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Med fingeren på pulsen     
Av Dr. Faith Goldberg, Lege, Ebeneserhjemmet  

 

Små mirakler i tredje etasje.  

Finnes det små mirakler? Dette funderer jeg på mens jeg skriver overskriften til denne artikkelen. Er 

ikke Guds innblanding i våre liv alltid noe utenom det vanlige? Noen ganger går vi kanskje glipp av Hans fingeravtrykk i 

dagliglivets rutiner? Jeg vet at jeg gjør det.  

Jeg ser Guds fingeravtrykk i alt arbeidet som blir gjort i arbeidsstua i tredje etasje. 

Ebeneserhjemmet er velsignet med en romslig arbeidsstue. Den er godt utstyrt med 

håndarbeidsmateriale (det meste er gaver). Heather og hennes team av trofaste 

voluntører tar imot interesserte beboere og tilbyr et stort utvalg av aktiviteter. Det er 

brodering, strikking, enkel teppeveving og kurvfletting. Når beboerne engasjeres i 

kreativt arbeid blir hendenes motoriske ferdigheter opprettholdt, samtidig som 

hukommelsen også blir skjerpet.  

Min mann, Jonathan, underviser i kunstmaling i arbeisstua om formiddagen på 

onsdager. En onsdag morgen undersøkte jeg en av beboerne på kontoret mitt i første etasje.  "Jeg gleder meg slik til å 

gå opp til tredje etasje,"  sa hun, " Når jeg er på første etasje føler jeg meg syk 

og gammel, men når jeg begynner å male, glemmer jeg at jeg er gammel." De 

fleste av beboerne begynte å male på sine gamle dager, noen da de var 80 eller 

90 år. De lager fantastiske oljemalerier som kan rammes inn og henges på 

rommet, eller bli gitt bort som gaver. Antoinette, for eksempel, har skrevet en 

andaktsbok, og i slutten av boken har hun trykt 

bilder av sine malerier. En annen av våre beboere, 

Juan, levde tidligere av å male og å spille orgel. 

Nå tegner han kort og bilder som blir solgt til 

besøkende (de kan også kjøpes gjennom 

Ebenesers nettside). Inntektene blir så brukt til å 

kjøpe utstyr til arbeidsstua. 

Uten å gå i detaljer om beboernes helse er jeg som 

lege imponert over hvordan enkelte beboere har 

overvunnet betydelige fysiske utfordringer og nyter å utøve sine kreative gaver. 

Atmosfæren på arbeidsstua blir ofte kommentert av gjester som kommer innom; i 

bakgrunnen høres lovsangsmusikk, Heather og de frivillige arbeiderne smiler muntert, en tralle med kaffe og kjeks står 

i et hjørne og veggene er dekt med broderte oppheng med bibelvers. "Kreativitet er så viktig for humøret og for 

selvfølelsen," sier Heather. "Den følelsen av å ha oppnådd noe som vi får når vi viser fram det vi har laget, og 

komplimentene vi får; alt dette bidrar til opplevelsen."

Heather og Betty- 
håndarbeidslærerne 

Anja og kunstlæreren, Jonathan 

Naomi og albumet med 
hennes malerier 

     September 2019 
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Brød og Fisk - Andakt 
av Johnny Khoury, Direktør, Ebeneserhjemmet 
 

 

For ikke så lenge siden, i en av morgenandaktene her, delte jeg med beboerne at jeg i løpet av 

årene har lært å sette pris på antikviteter. Det er noe med vår modning i årenes løp som gjør at vi 

setter pris på gamle ting, og nei, det har ikke bare med nostalgi å gjøre. Den ekte verdien av en antikvitet 

kommer av tiden som håndtverkeren eller kunstneren investerte i den. Dette sees i utformingen, detaljene og unikheten i 

tingen ( i motsetning til masseproduksjon). 

En av utfordringene for gamle mennesker er lavt selvbilde. Jeg har ofte hørt folk si at de føler seg som en "antikvitet" og at 

ikke mange kjenner deres virkelige verdi. 

Hver "antikvitet" har en historie å fortelle om forholdet mellom håndtverkeren og hans mesterverk. Bare etter å ha lyttet til 

menneskers historie og blitt oppmerksom på detaljene i deres liv, forstår du at dette er Guds vidunderlige mesterverk. Livet 

som startet ved å bli vevd i mors liv (Salme 139:13-16), gir ære til håndtverkeren og skaperen - Gud. 

Paulus skjønte også at når et gammelt menneske merker at kroppen blir gammel, kan det bringe ham til fortvilelse. Men 

samtidig visste Paulus at vi, Guds mesterverk, er knyttet til vår skaper. Gjennom denne tilknytningen får vi ny betydning og 

verdi dag for dag. "Derfor mister vi ikke motet, for om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet 

dag for dag." (2. Kor. 4:16) 

Vi takker Gud for det håpet vi har i en evig bygning (kropp) i himmelen (2. Kor. 5:1). Vi må likevel ikke glemme at hver og 

en av oss er et mesterverk, laget av Gud, selv om vi kan finne det vanskelig å akseptere denne sannheten. 

I mellomtiden minner Paulus oss også på at selv om vi har en fantastisk framtid i vente, så lever vi nå som Guds skapning, 

og vi har en rolle å fylle så lenge det er ånd i oss. "For vi er hans verk, skapt til gode gjerninger, som Gud på forhånd har 

lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem." (Efeserne 2:10) 
 

Hva er nytt?  
av Christie Livingstone, Sekretær, Ebeneserhjemmet  
 

Jeg elsker å gå opp på arbeidsstua vår; den fredelige atmosfæren, se hvordan beboerne jobber, 

det er alltid noe nytt der ... jeg liker alt! Arbeidsstua er så viktig for Hjemmet og har ved flere 

anledninger vært framhevet på vår nettside. Det er alltid mye å fortelle derfra, men enda bedre; kom og se selv!                                                                                                                                                                                     

Noen beboere er "faste medlemmer" på arbeidsstua. Det er Tsnua, som broderer flotte bibelvers og blomster, fugler 

eller andre søte motiv på duker, servietter og håndklær, Svetlana, som broderer landskap i korssting, Rachel, som vever 

små matter, Antoinette, som hekler eller Maggie, som fletter kurver. Mange andre beboere deltar også. Størst antall 

deltagere har vi på onsdager, når det er malekurs. Venner av  hjemmet og voluntører som har fri deltar også. Det blir 

mye livlig samspill når alle ser at fargene og linjene blir til de formene og gjenstandene som de forstilte seg i sitt indre. 

Beboernes personlighet kommer til uttrykk gjennom fargevalg; levende, lyse, kjølige, pastell, og også  gjennom valg av 

tema i det de lager. Naomi, som liker å male bibelske hendelser, har laget et album med kopier av maleriene sine og 

viser den fram når hun har gjester. Barna hennes elsker kunstverkene hun har laget og tar gjerne med orginalene hjem 

etter å ha vært på besøk.  

Stående ved siden av det lille bordet sitt tegner Juan med dristige strøk over et stort ark. Snart forvandles strøkene til 

bibelske karakterer og mange er omkranset av engler som holder en trompet. Slik kommenterte noen Juan sitt arbeid 

på nettsiden vår; "Jeg ble så velsignet av å ta meg tid til å se nøye på hvert fantastiske bilde som du har tegnet. Så mye 

å få med seg, detalj for detalj. Ansiktene du tegner er så fylte av sjel." Et bilde er verdt mer enn tusen ord! Ta deg  

gjerne tid til å besøke fotogalleriet på nettsiden vår og siden til Juan Onassis. Det er verdt å ta en titt på den vakre 

kunsten som beboerne våre har laget.  


