Portrætter af beboere på Ebenezer-hjemmet
Helene og Knud Erik Erbs var i efteråret 2012 seniorvolontører på
Ebenezer-hjemmet i Haifa i Israel i to måneder. gennem deres tid på
hjemmet har de indsamlet nogle af beboernes livshistorier som er trykt
i dette hæfte. Ebenezer-hjemmet er det eneste plejehjem for jesustroende ældre i Israel.
Om arbejdet som volontører på Ebenezer-hjemmet siger Helene og
Knud Erik:
“Vores opgave var at være ”besøgsvenner” for nogle af de svageste
beboere. De var meget overladt til sig selv, når de først var kommet
på deres værelser. Nogle var så dårlige, at vi bare kunne sidde og være
sammen med dem, andre kunne vi snakke med, læse et andagtsstykke eller et stykke fra bibelen og bede en bøn med. Vi gik
ture med dem, som gerne ville gå ture, men som ikke selv måtte
gå ud. Vi stiftede på den måde bekendtskab med nogle meget
spændende personhistorier. En slap på forunderlig vis ud af Hitler- Tyskland, en anden gemte sig med sin mor i en udgravning
under et køkken i Holland. Beretningerne minder os om Guds løfter, og
at staten Israel er et kæmpe tegn på, at Gud holder sine løfter!”
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Overrabbiner uddeler Det Nye Testamente
Nissim er en af de jøder fra Bulgarien, der overlever 2. verdenskrig. Så snart
muligheden er der rejser han til Israel som ung. Lige som mange andre der
forsøger at komme ind i Israel, må han igennem et ophold i en fangelejr på
Cypern. Da han endelig kommer til Israel, gik han ind i hæren, hvor han fik
arbejde som kok.
Nissim forelsker sig i en ung pige ved navn Rivka fra Haifa, som også gør
militærtjeneste. Hun må dog træde ud af hæren efter at de bliver gift i
1951. De får hurtigt en lille datter, men efter fødslen får Rivka en fødselsdepression. Rivka får hjælp hos tidligere overrabbiner Daniel Zion.
Daniel Zion er kommet til tro på Jesus som Messias, efter at han har læst
Det Nye Testamente, som han fik af en ven. Daniel Zion giver Rivka Det Nye
Testamente og efter mange spørgsmål og svar, kommer Rivka til tro og hun
bliver fri af sin depression. Nissim og Rivka får sidenhen to sønner.
Der skal gå ti år før Nissim overvinder sin skepsis og kommer til tro på Jesus.
Han var indtil da kun blevet provokeret, når Rivka talte om, at hun ved at læse
Det Nye Testamente har lært Jesus at kende som sin Messias. Nissim lever et
hårdt liv med et tærende arbejde ved et fiskeopdrætningsanlæg, og han er
udsat for forfølgelse pga. sin tro, hvilket giver Nissim store hjerteproblemer.
Da Nissim bliver enkemand i maj 2010, kan han ikke klare at bo alene. En
søn, der er præst i en messiansk menighed, hjælper ham med at søge ind
på Ebenezer-hjemmet.
Som besøgsvenner fik vi god kontakt til
Nissim, han var en af dem der trængte
til besøg, fordi han var ny på stedet.
Her måtte vi sande, at ”hjertesproget”
havde større betydning end det talte
ord. Nissim talte ikke tysk eller engelsk
og vi talte ikke bulgarsk eller hebraisk,
så vi måtte have tolk for at lære lidt om
hans liv.
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Gav sin søn væk!
Zehava har i særdeleshed oplevet 2. verdenskrig på egen krop. Hun
mister sin mand under krigen og for at redde deres lille søn på 2 år, giver
hun ham til en familie i en by tæt ved Budapest. Hun så ham aldrig igen!
Hun bliver selv taget af nazisterne i 1943 og bliver sendt til Ravensbruck koncentrationslejr. Turen derhen er ubarmhjertig og mange dør
undervejs af udmattelse og sult. I lejren arbejder de meget hårdt, og
kvinderne må bære de tunge skinner til bygning af jernbaner. Zehava
har lige siden været syg og haft smerter pga. alt det, hun går igennem i
koncentrationslejren.
Hendes mor dør sammen med nogle af sine børnebørn i nazisternes
gaskamre. Kun tre personer af Zehavas store familie overlever krigen.
Gennem alt dette stoler Zehava på, at Gud er med hende. Hun beder til
ham, og han redder hende gennem den svære tid.
I 1950 kommer Zehava til Israel og arbejder som kok på et hospital nær
Tel-Aviv, hvor hun også bruger sin fritid til at passe patienterne.
Zehava er født i en jødisk ortodoks familie i 1920 i Ungarn. Som barn blev
hun passet af en au-pair, som var kristen. Au pair-pigen læste i bibelen for
Zehava, og moren udtrykte aldrig modvilje mod Jesus. Kristendommen
er derfor ikke fremmed for hende, og da hun får en jesus-troende ven
ved navn Frida i Israel, går hun i kirke sammen med hende. Frida leder
Zehava til tro på Jesus Messias. De
to veninder har siden hen boet på
Ebenezer-hjemmet sammen.
Ebenezer-hjemmet blev et fristed
for Zehava, hvor hun kunne glæde sig
over fælles andagter, bøn og sang.
Også de kreative udfoldelser på
hjemmet deltog hun flittigt i.

Beboere på udflugt
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Genopbygning af Israel
De som bor på Ebenezer-hjemmet repræsenterer også den mangfoldighed af forskellige nationaliteter som lever i Israel. Hjemmet var
oprindelig tænkt som fristed for holocaustoverlevende, som var kommet til tro på Jesus. Men efterhånden som der ikke er behov for dette,
da de fleste fra den tid ikke lever længere, tager man også andre ind
på hjemmet. Den eneste betingelse er, at de er Jesus-troende, og derfor også ofte udsat for problemer pga. deres tro. Det er kommet Eli
og Fern til gode på den måde, at skønt de kommer fra USA og ikke er
jøder, er de alligevel blevet optaget, da de søger om at komme ind på
Ebenezer-hjemmet.
Eli og Fern kommer til Israel fra USA i 1964, fordi de ville være med til at
bygge landet op – til trods for at de ikke er jøder. Eli arbejder i 6 år for et
privat frøfirma og dernæst som gartner frem til pensionsalderen. De har
dog ikke bare haft et let liv. I begyndelsen i Israel har de problemer med
opholdstilladelse, da de ikke er jøder, men med hjælp fra en advokat
lykkes det alligevel at få permanent opholdstilladelse. De har mistet 3
af deres 6 børn i løbet af deres tid i Israel. Til trods for dette lægger de
ikke skjul på, at de har tillid til Guds vilje, og at de skal mødes med deres
børn igen i himmelen.
Eli og Fern er på Ebenezer-hjemmet det, man kalder selvhjulpne.
De bor i trygge rammer, deltager
i fællesspisningen, får hjælp til
det praktiske så som rengøring
og vask. Derudover klarer de sig
selv. Eli ser det som en opgave at
gå rundt og snakke med de øvrige
beboere, som har brug for det,
og han beder med dem. Han er
til glæde og gavn for mange af de
øvrige beboere.
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Araber og kristen i et jødisk land!
Missar bliver født i Nazaret i en kristen arabisk familie, hvor faren
arbejder i politiet, i tiden under engelsk mandatstyre. Moren tror på
Jesus, og hun tager Missar og hendes søskende med til kristne møder.
Faren accepterer det, selvom han ikke selv deltager. Da Missar kun
er 8 år gammel, mister hun sin mor i en tyfusepidemi og derefter
overtager Missar alle de huslige forpligtelser og ansvaret for sine yngre
søskende.
Missar har et stort ønske om at blive sygeplejerske, men faren er meget
imod, indtil hun lover at hjælpe til derhjemme under studierne. På
sygeplejestudiet på det engelske hospital i Nazareth er der en sekretær,
der hedder Mrs. Lenneox. Hun bliver som en mor for Missar. Gennem
Mrs. Lennox’ bibelstudier og samtaler kommer Missar til personlig tro.
Som færdiguddannet sygeplejerske arbejder hun for regeringen som
hjemmesygeplejerske i forskellige druser-landsbyer. De sidste 10 år
arbejder hun på det engelske hospital. I mellemtiden er Missars far
blevet syg af kræft og hun vidner for ham og opmuntrer ham med at
Jesus er med os i vores bekymringer, og at han har sejret over døden.
Missar får lov til at opleve at hendes far giver sit liv til Jesus!
Missar kommer på Ebenezer-hjemmet, efter at hun
på grund af sygdom ikke
kan klare sig selv længere.
Hun nyder i særdeleshed
det kristne fællesskab mellem jøder og araber på
hjemmet.
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Mødt af Jesus i et syn!
Tsnua bliver født i Haifa i 1922, men får det meste af sin opvækst i
Frankrig. Tilbage i Israel mange år efter og i en alder af 52 år hører hun
evangeliet for allerførste gang. Tsnua overhører helt tilfældigt en turistguide fortælle så engageret, at det bliver til tro for hende på stedet. Et
år efter besøger Tsnua guiden i London, og er med til en gudstjeneste.
Under gudstjenesten får Tsnua et syn, hvor hun ser Jesus i hvid klædning
og nogle mænd omkring ham. Det varer få minutter og så forsvinder det
igen. Tsnua tør ikke fortælle nogen om dette syn.
Derefter får hun arbejde i en kristen
kibbutz, Rishon leTzion og bliver medlem
af menigheden der. I menigheden fortæller
hun om sit syn og bliver bestyrket i, at det
er et kald fra Jesus om at følge ham. Tsnua
kommer til Ebenezer-hjemmet i 1998
som enke. Hun har en datter.
På Ebenezer-hjemmet er hun meget
beskæftiget med håndarbejde og
bidrager derigennem til den årlige basar,
som afholdes til fordel for hjemmet.
Tsnua er altid med, når der er andagter
og gudstjenester.

Beboere fra et nærliggende handicaphjem til havefest
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En bønnens kvinde!
Thea bliver født i 1933 i Tyskland i en jødisk familie. Familien flytter til
England kort før 2. verdenskrig, hvor hun og hendes bror kommer til at gå
i en kristen kostskole i England. Forældrene sørger for, at de bliver døbt
i den anglikanske kirke, for at skjule deres jødiske identitet. Gennem
konfirmationsforberedelserne i en alder af 15 kommer Thea til tro på
Jesus og ønsker at leve med ham som sin frelser.
Thea kommer til Israel som 26 årig, hvor hun kommer til at arbejde som
sygeplejeske. Det skulle bare være en kort tid. Men hun vender aldrig
tilbage til familie og venner i England, og får i stedet sin livsopgave i
Israel som hjemmesygeplejerske. Hun arbejder bl.a. sammen med
lægen, der tilser beboerne på Ebenezer-hjemmet. Senere kommer hun
til at arbejde i bibelbutikken i Haifa.
Thea bliver kaldt ”A woman of prayer” – ” en bønnens kvinde”. Derfor
betyder det meget for hende at være på et kristent hjem, hvor hun
fortsat kan få lov til at være en del af et kristent fællesskab. Ebenezerhjemmet giver en enestående mulighed for, at man får lov at være den,
man er.

“Parkeringspladsen”
på Ebenezer-hjemmet
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Ebenezer-hjemmets historie
Ebenezer-hjemmet blev bygget i 1976 som plejehjem for messianske
jøder, arabiske kristne og kristne som havde bosat sig i Israel. Det skulle
være et hjem hvor de ældre kunne få den pleje og omsorg de havde brug
for på alle måder – også åndeligt.
I dag bor der over 25 ældre på hjemmet af mange forskellige nationaliteter. Der bliver talt på 5 hovedsprog – hebræisk, engelsk, russisk,
tysk og arabisk – på hjemmet i dag, men stedet rummer langt flere
nationaliteter. Hjemmet er et fristed og et åndehul for ældre der har
haft et langt og til tider meget strengt liv midt i et land hvor mange ikke
anerkender dem, som tror på Jesus som Messias.
Ebenezer-hjemmet får ingen offentlig støtte, men drives af gaver og de
penge, som beboerne selv kan betale. Israelsmissionen støtter hjemmet
økonomisk og sender volontører til Ebenezer-hjemmet.
Dit engagement!
Det du kan gøre for at bidrage er:
•
At bede for Ebenzer-hjemmet og arbejdet der!
•
At støtte Ebenezer-hjemmet økonomisk!
•
At blive volontør – både som ung og som seniorer!
Din menighed kan støtte Ebenezer-hjemmet ved at gøre det til jeres
kirkes missionsprojekt – evt. for en periode.
Læs mere på : www.israel.dk og www.ebenezer.co.il
Hvis du har lyst til at gøre en forskel så kontakt Israelsmissionen:
Tlf: 73 56 12 70 - Israel.dk
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