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Eva Ravn Møenbak

Den frelseshistoriske linje
Når man læser Bibelen i sammenhæng, tegner der sig et
forløb. For at få et overblik over dette begivenhedsforløb har jeg opstillet en oversigt, som starter med Jesu
første komme til jorden.

Frelseshistoriens forløb med – en fortolkning af nutiden
Jesu 1. komme til Zion (korsfæstelse, død og opstandelse).
→ Jesu Himmelfart → Helligåndens komme og Kirkens tid.
→ Den jødiske folks tilbagevenden til Zion → Israels, menighedens
og verdens forberedelse (fx Covid-19) på Den store trængsel.
→ Bortrykkelsen af de troende.
→ Antikrist og Den store trængsel.
→ Jesu 2. komme til Zion → Tusindårsriget/Gudsriget.
→ Dommedag→ Evigheden.

Hvis vi skulle fremstille hele den frelseshistoriske linje, som Bibelen rummer,
skulle vi selvfølgelig starte med skabelsen og tage mange andre betydningsfulde begivenheder med, men for overblikkets skyld, har jeg valgt at starte
med Jesu første komme til jorden. Jeg vil gerne knytte et par kommentarer til
denne oversigt, som udtrykker Guds frelsesplan for vores jord, som har sit absolutte grundlag i Jesu komme til jorden som Guds Søn og menneskers Frelser.
Gud sendte sin søn Jesus igennem det jødiske folk, Jesus er en opfyldelse af
de gammeltestamentlige, messianske profetier. Men Gud er ikke færdig med
at bruge det jødiske folk i sin frelsesplan for vores jord. Israel er fortsat et redskab, som Gud vil bruge til at nå verden med sin frelse og sin velsignelse. Og
det skal vi videre se på nu. Alt hvad der i oversigten er mærket med rødt, er
sket eller er ved at ske. Og det der derudover også er mærket med kursiv, er
en fortolkning, dvs. et forsøg på at sætte lige netop vores tid, 2020, ind i hele
denne bibelske sammenhæng. Det, der er mærket med blåt, er endnu ikke
sket. Jeg vil gerne understrege, at en sådan forløbsoversigt kun er et forsøg på
at kaste lys over vores egen tid med den helt ekstraordinære situation, hvor
alle verdens befolkninger gennemlever en pandemi. Denne forløbsoversigt
afspejler det, man med et fagudtryk kalder dispensationel præmillenarisme.
Jeg nævner det bare lige, men det vil her føre for vidt at forklare dette begreb
yderligere, vi vil nøjes med blot at se på selve indholdet af dette forløb.
Israel – Guds profetiske ur
Det er en kendsgerning, at der blandt kristne er divergerende opfattelser af,
hvordan man skal forstå Israel, og om Israel har en teologisk betydning i dag.
Men det er også en kendsgerning, at mange kristne er enige om, at den absolut mest betydningsfulde, profetiske begivenhed, som vi er vidner til i dag, er
det jødiske folks tilbagevenden til Zion efter næsten 2000 års landflygtighed,
spredt blandt verdens lande. Den moderne stat Israel blev dannet i 1948, og
det jødiske folk er stadig i en proces, hvor folket vender tilbage til deres fædres land. Den begivenhed er forudsagt mange gange i det profetiske ord i Bibelen. Vi skal bare læse fra Esajas 43

• ”Frygt ikke for jeg er med

dig. Fra østen bringer jeg
dine børn, fra vesten
samler jeg dig; jeg siger
til norden: Giv mig dem!
Og til syden: Hold dem
ikke tilbage”. (Es. 43,5-6)
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Jødisk indvandring til Israel 1948-2020:
ca. 4 millioner fra mere end 150 lande

• December 2020: Etiopiske
jøder ankommer til Israel

Hvad dette profetiske ord siger, ser vi en begyndende opfyldelse af i vores tid. Men processen er langt fra afsluttet. Gud lovede det jødiske folk et landområde i Mellemøsten, og når Jesus vender tilbage, vil dette løfte fuldt ud
blive opfyldt og det vil også blive den ultimative velsignelse af verden, nemlig Gudsrigets oprettelse. Gud har lovet,
at en Messias-konge fra Davids slægt for evigt vil regere
over landet, og det er Jesus, sådan som englen sagde til
Maria: ”Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og
Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han
skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal
ikke være ende på hans rige”. (Lukas evangeliet 1, 32-34).
Efter sin tilbagekomst til jorden vil Jesus synligt etablere sit kongedømme og regere verden i tusinde år, og alt
vil blive genoprettet. Vi vil bare læse et enkelt bibelord,
der viser hele denne proces af velsignelse fra Zion ud til
verden, ud til kosmos. Apostlen Peter siger sådan her til
Jerusalems indbyggere.

Jesu 2. komme til Zion - Guds frelsesplan for
verden
•Så skal de tider komme fra Herren, da vi kan
ånde frit, og han skal sende den Salvede, som
forud var bestemt for jer, og det er Jesus; han
skal bo i himlen, indtil de tider kommer, da alt
det genoprettes, som Gud fra fordums tid har
forkyndt gennem sine hellige profeters mund
(Ap. Ger. 3, 20-21)
Jesu genkomst og Gudsrigets synlige oprettelse
Verden vil blive restaureret, verden vil fuldt og helt blive
genoprettet, det er et vidunderligt fremtidsperspektiv,
som vil blive realiseret, når Jesus kommer tilbage til vores
jord. Jeg har opstillet et sammendrag af denne begivenhed, baseret på bibelreferencer

Jesu 2. komme til Zion: Riget for Israel,
Tusindårsriget → velsignelse til verden
• På den dag skal han stå på Oliebjerget, som ligger øst for
Jerusalem.
• Da kommer Herren min Gud og alle de hellige med ham.
• Da skal Herren være konge over hele jorden (Zakarias 14).
• Ved verdens genfødelse tager Menneskesønnen sæde på sin
herlighedstrone (Matthæus 19,28).
• Da skal Jerusalem kaldes Herrens trone, og alle folk skal
samles i Herrens navn i Jerusalem (Jeremias 3,17).

Gudsriget er ikke bare noget indre i hjertet, en åndelig
tilstand af fred med Gud, det er det absolut også, og det
kan enhver, der tror på Jesus som Frelser og Herre, opleve her og nu, men Gudsriget vil også blive fysisk, konkret
og jordisk, det indre udelukker ikke det ydre, det åndelige
udelukker ikke det fysiske. Tværtimod så er det en enhed,
det er en helt grundlæggende, bibelsk tanke. Og med et
fagudtryk hedder det monisme. Men dette synlige, fysiske Gudsrige er stadig fremtid, og den fremtid vil blive
ubeskrivelig vidunderlig, prøv at høre hvad profeten Esajas skriver.

Beskrivelse af Gudsriget
Beskrivelse af Gudsriget
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retfærdighed fra nu af og til evig tid” (Esajas 9,6).
Israel er Guds profetiske ur, fordi Israel er et af de profetiske tegn, som andre tegn er afhængige af for at blive
opfyldt. Det betyder derfor noget, at vi i dag har et fysisk,
konkret Jerusalem, som er Israels evige, udelelige hovedstad. Det er til det fysiske Jerusalem, at Jesus vender
tilbage. Ligesom Jerusalem, Zion, var et konkret sted, en
konkret kontekst, da Jesus kom første gang, sådan bliver
Jerusalem også stedet for Jesu 2. komme, som vil være en
begivenhed af kosmiske dimensioner. Da Jesus kom første gang var det for at dø for verdens synd og opstå. Når
Jesus kommer anden gang, så er det for synligt at tiltræde
sit kongedømme. Jesus vil vende tilbage til Zion, det er en
enkel konstatering, som det er vigtigt at holde fast i. Dels
hvis vi vil forstå den kamp, der er om Jerusalem og Israel,
dels hvis vi vil have et modsvar til den frygt og den forvirring, som vi ser, at verdens befolkninger er ramt af her
i vores tid under corona-pandemien. Jesus vender tilbage til Zion og opretter sit fredsrige, det er den ultimative
opfyldelse af det, englen sagde til Maria: ”Gud Fader skal
give ham hans fader Davids trone, han skal være konge
over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på
hans rige” Luk. 1, 32). For at undgå misforståelser er det
vigtigt at understrege, at hele dette perspektiv ikke er en
forherligelse af Israel, men det er en erkendelse af, at Gud
bruger Zion som en kanal til at velsigne verden. Det er et
gennemgående tema i hele Bibelen.
Fremtidshåb i en coronatid
Hvis mennesker i dag skal overleve ikke bare fysisk, men
også psykisk, så er det vigtigt at kende til, hvordan det
hele ender: det slutter med Gudsriget. Der er i dag panik
på jorden med covid-19 pandemien og alle kriserne og alle
konsekvenserne heraf, som igen kender.
Vores tid har brug for velsignelsen fra Zion, dvs. at vi alle
har brug for at kende Guds frelsesplan med vores jord.
Det er en nød, det er et behov, som jeg tror, vi alle føler.
Jeg vil gerne her til sidst give en karakteristik af den tid,
vi lever i, hvor en fortsat covid-19-pandemi hærger, som
vi ikke ved, hvornår eller hvordan vil ende, og vi ved heller
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hvilke konsekvenser, denne krise vil få for os og for verdens øvrige befolkninger. Til at beskrive vores aktuelle
tid vil jeg gerne citere to journalisters og en historikers
udtalelser.

Karakteristik af 2020

• Martin Krasnik, chefredaktør, Weekendavisen, 23.3. 2020:
”Statsministeren har aflyst hverdagen og indført undtagelsestilstand
med nogle nødlove. Vi lever i en uforudsigelig tid”.
Heidi Laura, kulturjournalist, d. 7.4. 2020:
”Alting sker i verden lige nu, store tandhjul er sat i bevægelse af en
mikroskopisk virus, og sandsynligvis bliver vi aldrig helt os selv igen –
alting er sat på prøve … vores fundamentale tryghed er truet”.
Michael Böss, historiker, d. 1.10. 2020 i Kristeligt Dagblad:
”Denne fornemmelse af, at det hele kan bryde sammen, vil sætte sig i
de kommende generationer”.

Først chefredaktøren på Weekendavisen Martin Krasnik,
der d. 13. marts 2020 skriver, at ”statsministeren har aflyst hverdagen, og med nogle nødlove har statsministeren
indført undtagelsestilstand”. Det er voldsomme ord, men
sande. Og Krasnik konkluderer, at vi lever i en usikker og
uforudsigelig tid. Denne udbredte følelse af usikkerhed
og frygt kommer også frem i en artikel, som kulturjournalist Heidi Laura skrev i Weekendavisen d. 7. april: ”Alting sker i verden lige nu, store tandhjul er sat i bevægelse
af en mikroskopisk virus, og sandsynligvis bliver vi aldrig
helt os selv igen – alting er sat på prøve … vores fundamentale tryghed er truet”. Og i begyndelsen af oktober
udtalte historiker Michael Böss fra Århus-Universitet i
Kristeligt Dagblad følgende: ”Denne fornemmelse af, at
det hele kan bryde sammen, vil sætte sig i de kommende
generationer”. Menneskeheden er dybt påvirket og mærket af det, der sker i dag, og det lagrer sig i verdens fælles
hukommelse.
Hvad skal vi sige til disse udtalelser, der alle giver udtryk
for den dybe følelse af usikkerhed og utryghed, som hele
verden oplever i dag. Det er jo ikke svært at forstå disse
følelser og reaktioner, jeg tror, vi alle har en fornemmelse
af, at noget helt afgørende og noget helt ekstraordinært
er på færde. Vi befinder os i en helt ny, global virkelighed.
Vi har oplevet tomme gader, restriktioner på menneskers bevægelighed, værnemidler, masker og visirer og
overfyldte hospitaler for slet ikke at tale om de sociale
og økonomiske konsekvenser. Der har været reaktioner
og fortolkninger fra forskellige kristne grupperinger. Er
pandemien en forløber for noget, der vil komme i større
målestok? Mange forsøger at forstå vores tid i lyset af Bibelens ord og Bibelens profetiske ord. Og det er jo helt
legitimt, for selvfølgelig må man forvente, at kirken, at
den kristne menighed har et ord til mennesker i dag, der
kan kaste lys over den situation, som vi alle befinder os i,
hele verden er i samme båd. Men vi har som kristne det
store privilegium, at vi ikke behøver at vandre i blinde. Vi
ved faktisk, hvor båden er på vej hen, hvor verden er på
vej hen. Og vi har ovenikøbet tegn at gå efter, og her er
det, at Israel, at Zion og det jødiske folk er et tegn, vi skal
være opmærksomme på. Men det er meget vigtigt at understrege, at vi hverken kan eller skal tidsbestemme Jesu
synlige genkomst, for kun Gud bestemmer og ved, hvorDJV - side 4

når Jesus kommer igen. Det pointerer Jesus over for sine
disciple (Apostlenes Gerninger 1,6-8). Men det er ikke
det samme som, at vi lever i uvidenhed, for Gud har en
plan for verdens genoprettelse, og den kan alle læse om i
Bibelen. I Efeserbrevet 1, 10 kalder Paulus denne plan for
frelsesplanen, og han beskriver den sådan her.

Guds frelsesplan for verden
• Gud har fastlagt en plan for tidernes fylde (dvs.
når tiden er inde til det): at sammenfatte alt i
Kristus, både det himmelske og det jordiske
(Efeserbrevet 1,10).
= Gudsrigets oprettelse på jorden, hvor alt skal
genoprettes (Ap. Ger. 3, 20-21)
Denne sammenfatning af det himmelske og det jordiske,
det er Gudsrigets endegyldige oprettelse, det er slutmålet, som apostlen Peter kalder for genoprettelsestider, og
Jesus selv benævner verdens nye fødsel. Den indtræder
synligt og konkret ved Jesu andet komme for at oprette sit rige, som er en fornyelse af kosmos, en fornyelse
af hele skaberværket. Lad os til slut se en oversigt over
de vidunderlige ord, som Bibelen bruger til at beskrive
Gudsriget

Betegnelser for Gudsrigets oprettelse
ved Jesu 2. komme til Zion
• Verdens genfødelse/nye fødsel (Matt. ev. 19, 28)
• Riget for Israel (Ap. Ger. 1,6)
• Tider, hvor vi kan ånde frit (Ap. Ger. 3,20)
• Tider, hvor alt skal genoprettes (Ap. Ger. 3,21)
• Tusindårsriget (Johs. Åb. 20)

Vi behøver ikke blive grebet af panik og fortvivlelse over
den tid, vi lever i. I himlen er der ingen panik, verden er
ikke gledet Gud af hænde, Gud har alt under kontrol, og
han leder verden frem til Gudsrigets oprettelse, og i den
proces er Israel, er Zion et håbets tegn, for det er til Jerusalem, at Jesus vender tilbage. Gud er historiens Herre.
Bøn om Gudsrigets komme
Jeg vil gerne, at vi her til sidst sammen beder den bøn om
realiseringen af Guds rige, som Jesus lærte sine disciple at
bede. Det er den allerførste bøn i Fader Vor efter lovprisningen af Gud, som Jesus siger, at vi skal bede. Hvorfor
er bønnen om Guds rige det allerførste, der skal bedes
om? Det er det, fordi Guds rige er den ultimative frelse,
den ultimative løsning på at det, der gik galt i syndefaldet.
Det er skaberværkets genoprettelse. Det er den bøn, vi
vil bede nu. Vi vil forenet i én ånd bede Gud om at lade sit
rige træde synligt frem på denne jord til frelse og til genoprettelse. Lad os rejse os og sammen bede.

Bønnen om Gudsrigets komme
Bønnen om Gudsrigets komme

• Vor Far,
du som
• Vor
Far, er i himlene!
Helliget
blive
dit navn,
du
som er
i himlene!
komme dit
rige,
Helliget
blive
dit navn,
ske din vilje
komme
dit rige,
somdin
i himlen
ske
vilje således også på jorden
i himlen
således
også på jorden
• som
Amen,
kom, Herre
Jesus!
• Amen, kom, Herre Jesus!
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Påskeugen står for døren og AKI og DJV er klar til at støtte Jerusalems fattige

Af Dan Herron

AKI – Påskeforberedelser

”Vi ved mere om 10 dage. Kan du ringe igen da?” Yoram,
Ahavat Kol Israels leder (AKI), bliver afbrudt i vores samtale af flere telefonforespørgsler om hjælp til dette års
Påskefejring. Desværre har corona forstærket den negative sammenhæng, der ofte er mellem donationer og
behov i organisationer som AKI. Donationerne svinder
mens behovene forstærkes. Men det er stadig en meget
inspirerende samtale. Yoram har ”ingen ord for at takke
alle DJV-medlemmer i Danmark”, da han hører om vores
Påskedonation for 2021. ”Det er en stor hjælp i denne
svære tid.”
Yoram er allerede vaccineret to gange, og han bakker op
om vaccinationskampagnen. Han peger på, at Gud har
givet os hjernen til at anvende medicinsk videnskab til at
overkomme malaria, kolera og andre sygdomme, samt at
vaccinen (Pfizer-BioNTech) nu er blevet givet til så mange
personer, at den må anses for sikker. Udover sin åndelige
tilgang, så har Yoram også mere end 10 års erfaring som
ansat i et israelsk farmaselskab fra tidligere i sin karriere,
så hans holdning er bredt funderet.
Familiefællesskabet
Men det er Påskefejringen der ligger ham mest på sinde. Han håber på at kunne uddele dagligvarekuponer til
hundredevis af familier denne Påske. Det bliver sandsynligvis med postomdeling i år, dikteret af frygten for coronasmitte og nye mutationer. Derudover skal alle familier
igennem et tjek koordineret med de sociale myndigheder
for at sikre sig, at de er værdigt trængende.

Jeg spørger Yoram, hvad hans yndlingselement i den Jødiske påskefejring er? I stedet for at nævne et særligt element kommer han med et overraskende svar. Han forklarer, at han ser sig selv som en udsending fra Herren til dem
i nød her på jorden. Hans største glæde Påskeaften er at
vide, at der jødiske familier over hele Israel der fejrer Påske. Yoram går op i, hvor mange familier han sætter i stand
til at fejre Påsken og det resultat er hans centrale glæde,
når han sætter sig til bords med sin egen familie.
Påskens forløsning
Men Påsken er også en åndelig og fysisk forløsning i hans optik. Det er udgangen fra Egyptens åndelige mørke og heksekunster og fra slaveriet til en forløsende ny situation i det hellige land. Forløsning er et nøgleord for Yoram. Han peger på
Salme 107, som har en central plads i hans påskefejring. Salmen lægger ud med at fastslå, at Herrens ”miskundhed varer
evindelig!” Den fortsætter med at lægge vægt på genløsning
og Herren hører sit folks nødråb og udfrier dem. Salmens sidste vers (41-43) slutter af med, hvordan Han løfter den fattige op af sin nød og ”gør deres slægter som hjorde” og at det er
værd for den vise ”at lægge sig Herrens nåde på sinde!”
Vi i DJV håber, at AKI i år og fremadrettet fortsætter med at
være et instrument for Herrens nåde mod det jødiske folk.
Den jødiske Påske (Pesach) begyndte i år lørdag aften d.
27. marts og slutter om aftenen lørdag d. 3. april. Pesach
Sameach (Glædelig Påske) til alle jer dansk-jødiske venner
i Danmark og Israel.
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Unge israelere på Tel Avivs strandpromenade med udsigt til Gamle Yafo

Fra plejebarn til ung voksen
- DJV er med på vejen

Idit Cohen er Dansk-Jødisk Venskabs kontaktperson i Orr Shalom. Hun sørger for, at vi har fingeren på pulsen og arrangerer
interviews og særlige besøg for os.

Foto: Orr Shalom

Unge 18-årige bliver ikke voksne på en dag. Derfor er overgangen til myndighedsalderen et springende punkt for Orr
Shaloms børn. Orr Shaloms ”Overvinde Oddsene” (Beating
the Odds) for dimittender blev grundlagt i 2013 grundet
det organisatoriske behov for fortsat støtte til unge voksne,
som så Orr Shalom som deres hjem. Livet i Israel er udfordrende selv for normale unge. En nylig udkommet artikel
i Ha’aretz’s økonomisektion, The Marker, rapporterer at
halvdelen af israelske unge voksne mellem 18-34 angiveligt stadigt bor hos deres forældre. Flere faktorer bidrager
til denne situation, især høje leveomkostninger i forhold til
gennemsnitsindkomsten.

Orr Shaloms bofællesskaber for tidligere plejebørn er en god
platform til det nye liv som voksen
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Uden Orr Shaloms udslusningsordning for unge voksne ville de
være i risikozonen for hjemløshed, såvel som de dertilhørende
følelser af følelsesmæssig fortvivlelse og risikotagende adfærd
forbundet med stofmisbrug og, i ekstreme tilfælde, prostitution. Det er den alvorlige virkelighed, der ligger til grund for
Orr Shaloms indsats for unge voksne. Programmet leverer en
målrettet indsats for unge med plejebarns baggrund på mellem
18-26, og er ikke begrænset til unge fra Orr Shalom regi, men
er også åbent for unge fra institutionelle kostskoler og plejeorganisationer, som står overfor den samme udfordrende situation som Orr Shaloms udsatte unge. På den måde hjælper
ordningen de unge med at tilrettelægge en fremtid fra en stærk
og stabil position i stedet for en presset og håbløs situation.
I 2020 hjalp Beating the Odds 275 unge. På trods af coronakrisens hårde tryktest, så beviste vores holistiske tilgang
til de unges liv sit værd med stor succes. Modellens fleksibilitet, kombineret med vores stabs ekspertise og indsigt,
betød at vi kunne tilpasse vores metoder og udbrede vores
brug af digitale resurser og derved blive ved med at møde
de unges aktuelle behov.
Lejligheden i Rishon Le’Zion
Dansk-Jødisk Venskabs støtte har været direkte med til
at oprette en lejlighed i Rishon Le’Zion, og var fuldt belagt
igennem det seneste år. Her introducerer vi et par af de seks
unge mænd, som for tiden kalder lejligheden deres hjem.

Foto: Orr Shalom

DJV er med til at støtte tidligere plejebørn, som nu skal stå på egen fod

Mød E. på 21 år. Som seksårig blev hans forældre skilt,
og han og hans ældre bror flyttede til en kostskole. Fra
12-års alderen var E.’s far ikke længere en del af billedet
og hans mor blev anerkendt som 100% handicappet. E.
er nu bosiddende i lejligheden og tjener som instruktør i
førstehjælp for forskellige IDF enheder. E’s ældre bror er
stofmisbruger, og E. prøver at støtte ham omsorgsmæs-

Foto: Orr Shalom

Mød to af de unge beboere
Mød M. på 20 år, den ældste af fire søskende, hvis forældre udvandrede fra det tidligere Sovjet Unionen. Desværre var M.s barndomsmiljø så præget af forsømmelser, at han blev flyttet til en kostskole efter 6. klasse og
forblev der til afslutning på gymnasiet. Hans forældre er
stadig ikke i stand til at yde ham nogen støtte (hverken
omsorgsmæssigt eller finansielt), og han er derfor flyttet
over i Orr Shalom lejligheden i Rishon Le’Zion. Han har
gennemgået forberedelsestræning til militæret med status som Lone Soldier, grundet sin svære familiebaggrund.
Han gør nu tjeneste i IDF og er meget selvstændig. Han
tænker allerede på, hvilken profession han ønsker at forfølge efter endt tjeneste.

sigt siden forældrene ikke er stand til at yde nogen form
for støtte. E. håber på at gå den akademiske vej efter
endt tjeneste og at opnå en master grad.

Bofællesskaberne styrker de tidligere plejebørn

Foto: Orr Shalom

Fordi disse unge er i et godt fællesskab med andre unge i
samme situation som dem selv, og fordi de bliver støttet
rådgivningsmæssigt og resursemæssigt af Orr Shalom,
så kan de fokusere konstruktivt på de næste skridt i deres liv. Uden lejlighedens ankerpunkt ville deres hverdag
være præget af bekymring og ligefrem håbløshed. Tak
fordi I er med til at give disse unge mænd håb!

Orr Shalom søger at give de bedste rammer
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Foto: JAFI

Fra venstre til højre: Dr. Ary Scharovsky, JAFI’s formand, Isaac Herzog, og Dr. Yael Cohen

Medicinsk Aliyah til Israel bliver budt
velkommen med åbne arme

Af The Jewish Agency for Israel’s Stab

2020 så omtrent 950 medicinske og paramedicinske professionelle immigrere til Israel fra hele verden. De er en
vigtig booster for det israelske sundhedssystem, for på
trods af succes med coronavaccinen og Israels fremadrettede planer om 2. generationsvacciner (vacciner der er
effektive mod corona varianter) med Danmark og Østrig
så har Israels sundhedsvæsen været under stort pres og
smitteraten har vedvarende været høj.

hebraisk på Ulpan Etzion i Haifa, som er drevet af JAFI,
og begyndte sin praktikperiode på Ichilov-Sourasky
hospitalet i Tel Aviv, men Covid-19 satte dog en anden
dagsorden.

Professionel integration i sundhedsvæsnet
The Jewish Agency for Israel (JAFI) har hjulpet mere 300
læger på deres rejse til Israel og forventer ankomsten af
hundredvis af yderligere medicinsk personale til Israel i
det kommende år. Derfor er JAFI i gang med at udvikle et
særskilt integrationsprogram for immigrantlæger, for at
de så hurtigt som muligt kan integreres i sygehusvæsnet
og klinikker over hele landet.

Yael kom til Israel for to år siden for at ”stikke tæerne i
vandet” og opleve, hvordan det var at leve og arbejde
i Israel. Hun var volontør på samme hospital som Ary
og påbegyndte kort tid derefter sin aliyah proces, mens
hun lærte hebraisk på JAFI’s Beit Brodetzky Ulpan i tilknytning til universitetet i Tel Aviv.

Ary fra Argentina og Yael fra Spanien er to ud af 300 læger
som er kommet til Israel for at hjælpe i kampen mod Covid-19.
Ary færdiggjorde sin lægeuddannelse i Argentina og besluttede at immigrere til Israel efter at have fået et godt
indtryk af det offentlige sundhedsvæsen. Han læser
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Ary, som nu er certificeret læge, siger, ”Da det hele startede, så vidste vi ikke meget om pandemien, men jeg vidste
at jeg kunne stole på, at min stab ville arbejde sammen.”

Corona er 24/7
I denne tid arbejder Yael nærmest 24/7. Hun beskriver
situationen som udfordrende men også meget opmuntrende: ”Covid-19 har ændret drastisk på min praktikperiode på Ichilov-Sourasky hospitalet, men jeg har
lært en masse, og oplevelsen har været enestående og
effektiv forberedelse på min fremtidige karriere som
læge.”

Foto: JAFI

Maresha Dessie er ny immigrant og allerede på vej til få sin israelske lægecertificering

Læge i Israel efter 22 års optakt i Etiopien

Af The Jewish Agency for Israel’s Stab

En anden spændende immigrantlæge historie er Dr. Masresha Dessie fra Etiopien. Som fire-årig ankom Maresha til
Addis Abba med sin familie for at afvente immigrationsmulighed til Israel. I løbet af sin opvækst gik han i israelsk
grundskole før han kom på internationalt gymnasium og
til sidst studerede medicin på Gondar Universitet.
Lægedrømmen
Maresha vidste allerede fra 7. klasse, at han ønskede at
uddanne sig til læge og var motiveret dertil grundet de
svære sundhedsmæssige kår de jødisk-etiopiske samfund
havde i Etiopien, mens de befandt sig i afventningslejre.
Maresha blev gift for fem år siden med Beza, som er bankuddannet. Det lykkedes ham at foretage aliyah i 2019, og

Dan Herron får Pfizer-BioNtech vaccinen af Magen
David Adom på Hebrew University

han afventer nu at Beza og deres lille datter kan komme
til Israel med JAFI’s Operation Zur (se DJV’s februarblad
2021, s. 5-6), som genforener etiopiske familier.
Maresha tilskriver JAFI’s absorptionscenter en stor del
af æren for effektivt at integrere ham i det israelske samfund. Heldigvis er medicin internationalt, og han har lært
medicin ifølge den amerikanske tilgang, som også Israel
anvender. Han er nu i gang med at blive certificeret til at
arbejde i det israelske sundhedsvæsen.
Et særligt aktiv
Som etiopisk immigrant og læge er Maresha et særligt vigtigt
aktiv. Han kender de sundhedsmæssige udfordringer, som
hans etiopisk-israelske landsmænd står overfor efter deres
immigration til Israel. Deres diæt og livsstil undergår forandringer, og de udsættes for nye vestlige sygdomme som deres
kroppe ikke er vant til, forklarer Maresha. I Etiopien ville disse
personer let kunne forklare deres sygdomsforløb, hvilket er
vigtigt for at stille diagnose, men pga. sprogbarrieren i Israel
så baserer medicinsk personale hovedsageligt diagnosen på
laboratorietests, når det kommer til at diagnosticere syge fra
det etiopiske immigrantsamfund, hvilket har en negativ indvirkning på sandsynligheden for at stille en korrekt diagnose.
“Medicinsk praksis i Israel er enestående og af høj kvalitet,
men det er nødvendigt at bygge bro over sprog- og kulturkløfter. Som situationen er nu, så misses nogle diagnoser,
og det er en skam,” konstaterer Maresha.”Jeg ønsker at behandle alle det israelske samfunds medlemmer. Jeg tror på
at læger konstant skal opdateres på innovation og nye videnskabelige opdagelser og være åbne for medicinsk fremgang. Det er det jeg aspirerer til”.
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Hjertestrik

Af Dan Herron
Det var en stor glæde at overrække hjertestrik fra dygtige og omsorgsfulde hænder til Orr Shalom i Israel. Der
er altid noget særligt over at videregive denne gave med
personligt islæt og dansk kvalitet.

Elizabeth Levy tager imod hjertestrik i Beit Shemesh

illustrativt foto: Pixabay

Hjerteskærende behov
Elizabeth Levy tog benovet og bevæget imod hjertestrik
fra danske hænder. Hun har selv besøgt de akutte modtagehjem, der tager imod sårbare nyfødte. Idet hun kigger
på det fine håndværk, så oplever hun modsatrettede følelser. Det er hjerteskærende at tænke på den situation,
som børnene er i, men hun fortæller også sig selv at Orr
Shaloms børn de heldige, fordi de bliver taget ind til varme
og kærlighed. Hun siger at hjertestrikket for nogle børn er
den første gang de bliver klædt ordentligt på, at de bløde
materialer omfavner babyerne og er med til at give dem
en oplevelse af tryghed. Elizabeth og hele Orr Shalom er
dybt rørte over at kvinder i Danmark kærer sig så meget
om Israels udsatte men dyrebare børn.

DJV’s overordnede bidrag til Orr Shalom er med til støtte
seks akutte hjem for spæd- og småbørn som i 2020 tog i
mod 38 spædbørn i nød og placerede 27 spæd- og småbørn i varme omsorgsfulde hjem.

Kvindelige soldater ved Vestmuren i Jerusalem

Lone Soldiers og skiftende coronaudfordringer
Af Michal Waisblay, The Lone Soldier Center in Memory of
Michael Levin
På trods af vaccinens udrulningssucces så døjer Israel stadig
med høje smittetal. I begyndelsen af marts var 75% af alle soldater blevet fuldt vaccineret ifølge The Jerusalem Post, men
2,876 soldater var i karantæne og 492 soldater var smittede.
Hvordan håndterer man coronasmitte i et bofællesskab?
Dette var et spørgsmål som vi skulle finde svar på. I løbet
af det sidste år har vi stort set undgået Covid-19 udbrud
i vores bofællesskaber for Lone Soldiers. Men for nylig
løb vi tør for held, og en af vores unge beboere blev testet
positiv for virussen. Denne person havde været i kontakt
med otte andre Lone Soldiers, hvilket betød at alle skulle i
øjeblikkelig karantæne.
Hvad gør man? Hvor starter man?
Den første opgave efter vi konstaterede udbruddet var et
hav af telefonopringninger for at kontakte soldaterne og
deres befalingsmænd. Vi sørgede for at viderebringe oplysninger om tidspunktet for deres kontakt med den smittede.
Bofællesskabets ansvarlige, Moriah, talte med soldaterne i
karantæne på deres respektive tjenesteder for at følge op
på deres situation og hvad LSC kunne yde af assistance.
DJV - side 10

Moriah testede selv positiv for virussen et par dage senere og måtte gå i isolation. Bredere handling var påkrævet og vores stab trådte i aktion. Vi sørgede for at handle
ind for de karantæneramte soldater i vores lejligheder,
koordinerede deres virustest med IDF, sørgede for at de
fik varm mad til Shabbat, medicin og alt andet, de måtte
have brug for i løbet af deres karantæne. Vores boligkoordinator, Naftali, sørgede for at opdatere vores soldaters
befalingsmænd og den overordnede indsats for de karantæneramte.
Takket være Naftali og Moriah, så forløb alting så effektivt som muligt, og alle kom godt igennem karantænen.
Pandemien har stadig en stor effekt på folks hverdag og
er stadig meget krævende at håndtere.
Vi ser frem til om kort tid at højtideligholde Israels mindedag for holocaustofre og faldne soldater, efterfulgt af
fejringen af nationaldagen. Men i skrivende stund ved vi
ikke helt hvad vi kan forvente. Mindedagen vil blive transmitteret over vores Facebook side d. 13. april. Vi håber
at kunne indbyde vores Lone Soldiers til en festlig grill eftermiddag d. 15. april, hvor vi fejrer Israels uafhængighed.
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Kvittering for gaver og kontingenter til Dansk-Jødisk Venskab

500, Hanne
Nygaard Borella 200,
Anonym 4.300, Mrk. M/G
Kvittering for gaver og kontingenter
til Birgitte
Dansk-Jødisk
Venskab

JANUAR 2021
Gurli Pedersen 100, Johan Due 500, Anonym 100, Carsten Rützou 300,
JANUAR 2021
Tage Barrit Nielsen 150, Vickie Ann Nielsen 500, Alice Rygaard Nielsen
Gurli Pedersen 100, Johan Due 500, Anonym 100, Carsten Rützou 300, Tage
200, Mrk. HBH 300, Ole Hansen 150, Eva Nielsen Vosegaard 250, Thomas
Barrit Nielsen 150, Vickie Ann Nielsen 500, Alice Rygaard Nielsen 200, Mrk.
& Renate Thomsen 100, Anne Birgitte L. Pedersen 100, Tommy & Kirsten
HBH 300, Ole Hansen 150, Eva Nielsen Vosegaard 250, Thomas & Renate
Vestesen 200, Vinnie Nielsen 300, Peter & Lene Kusk Thomsen 200, Jens
Thomsen 100, Anne Birgitte L. Pedersen 100, Tommy & Kirsten Vestesen 200,
Erik & Else Pedersen 100, Birta Hansen 200, Anonym 100, Irene Poulsen
Vinnie Nielsen 300, Peter & Lene Kusk Thomsen 200, Jens Erik & Else Pedersen
75, Jørgen Anker Hansen 100, Elisabeth & Kurt Melin 100, Anette Pugh
100, Birta Hansen 200, Anonym 100, Irene Poulsen 75, Jørgen Anker Hansen
600, Elsebeth Horst Sørensen 300, Svend Høy 400, Kirsten Nielsen 500,
100, Elisabeth & Kurt Melin 100, Anette Pugh 600, Elsebeth Horst Sørensen
Ninna Pedersen 500, Gerda Hedeby 3.000, Lis Pedersen 100, Svend Oluf
300, Svend Høy 400, Kirsten Nielsen 500, Ninna Pedersen 500, Gerda Hedeby
Riisager 1.200, Torben Gørgens 200, Mrk. S 100, Levi A. Hansen 300,
3.000, Lis Pedersen 100, Svend Oluf Riisager 1.200, Torben Gørgens 200, Mrk. S
Henning & Ellen Tetzlaff 1.870, Annelise Vedel Ruhnau 500, Elisabeth
100, Levi A. Hansen 300, Henning & Ellen Tetzlaff 1.870, Annelise Vedel Ruhnau
Stein 3.100, Jørgen V. Petersen 3.100, Ellen Hansen 1.100, Knud Møller500, Elisabeth Stein 3.100, Jørgen V. Petersen 3.100, Ellen Hansen 1.100, Knud
Christensen 150, Anita Nørgaard 100, Hans Christian Marsbøll 250,
Møller-Christensen 150, Anita Nørgaard 100, Hans Christian Marsbøll 250,
Kjeld Gudmandsen 100, Tove Høst 300, Anette Falk Sheye 17.000, Niels
Kjeld Gudmandsen 100, Tove Høst 300, Anette Falk Sheye 17.000, Niels E.
E. Flensted-Jensen 100, Pia Raaschou 100, Hella Hansen 100, Kaj Moslev
Flensted-Jensen 100, Pia Raaschou 100, Hella Hansen 100, Kaj Moslev 500, Eva
500, Eva Nørby Nielsen 100, Martha Hansen 1.000, Lis Bech 200, Hanne
Nørby Nielsen 100, Martha Hansen 1.000, Lis Bech 200, Hanne Buch Nielsen
Buch Nielsen 200, Gudrun Larsen 100
200, Gudrun Larsen 100

Fattige og nødstedte jøder:

Fattige og nødstedte jøder:
Grethe Jørgensen 500 O.Sh. Anonym 500, Charlotte Knudsen 300,
Grethe Jørgensen 500 O.Sh. Anonym 500, Charlotte Knudsen 300, Anne
Anne Maria L. Zachariassen 320, Mrk. KIG 500 O.Sh., Rita Madsen
Maria L. Zachariassen 320, Mrk. KIG 500 O.Sh., Rita Madsen 1.000, Karin
1.000, Karin Dianne Kampp 100, Anonym 1.500 O.Sh., Ove Pedersen
Dianne Kampp 100, Anonym 1.500 O.Sh., Ove Pedersen 200, Anonym 100,
200, Anonym 100, Ove Stage 200, Lis Pedersen 250 O.Sh. og 250 L.S.,
Ove Stage 200, Lis Pedersen 250 O.Sh. og 250 L.S., Anni Bak Frank 200, Kjeld
Anni Bak Frank 200, Kjeld Gudmandsen 200 L.S., Noomi E. GrønbækGudmandsen 200 L.S., Noomi E. Grønbæk-Dam 200 AKI, Angela Liana Maniur
Dam 200 AKI, Angela Liana Maniur 500 AKI, Kirsten Genach 800 AKI,
500 AKI, Kirsten Genach 800 AKI, Mrk N.N. 200, Ole Erik Kristjansen 100 AKI,
Mrk N.N. 200, Ole Erik Kristjansen 100 AKI, Gudrun Larsen 300 AKI
Gudrun Larsen 300 AKI

Chanukkah-gave
Chanukkah-gave
Charlotte Knudsen 1.300, Esther Sørensen 1.000, Hanne Pedersen
Charlotte Knudsen 1.300, Esther Sørensen 1.000, Hanne Pedersen 1.000,
1.000, Hanne Møller Fredberg 200, Axel Sørensen 300, Grethe Jytte
Hanne Møller Fredberg 200, Axel Sørensen 300, Grethe Jytte Christensen
Christensen 1.000, Onsdagstræf Karlslunde Strandkirke 2.540, Hanna
1.000, Onsdagstræf Karlslunde Strandkirke 2.540, Hanna Juul Larsen 1.500,
Juul Larsen 1.500, Henriette Juul Larsen 1.500, Doris Ingrid H. Larsen
Henriette Juul Larsen 1.500, Doris Ingrid H. Larsen 1.500, Ruth Christensen
1.500, Ruth Christensen 500, Ellen Hansen 20.000, Karen Marie
500, Ellen Hansen 20.000, Karen Marie Tolsgaard 300, Øjvin Landwehrjohan
Tolsgaard 300, Øjvin Landwehrjohan Rasmussen200, Birte Jørgensen

800, Anonym 10.000, Karen Margrethe Mikkelsen 200, Mrk. S. 2.000,

Rasmussen200, Birte Jørgensen 500, Hanne Birgitte Nygaard Borella 200,
Peter Madsen 200, Lillian Lindholm Madsen 1.000, Britta Larsen 1.000
Anonym 4.300, Mrk. M/G 800, Anonym 10.000, Karen Margrethe Mikkelsen
200, Mrk. S. 2.000, Peter Madsen 200, Lillian Lindholm Madsen 1.000, Britta
FEBRUAR 2021:
Larsen 1.000

Johan Due 500, Gurli Pedersen 100, Bedegruppe Karlslunde Strandkirke
300, Charlotte G. Knudsen 100, Tage Barrit Nielsen 150, Vickie Ann
FEBRUAR 2021:
Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard 135, Alice Rygaard Nielsen 100,
Johan Due 500, Gurli Pedersen 100, Bedegruppe Karlslunde Strandkirke 300,
Mrk HBH 300, Birta Hansen 200, Peter & Lene Kusk 200, Jens Erik &
Charlotte G. Knudsen 100, Tage Barrit Nielsen 150, Vickie Ann Nielsen 500,
Else Pedersen 100, Thomas og Renate Thomsen 100, Lisbeth ScharlaInge & Kim Thinggaard 135, Alice Rygaard Nielsen 100, Mrk HBH 300, Birta
Friis 1.100, Anne-Birgitte L. Pedersen 100, Anonym 100, Jørgen Anker
Hansen 200, Peter & Lene Kusk 200, Jens Erik & Else Pedersen 100, Thomas
Hansen 100,Aage Kristensen 400, Elsebeth Horst-Sørensen 500,
og Renate Thomsen 100, Lisbeth Scharla-Friis 1.100, Anne-Birgitte L. Pedersen
Kirsten Nielsen 500, Anette Pugh 500, Ninna Pedersen 500, Else Marie
100, Anonym 100, Jørgen Anker Hansen 100,Aage Kristensen 400, Elsebeth
Vig 5.000, Ole Hansen 150, Lene Bargsteen 100, Vinnie Nielsen 300,
Horst-Sørensen 500, Kirsten Nielsen 500, Anette Pugh 500, Ninna Pedersen
Henning Næsager 4.200, Ove Stage 200, Lisbeth Frølund Jensen 100,
500, Else Marie Vig 5.000, Ole Hansen 150, Lene Bargsteen 100, Vinnie Nielsen
Lily Elisabeth Kjelkvist 200, Bent Claudi Mortensen 200, Christian K.
300, Henning Næsager 4.200, Ove Stage 200, Lisbeth Frølund Jensen 100, Lily
Christensen 1.000, Birger Aagaard Larsen 100, Ellen Hansen 1.000,
Elisabeth Kjelkvist 200, Bent Claudi Mortensen 200, Christian K. Christensen
Elisabeth Stein 2.000, Jørgen V. Petersen 3.000, Eline Thea Johansen
1.000, Birger Aagaard Larsen 100, Ellen Hansen 1.000, Elisabeth Stein 2.000,
200, Hava & Bjørn Andersen 100, Jette Hyldgaard 300, Leif Erik Niclasen
Jørgen V. Petersen 3.000, Eline Thea Johansen 200, Hava & Bjørn Andersen
2.000, Levi Andreas Hansen 200, Knud Møller-Christensen 150, Anita
100, Jette Hyldgaard 300, Leif Erik Niclasen 2.000, Levi Andreas Hansen 200,
Nørgaard 100, Mrk. HAG 33.000, Niels Flensted-Jensen 100, Mary &
Knud Møller-Christensen 150, Anita Nørgaard 100, Mrk. HAG 33.000, Niels
Jørgen E. Matthiesen 400, Niels Madsen 100, Inger Kjeldsen Kristensen
Flensted-Jensen 100, Mary & Jørgen E. Matthiesen 400, Niels Madsen 100,
600, Helle Roldskov Fik 200, Anonym 3.600, Aase & Børge Jensen 500,
Inger Kjeldsen Kristensen 600, Helle Roldskov Fik 200, Anonym 3.600, Aase
Helge Pahus 300, Ulla Schødt 300, Ingo & Gunhild Høgh 200, Lynge
& Børge Jensen 500, Helge Pahus 300, Ulla Schødt 300, Ingo & Gunhild Høgh
Jensen 2.000, Karl & Solveig Kühn 150, Lis Bech 200, Lillian & Frede
200, Lynge Jensen 2.000, Karl & Solveig Kühn 150, Lis Bech 200, Lillian & Frede
Jensen 1.500, Hanne Buch Nielsen 200
Jensen 1.500, Hanne Buch Nielsen 200

Fattige og nødstedte jøder:

Fattige og nødstedte jøder:
Anonym 500, Charlotte G. Knudsen 300 J.A., Mrk. KIG 500 O.Sh., Rita
Anonym 500, Charlotte G. Knudsen 300 J.A., Mrk. KIG 500 O.Sh., Rita Madsen
Madsen 1.000, Mrk. HBH 700 L.S., Gudrun Larsen 300 O.Sh. og 300
1.000, Mrk. HBH 700 L.S., Gudrun Larsen 300 O.Sh. og 300 L.S., Anonym 1.500
L.S., Anonym 1.500 O.Sh., Karin Dianne Kampp 100, Edith Aggeboe 200
O.Sh., Karin Dianne Kampp 100, Edith Aggeboe 200 J.A., Anni Bak Frank 300,
J.A., Anni Bak Frank 300, Anne Maria L. Zachariassen 320, Brigitte Torp
Anne Maria L. Zachariassen 320, Brigitte Torp 1.000, Anonym 500 AKI, Grethe
1.000, Anonym 500 AKI, Grethe Jørgensen 500 O.Sh., Lene Bargsteen
Jørgensen 500 O.Sh., Lene Bargsteen 700, Lisbeth Frølund Jensen 400, Mrk.
700, Lisbeth Frølund Jensen 400, Mrk. BVJ 17.000 J.A., Kirsten Genach
BVJ 17.000 J.A., Kirsten Genach 800 AKI

800 AKI
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4700 Næstved

Postboks 50
4700 Næstved
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GUDSRIGET OG ISRAEL
d. 29. - 30. OKT. 2021

’Sæt kryds i kalenderen’: Dansk-Jødisk Venskabs Israel stævne d. 29.- 30. oktober. Sted: Apostolsk Kirke, Filippavej 3. 1928 Frederiksberg. Tema: Gudsriget og Israel.

JØDISKE OG NATIONALE HELLIGDAGE I APRIL/MAJ
4. april – Pesach – Den jødiske påskeuge afsluttes
8. april – Yom HaShoa – Mindedag for Holocaustofre
14. april – Yom Ha’Zikaron - Mindedag for Israels faldne
15. april – Yom Ha’Atzmaut (Israels Uafhængighedsdag)
10. maj – Yom Yerushalaim (Jerusalems Befrielse)
16-18 maj – Shavuot (Pinse)

BØN FOR ISRAEL
Bliv opdateret på situationen i Israel i et godt bønnefællesskab.
Sted: Apostolsk Kirke, Filippavej 3, 1928 Frederiksberg
Den 3. TIRSDAG i måneden kl. 19.30: d. 20/4, 18/5, 15/6
Møderne ledes af Eva Ravn Møenbak og er åbne for alle interesserede.
Velkommen!
MØDERNE AFLYSES, HVIS MYNDIGHEDERNES CORONARESTRIKTIONER KRÆVER DET.

Generalforsamling i Dansk-Jødisk Venskab
Dansk-Jødisk Venskabs Generalforsamling afholdes d. 26. maj kl. 19.00 i Apostolsk Kirke,
Filippavej 3, 1928 Frederiksberg.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden
(se kolofon for kontaktoplysninger) en uge før. Med venlig hilsen, Bestyrelsen
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Årsberetning v/formanden
3. Årsregnskab v/kassereren
4. Valg til bestyrelsen
- Eva Ravn Møenbak (på valg)
- Linda Møller (på valg)
5. Eventuelt
Vue til Jerusalem fra profeten Samuels gravsted - Foto: DJV

