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Voluntsrerpfl Eben Ezerhjemmet
i Haifa
af theol. dr. Kqi Kjrer-Hansen, Arhus

Der var engangen mand, som ogsi skreg.Ikke fordi han var gammel. Han skregi sin tjeneste,i Getsemanehave og pi Golgatas kors.
For at vi i liv og dod kan skrige pi ham.
Pi sin egen mide var denne Jesusvoluntsn
Frivilligt gav han sit liv. For os. Og for sit folk, Israel.

Helt uden kendskab til ivrit
kan hun nu ikke vrere,trenker
jeg, da jeg iagttager hende,
menshun sammenmed syv andre synger hebraiskesangefor
menigheden. Hun stirrer i
hvert fald ikke hele tiden ned i
sangheftet,mens hun synger.
Men helt udlrert i hebraisk
er hun vist heller ikke. Hun
sretter sig i hvert fald sammen
med omkring 20 andre i et
hjorne af kirkesalen,da prresten begynder pd sin prrediken. For at fA prredikenoversat
til engelsk.
Vi er til gudstjenestei Eliaskirken i Haifa, hvor ogsA alderdomshjemmet Eben Ezer
ligger. En gruppe ph 20-25 er
giet ind i et tilstsdende lokale,
for at fi prrediken oversat til
rumrensk. I denne lutherske
menighed har mange en rumrensk oprindelse. Og nogle
af de reldre har ikke lrert ivrit,
nyhebraisk sA godt, at de kan
Eller
undvrereen oversrettelse.
skyldesdet ogsi, at det nu engang er bedst at fd de gode nyhederpd sit modersm6l?Og vi
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andre 45-50 stykker, som kan
hebraisk - eller gerne vil lade,
som om vi kan det - fAr prrediken pii hebraisk. Den norske
prrest, Helge Hoyland, holder
her den anden sondagi august
sin fsrste prrediken, efter at
han med sin familie har vreret
pi ferie i Norge.
For gudstjenestenvar det ikke blevet til meget mere end et
jysk >hej<<.
Ved kirkekaffen efter gudstjenestenblev der 16det lidt bod pi det.
Hanne Jensen, af Argang
'63, er pA en tre ugersferiei Israel. Den fsrste sabbattilbringes i Haifa. Af den simple
grund, at det er her, hun fsler
sig mest hjemme i Israel, og
har sine venner. Hun har lige
afsluttet sit forste Ar pA Arhus
Seminarium. Men fra september 1983 til februar 1984 var
hun voluntar ph Eben Ezer
hjemmet.
Derfor syngerhun pA hebraisk - men tager prrediken pa
engelsk.Som voluntsr har hun
ikke haft mulighed for at gApi
et ulpankursus oglrere ivrit.

Kai Kjer-Honsen
Det var igennem nogen-derkender-nogen-metoden, ?t
Hanne fik kontakt med Eben
Ezer hjemmet. Ordet voluntsr
er vel ellers i en israelsk sammenhrengmest forbundet med
kibbutz-livet. Men man kan
vrere voluntsr i Israel ogsi pA
andre mider. For Hanne er det
forbundet med Eben Ezer
hjemmet og arbejdet d6r.
- Som voluntor mA man vrere 6ben, ikke komme med de
store krav og v&re fleksibel,
forklarer hun. - Det ligger vel i
ordet voluntor. Du kommer
frivilligt. Og hun fortsretter
med at spille lidt pA ordet: Deri
ligger vel ogsi, at du kommer
med et villigt sind.
Hun understreger,at det ikke er nok at arbejde ordentligt
40 timer pi alderdomshjem-

met for sd at spille et a
uden for. - Man mi na
vrere med i det kristnt
skab. Og sti til regns
hvad man gar.
- Naturligvis kan Et
hjemmet ikke vreretje
at voluntorerne bare i
pA hjemmet, og sd tr<
kan gare, som det pas
uden for arbejdstide
Ezer hjemmet skulle r
ry for, at man her kr
hurtig flirt med en sl
visk pige.
Igennem sin prrest
mindst i lobet af kor
onsforberedelsen, fik
Jensensin interessefc
Hun kommer nu i IM
Hun understreger, a
vanskeligt for hende
ud af, hvordan man br
missionere i Israel. skal det gorespd en an
de end andre steder,si
Men hun er sikkerp
ligger et vidnesbyrd i
de, man leverpi.
- Flere af de reldr
hjemmet har levet i >
lande i deres ungdo
aldrig oplevet krister
krerlighed. Snarere d
satte. Forhibentlig ka
levedet nu, sigerhun.
Mens vi snakker,
sabbatensnreste>hej
fra Lisbeth Lundbak,
en diakonuddannelse
nalund, 1984. I syv i
har hun nu vreret volr
Eben Ezer hjemmet.
Ogsd Lisbeth, der ,
1961, fik kontakt me
domshjemmet genne
der kendte det. NAr
vrerether endnu en md
ser hun hjem.
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met for si at spille et andet liv
uden for. - Man mA naturligvis
v&re med i det kristne frellesskab. Og stA til regnskab for,
hvad man gsr.
- Naturligvis kan Eben Ezer
hjemmet ikke vreretjent med,
at voluntorerne bare arbejder
pd hjemmet, og sd tror, at de
kan gore, som det passerdem
uden for arbejdstiden. Eben
Ezer hjemmet skulle nodig fi
ry for, at man her kan fA en
hurtig flirt med en skandinavisk pige.
Igennem sin prrest,og ikke
mindst i lobet af konfirmationsforberedelsen, fik Hanne
Jensensin interessefor Israel.
Hun kommer nu i IM og KFS.
Hun understreger, at det er
vanskeligt for hende at finde
ud af, hvordan man bedst skal
missionere i Israel. - MAske
skal det gorespi en anden mAde end andre steder,siger hun.
Men hun er sikker pi, at der
ligger et vidnesbyrd i den mAde, man lever p6.
- Flere af de reldre her pA
hjemmet har levet i >kristne<
lande i deres ungdom, men
aldrig oplevet kristen nrestekrerlighed. Snarere det modsatte.Forhibentlig kan de opleve det nu, siger hun.
Mens vi snakker, kommer
sabbatensnreste>hej<. Det er
fra Lisbeth Lundbak, som har
en diakonuddannelsefra Dianalund, 1984. I syv mAneder
har hun nu vreret voluntor pi
Eben Ezer hjemmet.
OgsA Lisbeth, der er fsdt i
1961, fik kontakt med alderdomshjemmet gennem andre,
der kendte det. NAr hun har
vrerether endnu en mAned,rejser hun hjem.
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YdreMission'sLandslotteri1986

Igen i ir er Den danskeIsraelsmission
blandt de l6 missionsselskaber,der stir bag denne lodseddel.Denne har i sit sigte to formil: delsat gore ydre missionsarbejde og virke kendt for alle herhjemme, og dels at fi pengeind, sAvi kan sendevore missionrerer
ud.
Lodsedlenmi srelges
i perioden1.april til l. juni 1986og koster
5 kr. stykket. Overskuddet fra lodseddelsalgettilfalder det selskab, hvorigennemman har bestilt.
Bestilling kan foretagesved indsendelseaf bestillingskupontil
YM-huset og helstinden 25. marts, sAledesat der er mulighed for,
at man kan have lodsedlernefremme til forste salgsdatoeller pr.
telf. (04) 56 22 33.
Ikke solgte lodsedler kan returneresinden 15. maj.
Vi tror, at den igen i Ar mA blive godt modtaget - TAK

ril

Den danske Isrselsmission
YM-huset.
Norregade14,6070Christiansfeld,boks 35

Hermed bestilles
stk. lodsedler
i LANDSLOTTERI FOR YDRE MISSION
2rkr. 5,00 pr. stk.

Navn:
Postadresse:

Bestillingssedlen
bsr helstvrereDen danskeIsraelsmissioni hrende senestden 25. marts 1986.

lllrrrlrllttrrrttlrr
37

Beggepiger understreger,at
de langs ad vejen har skullet
bearbejdevisseting i dereseget
sind. Lisbeth: - Jeg vil gerne
vrere med til at give dem et si
godt liv som muligt pi deres
gamle dage. Men i begyndelsen var jeg overrasketover deres reaktioner.
Med lidt besvar fAr jeg halet
ud af hende, hvad hun isrer
trenker pi:
I begyndelsen var det
svrert at forst6. at de reldre
brokkede sig over, at maden
f.eks.ikke smagte,som de syntes. den skulle. Nir flere af
dem har vreretigennem si meget i deresungdom, troedejeg,
at de ville vreremegettilfredse.
Her er jo rigeligt med mad.
Men nAr man trenker sagerne
igennem og trenker pi, hvor
meget de har vreret igennem,
begynder man at forst6 og ac-

cepterelidt mere den mAde,de
reagererpi.
Heller ikke Lisbeth har haft
mulighed for at eh pa ulpankursus. For arbejdet blandt de
reldre er det da heller ikke bydende nsdvendigt, at man kan
hebraisk. - Men der kommer
pArorende, der kun forstAr
hebraisk, forklarer hun. Af
den grund ville det vrereen fordel at kunne lidt mere end det,
man samler op hen langs ad
vejen.
Hun hibet at det kan virkeliggores,hvis hun senereskulle
vende tilbage til Eben Ezer
hjemmet.
Om hun kunne trenke sig at
arbejde der i lrengeretid?
Hun smiler, da jeg sporger
hende om det. Men smilet rsber vist et >ja<.
Pi mig gar det et eget indtryk at mode nogle af de reldre

Og si mA vi trenkeos, at kirkeklokkerne,der ringer mod sky,
har ringeti Artusinderog gor det
Piskens hsjtid stir lige for da- stadigog ikke for os alene,men
ren; den skonnestetid og den ud over store dele af verden:I
herligstefest rinder os imode. Europa, Amerika, Asien og AfLad os da standseop midt i vor rika, ja, ogsi i Ruslandlyderpitravlhed for at lytte til kirke- skeklokkernerundt omkring, liklokkerne,der nu snartvil kime gesomvi kan hore en lille, men
piskenshojtid ind. De lyder sA alligevellevendeklokke i Kina. I
skont pAskelordagog igen til
Jerusalemlyder klokkerne fra
gudstjenestesondagformiddag. hundredeaf kirker. Det er fanDet er som klinger de med liv og tastiskat trenkep6, og alle ville
livsglrede
ligeind i himlen- lige- de fortrelledet sammebudskab:
som lovsangengennemvoredej- >>AtJesuser stdet op af graven, lige pAskesalmer,
ledsagetaf or- Han er virkelig opstanden<.
gelbrus- g@rdet, sAvi fristestil
Sammenmed det, at vi fdr lov
at citereet versfra en julesalme: til at horepAskeevangeliet,
er det
Det er som med klokker det ringer
vist den bedstepiskeprrediken
i luften over vor by,
nogen kan hore, for det er ligedet er som det synger og spiller
som for stort til, at nogenvirkefro liflige harper mod sky.
lig forstir, hvadder skete.Det er
Se op, det er englenes skarer,
Guds egen indgriben, og som
der tilbyder glede enhver,
der ingen var til stede,da Gud
og tusinde orner svorer:
>>Vitrenger til glrede hdr<.
skabteverden.sidan var der hel-

Standsoglyt!
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kristne jader til gudstjenestei
Elias-kirken. Hver gang kommer jeg til at trenke pi Paulus'
ord om, at Gud udvalgte >det
for verden ringe, og det foragtede,det, der ikke var noget ...<
Og indtryk gar det at hore
de skrig, som af og til kommer
fra et af vrerelsernepi Eben
Ezer hjemmet. Skrig fra reldre
mennesker,der er afkrreftede
og doden nrer, kan man vel ogsA hsre andre steder.
Men her gar det nu alligevel
sit eget indtryk. For hvilke lidelserligger der ikke bag disse
skrig, hvilke u-menneskelige
ting er der ikke phfart nogle af
disse gamle joder. Miske har
de, mens de var rorige, haft
krrefter til at fortrrenge nogle
af disseting, som de var udsat
for i deres ungdom. Men nu
vreldernogle af disseting frem
- og mi have aflob.

ler ingen,der si Jesuopstandelse,for ogsAh6r var det Gudsskabervrerk.
Men der er to oplevelser,
vi mi
holde fast ved: 1) Der er nogle,
der ser,at gravener tom - piskedag,2) der er nogle,der si og
genkendteham, og han fulgtes
med dem - 2. piskedag.
Derfor holder vi fri i to dage
for at fejre den sidstedel af pisken,sAbeggevidnesbyrd:- at vi
mi vide,at han eropstAetfra det
dade, og at hon sldr folgeskab
med os i vor hverdag- kommer
klart frem til glredeog til oprejsningensfest for alle,der vil tage
imod det.
Alverdens glede begravet ld,
nu frydes vi alle dage:
Den glede, sondagssolen sd,
den har i verden ej mage.
D . D . S .n r . 3 7 4
H. N.

