
 

1 

Ebenezer Senior Citizens' Home 
(R.A.) 580266146 
Meir St. 41, Haifa, Israel 
P.O.Box 525, Haifa 3100401 
Tel: 04 8529730 
Fax: 04 8535943 
E-mail: info@ebenezer.co.il 
 August 2022 

 

 

 
 

Shalom kjære venner, 
Det er vanskelig å tro at det har gått mer enn et halvt år ... Planen var å gi ut et nyhetsbrev for en måned siden, men 

med alle de forskjellige oppgavene og utfordringene vi har hatt, har vi ikke merket hvordan tiden har gått.  

Mange av dere lurer sikkert på hvordan det går med fremdriften i oppussings- og byggeplanene våre. Planen består 

fortsatt, men før vi kan fortsette, er det et juridisk spørsmål knyttet til eiendomsretten her som må løses. Vi kan ikke 

begynne å investere så mye penger før denne saken er løst. Saken er løsbar, men byråkratiet tar sin tid. 

Selv om dette er frustrerende, tror vi at Gud bruker denne tiden til vårt beste. I mellomtiden har vi ikke vært 

arbeidsledige. I løpet av de siste månedene har vi gjennomført en rekke prosjekter som ikke kunne vente til 

oppussingen starter. Eksempler på slike prosjekter er blant annet montering av branndører og nytt, avansert 

sykepleiertilkallingssystem, samt innkjøp av nye frysere til kjøkkenet. Akkurat nå monterer vi ny inngangsdør som 

oppfyller kravene fra brann- og redningsmyndighetene. I alle disse prosjektene har vi tatt hensyn til fremtidige 

endringer som vil bli gjort under renoveringen av bygget. 

I tillegg til dette er David Phillips, vår tidligere vaktmester, siden begynnelsen av året ansatt som driftsleder på 

Hjemmet. Han er også den som er i kontakt med alle som trofast 

donerer til Hjemmet. Tony Khoury er nå vaktmester, han har faglig 

bakgrunn og mange års erfaring innen vedlikehold. 

Mens vi skriver disse linjene, venter vi tre nye frivillige (to fra 

Tyskland og en fra USA) som skal erstatte Emma, Katarina og Jenny 

som forlot oss for ikke lenge siden og trofast tjente våre beboere. Vi 

venter også en ny beboer som flytter inn i løpet av de kommende 

dagene. I de siste to årene har vi mottatt mange forespørsler fra folk 

som ønsker å bo på Hjemmet. Vår bønn er at vi skal kunne ta imot 

flere etter oppussingen.  

De fleste av våre beboere bor  mellom en femtedel og en fjerdedel av 

sine liv på Hjemmet. Vi vil her dele Tsnuas vitnesbyrd med dere, hun har vært på Hjemmet i hele 24 år! 

 

Vi takker Gud: 

 For å fortsette å våke over våre beboere og beskytte dem mot koronaviruset. 

 For de prosjektene som vi har nevnt og og at vi har kunnet bruke ventetiden 

produktivt. 

 For de nye frivillige og den nye beboeren som kommer snart. 

Takk for dine bønner for: 

 Oppussings- og byggeprosjektet - Må Gud i sin suverenitet hjelpe oss å løse 

det juridiske spørsmålet. 

 Fortsatt beskyttelse og helse for våre beboere samt mental motstandskraft for 

arbeidere og frivillige; 

 Kommende endringer i ledelsen av Hjemmet. 

Emma, Katarina og Jenny 

Salima og Svetlana i en 
aktivitet med dyr 
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Salme 100 
En takkesalme. 
Rop med jubel for Herren, all jorden! 
Tjen Herren med glede, 
kom fram for ham med jubel! 
Kjenn at Herren er Gud! 
Han har skapt oss, vi er hans, 
vi er hans folk og den flokken han gjeter. 
Kom gjennom portene hans med takkesang, 
inn i forgårdene med lovsang! 
Lov ham, velsign hans navn! 
Herren er god, evig er hans miskunn, 
hans trofasthet varer fra slekt til slekt 

 

Den 3. september skal vi feire en helt spesiell begivenhet - Tsnuas 100-årsdag! Tsnua (‘beskjeden’ eller 'ydmyk'  på 

Hebraisk) vil være vår første beboer som når denne milepælen. Som salme 100 vitner om, kan vi virkelig være 

takknemlige og velsigne Herrens navn for hans godhet og 

barmhjertighet mot hans folk gjennom alle generasjoner. Dette 

vil også Tsunas livshistorien avsløre, delvis fortalt av Tsnua selv, 

datteren Ilana og niesen Pnina. 

Tsnua ble født i 1922 av jødiske foreldre som hadde immigrert 

til daværende 'Palestina' et år tidligere. Faren hennes var 

urmaker og hennes mor sykepleier. Tsnua husker faren som en 

generøs mann og moren som en veldig snill person som hjalp 

mange andre, så hun har tydelig arvet sin medfølende ånd fra 

dem begge. Familien flyttet til Paris for at faren hennes skulle få 

fullføre studiene i optometri, men en tragedie inntraff og 

moren ble syk av tuberkulose og døde til slutt i en alder av 36. Barna ble sendt til 

en fosterfamilie i en landsby og senere til en "Wizo"-institusjon. Til slutt bestemte 

faren deres seg for å returnere med dem til Israel da Tsnua var 12 år og hennes 

bror 9,5 år.  

Etter endt utdanning fra videregående bodde Tsnua sammen med faren og jobbet 

som hjelpepleier. I denne tiden møtte hun sin først ektemann. De bodde i Haifa og 

fikk en datter, Ilana, før de flyttet til Ramat Gan. Da faren hennes ble veldig syk, 

stelte hun ham frem til han døde. I tillegg sørget hun samtidig stort over sin egen 

skilsmisse. Ekstra sårt var det at hennes tidligere ektemann ikke tillot henne å ha 

omsorgen for datteren deres til hun var fylt 16 år.  

Tsnua flyttet til Haifa og begynte å jobbe som hjelpepleier ved et aldershjem på 

Karmel. I 1973 møtte hun og giftet seg med Mati Abramovitz, en godhjertet og 

generøs mann. De bodde i Rishon Letzion der hun jobbet frivillig i 10 år i en 

forening som hjalp mennesker som var psykisk syke.  

 

Tsnua elsket alltid å brodere 

Tsnua fortsatte med å brodere 
inntil nylig 
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Tsnua forteller om omstendighetene da hun kom til tro... 

 

«Etter krigen foreslo Mati at vi skulle dra på ferie i Jerusalem. Vi 

bodde på Christchurch Hostel nær Jaffa-porten hvor vi møtte et 

par fra England som var på besøk i landet. Vi ble venner med 

dem og de besøkte oss i vårt hjem. Shirley, kona, snakket med 

meg om troen på Gud og om Jesus som var Guds sønn. I 1975 

inviterte de oss til å bo hos dem i England. En av dagene vi var 

der, spurte Shirley om jeg ville være med henne til bedehuset de 

dro til hver søndag. Jeg sa ja. Først så Shirley at jeg var litt 

bekymret og redd for at jeg ville forråde min jødiske tro, men 

hun beroliget meg og sa at de bare ville be og synge sanger fra 

Salmene som er fra den jødiske bibelen. Det var virkelig vakre 

sanger. Mens jeg var der, skjedde noe veldig spesielt med meg. 

Jeg fikk en visjon og så Jesus! Jeg visste at det var Herren Jesus som så på meg og smilte med slike vakre, snille øyne 

som skinte av guddommelig godhet. Jeg fortalte ingen om visjonen, men etter at Mati og jeg kom tilbake fra England, 

begynte jeg å be før leggetid i Jesu, vår Frelsers navn, slik jeg hadde hørt dem be i England. Jeg visste ikke at navnet 

hans var Yeshua på hebraisk. 

I 1990 døde mannen min plutselig av en hjertesykdom og for å hjelpe meg selv gjennom depresjonen, meldte jeg meg 

til å jobbe frivillig på et legesenter. En dag kom det en troende pasient for å ta en EKG-hjertetest og snakket med meg 

om Jesus. Fra det tidspunktet følte jeg trangen til å tilhøre et messiansk fellesskap og ble guidet til «Grace and Truth»-

fellesskapet i Rishon Letzion. 

Å ha et fellesskap ga meg endelig en åndelig og mental tilfredshet. Pastorens kone fortalte meg om et messiansk 

aldershjem i Haifa kalt «Ebenezer» og foreslo at jeg kunne besøke stedet og vurdere å flytte dit. Jeg var enke og 

bodde alene, så det var lurt å bo på et trygt sted. Jeg besøkte stedet og ble veldig imponert. Datteren min Ilana 

motsatte seg ikke flyttingen min, så ca. 2 år senere, i september 1998, flyttet jeg til Ebenezer. Jeg er veldig glad i 

Hjemmet, lederen og alle de ansatte er veldig snille. Jeg takker Herren for at jeg kan bo i et så godt hjem der jeg vil 

leve mine siste år. Datteren min, Ilana, kommer ofte på besøk til meg, og fra tid til annen, kommer andre 

familiemedlemmer også.» 
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Tsnuas datter Ilana skriver: 

"Da mor som ung jente ble sendt til 'Shfeya'-institusjonen, orket ikke 

lillebroren, som var så sterkt knyttet til henne, separasjonen og 

avskjeden med sin søster. Han forlot derfor hjemmet han bodde i, og 

gikk til togstasjonen i håp om å finne søsteren sin. En arabisk 

forbipasserende fant ham og returnerte ham hjem igjen, men som et 

resultat av denne hendelsen, ble også han med i Shfeya-familien. 

Da hun jobbet som telefonist i Haifa kommune, tok mor en 

funksjonshemmet vaskedame, en Holocaust overlevende ved navn 

Fela, under sine vinger og hjalp henne med alt. Fela elsket min mor av 

hele sitt hjerte, og har aldri sluttet å uttrykke sin takknemlighet for 

henne. Hun så på henne som en slags redning. 

I bydelen Neve Yosef, i Haifa, der mor bodde, var det en familie med begrenset økonomiske og funksjonelle ressurser. 

Mor hjalp familien mye og ble som et «fristed» for dem. Datteren deres, som var psykisk utviklingshemmet, fant en 

"åpen dør" hos min mor, og oppholdt seg hjemme hos henne nesten hver dag.  

Da min mor flyttet til Rishon etter hun hadde giftet seg, jobbet hun frivillig på 'Enosh' (for mentalt 

utviklingshemmede) i ti år. Hadde det ikke vært for hennes ektemanns motstand, ville hun tatt en av pasientene inn i 

hjemmet sitt. 

Mor hadde absolutt gehør og en fantastisk stemme! En gang i Neve Yosef, mens hun sang av glede i hjemmet sitt, 

banket noen fra gaten på døren for å bli kjent med personen med den fantastiske stemmen! 

Jakten på det «beste» karakteriserte min mor, og alt hun tok seg til med, utførte hun med grundighet. Mor har mange 

dyder. Måtte hun fortsette og få mange gode år til, Amen.» 

 

Tsnuas niese, Pnina, skriver om sine tidlige barndomsminner om tanten sin: 

«Hun er den som lærte meg å gå som en dame, spise gulrøtter og persille, tørke hendene med ett håndkle og ansiktet 

med et annet, og å kle meg med farger som matchet. I huset hennes følte jeg meg alltid "hjemme", og i krisetider var 

huset hennes mitt tilfluktssted. Min tante er like "beskjeden" og "ydmyk" som navnet sitt, elegant og edel, talen 

hennes er høflig og stille. Alt ved henne inspirerer til mildhet og godhet. Hun var alltid kreativ, sang, danset og 

engasjerte seg i kreativt arbeid, som hun fortsatt gjør i dag. Hun har hatt mange venner gjennom livet. Noen av dem 

hadde det vanskelig og hun hjalp dem alle helhjertet.» 

 

Sannelig, så langt har Herren hjulpet oss!  

Johnny og Shoshana Khoury 

 

Tsnuas håndarbeid 


