

אך קבלנו מהחברה , התוצרת של חברת לגו מאד יקרה בשוק. לילדים אלה

 ".איתנים"מספר קופסאות ענקיות מלאות בכל טוב כמתנה לילדים ב

וד כעבור זמן קצר החל להגיע כסף לחשבון המסיון שלנו לצורך קניית צי

גייסנו מספיק כסף כדי לרכוש , על אף שציוד זה יקר. למגרש המשחקים

הציוד עודנו שם ". איתנים"מתקנים שהוצבו   בכארבעה מקומות במגרש של 

מהרגע שהילדים החלו , וכפי שהוא חשב. ר הטב התגשם''חלומו של ד. כיום

ראות זה היה נפלא ל. לקפוץ ולשחק הם השמיעו קריאות שמחה והיו מאושרים

 .כמה סיפוק זה הביא לילדים ולצוות
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שרנו להם ופיטר התפלל וברך אותם והם מאד , "איתנים"בכל פעם שהגענו ל

מדוע זה שכאשר אתם שרים אני '' : אחת מאנשי הצוות אמרה לי. שמחו על כך

הדבר מראה את '' : עניתי לה?'' מתחילה לבכות ולהרגיש כה מאושרת בתוכי

 .''נו מהללים אותו הוא נעשה קרוב ללבךכשא. אהבת האל אליך

ידענו כי זה בגלל שאלוהים , לאחר שהתנסינו במענה המהיר הזה לתפילתנו

. ושהוא רוצה להראות את אהבתו אליהם, את עם ישראל, אוהב את עמו

שני אנשים פשוטים יחד עם נוצרים רבים  -הרגשנו ואנו עדיין מרגישים  שאנו 

אנו יודעים כי לפני שנים . מושטות לעם היהודימשמשים כידיים ה -מדנמרק 

אנשים שנקראו מנהיגים נוצרים עוללו דברים נוראים ליהודים ודחקו  , רבות

כדי , הרגשנו שעתה נוכל לחבוש את הפצעים ולרפא את הלב. אותם הצידה

כשאנשים הם רעים אין להם שיג ושיח . שהעם היהודי ידע כי האל אוהב אותם

ו נהנים כל יום בחיינו מאז שהתחלנו לבטא את אהבתנו לעם אנחנ. עם אלוהים

 .היהודי

. גם לאורחים אחרים שבאו לישראל" איתנים"הראה את , רודי, חברנו הטוב

למסיונרים . ביניהם היו גם נורבגים שבאו והושיטו עזרה בצורות שונות

יש להם ארגון . הנורבגים יש את היתרון לקבלת עזרה מהממשלה הנורבגית

הם יכולים להשיג תמיכה לטיפול בבעיות " נורד"מ". נורד"הנקרא , וחדמי

גם . אשה דנית וגבר נורבגי אתם עבדנו באפריקה, היו לנו מכרים. סוציאליות
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כאשר בית החולים רצה ". איתנים"גם הם בקרו ב. הם התחילו לעזור בישראל

כלו לקבל פנו אל חברינו ושאלו אם יו, להקים בניין חדש לילדים הצעירים 

אנחנו מצדנו יכולנו לבקש . להקמת הבנין, הארגון הנורבגי, "נורד"עזרה מ

כולנו , יחד. מחברינו הדניים הנוצרים לגייס כסף עבור הרהיטים והציוד הפנימי

זה היה משעשע ומהנה לעבוד . השגנו את הכסף הדרוש להקמת הבניין החדש

 .אתם עבדנו קודם לכן באפריקה, עם חברינו

ר הטב הזמין אותנו לישראל להשתתף בחנוכת ''ד, פתיחת הבניין החדש לכבוד

אז אני באתי לישראל יחד עם אחותו ,  פיטר היה חייב ליסוע לאפריקה. הבית

שמעתי  כי גם השגריר הדני יגיע וכמו . זו היתה חוויה מאד מרגשת. של פיטר

 . כן יגיעו גם נציגים מנורבגיה וממשלת ישראל

הייתי מאד מתוחה . מים וגם אני התבקשתי לשאת דבריםנישאו הרבה נאו

" איתנים"אך עמדתי ודברתי על כך שאלוהים הדריך אותנו לבוא ל, במעמד זה

אלא בעצם , ושהתמיכה שפיטר ואנוכי גייסנו עבור בית החולים לא בא מאתנו

הוספתי כי יש להם הרבה חברים בדנמרק ושאנחנו . ממאות מאמינים דנים

עבר במוחי הכתוב . לברך את העם היהודי ואת הילדים החוליםפשוט רוצים 

משום  , וחשבתי כי טוב יהיה שאצטט את הכתוב', פרק כ' בספר דברים ב

אנשים . כפי שקורה לעתים קרובות, שבאותו זמן נשבו רוחות מלחמה בישראל

 -אל...'': ו האומר''ואז ציטטתי את פסוק ט. היו מפוחדים  ולא ידעו מה לעשות

וכן . ''יראו ואל תחתו מפני ההמון הרב הזה כי לא לכם המלחמה כי לאלוהיםת

' מחר צאו לפניהם וה' , התייצבו עמדו וראו את ישועת ה...'': ז האומר''פסוק י

ויקוד יהושפט אפים ארצה וכל יהודה ויושבי ירושלים נפלו '' :ח'ופסוק י. ''עמכם

ניתן  לראות כיצד , כולוכשקוראים את הפרק . '''להשתחוות לה' לפני ה

כמוכן הבהרתי לקהל הבאים כי במידה שאנו . אלוהים נתן להם את הנצחון

. בה במידה הוא  יעזור לנו ויעזור לישראל, מהללים את אלוהים וסומכים עליו

ואני , בפרק זה בספר דברים כתוב כי בני העם החלו לשיר ולהלל את אלוהים

 .צבת מארבים לאויביאמרתי כי שירה והלל לאלוהים הן כה

לא ידעתי . אחרי היו נאומים נוספים וביניהם היתה פסיכיאטרית שעמדה ודברה

אולם מיד . את שמה ולא הבנתי את דבריה משום שהיא דברה בעברית

הרגשתי מאד . ''אני רוצה לדבר עם הגברת זו'':לכשראיתיה חשבתי לעצמי

 .קרובה אליה כאילו היתה חברה שלי

לא , אני רוצה להודות לך'' : ניגש אלי שר הרווחה ואמר, עם תום הנאומים

אלא עבור הדברים שהעלית ,  בגלל הלגו ושאר הדברים שהבאתם לנו

אפילו השגריר הדני . ''!תודה לך על כך. ך שזה היה הדבר החשוב ביותר''מהתנ

. ''המשיכי בכך. אלו היו הדברים הנכונים להגיד לעם בישראל'': ניגש אלי ואמר

 .שתי מאושרת מאד בה בעת שהייתי גם מאד מתוחההרג
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, לאחר מכן נכנסנו פנימה  לארוחה חגיגית ונגשתי לדבר עם הפסיכיאטרית

שאלתי אותה . שישבה יחד עם פסיכיאטרית נוספת, ששמה שרה שפיצר

הרגשתי מיד כי אלוהים הפגיש . שאלות שונות והתנהלה בינינו שיחה מעניינת

היא , הזכרתי כי אני מתכוננת לחזור הביתה לדנמרקכש, בתום השיחה. בינינו

, התקשרי אלי בטלפון, כשתבואי בפעם הבאה לישראל עם בעלך'' :אמרה

נשמור על קשר ואני אראה לך את בית החולים שלי ואת הילדים שם אתם אני 

והבאנו הרבה " איתנים"בקרנו עוד פעמים רבות ב, לאחר הטכס הזה.  ''עובדת

צרים ושמחנו מאד מאד להיות הצנור המביא את אהבתו של עזרה מהדנים הנו

 .אלוהים אל האנשים הללו

נוכחנו כי הנורבגים מסוגלים , "איתנים"לאחר כמה שנים של תמיכה ועזרה ל

כסף ועזרה נוספת , הם שלחו מתנדבים. להעניק עזרה רבה מאד לבית החולים

כללים בהנהלת ה. ולכן החלטנו להמשיך עם פרויקטים אחרים, "איתנים"ל

המסיון שלנו קובעים כי אפילו באפריקה או בארצות אחרות אנו מסייעים 

. שלש ולאחר מכן אחרים ימשיכו במטלה-בפרויקט זה או אחר במשך שנתיים

כי עתה הנורבגים יכלו להגיש להם תמיכה " איתנים"ולכן סיימנו את עבודתנו ב

 .משמעותית הרבה יותר ממה שאנו יכלנו לתת

 

 נטיעת עצים.  32פרק 

 :ליס-אנה

: קבלתי תעודה מחבר שכתב לי, לכבוד חגיגת יום הולדתי בדנמרק, יום אחד

שמחתי מאד . ''נטעתי ארבעה עצים למענך בישראל כמתנה ליום הולדתך''

התרגשתי מכך שעכשיו יש ארבעה עצים . וחשבתי כי זה היה רעיון נפלא

כעבור ימים מספר . ד מיוחדזה היה מאד מא. הנטועים לכבודי  במדבר בנגב

פיטר ואנכי דברנו על כך וחשבנו כי אם נכתוב על כך בעלון שלנו יתכן כי 

ך כי הנגב יפרח וכי ''כתוב בתנ. מאמינים רבים ירצו ליטוע עצים בישראל

כך שהרגשנו שיהיה זה אושר גדול עבורנו לטעת עצים , הישראלים ינטעו עצים

 .בישראל

יימת לישראל בדנמרק ואמרנו להם כי ברצוננו התקשרנו למשרדי הקרן הק

הבחורה שאלה את מי אנו מתכוננים לכבד ואיזה שמות . להתחיל בפרויקט כזה

חשבנו על כך זמן מה ואז אמרנו אחד לשני כי . יהיה צורך לכתוב על התעודות

: התקשרנו שוב לבחורה ושאלנו. היחידי  שאותו נרצה לכבד יהיה המשיח

? לקבל תעודות עבור כל המאמינים שרוצים לנטוע עציםהאם אפשר יהיה ''

היהודים מחכים למשיח . יהיה כתוב בהן שהעצים ניטעו לכבודו של המשיח
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למרות שיש לנו אמונות שונות . לבואו השני של המשיח שלנו וגם אנחנו מחכים

 אני '' : היא אמרה. ''יהיה זה נפלא לכבד כך את בואו של המשיח, בקשר לכך

 

 
 בנגב, ריתי

קבלנו מיד תשובה כי . ''בירושלים ואשאל אם זה אפשרי אתקשר למשרד

תוך מספר שנים נטענו מטעם , וכך. לבנו  התמלא משמחה. הדבר אפשרי

 .המאמינים בדנמרק כחמשת אלפים עצים 

היה נפלא לרדת דרומה לנגב ולראות כיצד כה הרבה אנשים מכל קצוות תבל 

למראה היערות והערים החדשות . ם במדברעשו את אותו הדבר ונטעו עצי

. זה מקום מאד יפה. אדם יתקשה להאמין כי פעם שלט שם המדבר, שקמו שם

 .ואכן זה קורה עכשיו, הנגב יפרח , ך''כמו שכתוב בתנ
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 ישראל, עצים ביתיר 5111נוצרים דנים נטעו : תעודה
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 פינת החי הטיפולית. 33פרק 

 :ליס-אנה

נו זמן ממושך בטנזניה ובקניה ועבדנו הרבה עם ילדי רחוב לאחר ששהי, בעבר

החלטנו . הרגשנו תשישות רבה וחזרנו לדנמרק, ובנינו בתי ספר לכתבי הקודש

. היינו במלון בנתניה שם נהננו מאד. כי בדרכנו חזרה נעצור לחופשה בישראל

, ר שרה שפיצר כי כאשר נבוא לישראל''כששהינו שם נזכרתי כי הבטחתי לד

, למרות כן. חשבתי כי אולי היא שכחה אותי.  נתקשר אליה, יטר ואנכי יחדיופ

לא שכחתי אותך ואני מצפה ''. צלצלתי אליה והיא שמחה מאד לשמוע אותי

אנא התארגנו . אני רוצה כי תכירו את בעלי ואת שני ילדי. לראותכם פה בביתי

עם המשפחה  התרגשנו מאד לקראת הפגישה. ''לבוא אלינו מחר לארוחת ערב

 .והשיחה על עבודתה בבית החולים

 

בא לאסוף אותנו מהמלון , ישי, בעלה, למחרת

בעלה של שרה היה . ונסענו לביתם ברמת פולג

כשהגענו . מאד נחמד והיה נעים לשוחח אתו

. לביתם הרגשנו מיד כי אנו מכירים כבר זמן רב

, פיטר'': כולם הסתכלו על פיטר ושרה אמרה

חשבנו כי , איך להתייחס אליך לא באמת ידענו

אבל אתה נראה , אתה כומר עם לבוש מיוחד

צחקנו למשמע הדברים . ''אדם רגיל, כמו כולם

מסביב לשלחן כשהסבנו לארוחה שרה ! הללו

האם את באמת ''. ''ספרו לנו על חייכם'': אמרה

. היא אמרה'', כן בהחלט''. ?''מתכוונת לכך

אין לנו מעולם לא פגשנו אנשים כמוכם ו''

בשבילנו זו הזדמנות . אורחים מחוץ לישראל

מיוחדת לארח אתכם ואנו מעונינים להכירכם 

 . ''ולשמוע אודות חייכם      שרה שפיצר ובעלה ישי      

 

, אודות ביתנו, כיצד גדלנו, כך הסכמנו לספר להם על חלק מהחוויות בחיינו

היתה לנו , פור ארוךזה היה סי. על ארצנו ועל הרבה דברים שעברנו בחיים

ספרנו על עבודתנו באפריקה . הרבה שאלות והרבה תשובות, שיחה מעניינת

: לאחר הארוחה שרה אמרה. דברים שענינו אותם מאד, ובארצות אחרות



181 
 

צלצלתי לשכנים שלנו והזמנתי אותם להצטרף אלינו לקפה משום שאני ''

וכך . ''תיכםחושבת כי גם הם צריכים לפגוש אתכם ולשמוע על כל חוויו

ישבנו ודברנו עד שעה שתיים בבקר ובילינו זמן , התקבצנו קבוצה גדולה למדי

 .נהדר ביחד

 

אנו נהנים מההרגשה העמוקה שכל חברינו , בכל פעם שאנו באים לישראל

אנחנו מרגישים כי אנו חלק מהם ואנחנו . בישראל הם כמו משפחה עבורנו

 .אוהבים אותם מאד

היכן , "גהה"לבקר למחרת בבית החולים הפסיכיאטרי   חזרנו למלון והתכוננו

שרה הסתובבה אתנו והראתה לנו את כל בית , כשהגענו. ששרה עובדת

כאשר ראינו את כל האנשים . ראינו אנשים מבוגרים ואנשים צעירים. החולים

רצינו לחבקם ולומר להם עד , הרגשנו את אהבת האל בלבנו , החולים הללו

שרה ספרה לנו כי , כשעברנו במחלקה של המתבגרים. תםכמה אנו אוהבים או

היא ספרה שכשהיא ראתה את כל . היתה בעבר מנהלת המחלקה הזו

היא חשבה שאם היא היתה מסוגלת , הסובלים ממחלות נפש, הצעירים הללו

היא היתה עוזרת להם ומונעת מהם , לקבל לטיפול את הצעירים בעודם ילדים

אבל . מחלתם מצריכה שהם יתאשפזו למשך שנים להגיע לגיל בוגר ולשלב בו

שרה . הדבר אכזב אותה מאד. לא היה קל לשכנע את ההנהלה לאמץ גישה זו

 .כל כך רצתה את האפשרות לעבוד עם ילדים קטנים

היא קבלה . אבל היא המשיכה לקדם את רעיונותיה ולבסוף המנהלים הסכימו

אתם התחילה , ילדים בהתחלה היו לה כעשרים. חדר קטן בקומת המרתף

והיא התחילה לטפל בילדים , והרבה צעצועים, היה לצדה צוות טוב. לעבוד

ראינו כיצד הילדים . זו היתה המחלקה שהיא רצתה להראות לנו. בדרך מיוחדת

. מחבקים ומנשקים אותה, רצו לקראתה

כשהסתכלנו . היא היתה מאד שמחה

בעיניה יכולנו לראות כי היתה לה אהבה 

התבוננו . גילה לילדים הקטניםבלתי ר

היינו . סביב ודברנו עם הצוות ועם הילדים

 .נואשים לעשות דבר מה עבורם

אני הוכשרתי לעבוד כאחות בבית חולים 

כך שגם אני רחשתי , פסיכיאטרי לילדים

נעמדתי . אהבה לילדים קטנים אלו

והסתכלתי בגינה דרך החלונות של חדר 

שלא מדוע '': המרתף ושאלתי את שרה

תקחי את הילדים החוצה מהמרתף החשוך 

: שרה ענתה?'' אל הגן היפה שלכם בחוץ
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  ליס ואינגה                                 -אנה, שרה

 

יש אצלנו פסיכיאטרית לילדים אשר למדה רבות על טיפול . יש לנו רעיון מצוין''

ליצור גן חיות  אנו יחד רוצות. שמה אינגה מינטס. בילדים באמצעות בעלי חיים

 קטן בגינה ושם הילדים הקטנים יקבלו טיפול 

 

ובצורה זו ילמדו איך להתנהג גם עם , פסיכיאטרי באמצעות טיפול בחיות

זה רק . אבל זה קשה מאד להוציא לפועל רעיון בלתי שגרתי כזה. אנשים

חשבנו והתפללנו על כך רבות וכשפגשנו שוב את שרה , כששמענו זאת." חלום

ואנו מצדנו , אותה אם יהיה אפשרי שיקבלו אשור להקים גן חיות כזהשאלנו 

לא ידענו בדיוק כמה יעלה . נשתדל להשיג כסף כדי להתחיל את הפרויקט

, כתוב בתהילים. אבל חשבנו שזה יהיה רעיון נפלא עבור הילדים, פרויקט כזה

ו רוצים תמיד חווינו כי כאשר אנ'' ...אשרי משכיל אל דל'': 'א פסוק א"פרק נ

 .אנו מבורכים, לעזור לחלש

ופות אם שרה ואינגה גם כן חשבו שאולי הילדים לא יזדקקו לכל כך הרבה תר

 . יוכלו לבלות זמן בגן הליטוףהם  

 

 35,000-הן התחילו לעבוד על כך ואמרו לנו כי העלות לבניית הגן תהיה כ

לוהים יעזור לנו אבל היינו בטוחים כי א. סכום נכבד שלא היה ברשותנו, קרונות

 .להשיג סכום זה בדרך כלשהיא

באותו יום בו פורסם . כשחזרנו לדנמרק כתבנו על כך בעלון שלנו וציפינו לנס

ושלח לנו הודעה כי  -אנחנו לא ידענו מי הוא  –היה אדם שקרא אותו , העלון

הוא מוכן להתחיל לבנות את הגן הזה וכי הוא שולח לנו המחאה על סכום של 

אבל שוב הרגשנו כי היתה זו אהבת האל לעם , היינו בהלם. קרונות 35,000

הודינו לאל והודענו לחברינו בישראל כי הם . בישראל ובמיוחד לילדים הקטנים

 .יכולים להתקדם ולקבל את האשורים כי יש בידינו את הסכום הנדרש

אני חושבת , לקח הרבה זמן. הם היו בהלם כששמעו כי השגנו את הכסף

אבל לבסוף , עד ששרה ואינגה קבלו את כל האשורים הדרושים, םכשנתיי

כיצד הגן , לאינגה היה רעיון אומנותי ממש. האשורים ניתנו ונבנה פרויקט יפה

אנו מוכרחים להודות כי זה גן החיות הטיפולי היפה ביותר שאפשר . יראה

העיריה הם התחילו לבנות את גן החיות וכעבור זמן אנשי . לדמיין עבור הילדים

וההנהלה אמרו לשרה כי במידת הצורך ובמידה שהנסיון יתברר כדרך טובה 

הם יקחו על עצמם את מימון הוצאות התפעול של ,  לתרפיה ולעזרה לילדים

 .הגן כעבור  שנתיים

הדבר דרש מאתנו לגייס . אמרנו כי אנו ננסה לעזור במשך שנתיים, לאור זאת

וזאת בנוסף למשימות האחרות , אותקרונות מדי חודש לכסוי ההוצ 10,000
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אבל זאת היתה באמת ברכה מאלוהים . שהיו לנו באפריקה ובמקומות אחרים

 !שעלה בידינו להשיג את הכסף מדי חודש עבור כל הפרויקטים שלנו

והחלה , שלחנו את הכסף ואינגה הביאה לגן החיות בעלי חיים רבים ושונים

ההתחלה היתה איטית . ת המקוםהיא גם שכרה אדם לנקות א. לנהל את הגן

אבל היא התרגשה מאד על כך שחלומה . ועבור אינגה זו היתה עבודה רבה

 .זה היה נהדר לעבוד אתן. שרה גם כן שמחה. התגשם

באנו לפני קבוצות הנוצרים . היתה לנו חוויה מאד מיוחדת ערב אחד בדנמרק

ספרנו לקבוצה  .השונות שלנו וספרנו להם אודות עבודתנו בישראל ובאפריקה

על הפרויקט החדש שלנו עם גן החיות , עשר איש-שמנתה כשלושה, אחת

אמרנו כי עכשיו נותרה לנו עוד שנה לשלם את הוצאות השכר  של . הטיפולי

אחד הזוגות , לאחר הפגישה. הגן ובואו נתפלל כי נוכל להמשיך ולעזור להם

הודינו להם . אצלםשנכח שם הזמין אותנו לביתם וגם בקשו כי ננוח ונלון 

אתם '' : לאחר מכן האיש אמר. שתינו קפה ושוחחנו, הלכנו עמם לביתם,

עבדתי קשה מאד בגידול עצי . בשביל גן החיות, יש לי כסף בשבילכם , יודעים

 10%אני רוצה להפריש . אשוח באזור שלנו וההצלחה האירה לי פנים

משום שזה עבור ,  החיותזה יהיה נפלא אם אני אוכל לתרום זאת לגן . לאלוהים

הוא נתן לנו המחרה שנראה לנו כי היה רשום בה סכום של . ''עמו של אלוהים

אולם כשהסתכלנו בסכום פעם .  היינו מאד אסירי תודה. קרונות  10,000

זה היה כמעט כל הסכום שהיה ! קרונות 100,000ראינו כי רשום שם , שניה

וברכנו , כמעט בכינו. חולים דרוש לשנה האחרונה שהבטחנו לשלם לבית ה

 .את האנשים האלה שהיתה להם אהבה כה גדולה לישראל

ובאנו  1996כאשר גן החיות הושלם בשנת 

היה זה בדיוק לאחר , לטכס הפתיחה

סיימנו את . שמכרנו את הבית שלנו בדנמרק

עבודתנו בסטנליל ורצינו לחזור לאפריקה 

קבלנו כסף רב . לשלוש שנים נוספות

האם '': הבית ושאלנו את ילדינוממכירת 

תרצו לקבל את הכסף לכשנמות או שתרצו 

והם ענו כי הם רוצים ?'', לבוא אתנו לישראל

כל '', שבט''אז לקחנו את כל ה. לבוא אתנו

. לישראל, עשר איש-ששה, המשפחה

הם גם היו יחד . הראינו להם את כל הארץ

בטקס " גהה"עם שרה ואינגה בבית החולים 

זו היתה . גן החיות הטיפולי הפתיחה של

וחגגתי את יום  60הייתי בת ! חוויה נהדרת

איש לא ישכח את הזמן . ההולדת בישראל
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 .הנהדר הזה

אפילו פיטר דיבר וציטט . הרבה מהאורחים נאמו וזה היה טכס מרשים

שם כתוב על , ז"ט-ו"פסוקים ט' פרק ב, מהדברים הנפלאים של  הנביא הושע

ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק עכור '' : ונאמראלוהים הדואג לעמו 

פיטר דיבר על אמונתנו שאלוהים יהפוך את גן החיות , וכך'' ....לפתח תקוה

לפתח תקוה עבור הילדים הקטנים " גהה"הקטן הזה ואת בית החולים 

אלה היו דברים נהדרים  ואנו מאמינים כי דברי האל . והבוגרים המטופלים שם

שתפקידה לנהל   ,אינגה. הוא יברך את המקום. הם יתממשו הם אמיתיים וכי 

אני מאמינה כי עוד פנינים '' : היא אמרה. ''הפנינה''קראה למקום , את המקום

יש עוד פנינים . וזה מה שקרה במשך השנים'' תצמחנה מתוך הפנינה הזאת

 . ישראל  כאלה ברחבי

 

הם רצו . חלקת הילדיםאנשים וארגונים אחרים רצו לעזור למ, עם עבור הזמן

תראו בניין יפה עם חדרים , אם תסתכלו היום. לתת כסף לבניית מרכז לילדים

ביום פתיחת בניין חדש . שני גני ילדים וחדרים לטיפולים מיוחדים, רבים ויפים

על שני , ציירים רבים מישראל תרמו ציורי פרחים וכל הקירות במבנה הזה, זה

יכולת לחוש בתוך המחלקה . ות פרחוניות אלההיו מכוסים עם יציר, ,מפלסיו

 כאשר הצוות עובד עם אהבה, ובאהבה ממש כמו בבית אמיתי, בהרמוניה

הנוצרים המאמינים מדנמרק תמכו כספית בשלשה  .גדולה עם הילדים

כך שיוכלו להתקדם מהר , מטפלים אשר התמחו בטיפולים מיוחדים לילדים
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למוד בבתי ספר רגילים ולשהות עם בני רבים מהילדים מסוגלים עכשיו ל. יותר

כך שהמחלקה , מהילדים חזרו לחיים נורמטיבים עם הוריהם 80%-כ. גילם 

 .הגיעה לתוצאות טובות ואנו מברכים את אלוהים על כך

 

אינגה התחילה להדריך סטודנטים מהאוניברסיטה כיצד לטפל , כעבור זמן

. ם את דרך הטיפול הזאתהיא לימדה גם רבים אחרי. בילדים באמצעות חיות

אנו מודים . אלפי ילדים בישראל מקבלים עתה עזרה בדרך זו ו במקומות רבים

 . לאלוהים על ההתחלה הקטנה ועל הברכה שהוא העניק למקום זה

מה עושה את המקום , '' שאלתי את אלוהים

מדוע זה שילדים ואפילו ? כך מיוחד-הזה לכל

י כי הרגשת. ?''בוגרים נעזרים שם כל כך

אלוהים מדבר מתוך לבי ואומר לי כי זה כמו  

אנשים וחיות חיו יחדיו זה לצד . שהיה בגן עדן

'' מילניום''וכך זה יהיה ב.זה בהרמוניה ובאושר

כאשר שלום ישרור , [ממלכת אלף השנים]

כתוב בספרי הנביאים . עלי אדמות לאלף שנה

, בהן חיות, כי יבואו אלף שנים של שלום



186 
 

יש ילדים שקוראים . זה יהיה זמן נהדר. נשים יחיו יחדיו בשלוםילדים וכל הא

גן   -אנו גם מרגישים כי זה אכן מה שזה . ''גן עדן קטן''לגן החיות הטיפולי  

 .עדן קטן שבו שהם יכולים למצוא שלווה ולהינות עם בעלי החיים הקטנים

כאשר . בילינו זמן נפלא עם ילדינו בישראל וגם הם הרגישו שם כמו בבית

בבית . הרופאים לא ידעו מה הסיבה. פיטר חלה מאד, חזרנו לדנמרק לזמן מה

החולים הרופאים אמרו לנו כי הם לא יודעים מה הבעיה וכי עליהם לנתח 

ניתן לכם חצי שעה להיות '': הם אמרו לנו. בבטנו ולראות מה הגורם למחלה

נו זמן להיפרד זה זה נשמע כאילו שניתן ל. ''יחד ולסדר את תכניותיכם לעתיד

אנו , התפללנו יחד מחצית השעה והבטחנו אחד לשני כי אם פיטר יחלים. מזו

נעביר את . נפסיק את כל העבודות והפרויקטים שאיננו באמת צריכים לעשות

, אחריותנו בכל הכנסיות בהן אנו מעורבים ובפרויקטים אחרים לאנשים אחרים

בזמן . ם רצונו של האל עבורנוונעשה אך ורק את הדברים שאנו מרגישים שה

התפללתי לאלוהים , שחיכיתי לשמוע מהרופאים על תוצאות הניתוח של פיטר

שמעתי את אלוהים מתוך לבי . ?''מה אנו אמורים לעשות עכשיו'': ושאלתי

מעתה . עד עכשיו עשיתם דברים גדולים עם תוצאות קטנות'': ומתוך מחשבותי 

. היה זה מסר רציני שקבלתי. ''ות גדולותוהילך תעשו דברים קטנים עם תוצא

לעולם לא הייתי מסוגלת לחשוב זאת בעצמי ולכן ידעתי כי זה בא מאלוהים 

 .עצמו לתוך לבי

אנו נמשיך לעבוד , פיטר '': אמרתי לו, כאשר פיטר התעורר לאחר הניתוח

. ''אנו נעשה דברים קטנים ואלוהים יהפכם לתוצאות גדולות, עבור האל

הוא חזר הביתה . צאו את הבעיה ופיטר החלים תוך ימים ספוריםהרופאים מ

 .אנו מודים לאלוהים עבור כל יום מאז. כעבור שבוע והרגיש טוב

ברצוני לאומר שאכן עשינו דברים קטנים אשר אלוהים הנחה אותנו לעשות 

וראינו כי בברכו אותנו הם הביאו בעקבותיהם לתוצאות גדולות בהרבה 

 .אנו  אסירי תודה לאל. מקומות בהם עבדנו
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 בית הילדים בירושלים.  34פרק 

 :ליס-אנה

, מאנשים שלא הכרנו הגיעזה . יום אחד קבלנו פקס מישראל והופתענו מאד

הרי "בית הילדים , לימים]בירושלים " בני ברית"מהמנהלים של בית הילדים 

, "גהה", לדיםהם שמעו על גן החיות בבית החולים הפסיכיאטרי לי"[. ירושלים

לכן הם שאלו אם נוכל לבוא ולעזור גם להם מאחר . וכמה הוא עזר לילדים שם

והם מחפשים מקורות , נערים הזקוקים לעזרה ולחיזוק 90ובמוסד שלהם שוהים 

 . נוספים להביא לילדים שמחת חיים

בית הילדים בירושלים הוא מקום מאד מיוחד כפי שנוכחנו כאשר חזרנו לבקר 

דברנו על הגשת עזרה למוסד עם ההנהלה שלנו . 1997שנת בישראל ב

-התפללנו על כך והרגשנו כי עלינו לעשות דבר מה על מנת לעזור ל, בדנמרק

 .הנערים הללו 90

בית הילדים הוא מוסד פנימייתי מיוחד המעניק טיפול תראפויטי ייחודי ומסגרת 

דחיה ואפילו , לאשר סבלו רבות מניצו, פנימיה תומכת לילדים בסיכון גבוה

ילדים אלו מגיל שבע  יכולים למצוא מחסה וטיפול . נטישה מצד הוריהם

הילדים מטופלים . ילדים כל אחת 14הם גרים ביחידות בנות . מקצועי במוסד

על ידי צוות מקצועי גדול  המעניק להם טיפול פרטני אינטנסיבי הנמשך שנים 

הם לומדים בבית הספר  .יום בשנה 365המוסד מהווה בית לילדים . רבות

מקבלים טיפול נפשי אינדיבידואלי ולומדים במשך הזמן , הממוקם בקמפוס

הייחודיות של . לרכוש שוב את האמון בעצמם ובעולם המבוגר הסובב אותם

מקום זה היא בעובדה שהמערך הטיפולי עושה  הכל לשקמם מבלי להשתמש 

דואגת ותומכת בה , מההצוות מעניק סביבה מאד ח. בתרופות עד כמה שניתן

 .הילד גדל ולומד להתמודד עם בעיותיו האמוציונליות

המוסד הוא ייחודי גם בכך שההורים משמשים גם הם חלק מתכנית השיקום 

, ומתבקשים להיות חלק מהמערך הטיפולי כל זמן שילדם שוהה במוסד

המוסד , בזכות שיטות הטיפול המצוינות שלו. תקופה של חמש שנים בממוצע

 .מכלל הילדים שבאים בשעריו 65%-צליח לשקם  למעלה ממ

ציונה , מנהלת יחסי הצבור של המוסד'', בני ברית''כשבאנו לבקר במוסד 

לקחה אותנו לסיור וספרה לנו על המוסד ועל העבודה הנהדרת , ששון

. 1943מאז הקמתו של המוסד בשנת ,  שנעשית  שם עבור כה הרבה ילדים

הרגשנו עמוק בלבנו כי הוא באמת משמש כבית   ,כאשר ראינו את המקום

רב אנשי הצוות מחוייבים . מקום מיוחד בו הצוות מאד מסור לילדים,  לכל דבר
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מרצון להישאר במקום במשך שנים על מנת לעזור לילדים כדמות יציבה 

לאחר שרבים מהילדים סבלו מאכזבה רבה מעולם המבוגרים ועתה , ובוגרת

ם יוכלו לסמוך ואשר ישהו עמם לאורך זמן וישקמו את הם נזקקו לאנשים עליה

לחלק גדול מילדים אלה יש גם בעיות . אמונם

, בקריאה ובכתיבהקשיים , למידה בבית הספ

קשיים בריכוז וקושי לשבת בכיתה לאורך 

 .השעורים

החלטנו לעזור להם לבנות גן חיות טיפולי ותוך 

זמן קצר התחלנו לגייס כסף בדנמרק למטרה 

המוסד הקים גן טיפולי מאד יפה עם הרבה  .זו

, כמו עזים, כולל חיות גדולות יותר,  בעלי חיים

. ונוכחנו כי הילדים אהבו את גן החיות הטיפולי

ראינו כי הילדים דאגו וטפלו יפה בבעלי 

הם נעשו מאושרים יותר והטיפול . החיים

בבעלי החיים איפשר להם להביע רגשות אותן 

לאחר מכן הם יכלו . ליםלא  יכלו להביע במ

לכתוב במחשב על ההתנסויות שלהם עם 

בהדרגה הם נעשו פתוחים יותר ושמחים והגיעו לבית הספר .  בעלי החיים

 .בצורה יותר מסודרת

כמה מנהלים של מוסד ילדים ערביים מיריחו באו לבקר בגן , בהזמנות מסויימת

כמה מבעלי החיים  הם הסכימו לקבל. בירושלים" ברית-בני"החיות של מוסד 

אוגרים ואפילו , האורחים קבלו ארנבות. במתנה לאחר שהחיות התרבו בינתיים

בית הילדים קבל מגן החיות , לאחר מכן. גדי קטן לקחת עמם למוסד שלהם

אנו חושבים כי הם בורכו מאחר והם היו נדיבים . כי מספר חיות חדשות"התנ

. ה מאד חולה וחלשהעזה אחת נפצעה קשה בגבה והית, פעם. לאחרים

, הילדים היו מאד מודאגים ממצבה של העזה משום שהם רצו כי היא תחיה

האכילו אותה ודברו , הילדים דאגו לה. אולם היה קשה לה מאד להסתובב

היתה לכך השפעה . כולם שמחו מאד. אליה ולאחר זמן העז החלה להלך שוב

אתה , מחולשהגדולה על הילדים משום שהם הבינו שאם אתה סובל מאד 

אחד מהילדים סרב ללכת , פעם. יכול להתאושש ולחזור לחיים תקינים וטובים

הוא רצה רק לשהות . לבית הספר ללא כמה מבעלי החיים שהיה קשור אליהם

דברנו על הקמת כתה קטנה בתוך הגן עם חיות , בעקבות זאת. בגן הטיפולי

היות לברכה עבור זה הפך ל. כך שהן תהיינה אתם בזמן הלימודים, קטנות

  .הילדים

דבר על השאיפה , ראר פולבר''ג, "בני ברית"מנהל בית הילדים , לאחר זמן

שלו להביא גם בנות למוסד מאחר שיש גם הרבה בנות הזקוקות לטיפול מסוג 
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דברנו עם החברים הנוצרים , לאחר שדנו על כך. זה הניתן בבית הילדים

מוסד , כעבור זמן. רים לבנותבדנמרק והם החלו לתמוך בבניית בית מגו

במבנה החדש הבנות . שתים עשרה במניין,  הילדים פתח אגף חדש לבנות

ושטח משוטף , עם שרותים צמודים, שתי בנות לחדר, קבלו חדרים פרטיים

הן שמחו מאד עם התנאים החדשים . כולל מטבח ופינת אוכל, רחב ידיים

יפה מאד עם הילדים  והשתלבו,  שלהן ולהיות בין אנשים שאהבו אותן

 .הותיקים יותר

 

 

 

בית הילדים החליט 

לפרסם ספר על השיטות 

הייחודיות שלו בטיפול 

בילדים בעלי הפרעות 

, בתנאי פנימיה, קשות

משום ששיטותיו הביאו 

מיד לתוצאות מצוינות והן ת

וגם בישראל  התפרסמו

המנהל הקודם . מחוצה לה

ר חזי ''ד, של בית הילדים

 מאמרים רבים פרסם , כהן
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 הטיפוליות אודות  השיטות         עזרה נוספת עבור בית הילדים לעציונה שמחה 

 

הדרכה  ספרל האלהרעיון היה לקבץ מאמרים  .המתבצעות בחיי היום יום

ספר זה , לאחר פרסומו .לאוראותו החלטנו לעזור להוציא . לטיפול פנימייתי

ת ומסגר, לחינוך מיוחד ס"בי ,יתיתפנימימסגרת נרכש על ידי כמעט כל 

 .אנו מאמינים שהיה לעזר רב לאחרים. הדרכה בישראל ומרכזית וטיפולי

שלוש אנו מפסיקים לטפל  בפרויקטים -לאחר כשנתיים, כפי שאמרנו קודם

המאמינים . אך לא יכולנו להפסיק לעזור ולתמוך בבית הילדים. שהתחלנו

אנו מקוים . ולתמוך בהם להתפלל עבורם, הדנים אוהבים לשמוע על הילדים

אנו שמחים מאד שיצרנו קשר עם בית הילדים ועם .  משיך  בכך עוד זמן רבלה

אנשי הצוות ואנו מאמינים כי זה יהיה לברכה עבורם ועבור המאמינים הדנים 

 . אשר תומכים בפרויקט

, ציונה ששון, מנהלת יחסי הצבור

יחד עם , עדי שריר, והמינהלנית

הפכו , כאלאברהם ומי, בעליהן

 אישיים לחבריםבמרוצת השנים  

ארבעתם באו לדנמרק   .שלנווקרובים 

 50-יום השנה ה לחגוג עמנו את

לברכה גדולה עבורנו     לנישואינו והיו 

.                                         םבמובנים רבי

 (מיקו)ציונה ששון ובעלה אברהם 
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    . מ מחוץ לירושלים"ק 15-כ, בית הילדים עבר למשכנו החדש 2119ת בשנ

 .עבור הילדים בשכבה הצעירה  "בית דנמרק"הנוצרים הדנים תרמו לבניית 

ראינו  איך אלוהים קושר אותנו עם , לאחר שבנינו את בית הילדים באוגנדה

לפתע יש , גם כאשר אנו ניגשים ליזום פרויקטים אחרים. ילדים בכל העולם

זה מראה לנו כי אלוהים אוהב ילדים . הרבה ילדים מסביבנו הזקוקים לעזרה

ורוצה להשתמש בנו ובאחרים להענקת אהבה ועזרה לילדים עם צרכים 

אנו רואים , כאשר אנו שומעים חדשות ורואים את מה שמתרחש בעולם. גדולים

לחכות  כי ילדים אכן סובלים מאד וכי הם אינם יכולים לעשות דבר מלבד 

גם כאשר הנכם , כך שאנו מתפללים. למבוגרים שיבואו ויושיטו להם עזרה

ויתפללו , שירבו  האנשים אשר יקומו לעזור לילדים נזקקים, קוראים ספר זה

 .שהילדים יחוו בחייהם הצעירים מה היא אהבה 
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 ניצולי השואה -''עמך''. 35פרק 

 

 :פיטר

הריכוז ועל היהודים שנרצחו במשך  מאז שהיינו צעירים שמענו אודות מחנות

הידיעות מאד זעזעו . מלחמת העולם השניה והדבר השפיע עלינו עמוקות

בכינו . נסענו לפולין ושם בקרנו במחנה הריכוז אושוויץ, מאוחר יותר. אותנו

ולכן כשבאנו לישראל רצינו לראות אם עדיין . כשבקרנו שם ולבנו ממש נקרע

יום אחד כאשר . כך הרבה שנים לאחר המלחמה נשארו ניצולי שואה אחרי כל

אם , ציונה ששון, שאלנו את מנהלת יחסי הצבור, היינו בבית הילדים בירושלים

היום נמצא אצלנו אחד , רגע אחד'' : היא אמרה. היא מכירה ניצולי שואה

והיא '', שמו יורם. והוא יכול לספר לכם על כך,מנהל פרויקט , מאנשי הצוות

זו היתה  -זה לא היה  צרוף מקרים שהוא היה במקום . לחדרההזמינה אותו 

 .אנו מאמינים כי אלוהים מתכנן דברים רבים בחיינו. תכניתו של אלוהים

-שמענו ממנו כי באותו זמן חיו למעלה מ, ר יורם שפירא"כאשר פגשנו את ד

היינו המומים מכך שאחרי כל כך הרבה שנים  כה . ניצולים בישראל 300,000

'', עמך, ''יורם עבד גם עם ארגון למען ניצולי שואה. ניצולים חיו בישראל הרבה

, אחד מאנשי הצוות, הוא קבע בביתנו פגישה עם יואל, ובעקבות הפגישה בינינו

הוא ספר לנו כל . שמחנו מאד כי יואל הגיע מדנמרק. בה הוא ידבר על הנושא

החל עם '' עמך'' ארגון. זה היה מאד מרגש. ''עמך''מה שרצינו לדעת על 

אחד .  רופאים ופסיכיאטרים שבעצמם היו ניצולי שואה  ורצו לעזור לאחרים

הוא נעזר בזמנו  ! כאשר נפגשנו הוא דבר אתנו בדנית. ר נתן דרסט''מהם היה ד

 .אשר העביר אותו ממחנה הריכוז לדנמרק'', הצלב האדום''על ידי 

ם אשר סובלים צלקות יש באמת צורך רב לעזור לניצולי השואה המבוגרי

גם ילדיהם סובלים . עמוקות לאחר שהם שהו שנים ארוכות במחנות ריכוז

יורם איפשר לנו . יש הרבה מה לעשות'' עמך''ל. פעמים רבות מבעיות שונות

, ר נתן קלרמן''ד. לבוא להיפגש עם המנהל ולבקר במשרדי הארגון  בירושלים

היתה לנו חברות . ודת הארגוןתיאר לנו את עב, שהתמנה למנהל מאוחר יותר

בירושלים היו תלויים על '' עמך''במשרדי . נפלאה אתו במשך שנים רבות

היה שם גם מועדון קטן היכן . הקירות ציורים יפים  שצוירו על ידי הניצולים

לצפות בסרט , לשתות קפה לשוחח איש עם רעהו, שהם יכלו להיפגש מדי יום 

חדר הכושר ובחדר המוזיקה ויכולנו להיווכח צפינו בהם ב. או להקשיב לסיפור

 .עד כמה הם נהנו מהחברות עם האחרים שעברו גם הם שבעה מדורי גהינום

הם הסכימו . רצינו מאד לעזור ודברנו  על כך עם חברי ההנהלה שלנו בדנמרק

מרכזים כאלה  13-מאוחר יותר למדנו כי יש כ. כי נעזור למועדון הקטן הזה

בקרנו בהרבה מהמרכזים הללו . ''עמך''בודה של בישראל העוסקים בע
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כי " עמך"אנו שמחים לתמוך בעבודה של . ונפגשנו עם הרבה מהניצולים

לומדים דברים רבים ומקבלים טיפול , במרכזים אלה הניצולים נהנים בצוותא

המרכז מארגן יום שלם של פעילויות וארוחות , כל שנה. נפשי לפי הצורך

 . חגיגיות

רבים מהם העלו את ספוריהם על וידאו כך . הבה לאנשים אלולבנו מלא א

אצל  רבים ראינו את המספרים ממחנות . שכל מה שעבר עליהם לא ישכח

אחדים ספרו לנו על הזמנים הקשים .  הריכוז המקועקעים על זרועותיהם

כשהם מתעוררים מסיוטים , שעוברים עליהם גם עתה אחרי כה הרבה שנים

אני חושב כי יש כאן קריאה . הזוועות שעברו במחנות המעלים אצלם את כל

רבים מהם היו צעירים או ילדים כאשר יצאו . לכולנו לעודד אנשים יקרים אלו

 .אבל הם לעולם לא ישכחו את אשר עבר עליהם, מהמחנות

 

 
 אנו חוגגים יחד עם ניצולי השואה   

 

אך , רק טיפה ביםאבל אנו יודעים כי זה , תמכנו בעבודה זו במשך כמה שנים

רבים .עדיין אנו מרגישים שיש עוד הרבה לעשות כדי שהם יכירו באהבת האל

הם , לרבים אין משפחה. הוא ביתם'' עמך''מהניצולים ספרו לנו כי עבורם 

זו גם . 'עמך''ומרגישים כי הם באים הביתה כאשר הם באים ל, בודדים

הם חוגגים יחד . הםההרגשה שמקבלים כאשר נכנסים למועדונים הקטנים של
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לאנשי הצוות יש רעיונות רבים איך לעודד ולחזק אנשים . את ימי ההולדת

 .יקרים אלה

אנחנו זוכרים במיוחד יום אחד כאשר הם ניגנו מוזיקה כל שהיא והיה להם 

האם אתם קתולים או '' : הם שאלו אותנו. שעור בתרגילי התעמלות

כי אנו חשים , אנו עונים לכולם כפי , ענינו להם. ?''מה אתם? פרוטסטנטים

[ הפנטקוסט]שאנו שייכים לכנסיה הראשונה שהתחילה בחג השבועות 

כאשר רוח הקודש ירדה ושררה , מיד לאחר שישו נלקח השמיימה, בירושלים

אנו מרגישים כי אנו שייכים לסוג . שם החלה הנצרות החדשה. על המאמינים

ו הזמן ועד היום וקבוצות רבות קבוצות החלו לקום מאז אות. זה של הנצרות

אנו אוהבים את כל . חולקות את אותה אמונה המתפשטת ברחבי העולם

,  אנו מחזיקים באמונתנו. המאמינים ואנו שוהים במחיצתם של כל אוהבי האל

יש לנו אותם . יצחק ויעקב, אך גם מקבלים אחרים המאמינים באלוהי אברהם

 . שורשים

האם יש עוד אנשים ? היש עוד כמוכם, ''לו אותנוגם שא" עמך"ניצולי השואה ב

, השבח לאל '': ואז חייכנו ואמרנו?'' בעולם הרוצים לעשות אותה עבודה כמוכם

בכל , אנו חושבים שאפילו מליונים,  אנו יכולים להגיד לכם שיש אלפי אלפים

יש ! אתם לא לבד. העולם הרוצים לברך אתכם ורוחשים לכם אהבה כמונו

מדוע אתם '' :ואז הם שאלו. ''ב אשר אוהב אתכם ומתפלל עבורכםלכם המון ר

אנו שמחים לענות כי היתה לנו . ?''אוהבים אותנו כאשר רוב העולם שונא אותנו

קריאה מאלוהים אשר אוהב אותנו והוא אשר אמר לנו להביע את  אהבתנו 

 . לעם היהודי ולומר להם שהוא עדיין אלוהיהם הדואג להם
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 ?PALMA מהי . 36פרק 

 :פיטר

אחד מחברינו הטובים מדנמרק  ,  כאשר הגענו מאפריקה לישראל, יום אחד

ר מיגל שסטצקי מבית החולים ''בקש כי ניצור קשר עם ד, החי בישראל

הם שאלו אם הארגון שלנו יוכל לעזור לאנשים צעירים ". איתנים"הפסיכיאטרי 

. ותם בזמן שהותם שםדבר שיעזור להעסיק א, במחלקתו לרכוש מחשבים

אבל אז גילינו כי המחשבים , חשבנו כי יהיה זה קל עבורנו להשיג מחשבים

כפי שאנו אוהבים לקרוא , ר מיגל''יצאנו להיפגש עם ד. צריכים להיות בעברית

 .כדי לשמוע יותר על הפרויקט, לו

, היכן שעבדנו קודם לכן עם ילדים קטנים בקומת הקרקע," איתנים"מצאנו כי ב

. יתה מחלקה נוספת בקומה הראשונה לנערים מתבגרים עם בעיות נפשיותה

הוא . נפגשנו אתו וזה היה מאד מענין. ר מיגל כיהן כראש המחלקה הזאת''ד

מה זה קרן '' : אבל קודם לכן הוא שאל אותנו, לקח אותנו אל הצעירים הללו

זה , משהו מיוחדאין בשם ''. ענינו'', זה השם של ארגון הסיוע שלנו''.  ?''פלמה

 . ''ליס מדסן-פיטר ואנה -רק  ראשי תיבות של שמותינו 

היה לנו בית . אימצנו שם זה כאשר התחלנו את בית ההוצאה שלנו בדנמרק

שבאמצעותו פרסמנו על חשבוננו יותר , הוצאה במשך ארבע עשרה שנים

מעשרים ספרים וכל הרווחים הופנו לעבודה המסיונרית באפריקה ובמקומות 

נרשמנו בדנמרק . חשבנו כי השם הוא נוח להגוי וקל מאד לזכור אותו. חריםא

יש לנו . כעמותה לסיוע המקבלת תרומות ומעבירה אותן לאנשים נצרכים

ההנהלה גם מפקחת על . הנהלה העובדת אתנו ויחד אנו מכינים תכניות לסיוע

, אמריקהמשום שהוא מגיע מדרום , ר מיגל גילה בכך עניין רב''ד. ''הכספים

וזה בדיוק מה שאנו , יד מושטת לעזרה, ושם השם פלמה  פירושו, מארגנטינה

יחד עם כל חברינו הנוצרים אנו רוצים להושיט יד לעזרה בכל ! רוצים לעשות

 .זה באמת שם טוב. מקום שאלוהים יכוון אותנו אליו

, אחרי שספרנו על עצמנו. הרגשנו שאנו מכירים איש את רעהו כבר זמן רב

מיד כשנכנסנו הרגשנו בדכאון מסוים משום שהיה שם מאד . יגשנו למחלקהנ

 .מעלות  40-למעלה מ, חם

. ראינו כיצד הצוות רוחש אהבה לאנשים הצעירים הללו.  התמלאנו בחמלה

. היה שם חם מאד. ר מיגל''כאשר עזבנו את המחלקה ניגשנו למשרדו של ד

אמר כי בזמן שהצוות מנהל  ר מגל''ד. היו חלונות לאורך צד אחד של הקיר

שאלנו . חם מאד במקום, שיחות במשרדו ומתקיימות בו פגישות עם הצעירים
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מדוע הם לא מכסים את החלונות עם רדידי הצללה שמצד אחד חוסמים את 

הוא . החדירה של כל החום מבחוץ ומצד שני עדיין מאפשרים להסתכל החוצה

את החומר הזה וכי הוא יקר  אבל קשה להשיג, אמר כי הוא כבר חשב על כך

ר מיגל כי אנו נשתדל להשיג שני מחשבים בשביל ''סיכמנו עם ד. מאד

חשבנו כי זה יהיה טוב מאד עבורם . משום שיש להם זמן פנוי לרוב, הצעירים

התברר לנו כי אחד מאנשי הצוות היה מוזיקאי אשר . אם יהיו להם גם כלי נגינה

ננסה להשיג כלי נגינה ולראות מה ניתן כך שהבטחנו כי . יוכל ללמד אותם

פרסמנו בעלון שלנו את כל , כאשר חזרנו הביתה  .לעשות עבור צעירים אלה

 ".איתנים"הצרכים של מחלקה זו ב

 

 
 מיגל שסטצקי ואשתו קוני' דר                    

 

היה לי קשה מאד להסתובב , אני מוכרח לציין כי כאשר היינו מסיונרים חדשים

כנסיות ואפילו לכתוב על כל הצרכים שנתקלנו בהם באפריקה ובארצות בין 

לקבל , היינו רגילים לעשות את עבודתנו. הרגשתי כי אנו קבצנים . אחרות

ראינו כה הרבה מחסור , אך כשנהיינו מסיונרים. משכורת ולדאוג לצרכינו

ם אול. בעולם והתפללנו כל יום לאלוהים לאפשר לנו לעזור לאנשים העניים

הרגשנו עצמנו כמבקשי נדבות ולא , עדיין כשהסתובבנו בארצות השונות

אנו מרגישים רע '': ואז יום אחד כשהתפללתי לאלוהים אמרתי לו. אהבנו זאת

ואז . ''עם זה  שאנו מסתובבים ומתחננים עבור עזרה לכל הנצרכים בעולם
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שלך  זו לא העבודה, זכור'': הרגשתי כי אלוהים ענה לי במחשבותי ואמר

 .''!אלא זו עבודתי,  שעבורה אתה מבקש עזרה

הרגשתי אז שאנו רק האמצעים לקבלת . האמירה הזו הכניסה סדר במחשבותי

. כאשר אנו הולכים ומדברים על הצרכים של הנזקקים, אנחנו הכלים, עזרה

דרך הספרים שכתבנו והעלונים שהפצנו בנינו דברים . התחזקנו מאד, מאז

קבלנו הרבה פניות לעזרה . קה ובארצות עניות אחרותרבים וטובים באפרי

, אך כל פעם כשהחלטנו להתגייס למטרה זו או אחרת, מארגונים אחרים

שאלנו את אלוהים האם כך עלינו לעשות או להשתמש בכסף למטרות 

ובכל פעם שנינו הרגשנו באותה שלוה ובסיפוק כאשר עזרנו להקל . אחרות

איננו יכולים לעזור לכל . דים שפגשנו בהםולטפל בנזקקים ובמקרים המיוח

אבל אנו יכולים לעשות דברים , איננו יכולים להציל את כל העולם, העולם

אבל אנחנו יכולים לעזור , איננו יכולים להשיג סכומים גדולים. קטנים פה ושם

ודרך תפילותינו ושיחות עם אנשים רבים , באמצעות הכסף שאנו כן משיגים

 . אחרים

 

הרגשנו שנינו כי עלינו לנסות , ר מיגל''ופגשנו את ד" איתנים"בקנרו בלאחר ש

היינו בטוחים כי נוכל . ולהשיג את הדברים שהם בקשו ושבהם היה להם צורך

כך שזה יהיה , ר מיגל''גם להשיג את הכסף לכסוי החלונות במשרדו של ד

לדבר על התחלנו , כשחזרנו לחדרנו במלון, באותו ערב. מקום נעים לעבוד בו

, חשבנו לעצמנו שאם היינו במצב של דכאון. מצבה של המחלקה בכללותה

וכך העלינו את . היינו נכנסים לדכאון עוד יותר עמוק מהשהיה במקום כה חם

הרגשנו כי זה יהיה הדבר הנכון . האפשרות למיזוג כל המחלקה כולה 

גם עזרה  הזכרנו את עניין המחשבים בעלון התפוצה שלנו  ובקשנו. לעשותו

כתבנו כי אנו רוצים להתקין מזוג אויר בכל , כמו כן. לרכישת כלי נגינה

 !  כעבור זמן מה השגנו את כל הכסף הדרוש לכל אשר בקשנו. המחלקה

היתה שמחה , כאשר חזרנו לישראל עם הגיטרות ועם הכסף למיזוג האויר

ינו או תאמ'': כמה מהצעירים מיד התקשרו להוריהם ואמרו. גדולה במחלקה

וזה מאד , ר מיגל מדנמרק הביאו את כל הדברים האלה''החברים של ד, לא

 .הם גם שמחו מאד עם הגיטרות. ''מרגש

ר מיגל ספר לנו מאוחר יותר כי לפעמים לצעירים יש התפרצויות של זעם ''ד

ובאחת הפעמים אחד הצעירים לקח את הגיטרה ונפץ אותה על ראשו של 

להשתמש בגיטרה שוב והצעיר הצטער מאד ואמר אי אפשר היה .  צעיר אחר

, '' ר מיגל היה מאד פקח ואמר''אבל ד. כי צריך להשליך את הגיטרה השבורה

וננגן בה , ואז נתלה אותה על הקיר. אפשר לתקנה ולעשותה שוב שלמה, לא

זו תהיה תזכורת לכולנו  שטולטנו והתרסקנו , ''הוא הסביר." לשיר ביחד
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צעירים אשר הרגשתם שאינכם שווים מאומה בעיני עבורכם  ה, לרסיסים

אבל פה כולנו עמלים אתכם לאסוף את כל . עצמכם בעיני משפחותיכם

 .''השברים ולהפוך אתכם שוב לשלמים

. הם עזרו אחד לשני לצרף את כל שברי הגיטרה ואחר כך תלו אותה על הקיר

רבים . ירטוטהיה להם גם חדר יצירה שבו עובד סוציאלי עזר להם בציור ובש

זה דבר נהדר שאנשים . לזכור את אשר ארע, מהם הכינו ציור של הגיטרה

 .יכולים להחלים ולהרגיש שוב שלמים עם עצמם

שמחנו מאד לראות את המחלקה בה נערים ערבים וישראלים התנהלו יחדיו 

אני יודע כי . נשמח לראותם שוב ואני בטוח שנבקר אותם יום אחד. כל העת

ולה להביא לשנויים בחיי האנשים ואנו יכולים לראות כיצד אהבת האל יכ

הפסיכיאטרים ועובדי הצוות האחרים להבריא , אלוהים נעזר בכל הרופאים

 .אנשים ולעזור ולעודד אותם להמשיך בחייהם
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 משימה בלתי צפויה .  37פרק 

 :פיטר

נחו על ארוע מיוחד שחווינו הראה לנו שוב כי אין מקריות אצל אנשים אשר הו

השתתפנו בכנס תפילה . ידי אלוהים להקדיש את חייהם למטרה מסוימת

באחד מימי הכנס היינו עם קבוצה גדולה של .  2001בירושלים בחודש ינואר 

אשר באו להתפלל עבור העיר ירושלים , מאמינים נוצרים מכל העולם

שם התפללנו למען עתידה של , הלכנו למקומות מרגשים רבים. ותושביה

זה היה נהדר לעמוד כך בקבוצה כה גדולה ולהתפלל למען שלום . ראליש

 .ירושלים

 

 
 ירושלים, כנסיית המשיח בעיר העתיקה  

 

זו . סיימנו טיול זה בכנסיית המשיח הבנויה בתוך שער יפו בעיר העתיקה

היא פשוטה מאד . אהבנו אותה מאד. פעם-הכנסיה היפה ביותר שראינו אי

. זו היתה חוויה מיוחדת עבורנו. נוצריים ויהודיים כאחת בפנים וכל הסמלים בה

מציגה עץ , במגוון רב של צבעים, הזכוכית. ביחוד נגעו ללבנו חלונות הזכוכית
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כי ישראל  , 11באגרת לרומאים ,זית ומראה את אשר כתוב בברית החדשה 

, וכי אנו כנוצרים; יצחק ויעקב, היא עץ הזית האמיתי ושורשיו נטועים באברהם

אנו חלק מעץ הזית . אנו מושתלים בחסד האל בעץ הזית, כאשר אנו מאמינים

 .זה עשוי נפלא ומוצג יפה מאד בחלונות הזכוכית. האמיתי ולנו אותם שורשים

אשר ספר לנו על , קלוין קרומבי, ישבנו בכנסיה והקשבנו למדריך שלנו

יסטית הראשונה הוא ספר לנו כי כנסיה יפה זו היא הכנסיה האוונגל. תולדותיה

: ליס ואנכי התרגשנו מאד כאשר קלוין אמר-אנה. אשר נבנתה במזרח התיכון

הוא היה הנוצרי המרשים והמאמין המסור . הכנסיה נבנתה על ידי איש דני''

, ון ניכולייסן'ג, היה ברור כי אלוהים בחר באדם זה".  ביותר שיכולתם לדמיין

העבודה נעשתה בהשראת אהבתו  .ככלי מטעמו לביצוע העבודה המיוחדת הזו

זה דחף את האיש להשלים את העבודה במקום בו כה . של האל לעם היהודי

, אולם רבים היו חייבים לחזור לביתם, רבים באו לעזור לו. הרבה נטשו אותה

זה מאד עניין . ון ניכולייסן המשיך הלאה 'אך ג, והנותרים עייפו, אחרים חלו 

עקבות מרשימות כאלה של דנמרק בירושלים אותנו כאנשים דנים  לראות 

חשבנו על האיש הזה אשר הקדיש את . אז נבנתה הכנסיה, שנה 150מלפני 

 .למלא את רצונו ואיזו ברכה גדולה היתה בכך, חייו לאלוהים

ון ניכולייסן ורצינו 'שוחחנו אודות כנסיית המשיח ועל ג, כאשר חזרנו למלון

לשאול אם יוכל לספר לנו עוד על האיש לפגוש שוב במדריך קלוין קרומבי ו

הוא הסכים והזמין אותנו . התקשרנו למדריך ובקשנו להיפגש אתו. המיוחד הזה

לסעוד עמו ביום שלישי בקפטריה בכנסיה למשך כמחצית השעה בה היה 

, הוא לא ידע עלינו דבר ובכל זאת זו היתה היענות מהירה וחמה לבקשתנו. פנוי

ון 'קלוין ספר לנו כי הוא כתב ספר על ג. להסכמתוכך שהיינו אסירי תודה 

. הוא נתן לנו עותק מהספר שנוכל ללמוד יותר. נכולסיין ועל בניית הכנסיה

ושהיהודים אז  19-הוא סיפר לנו על הטורקים ששלטו בירושלים במאה ה

ואם מישהו נזקק לבגדים , הם לא יכלו לקבל כל עזרה כשחלו. נקראו כלבים

היה זה . את בגדים שהיה זקוק להם' לשאול''לבית של יהודים הוא פשוט נכנס 

ואם הם ניסו ללכת לכנסיות . בלתי אפשרי עבור היהודים לרכוש השכלה

איש לא אהב . זה היה עלול לעלות להם בחייהם, אורתודכסיות בירושלים

אבל לניכולייסן ולחבריו היתה אהבה גדולה . אותם ואיש לא רצה לדבר אתם

 .ם עזרו להם ככל יכולתםליהודים וה

קלוין דבר באהבה כה גדולה על ניכולייסן , כשישבנו שם בארוחת צהרים

אלא שהוא אהב באמת את עבודת האל , שהבינונו כי הוא לא היה מדריך רגיל

הוא הרבה ליסוע , הוא ספר לנו כי בזמן שכתב את הספר. ואת העם היהודי

ים כדי למצוא עדויות נוספות על לטייל בישראל ובמקומות רבים אחר, לאנגליה

 .האיש הזה בתקופה שהוא חי בירושלים
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הרגשנו כי לקלוין היתה קריאה מיוחדת מאלוהים לבוא ולספר על הכנסיה ועל 

האנשים אשר לפני כה הרבה שנים באו לירושלים להראות לעם היהודי את 

רבה במשך ה'': ואז קלוין אמר. שוחחנו רבות על הדברים האלה. אהבת האל

, מאד זמן מקננת בתוכי השאיפה להקים מוזיאון קטן הקשור לכנסיית המשיח

תכננתי בעיני רוחי כיצד הדבר ייצא . ון ניכולסיין ולפועלו כאן'לזכרו של ג

לפועל וכיצד זה ידבר ללבם של היהודים והנוצרים כיום לדעת כי לפני כה 

העם היהודי  ואשר אשר אהב את , נוצרי אמיתי, הרבה זמן היה מאמין אמיתי

כאשר קלוין היה מדבר על . ''ך''רצה לחבר בין היהודים לנוצרים דרך התנ

לאיש לא היה אמון , תכנית המוזיאון עם אנשי ההנהלה שלו או עם אחרים

הוא אמר לנו כמה נרגש הוא יהיה . בתכנית כדי להעניק כסף להגשמת חלומו

היו לנו , ואנכי החלפנו מבטיםליס -אנה. אם הוא יוכל להקים את המוזיאון הזה

בחודש שחלף קבלנו ירושה גדולה מחבר ותיק בדנמרק אשר . אותן המחשבות

אמר לנו לפני מותו כי הוא רוצה לתת לנו את הכסף הזה ושאנו יכולים 

להשתמש בו למטרות שיהיו חשובות בעינינו ואשר תהיינה לברכה לעמו של 

גין אותם אנשים הנקראים נוצרים ליס ואנכי תמיד הרגשנו בושה ב-אנה. האל

אותם נוצרים אשר העבירו קו הפרדה חד , אשר היקשו וגינו מאד את היהודים

גם בזמנו של . בין נוצרים ליהודים וגרמו לנוצרים אחרים לשנוא את העם היהודי

. היו אלה הנוצרים שעמדו בשורש הדברים האיומים שקרו ליהודים, היטלר

ם האחרונות פעלנו ועדיין פועלים בין היהודים הסיבה היחידה שבמשך השני

ולמענם היתה כדי להביא מזור ללבבות השבורים והמרוסקים של כל כך 

לא דרך דיבורים   -רצינו להראות נצרות אמיתית מה היא ; הרבה יהודים

ובכל  דרך אפשרית , אלא באמצעות המעשים שלנו, והאשמות של הרעים 

את העם היהודי וכן גם אנו וכן גם אלפי  שנמצא להראות כי אלוהים אוהב

 . נוצרים ברחבי העולם כיום

אמרנו לקלוין כי אנו יכולים לקדם את הפרויקט , לאחר שהתייעצנו בינינו

, אם אדם דני. דולר להתחלה 5,000קרן פלמה שלנו תתרום . ולהתחיל אותו

ת לעם זמנו וכוחו כדי להראו,היה מוכן לתת את חייו , לפני כה הרבה שנים

אזי גם , היהודי את אהבתו ולהקים את הכנסיה ובניינים רבים אחרים בירושלים

לזכור את האיש זה . אפילו כיום, אנו יכולים להטביע עקבות דנים בירושלים

. יש אותם השורשים, יהודים ונוצרים, יהווה עדות חיה לאנשים רבים  כי לנו

י יהיה לנו כסף או איזו הוא לא ציפה כ. כשקלוין שמע זאת הוא היה בהלם

הוא פשוט סיפר לנו מה היה על לבו ומה היו מחשבותיו . שהיא אפשרות לעזור

ואז הוא אמר לנו דבר מה אשר הראה לנו כי לא היתה פה מקריות . לעתיד

'' : הוא אמר. זה ודאי היה אלוהים שזימן אותנו יחד. בכך שנפגשנו באותו יום

כם כי יש לנו ישיבת הנהלה תוך עשרים אני רוצה להגיד ל. אני ממש נפעם

ספרתי . אני חייב לספר להם על החזון שלי להקים את מוזיאון ניכולייסן. דקות

ההנהלה אמרה לי . להם על כך בעבר אבל לא ניתן היה לגייס את הכסף לכך



202 
 

, לחצתי שוב ושוב. כמה פעמים כי הם לא מסוגלים לגייס כסף לפרויקט זה

ם ההנהלה תשמע עכשיו כי יש נוצרים דניי מאמינים אך א. אולם ללא הועיל

יתכן כי גם יאמינו וירתמו , דולר להתחיל את הפרויקט 5,000אשר יתנו 

 .''לפרויקט

לאחר הפגישה חזרנו למלון עם שמחה גדולה בלב משום שהרגשנו שאנו 

. עכשיו היה עלינו לחכות ולשמוע מקלוין מה יקרה הלאה. בדרך הנכונה

קבלנו לפתע , ים בהם עסקנו בפרויקטים אחרים שלנו בישראלכעבור כמה ימ

הודעה מקלוין האומרת בשמחה רבה כי חברי ההנהלה שלו התעודדו מאד 

בואו , אם כך'' :ואז קלוין אמר. מהחדשות על הסיוע של חמשת אלפי הדולרים

 ''!אני כה מאושר. נלך קדימה ונתחיל במלאכה

הוא סיפר לנו איך הוא .  הקמת המוזיאוןלא ארך זמן רב וקלוין החל בהכנות ל

מחובר לכנסיית המשיח היה בית הארחה וקפטריה . חשב לתכנן את המוזיאון

לקלוין עצמו היה משרד . וחלק אחר ונפרד של הבנין היה מושכר למשרדים

קלוין רצה להציב . היו קירות מאד עבים בין המשרדים לקפטריה. בחלק ההוא

כמו כן הוא רצה לסיים את השכרת . דים לקפטריהדלת גדולה בין אזור המשר

 .כמה ערבים נוצרים התנדבו לבצע את העבודה ומשימות נוספות. המשרדים

קלוין . שררה במקום שמחה כפולה, כאשר הגענו למקום כעבור מספר ימים

הראה לנו כי כאשר העובדים שברו את הקיר בין הקפטריה לבין אזור 

, כבר מלפני שנים רבות, מאחורי קיר הבטון  הם מצאו שהיתה שם , המשרדים

כשראינו את הדלת מאד התרשמנו ושוב נוכחנו . דלת גדולה ויפה בסגנון מזרחי

. הם חצבו בדיוק במקום המתאים. לדעת כי אין דבר שהוא ביד המקרה

העובדים ניסו לשבור את מרצפות הבטון במשרדים על , כשבאנו לאחר מכן

הם גילו לשמחתם , אולם כאשר הם עשו זאת. תהמנת לפשט את הרצפה וליפו

הם המשיכו להסיר בזהירות . אריחי רצפה צבעוניים, מתחת לרצפת הבטון, 

כולנו היינו כמעט בדמעות לגלות כי כל רצפת החדר הגדול . את רצפת הבטון

דבר חדש ומרגש , כל פעם שהגענו. היתה מכוסה עם האריחים היפים הללו

היה להבין כיצד שטח גדול זה שימש כאזור משרדים איש לא יכול . התגלה 

הם גילו דלת , כאשר העובדים הגיעו לפינה השמאלית של החדר הגדול. רגיל

קלוין אמנם בדק שרטוטים ישנים של הבניין . המובילה מטה מתחת לרצפה

אבל לא היה , קרקעית מתחת לכנסיה-וידע שצריכה היתה להיות מנהרה תת

כעת התברר כי היא היתה בדיוק מתחת . יכול למצאה לו כל מושג היכן הוא

 ! לרצפה של משרדו

גילו מדרגות המובילות מטה לחדר גדול , כאשר הסירו את כל שכבת הבטון

החדר היה . המקום הסודי  היה  מוסתר במשך שנים רבות. מתחת למשרד

 .גדול וצמוד לבור מים אשר שיערו כי הוא מזמנו של הורדוס

ותר היה שמתחת לחדר זה היתה גם מנהרה שהובילה הדבר המרעיש בי

 .מפתח בור מים והמשיכה מתחת לעיר ירושלים
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קרה שאנחנו , בהרבה מהפרויקטים החדשים שלנו בישראל ובמקומות אחרים

נתנו דחיפה להקמת פרויקט ולאחר שנתנו את , התחלנו בדבר מה חדש

ישראל שוב והלכנו כשחזרנו ל, וכך. רבים אחרים באו גם הם לעזור, התמיכה

סיפר לנו קלוין כי הגיעה לביקור קבוצה מאירלנד , לבקר את כנסיית המשיח

גם אנחנו . והם החליטו לתת סכום גדול של כסף לעזור בקידום הפרויקט

כאשר אנשים דנים שמעו על כך גם הם רצו לעזור ; המשכנו בתמיכה בפרויקט

 .מתוך כבוד לאלוהים ולעם

. למצוא מוצגים מרגשים עבור המוזיאון, יוצאת דופןבצורה , קלוין הצליח

הוא מצא כמה מודלים של ירושלים העתיקה  , במסעותיו בישראל ומחוצה לה

הוא מצא מאות רבות של תמונות אותן . ושל כמה בניינים שאז עמדו על תלם

לא עבר זמן רב וקבוצות מבקרים התחילו להגיע למוזיאון . הביא למוזיאון

הם רצו לראות במו עיניהם את הממצאים . ל הפרויקט לאחר ששמעו ע

היינו , כשהתחלנו את תמיכתנו בפרויקט. העתיקים ואת תערוכת הצילומים

אך לא ידענו איך זה ,  בטוחים בלבנו כי המוזיאון יהיה לברכה בידי אלוהים

לכן התפאלנו שוב ושוב לראות כיצד אנשים תרמו בשמחה כספים . יקרה

 .ללו עבורולפרויקט זה והתפ

כל הקירות . בתוך המוזיאון הוקם בית קפה קטן ונחמד לרווחתם של המבקרים

כיצד הכנסיה הוקמה בזמנו  -כוסו בתמונות ובמוצגים שתארו את כל הסיפור 

קלוין גם מצא . וכיצד ניכולסיין וחבריו איפשרו את הקמת המקום היפה הזה

כל , כעת. מסמכים בכתב ידוכולל , ספרים מעניינים על תקופתו של ניכולסיין

 .במיוחד סטודנטים, פוקדים את המקום כאלף מבקרים, חודש
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קלוין . היסטוריונים ואנשים אחרים באים לבקר במוזיאון, אך גם אריכאולוגים

סטודנטים שבו הקימו ספריה מעניינת , והעובדים שלו הרחיבו את המוזיאון

הקפטריה מחוברת . קותואחרים באים לקרוא בספרים על התקופות העתי

סביר שממדריך  ויש גם. ארוחות צהרייםגם מבקרים ל ומגישהעכשיו למוזיאון 

 .על המקום ועל ההסטוריה שלו

 

 
 עם פיטר, קלוין קרומבי, מייסד מרכז המורשת   

 

לאחר מכן רצינו לחגוג גם עם חברינו . קרחגגנו בתחילה בדנמ, 70כשמלאו לי 

החלטנו לערוך את החגיגה . החיים בירושלים םיכמה מחברינו הדנוהיהודים 

להם עזרנו , רויקטיםהזמנו גם את כל מנהלי הפ. בקפטריה היפה של המוזיאון

. חשבנו כי תהיה זו הזדמנות טובה גם להראות להם את המקום . במשך השנים

הגשנו אוכל כשר והכנו שלחן . זה היה יום מיוחד ונפלא.  רובם הגיעו לארוע

האורחים חשבו בתחילה כי אינם מכירים אחד את . יים אורחיםלעשרים ושנ

חלק מהם שמח מאד משום שהם פגשו , אולם כשהם התכנסו יחד, השני

כך שהיינו . הרבה חברי ילדות או שרתו יחד בצבא או למדו באוניברסיטה

. אחרי הארוחה בקשנו את קלוין שיספר את סיפור המוזיאון. משפחה גדולה

לנוצרי '' היפי''עצמו הגיע מאוסטרליה לישראל והפך מ הוא ספר איך הוא

הודינו . הוא החליט להקדיש את חייו לשרת את האל ואת ישראל. מאמין אמיתי

 .לאל על הזדמנות זו להיות יחד עם כל ידידנו היקרים
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 להציל לבו של ילד –   SACH.38פרק 

 :ליס-אנה

. אן וקמילה, בנותיהבאה לבקרנו בישראל עם שתי , לנה, בתנו 2004בשנת 

לקחנו אותן לסיור בכל הפרויקטים שלנו להראות להם את כל הילדים 

לאחר מכן הרגשנו כי אנו זקוקים .  הנהדרים ואת כל המטפלים בכל המוסדות

בו נוכל לשהות ולשחות בבריכה , אז מצאנו לנו מקום יפה. לחופש ולמנוחה

 . גדולה ולהינות

 

פרויקטים פעילים בישראל ובעזרת האל הצלחנו  14-15באותו זמן היו לנו בין 

 . מדי חודש להשיג את הכספים הדרושים לנו להמשך הפעלתם

אנו תמיד עושים . היה מעניין לראות כיצד סכום קטן הופך לאוקינוס גדול

אך . אולם תמיד אנו בידים ריקות כאשר מתחילים דבר חדש, כמיטב יכולתנו 

אמרתי ,באפריקה, פעם. אותנו בברכותהאל מציף , מהרגע שאנו מתחילים

להכניסו לחשבון הבנק , האם לא עדיף לנו  להשיג קודם את הכסף'' : לפיטר

לעזור לעניים ולהשתמש בכסף לכל מיני , שלנו ורק לאחר מכן לבנות כנסיות 

בואי ננסה זאת ואז לא . זה אכן רעיון טוב'' : פיטר אמר. ?''מטרות נוספות

אולם מהרגע שהפסקנו ליזום פרויקטים . ''שיג את הכסףנצטרך לדאוג מהיכן נ

גם הכסף פסק להגיע  לחשבון הבנק , וכשאיש בדנמרק לא שמע מאתנו

נודע -נוכחנו לדעת כי עלינו היה לעשות את הצעד הראשון בתוך הלא. שלנו

כאשר התחלנו לפעול מתוך , ואז. ולעשות מה שאלוהים הנחה אותנו לעשות

וכך לעתים קרובות היה זה . לכך שנשיג את הכסף הדרושאלוהים דאג , אמונה

פעמים . ?''מה הנכם מוכנים לתת מעצמכם'': כאילו רוח האלוהים שאלה אותנו

רבות היה עלינו להתמסר למטרה מסויימת ואז אלוהים היה ממלא את 

וכך . תמיד היינו משלימים את המשימה, אך תמיד, זה לוקח זמן. מחסורנו

למעלה מארבעים וחמש שנים בהן עבדנו בצורה , ועד היוםבמשך הרבה שנים 

הרבה פרויקטים , דברים קרו בדרך פלא, זו באפריקה ובארצות רבות אחרות 

 .הסתיימו בהצלחה וממשיכים גם היום

אך יש , אנשים רגילים, כי אנו כאין וכאפס, גישה זו פועלת גם בביתנו פנימה

והב את הבריאה שלו ואמונתנו בו הוא אלוהים נהדר הא! עמנו את האל הגדול

להקפיד תמיד , כאשר עמדנו להתחיל פרויקט, אולם היה עלינו. הולכת וגדלה

שנינו מגיעים לידי . להיכנס לחדר התפילה ולשאול בעצתו של אלוהים

ואז אנו מתחילים לעבוד עליו  ומרגישים , הסכמה בנוגע לפרויקט מסויים

העבודה שעשינו , כשחושבים על כך, יברצוני לומר כ.  שלווה מרובה בלבנו

כל חוליה קטנה בה ; בישראל  ובמקומות אחרים בעצם דומה לשרשרת זהב
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אנו כה מאושרים לראות כיצד כל הדברים . היא יקרה ובוהקת באור השמש

 .מתגשמים

, אן, בתה הבכירה של לנה. החלטנו לרדת לבריכת השחיה במלון,  ובכן

ראיתי את אן . דתי  חצי שעה מאוחר יותרנכנסה ראשונה לבריכה ואני יר

: גברת זו אמרה לי, כאשר הגעתי לבריכה. משוחחת עם גברת מבוגרת נחמדה

נכדתך ספרה לי על כל הדברים . עכשיו אני יודעת הכל עלייך ועל בעלך'' 

אני מאד מעוניינת לשמוע עוד על . שאתם עושים לילדים ולמבוגרים בכל מקום

ספרתי לה על טובו של אלוהים ועל . חה ארוכה וטובההיתה לנו שי. ''חייכם

 .אהבתו לישראל ולעמים אחרים

היא שאלה אם נוכל לבוא ולראות עבודה מיוחדת , לאחר ששוחחנו זמן מה

' הצל לבו של ילד'' -פירושו. SACH, היא ספרה לי על הארגון . שבנה החל בה

'(''Save a Child Heart'' .)חשב פעם במהלך , לב מנתח, ר עמי כהן''ד, בנה

, בזמנם החופשי, לבקש מהעמיתיו לעבודה אם הם יוכלו, הקריירה שלו

לאפשר לילדים עניים מארצות נחשלות לעבור ניתוחי לב אשר יצילו את 

והתחיל לפעול , ח וולפסון היכן שהוא עבד כמנתח''הוא שכר מקום בבי. חייהם

סוגלים בשום פנים ואופן הכוונה היתה לילדים אשר לא היו מ. בהגשמת חלומו

הרעיון מצא חן בעיני העמיתים .  להשיג עזרה בניתוח כזה בשום מקום אחר

היה עליהם . ר עמי ומקץ זמן קצר הם החלו בעבודה הנהדרת הזאת''של ד

על כל ילד היה . ח עבור כל ילד מטופל"דולר דמי שכירות לביה 7,000לשלם 

כך שהיה ברור כי העלות תהיה , ח לפני הניתוח וגם לאחריו''לשהות בבי

אולם תוך זמן קצר כמה מאות ילדים קטנים זכו לקבל עזרה באמצעות . גבוהה

מהילדים הגיעו  40%-ולמעלה מ,  מזנזיבר, ילדים הגיעו מאתיופיה. הארגון

 .ר עמי שאף לתת  אהבה ועזרה להרבה אנשים''ד. מארצות ערב

החליט , יה בביקור בזנזיברשה, ר עמי''ד. אולם כעבור זמן קצר ארע אסון

הוא לא ידע כי הוא . ההר הגבוה ביותר באפריקה, רו'להעפיל על הקלימנג

זה הכה בהלם .  הוא מת לפתע, כאשר הוא ירד מההר.  עצמו בעל לב חלש

היו אלה הוריו אשר פגשנו . ובצער את כל מי שהכיר את האיש הנפלא הזה

ים באמריקה ובארצות אחרות מאז מותו הם החלו לאסוף כסף מחבר. בבריכה

ר עמי החליטו להמשיך ''עמיתיו של ד. כדי לאפשר את המשך פועלו של בנם

ר עמי אמרו ''הוריו של ד. בניתוחים של  הילדים וללכת בעקבותיו של חברם

להראות לנו את העבודה , שם גרנו, לנו כי הם ישמחו לקחת אותנו ממודיעין

 .ח ולהחזירנו הביתה לאחר מכן'"בביה

היה . מאד נגע ללבנו לשמוע על הילדים הקטנים שיכלו להינצל בזכות הניתוח

כאשר היינו שם ושמענו מהרופאים . עליהם להגיע כאשר הם היו מאד קטנים

זו . שוב הרגשנו את אהבת האל  שוטף את לבנו,  את סיפוריהם של הילדים

. ם שםהיתה חוויה מקסימה לעבור במחלקה ולראות את הילדים המאושפזי
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אחרים שכבו  . הם הוכנו לניתוח וחיכו לתורם. אחדים היו מאד קטנים וחלשים 

לאחר הניתוח במיטותיהם לצורך מעקב וכדי לאגור כוחות לקראת חייהם 

לצדו של כמעט כל ילד היה הורה או אחות מארץ המוצא כדי . החדשים

אזי , צעיריםהרופאים הסבירו לנו כי אם הילדים מגיעים מספיק . להשגיח עליו

אבל אם הם מחכים עד . הניתוח לא מאד מסובך והם יכולים להינצל

הם סיפרו לנו כי הרופאים נוסעים לארצות . ההתבגרות  זה נעשה מאד קשה

חלק . שם הם מקימים מרפאות בהן הם בודקים את הילדים, הנחשלות

אולם אלה שחולים קשה . מהילדים נשארים בבית ורק מקבלים תרופות

 .נת חיים מוטסים לישראלובסכ

איש לא הבין . בסיורנו במחלקה הגענו לחדר בו היו ילדים מטנזניה ומזנזיבר

מה הם אמרו והם יכלו לדבר אחד עם השני ולהסביר מה רצונם רק בשפת 

לעולם לא נשכח את השמחה . התחלנו לדבר אתם בסואהילית. סימנים

עם , פלאה עם הילדיםהיתה לנו שיחה נ. הגדולה שפרצה בחדר באותו יום

הרופאים . יכולנו להסביר לרופאים מה הילדים אומרים. הוריהם ועם האחיות

אתם יכולים להצטרף אלינו מחר בבוקר משום שאנו זקוקים למישהו '': אמרו

כל פעם . אבל בקרנו שם מספר פעמים, לא יכולנו לעשות זאת.  ''!שיתרגם

 .ה הרבה לתרגם ולדברכשהגענו לשם היו ילדים חדשים כך שתמיד הי

לשכן בו , ח הלכנו לראות מעון ילדים שהארגון שכר''לאחר שבקרנו בביה

הם נזקקו לזמן , כאשר הם הגיעו מהארצות העניות. ילדים לפני ואחרי הניתוח

לאחר הניתוח הם נזקקו לשיקום במשך . כדי לאסוף כוחות ולעמוד בניתוח

שם קבלו מזון , מיוחד הזהלכן הם שהו במעון הילדים ה. מספר חודשים 

רצינו לשיר . מכאן הם חזרו למולדתם לחיות חיים רגילים. מתאים וטיפול רפואי

ידענו כי . הבאנו כמה תופים וטמבורינות וכלים אחרים. ולשחק אתם

 .האפריקאים אוהבים תופים כך שבילינו יפה זמן מה יחד אתם

אבל כשראינו את  , ריםידענו מיד כי לא נוכל לסייע במימון  הניתוחים היק

בו הם חיו עם האחיות , מעון הילדים ידענו כי נוכל לעשות משהו למענם במעון

 .והמסייעים

הוא לקח אותנו , ח ואת מעון הילדים''לאחר שהרופא הראה לנו את הביה

פיטר סיפר לרופא כיצד אלוהים . לחדר בו הראה לנו וידאו על עבודת הארגון

הוא אמר לו כי הוא מאמין כי אלוהים נעזר . למות ריפא אותו פעם כשהוא עמד

אבל הוא גם מאמין כי אלוהים יכול לפעול , ברופאים לבצע עבודה טובה

הסתכלתי על . במצבים הנראים כחסרי תקוה ומעבר ליכולת אנוש לעזור

אני התנסיתי , כן'': אבל הוא אמר, הרופא וחשבתי שאולי הוא מפקפק בדברים

 היא .הגיעה מאוחר מדי לישראל לניתוחקטנה מזנזיבר ש היתה לנו ילדה. בכך
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. ואמה היתה אובדת עצות ,חסרת כוחותהחלה להכחיל בכל גופה והייתה  

, אך בכל זאת אנסה לנתח ולראות, להם כי אין סכוי שהילדה תשרוד אמרתי

. אולם כשנתחתי ראיתי כי המצב חסר תקוה עבור הילדה. אולי יתרחש נס

סגרתי את חתך הניתוח והתעצבתי . מאד  ולבטח היא תמותלבה  היה חלש 

ואז עלה בי . וידעתי  כי ההורים יוכו בצער רב, מאד על מותה הקרב של הילדה

ח ''הרעיון לקחת ספרי תפילה  וספרים קדושים נוספים שהיו בנמצא בביה

תוך  זמן . והנחתי אותם מתחת למזרון הילדה והתפללתי לעזרתו של אלוהים

בהם שהתה , כעבור שלושה חודשים. חר מכן היא החלה לשנות צבעקצר לא

זה היה יום נהדר ! בריאה, היא היתה מסוגלת לחזור הביתה לאמה, במעון 

כך שאנו ! נושאת לבדה את המזוודה, וכמעט בכינו כשראינו אותה הולכת

היה זה נפלא עבורנו . ''צריכים להסכים כי אין דבר שנבצר מאלוהים לעשותו

לשמוע שהרופא יכול להסכים כי אלוהים הוא המרפא , ע את העדות הזולשמו

 .הגדול והכל נמצא בידיו

כיום אנו אסירי תודה על אותו יום בבריכה ועל ההיכרות שאן עשתה לנו עם 

עשינו כמיטב . הפרויקט החדש היה ברור מאד עבורנו. ר עמי''הוריו של ד

 . ם והצוות מאושרים יחדיוזו שמחה גדולה לראות איך המטופלי. יכולתנו

והיא להראות להם את אהבת אלוהים ואת אהבת ,יש לנו מטרה אחת בלבד

אנו . אנו רוצים שהם ידעו כי אנו אוהבים אותם.  הנוצרים המאמינים מדנמרק

אבל אלוהים קרא לנו במיוחד להגיד , אוהבים את כל בני האנוש עלי אדמות

 .ן אוהב אותם ולא שכחםכי אלוהים עדיי, לעם היהודי שכה סבל 
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אני רוצה לסיים פרק זה עם כמה דברים שקבלנו אתמול מהידיעון מטעם 

SACH . שם כתוב כי קבלו כמה ילדים מרואננדה שצריכים לעבור ניתוח במרכז

המשתתפת  28 -רואנדה מייצגת את המדינה ה. הרפואי וולפסון בישראל

ם המטופלים באים מהילדי 30%-למעלה מ. בתוכנית ההצלה של הארגון

, אירן, עניים מהרשות הפלשתינאית, בין אם אלו פליטים מסודאן, מאפריקה

אנו כאן '' . ערב הסעודית או כל ארץ אחרת מרחבי העולם, לבנון, עיראק

ב ביותר Uכל ילד זכאי לקבל את הטיפול ההומניטרי הט. ומוכנים להציל חיים

 Save A Child's. ת את המלאכהולנו יש את הכלים הרפואיים והמקצועיים לעשו

Heart    מאפשר ניתוחי לב מצילי חיים לילדים מארצות העולם השלישי  ,

, ניגריה, מארצות כגון אתיופיה SACH-ילדים  הגיעו ל 1966מאז . בישראל

כאשר קרוב למחצית מהילדים שטופלו הם , וייטנאם וסין, מולדבה, זנזיבר

מטפל בישראל  SACH. דן ועיראקיר, פלשתינאים או מארצות ערב כולל

בחולים החל מתינוקות ועד לבוגרים  ומעניק להם טיפולים שונים החיוניים 

, אקוודור, קונגו, כולל סין, הילדים מגיעים עתה מכל קצוות תבל. לבריאותם

, צרפת, מולדובה, ירדן, גאנה, אנגליה, מייקה'ג, יפן, אריתריאה, אתיופיה

והאי , וייטנאם, איטליה, מקסיקו, גרמניה, אוקריינה ,לנקה-סרי, רוסיה, ניגריה

יש מערך נרחב להדרכת צוותים  SACH-ל. השייך לפדרציה של טנזניה, זנזיבר

המטרה הסופית היא ליצור מרכזים בארצות אלו . רפואיים בארצות עניות

התכנית . ולאפשר לצוותים רפואיים מקומיים  לתת טפול מתאים בסביבתם

לאחר סיום , לקבלת הכשרה מעמיקה SACHאחיות למרכז מביאה רופאים ו

אנשי צוות שלנו נוסעים , בנוסף לכך. בכל התחומים של רפואת ילדים', הסטז

עם . ברחבי העולם לחנך ולבצע ניתוחים בשיתוף פעולה עם כוח אדם מקומי

ילדים עם בעיות לב מולדים מובאים לישראל , עד שנשיג את מלוא יעדנו, זאת

מעניק את כל שירותיו בשתוף עם  SACH.  תוח ולטיפול קרדיאולוגילצרכי ני

לתשוקה , קיים היום הודות לחזון SACH. המרכז הרפואי וולפסון בחולון

מנהיג שופע , מנתח מעולה, ר עמי כהן המנוח''ולאנרגיה הבלתי נדלית של ד

והפך   SACHעמי היה הכוח המניע שיצר את . השראה ואדם חם ומסור לזולת

עמי  2001בחודש אוגוסט . ותו לתורם מרכזי לבריאות הילד ברחבי העולםא

אולם ממשיכים בדרכו באותה , כואבים את חסרונו  SACH-חבריו ועמיתיו ב. מת

ר כהן ''ד.  התלהבות ומסירות ומובילים את הארגון להישגים גדולים עוד יותר

כאשר  1995-ב הוקמה  Save a Child's Heart. 1992-ב  ב''עלה ארצה מארה

ר כהן  על פי המצלתו של חבר משותף מאוניברסיטת "רופא אתיופי פנה לד

ר כהן עבור שני ילדים שהיו זקוקים ''הוא בקש את עזרתו של ד. וסטס'מסצ

,  SACHהצוות המקצועי המעולה של   ,מהתחלה זו. באופן דחוף לניתוח לב

 70-ל ללמעלה מגד, אחיות ואנשי עזר מהשורה הראשונה, הכולל רופאים

שיעור ההצלחה המדהים של . חברים בישראל ובצע ניתוחים במאות ילדים

. ללא יחסי צבור ועם מעט מאד אמצעים, הושגה כמעט ללא פרסום 96%
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, דת ומין, ללא הבדלי צבע, ההישג הגדול ביותר שלנו הוא שכל הילדים

ם ביותר ומקבלים את  הטיפול הרפואי המתקד, מטופלים בישראל ללא תשלום

,  Save a Child's Heartהניתן על ידי  , ובעזרת הטכנולוגיות המתקדמות ביותר

 ."  .  בשיתוף עם המרכז הרפואי וולפסון

ילדים מעשרים ושבע מדינות קבלו טיפול במשך שתים  1,700-למעלה מ

כך שאנו חושבים כי עבודתו של הארגון תורמת . עשרה השנים האחרונות

אנו מאד אוהבים את המעון לילדים הקטן . קים בכל העולםלעזרה לילדים נזק

אנו רוצים שתדעו על המקום . בו הילדים מקבלים טיפול לפני ואחרי הניתוחים

 .ועל העבודה הנהדרת שיוצאת מכאן לכל העולם

כיון שעדיין יש הרבה , אני לא מתכונן להאריך אודות הפרויקטים המיוחדים

להם אנו עוזרים , אפריקאים ובמיוחד ילדים, ישראלים, ערבים, אנשים נצרכים

לבני נוער , עזרה זו מושטת גם לתלמידים. ב''הלבשה וכיו, עם אספקת מזון

מטרתנו היא רק להראות באמצעות כל הדברים הללו את . ולעולים חדשים

, אנו מאמינים כי אנו. אהבת האל ולאפשר לאהבה זו לזרום לאנשים אחרים

, צריכים להקשיב לדבריו של אלוהים לאברהם אתם וכל המאמינים באל 

והיה ...'' : ולאחר מכן הוא אומר  , ''....אברכך'':  ב''פרק י, בספר בראשית

 .   שאלוהים מברך אותנו ואנו מברכים אחרים,  בזאת אנו רוצים להאמין.  ''ברכה
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 ללמד על ישראל מסביב לעולם. 39פרק 

 :פיטר

. ל שאלות חשובות ששמענו מחברינו היהודיםלסיום ספר זה ברצוננו להשיב ע

הם , כאשר אנו מספרים להם כי אנו מלמדים על ישראל בכל חלקי תבל 

מה ? איך אתם מלמדים על ישראל במשך שבוע שלם ואף יותר '': שואלים

, זו שאלה חשובה מאד משום שנוכחנו כי היכן שלא נגיע. ?''אתם מלמדים

ך אבל רק ''אנו קוראים את התנ, במערב .אנשים יודעים מעט מאד על ישראל

.  מעטים באמת לומדים את הכתובים ומאמינים למה שאלוהים אומר על ישראל

ך או שהם מכירים אותו רק שנים ''הרבה אנשים לא קראו את התנ, במזרח

אנשים רבים לא יודעים קרוא וכתוב ולכן קשה להם , בארצות אחרות. ספורות

 .לוהים על ישראלמאד לדעת מה בדיוק דיבר א

נוכחנו לדעת כי בארצות אפריקה ובאמריקה הדרומית אנשים מכירים , אולם 

אנשים באמת מעוניינים בכל מלה כתובה . קוראים בו ולומדים אותו, ך''את התנ

כשאנו מלמדים שם על ישראל הם מאד . ורואים אותה כמלה של אלוהים 

צנו אנו רואים יותר ויותר באר.  הם מאמינים במלים של אלוהים, מתעניינים

אנשים  המאזינים למטיפים ומאמינים למה שהמטיפים אומרים להם על 

זה . חשוב לנו מאד מאד ללמד בדיוק את דברי האל על ישראל, וכך. ישראל

 .יכול לקחת לנו שבועות רבים ללמד זאת

נסענו בהרבה ארצות ואנו באמת מרגישים שאלוהים הוא שקרא לנו לעשות 

זה חשוב מאד במה שאנו , עבורנו. א גם מראה לנו מהו דבר האלזאת והו

, בחלקים רבים בעולם אנשים מאמינים למה שם שומעים מהמדיה. מאמינים

בכל אשר  –בעתונות , באינטרנט , במה שהטלויזיה מראה על המזרח התיכון

חשוב מאד להדגיש את , עבורנו . אמצעי התקשורת מספרים על ישראל

האם אתה מאמין לתקשורת או שאתה רוצה  -ה בידיךהעובדה שהבחיר

. ך''לפני שנים רבות אנו בחרנו להאמין בתנ? ך''בתנ, להאמין בדבר האל

במשך . אמונה זו היתה בלבנו מאז שנולדנו כפי שאתם יודעים מספור חיינו

חמישים השנה האחרונות היינו מאד מאד מודאגים  ממצבה של הנצרות שלא 

כתבנו , אנו עצמנו למדנו המון. ופעלה כממסד דתי בלבדהאמינה בדברי האל 

 .                        ך''ולימדנו על כל דבר אותו קראנו בתנ

 מה אנו מלמדים

בחמישה חומשי תורה , היהודים מאמינים בברית הישנה -נאמר בפשטות

אנו הנוצרים מאמינים בברית הישנה יחד עם . וחלקם מאמינים גם בנביאים

הברית הישנה היא : הרבה אנשים מעבירים כאן קו באומרם. החדשההברית 
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אבל אנו אומרים מתוך . הברית החדשה היא עבור הנוצרים, עבור היהודים

אינך .  עליך להאמין בכתבי הקודש בשלמותם. כי אין הדבר נכון, שכנוע עמוק

יכול להאמין בברית הישנה מבלי ללמוד ולפחות לנסות ולהאמין בברית 

, ואינך יכול להאמין בברית החדשה מבלי להאמין בברית הישנה.  ההחדש

הידע על ישראל מצוי . משום שהברית החדשה הינה המשך של הברית הישנה

סיפור  , כל הברית הישנה אינו אלא הספור על ישראל. בברית הישנה 

אתה משנה את דברי האל ודבר , אם הנך משנה זאת. הממשיך בברית החדשה

 .כן מאדזה הוא מסו

אלוהים אומר לנו בספר ההתגלות כי אם אתה משנה את דברי האל אפילו 

. הדבר גורם לאנשים לא להבין את דברי האל. זה מאד מסוכן, במלה אחת

עבורנו זה מאד חשוב לדעת כי הברית החדשה היא גם כן הסיפור על עם 

הוא . בברית החדשה אתה שומע על ישו אשר מת עבור כל העולם. ישראל

הינך יכול לראות כי  9,10,11פרקים , באגרת של פאולוס לרומאים! היה יהודי

יש לנו , אנו כגויים נוצריים נולדנו מחדש והשתלבנו לאותו עץ זית כמו ישראל

 .יצחק ויעקב, אותם שורשים כמו אברהם

רובכם הקוראים ספר זה יודעים כי ההסטוריה של ישראל החלה אחרי שאדם 

אלוהים אומר לנו שיש לו תכנית , כמה פרקים לאחר מכן. וחוה חטאו בגן עדן

, בזמנו של נח , כפי שאנו יודעים. יסמוך עליו ויציית לו, לבחור בעם שיאמין בו 

אלוהים הציל . נותר, שהיה איש ישר , רק נוח. אנשים לא האמינו באלוהים 

 .אותו ואת משפחתו מהמבול

חפש עם שיאמין בו ויציית , אלוהים התחיל מחדש ומתוך חמלתו, לאחר מכן

ב "פרק י, כתוב בספר בראשית. ואז הוא מצא את אברם וקרא לו מתוך ביתו. לו

לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ '': שאלוהים אמר לאברהם

ואברכה . ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. אשר אראך

 .''ת האדמהמברכיך ומקללך אאור ונברכו בך כל משפחו

אבל אנו , איננו יכולים להיכנס לפרטי פרטים, כשאנו קוראים על אברהם

יודעים כי אלוהים הבטיח לאברהם ולשרה אשתו כי יהיה להם בן אשר יהיה 

, אולם מאחר ולא יכלו לחכות לזמן שתכנן האל. ליסוד הקמתו של עם ישראל

. רא ישמעאלאשר ילדה בן ואשר נק, אברהם בא אל שפחתה של שרה אשתו

שא '': ו  והילך''ג ט''פסוקים י, ג ''פרק י, לאחר מכן אלוהים אמר לאברהם 

כי את כל . עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה וקדמה וימה

ושמתי את זרעך כעפר . הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם

 .''הקום התהלך בארץ  לארכה ולרוחבה כי לך אתננ....הארץ 



213 
 

שאלוהים בחר באברהם , זה מה שאנחנו מלמדים בארצות אליהן אנו הולכים

את האלילים  ואת חייו הקודמים , בקש ממנו כי ישאיר הכל מאחוריו, כאיש ישר

וכך . הוא יעניק לו צאצאים עד עולם. כדי  להראות לו שהוא הולך לארץ גדולה

ל המצב כיום בעולם כי אז נוכל להבין את כ, חשוב כי גם אנו נאמין בכך

 .ובמזרח התיכון

, ישמעאל, נאמר כי אברהם חשב כי יהיה זה בנו הבכור, ך''אם נמשיך בתנ

פרק , בספר בראשית, אלוהים אמר לאברהם. אשר לו תינתן כל הארץ הזאת

אנחנו רוצים להעלות כל זאת על הכתב משום שזה . כי יש לו תכנית אחרת, ז''י

ו  ''פסוק ט, אלוהים אומר לאברהם . ם שנאמרוחשוב מאד מאד שנאמין בדברי

וברכתי . אשתך לא תקרא עוד את שמה שרי כי שרה שמה, שרי...'': והילך

. ''אותה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה  והיתה לגויים מלכי עמים ממנה יהיו

הלבן מאה שנה יולד ואם שרה הבת : צחק ויאמר בלבו, אברהם נפל על פניו

שמעו מה אומר ". לו ישמעאל יחיה לפניך: ולאלוהים אמר? תשעים שנה תלד

אבל שרה אתך יולדת לך בן וקראת שמו יצחק ..'':,ט''פסוק י, אלוהים לאברהם

הנה , ולישמעאל שמעתיך. והקימותי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו

ברכתי אותו והפריתי אותו והרביתי אותו במאד מאד שנים עשר נשיאים יוליד 

ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה . תתיו לגוי גדולונ

 .''בשנה האחרת

יש , גם אם חושבים שהיא בלתי צודקת. כאן אנו רואים את תכניתו של אלוהים

ומה הטוב ביותר עבור העולם , לתת אמון באלוהים מפני שהוא יודע מה רצונו 

אבל כתוב כי הברית . ל האדםאלוהים פועל לפעמים בניגוד להגיונו ש. כולו

כשמסתכלים על . עם יצחק תעמוד לנצח לצאצאיו ואיש אינו יכול לשנות זאת

ישמעאל רואים כי הבטחותיו של אלוהים התממשו בקשר לצאצאיו משום שהם 

גם עתה אני מאמין כי . התרבו מאד והיו להם הרבה שליטים, היו מאד פוריים

פך אותם לאומה גדולה המונה  מליונים אלוהים ה. יש להם שנים עשר שליטים

אבל . יש להם עושר רב וכל מה שאלוהים ברך אותם בו. על גבי  מליונים

יעמדו בעינם ,הברית לגבי הארץ וההבטחות לאברהם לגבי צאצאיו של יצחק 

 !ואיש לא יוכל לשנותם

ו  ''בפרק כ. אם תקראו את כל ספר בראשית תמצאו מהי תכניתו של אלוהים

אל תרד :"  .. אלוהים אומר לו, כאשר יצחק רוצה לעזוב את הארץ', פסוק ג

גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך . מצרימה שכן בארץ אשר אמר לך

ולזרעך אתן את כל הארצות האלה והקימותי את השבועה אשר נשבעתי 

 .כאן ההבטחה ממשיכה אל יצחק. ''לאברהם אביך
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: ג ואומר''ח פסוק י''פרק כ, אל יעקב אלוהים מדבר, אם ממשיכים ליעקב

אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק הארץ אשר אתה שוכב עליה לך ' אני ה....''

והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה . אתננה ולזרעך

כאן ההבטחה שאלוהים נתן . ''ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך

הארץ אשר , א מתיישב בארץ כנעןלאברהם וליצחק  עוברת ליעקב והו

 .הובטחה לאברהם וליצחק

אנו רואים כי אלוהים היה נאמן גם למשה ומספר לו , וכאשר ממשיכים הלאה

ד ''אפילו בספר דברים פרק ל. יצחק ויעקב, על הארץ שהוא הבטיח לאברהם

גם אם נקרא את . לאלוהים יש עדיין את  אותה התכנית עבור ישראל' פסוק ד

. נראה כי ההבטחות של אלוהים עודן נמשכות', ה-'פסוקים א, אשון הפרק הר

 .ך''וכך זה לאורך כל התנ

. ארץ הכנענים אשר הובטחה לעם האלוהים, לכן אנו מלמדים על ארץ ישראל

ראינו כי אלוהים בחר את הארץ וכי הוא רצה שהיא תהיה לברית שתמשך 

 .לנצח

וות בסיס לכל האנושות שפונה עליו לה, אבל גם העם הנבחר על ידי אלוהים

בספר . לאהוב את דברו ולציית לו, על העם לאהוב את אלוהים, לאהבת האל

' אלוהיך בך בחר ה' כי עם קדוש אתה לה'' : נאמר' פסוק ו' פרק ז, דברים

אלוהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה לא מרבכם 

כי מאהבת . תם המעט מכל העמיםבכם ויבחר בכם כי א' מכל העמים חשק ה

 אתכם' ה

אתכם ביד חזקה ויפדך ' ומשמרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם הוציא ה

אלוהיך הוא האלוהים האל ' וידעת כי ה. מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים

 .''הנאמן שומר הברית והחסד לאוהביו ושמרי מצוותיו לאלף דור

 הארץ

די אלוהים ובכמה כתבים כתוב שהיא אפילו אנו רואים כי הארץ נבחרה על י

הישראלים אינם רשאים למוכרה משום שהיא אדמתו של . שייכת לאלוהים

 .אלוהים

 

 העם

יצחק ויעקב , צאצאיהם של אברהם. אנו רואים כי העם נבחר על ידי אלוהים

אבל הם היו העם שאלוהים אהב ,  לא היו הרבים ביותר או החכמים ביותר

 .יהיו לעם קדוש ואשר רצה כי הם
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 העיר הקדושה

הרבה מנהיגים היום . תמיד הדגשנו כי אפילו העיר ירושלים שייכת לאלוהים

אבל כתוב בהרבה מקומות , לחלק את הארץ, רוצים לחלק את ירושלים

, ח''פרק מ, בספר תהילים. שאלוהים אינו מרשה לאיש לעשות זאת ללא עונש

' גדול ה'' : נאמר' בפסוק א. המלכים אנו רואים כי העיר ירושלים שייכת למלך

ציון ירכתי -יפה נוף משוש כל הארץ הר. קדשו-ומהולל מאד בעיר אלוהינו הר

-ירושלים נבחרה להיות העיר של גדול המלכים ושום בן. ''צפון קרית מלך רב

היא שייכת . אנו מאמינים בזאת ומלמדים כך. אנוש אינו רשאי לחלקה

 .לאלוהים

 

 !ם והעיר שייכים לאלוהיםהע, הארץ: זכרו

. אנו עושים זאת למעשה בהרצאות שלנו . יכולנו לכתוב הרבה על ירושלים

א מקנא אם מישהו הו, הוא אוהב את ירושלים. ירושלים היא בלבו של אלוהים

הוא אוהב , שרוצים לחלק אותה ההוא מאד כועס על אל .כובש את ירושלים

שאלוהים עומד להפוך ', פרק ג, פניהכתוב בצ. ם והוא אוהב את עמואת ירושלי

 .את ירושלים לעיר המפורסמת ביותר עלי אדמות

 

 הנביאים

ואנו מאמינים .  אנו מאמינים מאד בכתבי הקודש בכללותם, כפי שציינתי

אנו רואים כי כל הנביאים בברית הישנה מדברים על . בנביאים בברית הישנה

נהו , לא שמעו בקולו , נים לוכעסו  של אלוהים על עמו משום שהיו בלתי נאמ

, אולם כשקוראים את דברי הנביאים. אחרי אלים אחרים ובצעו הרבה חטאים

הוא , הוא יסלח לכל חטאיהם. רואים כי אלוהים מלא באמת ברחמים על עמו

כיום יש . אמן לדברואלוהים יהיה נ. ויחזיר להם את ירושלים, יחזירם לארצם

 . לוהים שינה את דעתו לגבי ישראלמנהיגי כנסיות רבים המלמדים שא

 

קחו את הזמן לקרוא את דברי כל . זה לא דבר אלוהים, אך זו לא האמת

קראו , לגבי ירושלים. הנביאים ותראו כי אלוהים עודו אוהב את עמו ואת ארצו

שם נאמר כי אלוהים ידאג לירושלים ויעניש כל , ד''ב וי''פרקים י, בספר זכריה

תראו מה גדול הוא , ז''פרק ט, בספר ישעיה. רוס אותהמי שיחלק אותה או יה

 .ירושלים, אלוהים וכמה הוא אוהב ודואג לעירו

 

אנו גם מלמדים על העונש שיבוא על כל אלה שיפעלו נגד רצון אלוהים בקשר 

אנו מאמינים . על קץ הימים' ג-'פסוקים א' פרק ד, כתוב בספר יואל. לישראל

כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשר אשיב את ''.  כי זה העידן בו אנו חיים

וקבצתי את את כל הגויים והורדיתם אל עמק יהושפט . שבות יהודה וירושלים

 . ''ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגויים ואת ארצי חלקו
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וזה . אנו רואים כי זה מסוכן מאד להתנכל לעם האלוהים ולחלק את ארצו כך

גם . עים היום מפי מנהיגים בעולם המצדדים בחלוקת ירושליםמה שאנו שומ

כמה מהמנהיגים בישראל רוצים להגיע לשלום על ידי ויתור על חלקים מהארץ 

את פי  להמר כאן אנו מוכרחים להתעורר משום שאי אפשר. וחלוקת ירושלים

אלוהים יעשה את מה שהוא אמר . דבר האל הוא אמת ובלתי ניתן לשנוי. האל

 .השיעש

 

אנו רואים בירמיהו ובכל הנביאים כיצד לאלוהים , כשאנו קוראים את הנביאים

קוראים כיצד אלוהים יגאל את עמו ויסלח , א''פרק ל, בירמיהו. יש תכנית לעמו

הנה '': א''ג פסוק ל''ראו פרק ל. ברית נהדרת, הוא יתן להם ברית חדשה. להם

לא . ית יהודה ברית חדשהוכרתי את בית ישראל ואת ב' ימים באים נאום ה

כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר 

כי זאת הברית אשר אכרות . 'המה הפרו את בריתי ואנכי בעלתי בם נאום ה

נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם ' בית ישראל אחרי הימים ההם נאום ה

ולא ילמדו עוד איש את רעהו  .אכתבנה והייתי להם לאלוהים והמה יהיו לי לעם

כי כלם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום ' ואיש את אחיו לאמור דעו את ה

יותר מאוחר בפרק רואים כי אם . ''כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד' ה

הירח , השמים מעל יוכלו להשתנות ואתם השמש, על פי רצונו של האל

זה בטוח לחלוטין כי . ת דעתו על ישראלהרי שהוא יוכל לשנות א, והכוכבים

 .אלוהים נאמן לעמו וימשיך להיות נאמן לו

אנו מלמדים אנשים בכל העולם וכותבים ספרים ומאמרים בעתונות בהם אנו 

ך ולא להאמין למה שהם שומעים בתקשורת ''אומרים לאנשים לקרוא את התנ

כיצד אלוהים , ג ''רואים בירמיהו פרק ל, למשל. או מהמנהיגים שלהם בכנסיות

ו כתובים דברים מדהימים על איך ''בפסוק ל. סולח לישראל על חטאיהם

שיבת היהודים ארצה מכל קצוות תבל היא בחזקת . אלוהים יקרא לעמו הביתה

משפיע עליהם מרוחו ואפילו יהודה וישראל , אלוהים מקבצם יחד. נס

. לוהים ינהג עם עמוו איך א''אחר כך אנו קוראים בפרק ל. יתאחדו, הקודמים

אחר כך באים הפרקים המתארים כיצד אלוהים . ז הוא פרק נהדר''גם פרק ל

 .ילחם נגד אויבי ישראל

ט בספר יחזקאל ותמצאו שם כי אנשים מכל ''ל-ח ו''עיינו בבקשה בפרקים ל

אבל בני ישראל , ילחמו וינסו להשתלט אל ארצו של אלוהים, קצוות תבל יבואו

ויבים ויראו כיצד כל האויבים נלחמים זה בזה והורגים אחד רק ישקיפו על הא

אם ממשיכים . אבל אלוהים ילחם עבור עמו, זו תהיה מלחמה אדירה. בשני

תראו כי כתוב שוב ושוב כי אלוהים אומר כי הוא , וקוראים בספרי הנביאים

אנשים אינם יכולים לעשות מאומה לגבי הארועים המתרחשים . יפעל כך וכך

אבל לאלוהים יש תכנית וכתוב שוב ושוב כי הוא יעשה את מה . עולמנוכיום ב
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ולכן עלינו לכבד את אלוהים ולחשוב מה הוא עומד לעשות . שצריך להיעשות

 .במצב זה

כאשר אנו מלמדים את כל הדברים האלה על ישראל וגם דברים אחרים אותם 

שהיתה  האנטישמיות. אנו תמיד מטיפים נגד אנטישמיות, לא אפרט כרגע

הרבה . לא חלפה, אפילו בין הנוצרים לפני מלחמת העולם השניה, קיימת

אנשים פועלים נגד ישראל ומוכנים להרוס את העם ולגזול את אדמתו ולהרוג 

כיצד , ה אנו קוראים על אנטישמיות ''בתהילים פרק פ. יהודים באשר הם

-ו'  י' ים טפרק, בעוד  שבאגרת לרומאים. המדינות רוצות להרוס את ישראל

הרי שמטיפים אחרים , נאמר כי תקום נצרות שתעמוד לצד היהודים, א''י

, וכמובן. מלמדים את חברי הכנסיות כי עתה רק הכנסיה היא העם הנבחר

הרי  שגם אנו , מאמינים במשיח וסומכים עליו, מאמינים אמיתיים, כשאנו

אפשר להפר -אי. לבדאיננו . יחד עם ישראל,  נבחרנו על ידי אלוהים להיות יחד

ולכן איננו . אי אפשר לבטל את כל הבטחותיו לישראל, דברי הבשורהאת 

אנו רואים בבירור כי אלוהים . יכולים לבוא במקומה של ישראל בשום צורה

כך שכל אחד יכול לראות באמצעות , מקיים את רצונו לגבי ישראל בעולם

 .ישראל כי אלוהים הוא האדון

ל היא כמו במה גדולה היכן שאנשים מכל העולם יכולים אנו מרגישים כי ישרא

בסופו של דבר . להתבונן בה ולראות מה אלוהים עושה ומה האדם  עושה

.  הוא יגן על עמו ויהפוך אותו לאור ולתהילה לגויים. אלוהים ילחם עבור עמו

 .ך כי אנו וכל האומות בעולם  נשמע ונציית''כתוב בתנ

משוכנעים כי אנו מהווים חלק , ם מאמינים יחד אתנוומליונים של נוצרי, אנחנו

קבלנו את הגואל שלנו ואת אמונתנו מהעם . יש לנו אותם שורשים. מישראל

חשוב . איננו יכולים לשנות זאת. אנו מהווים ישות אחת עם העם היהודי. היהודי

 .א''וי' י', פרקים ט, לקרוא באגרת לרומאים

מינים בכל העולם מה בכוחם לעשות כדי אנו גם מלמדים את כל הנוצרים המא

 .לעזור לישראל

מה '': המאמינים הנוצריים שואלים אותנו, בכל פעם כשאנו מלמדים על ישראל

אנו מלמדים . ?''מה עלינו לזכור על ישראל? אנו יכולים לעשות עבור ישראל

יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות ואנו מציעים להם . אותם מה לעשות

 .אותם

את האמת על ישראל דרך דברי האל ובאמצעות דברים  תדעאם , שיתרא

זה חשוב מאד . לספר לאחרים על כך תוכל, שאתה לומד וקורא על ישראל

 .דבר' להפיץ את החדשות הטובות ולומר כי יש תקוה לישראל משום שפי ה
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בספר , אלוהים אמר לאברהם. יש לברך את ישראל ולא לקלל אותה, שנית

. כי חשוב מאד לברך את צאצאיו של אברהם ולא לקללם, ב''י פרק, בראשית

. אלוהים אוהב את כל בני האנוש. תקולל, תבורך ואם תקלל, אם תברך, כתוב

הצאצאים האחרים של אברהם שנולדו , ועלינו להתפלל גם עבור הערבים

להתפלל עבור מליוני הערבים בעולם שיראו את האמת בדבר , להגר

 .האלוהים

שעמד , אהרון, כתוב כי הכהן הגדול. להתפלל עבור ישראל ניתן, שלישית

התפלל כך עבור , תמיד לפני האל ועל גלימתו שמות שנים עשר שבטי ישראל

אלוהים יזכיר לנו להתפלל על ישראל כל . זאת גם עלינו לעשות. כל העם

 .אימת שאנו מתפללים אליו

ב ''פרק קכ, בתהילים. עלינו לזכור להתפלל במיוחד לשלום ירושלים, רביעית

שלווה , יהי שלום בחילך. ישליו אהביך, שאלו שלום ירושלים'':כתוב

המזמור מספר לנו על אהבת האל לישראל אבל גם על אהבתה . ''בארמונותיך

עלינו לאהוב , כך שאנו צריכים להתפלל לשלום ירושלים. של ישראל לאלוהים

 .אותה ולאחל לה שלום ועשות הכל למענה

בו כתוב על דברים רבים שאנו ', פרק ס, צריך לקרוא בספר ישעיה, חמישית

אנחנו יכולים להביא את כל . צריכים לעשות בימים אלה עבור העם היהודי

פרק ' , ח-'כתוב בפסוקים ה. עושרנו לישראל ולברך את העם עם העושר הזה

הם כתוב שהגויים יעזרו ל. על התקבצות היהודים מכל קצוות תבל, בישעיה' ס

אנו גם כן יכולים לעזור בעזרת כספנו ותפילותינו לברך את . לחזור למולדתם

' פסוק י. לישראל, כל האנשים מכל קצווי ארץ שברצונם לחזור למולדתם

אנו יודעים על . מספר כיצד הגויים יבואו ויעזרו לקומם את הריסות ישראל

במקומות בקבוצים ו, הרבה מתנדבים שהגיעו במשך השנים לישראל לעזור

אפשר לאתר מקומות אליהם אפשר , גם כיום באמצעות האינטרנט. אחרים

 .לבוא ולעזור בבנית המדינה

משום שזו תהיה , לבקש מאלוהים למלא את הבטחותיו במהרה ניתן, ששית

ואז הם יהללו את . תקופה נפלאה כאשר אלוהים ימלא את הבטחותיו לישראל

 .העולם בכל העולם וזאת תהיה ברכה לכל' שם ה

, להתפלל ולבקש מאלוהים להפיץ את רוח הקודש על האנשים יש, שביעית

יוריד את רוח הקודש על עמו '  ה, כמו שכתוב בספר יואל  כי באחרית הימים

 .ויעשה דברים מדהימים



219 
 

גם להתפלל שהעם היהודי יזכה בביאת המשיח שלהם ויהיה  ניתן, שמינית

אבל . בטחות של אלוהים על המשיחספר להם על הה. בטוח שהוא יעזור להם

אם לא , ולכן מהיום ואילך. ך''אתה יכול לעשות זאת רק אם הנך מכיר את התנ

עליך להתחיל וללמוד אותו גם אם אתה , ך''קראת מספיק עד היום את בתנ

רק תמשיך ותמשיך ובסופו של דבר תחכים ותבין . מגיע לקטעים שאינך מבין

תוכל לקרוא כיצד ' בספר ישעיה פרק מ. ישראלאת כוונותיו של אלוהים לגבי 

 .מנחם את עמו' ה

לא בהכרח ללכת לשם . ''שומר על חומות ירושלים''אתה יכול להיות 

שומר ''אלא בתוך ביתך ובקבוצות קטנות תוכל לבחור להיות , ולהתפלל

ולכן . שאלוהים ממש מאוהב בירושלים' פרק ס, כתוב בספר ישעיה . ''ירושלים

על , ''ב''פרק ס' כפי שכתוב בפסוק ו. שומרים על חומות ירושלים הוא הציב

חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה לא יחשו המזכירים את 

. ''אל דמי לכם ואל דמי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ' ה

ים אבל הוא גם בוחר אנש, נראה כי אלוהים יכול לעשות הכל בכוח עצמו

שיעמדו לצדו ושיתפללו ויקראו לו ולא יתנו לו מנוח עד שימלא את מה שהוא 

, במשך עשר השנים האחרונות. ראינו זאת למשל בדנמרק מדינתנו. הבטיח

אלוהים הקים קבוצות קטנות בכל דנמרק אשר מתאספות פעם בשבוע או 

הן . תקבוצות אלו הן מאד נאמנו. בחודש להתפלל עבור ישראל ועבור ירושלים

 .רכשו אמונה בעתידה של ישראל ועומדים לצדה בכל דרך

כי אם תקראו את , אנו בטוחים. יש הרבה דרכים בהן אפשר לעזור לישראל

, דבר אלוהים ותבקשו ממנו שיעזור לכם להבין ואם יש אתכם  את התפילות

אזי אלוהים יטע בלבכם את הדברים שאתם יכולים לעשות כדי לברך את 

 .ישראל

 

עצמנו הרגשנו כי עלינו לכתוב את הספר הזה ושזה אחד הדברים שאנו  אנו

, וכן, אנו רוצים לשלוח אותו לכל האומות אותן אנו מכירים. יכולים לעשות

לשלוח אותו גם לישראל ואנו מבקשים מאלוהים כי הוא יהפוך את הספר 

 .לברכה  ושיחזק בכך את האמונה של עמו

הוא . גואלנו ובוראנו, נו היה לכבד את אדוננו ברצונ, בכל אשר כתבנו בספר זה

אנו רוצים לבקש . אנו אוהבים אותו ומעריצים אותו ועובדים אותו. הכל עבורנו

תיכנסנה , ממנו לברך ספר זה כך שאפילו אתם בזמן שהנכם קוראים אותו

חשבו על כך ובקשו מאלוהים שיראה לכם את הדרך כיצד . מלים אלו ללבכם

. ות ברכה ולאשר לכם כי אלוהים חי וממלא את הבטחותיואתם יכולים להי

יכול והוא יעשה את -האב הכל, הוא אלוהים הבורא. הוא אינו כמו יצור אנוש

 .מה שהוא הבטיח לעשות
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 מעורבות נוספת נסיעות נוספות מקום תאריך
י 'איטיג 1963-1975

 ,וסינגידה

 טנזניה

  
 
 
 

, יהוובלא 1975-1983

 רקדנמ

 קוריאה ויפן: 1978

 פליטי בורונדי        : 1980

 בטנזניה         

 מלאווי , אוגנדה: 1981

 וקניה         

 מדגסקר: 1982

 
 
 
 
 
 
 

 קניה 1983-1987
 

  

 דנמרק 1987-1995
 
 
 

, הודו, רוסיה, פולין

 טיבט ונפאל

 :ייסוד כנסיות ב

 אולסטיק

 סטנטיל

 מרכז שיקום ליד

 קופנהגן

 

 :תמיכה בישראל  ילךוה 1987

 "איתנים"ח "בי

 "השראה"סיורי 

 נטיעת עצים

 

 קניה 1996-1999
 

 :בישראל 

 "גהה", גן חיות טיפולי

 "ברית בני"בית הילדים 

 "עמך"

 טנזניה 1999-2003
 

 גרינלנד, פרגוואי דנמרק 2003-2009
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חצי מהזמן חיים 

 בישראל

 "איתנים"ח "בי

 מוזיאון כנסיית המשיח

SACH 

 

 


