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Else Christensen skulle tale
om Israelsmission set fra
Haifa, fra sin arbejdsplads,
Ebenezer-hjemmet. Det gjorde hun ogs6 sondag eftermiddag ved Arsmodet i Aalborg.
Men forst udfordrede hun forsamlingen. - I har forventninger til os, som er jeres udsendinge. Men hvor langt er I
egentlig selv n6et med mission p6 jeres egen arbejdsplads, spurgte hun. Vi er alle
kaldet til at vere Jesu vidner,
n6r vi tror p6 ham.
En velanbragt bemarkning
af en missioner!
Else Christensen betragter
Ebenezer-hjemmet som et
trosprojekt.
Det fAr ingen
statsstOtte. Beboerne betaler
80 procent af deres pension til
hjemmet, men det dekker
kun en lille del ?f, hvad det
koster at drive hjemmet. Hun
fortalte, at der er plads til 31
beboere p6 det kombinerede
pleje- og alderdomshjem.
Desuden er der syv beskyttede boliger. Det er hovedsageligt Jesus-troende joder, der
bor p6 hjemmet, men der er
ogsi plads til arabiske kristne.
Udadtil er det et kampe vidnesbyrd, at j@der og arabere
kan bo fredeligt under samme
tag, sagdehun.
Else Christensen skjulte
ikke, at det er forbundet med
uro og bekymring at drive
Ebenezer-hjemmet.
Vi er
afhengige af hjelp udefra.

Else Christensen
Kan vi fx klare at betale de
lokale medarbejdere
deres
neste minedslon? Og hvad
med
aircondition-anlegget,
som er ved at bryde sammen?
Det er heller ikke uproblematisk, at en ny lov krever,
at alle sygeplejersker skal
vere israelsk registrerede for
at kunne arbejde i Israel. Det
er forstireligt, at de israelske
myndigheder krever, at sygeplejerskerne lever op til et
israelsk niveau. Man har
eksempelvis set, at personer
fra det forhenverende Sovjet
er kommet med eksamensbeviser, der ikke er meget verd.
Men loven rammer desvarre
volontpr-sygeplejersker,
de
som kommer fra fx Skandinavien, og som kun arbejder
p6 Ebenezer-hjemmet
i et
halvt 6rs tid. - Det letteste ville vare, hvis vi kunne fa
lokalansatte
sygeplejersker,

sagde Else Christensen.Men
det er ikke nemt at finde kristne sygeplejersker, som vil
arbejde p6 et plejehjem. Og
Okonomisk er det et stort problem.
N6r man siger missionsarbejde i Haifa, tanker man
ogsi p6 Eliaskirken. Else
Christensenoplyste, at der er
omkring 100 medlemmer i
menigheden,
hovedparten
messianskejOder, men der er
ogs6 arabiske kristne og
andre ikke-jOder. Fra maj
m6ned i 6r er Samuel Aweida
ansat som prest. Han er arabisk kristen,og Else Christensen ser denne ansettelse som
b6de en kempe udfording og
et kempe vidnesbyrd, hvis
samarbejdet i menigheden
kommer til at fungere.
Else Christensenkom ogsA
ind p6, om der bliver fred i
Israel.- N6r jeg ser den blandede flok af beboere, vi har
p6 Ebenezer-hjemmet, sidde
og bede sammen, s6 tror jeg,
at vi kan f6 fred. Og n6r den
brogede flok af medarbejdere
klokken 10 om formiddagen
beder sammen p6 mange
sprog - og beder om fred - s6
tror jeg p6 fred. En gang om
mirneden er jeg med i en
bedegrupe, som bestir af
kvinder fra hele Gali\ea.
Joder og arabere beder sammen om fred og forsoning.
N6r jeg oplever dette samver,
tror jeg p6 fred.
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