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Juan piirustush- 

arrastuksen parissa 

 

Maggie asukkaiden 

retkellä 
 

 
 

Shalom rakkaat ystävät! 

 

”Herran nimi on vahva torni, hurskas rientää sinne ja saa turvan.” (Sl. 18:10) 

 

Tämä raamatunjae on totisinta totta työssämme Ebenezer - kodissa kaikkine iloineen ja suruineen. 

Päivittäin saamme turvautua Herraan etsiessämme turvaa, voimaa ja rauhaa. Viime kuukausina kaksi 

työntekijäämme on sairastunut syöpään. Keittiössä työskentelevälle Niveenille tehtiin vaikea 

aivoleikkaus, ja hän on käynyt rankoissa hoidoissa jo puoli vuotta. Sosiaalityöntekijämme Regina, 

joka on ollut talossa 21 vuotta, aloitti syöpähoidot puolitoista kuukautta sitten. Lääkärimme Faith 

kaatui pyörällä ja loukkasi olkapäänsä neljä viikkoa sitten, ja joillekin muillekin työntekijöillemme on 

sattunut vahinkoja, joiden takia he ovat joutuneet vähentämään työtuntejaan. Tämä kaikki on 

tapahtunut juuri nyt, kun meillä ei ole tarpeeksi vapaaehtoisia! 

 

Monet asukkaammekin kärsivät vaikeista sairauksista. Rukoilemme joka päivä näiden rakkaittemme 

puolesta ja pyydämme teitäkin rukoilemaan. Jumala on uskollinen ja vastaa itkuumme. Kaksi 

asukkaistamme on toipunut uskomattoman hyvin. A:lla oli aivohalvaus ja hänen näkönsä huononi. 

Muutama kuukausi sitten hän alkoi jo nähdä paljon paremmin, niin että hän tunnistaa ihmiset. Sen 

lisäksi hän pystyy puhumaan ja syömään itse. E. on ollut vuodepotilas yli puolitoista vuotta. 

Kiitämme Jumalaa, että kuukausi sitten hän alkoi puhua selvemmin ja kykenee nyt pitelemään 

lusikkaa ja syömään itse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Pari kuukautta sitten saimme kaksi yllätysvierailua Terveysministeriöstä. Toinen niistä oli illalla. 

Samaan aikaan tehtiin tarkastuskäynti kaikkiin Israelin vanhainkoteihin johtuen yhdessä Haifan 

vanhainkodeista paljastuneesta pahoinpitelytapauksesta. Vierailun jälkeen antamassaan raportissa 

ministeriö korosti, että Ebenezer-koti on erittäin siisti ja ystävällishenkinen, ilmapiiri on rauhallinen ja 

asukkaat kauniisti ja siististi puettuja sekä hyvin hoidettuja. Yhden asukkaan tytär oli sattumalta 

vierailulla äitinsä luona samaan aikaan. Hän sanoi tarkastajille olevansa erittäin tyytyväinen 

Ebenezeriin ja haluavansa itsekin asua siellä vanhuudessaan. Myöhemmin toisen asukkaamme sisar tuli 

vierailulle ulkomailta. Hän oli iloinen nähdessään miten hyvin hänen sisartaan hoidetaan. Tällainen 

palaute on meille tietysti erittäin rohkaisevaa! 

Helmikuussa saimme kotiin kaksi uutta asukasta: Juanin Tel 

Avivista ja Maggien Haifasta. Maggien huone on vastapäätä 

hänen monivuotisen ystävänsä Naomin huonetta! Molemmat 

ovat kotiutuneet hyvin ja ovat onnellisia. He työskentelevät 

mielellään toimintaterapiahuoneessa – Juan piirtää ja Maggie 

kutoo ryijyjä. Nettisivuillamme voitte nähdä heidät ”Our 

Heartbeat” - sivulla https://www.ebenezer.co.il/our-news-and-

events. 

 

 

 

Asukkaidemme vuosittaisella retkellä heinäkuun 6. 

päivänä kävimme Utopia – nimisessä 

orkideapuistossa. Puistossa on monia erilaisia 

kukkia ja kasveja, mutta sen kohokohta ovat 

19.000 orkideaa, jotka kasvavat puissa, kivien 

välissä ja ruukuissa ympäri puistoa. Kierroksemme 

päättyi hyvään lounaaseen ja mukavaan 

yhdessäoloon. Nukuimme kaikki hyvin raikkaassa  

ulkoilmassa viettämämme ajan ansiosta. Voit lukea enemmän retkestämme kuvineen osoitteessa 

https://www.ebenezer.co.il/single-post/2017/06/28/Enjoying-at-the-Utopia-Park 

https://www.ebenezer.co.il/our-news-and-events
https://www.ebenezer.co.il/our-news-and-events
https://www.ebenezer.co.il/single-post/2017/06/28/Enjoying-at-the-Utopia-Park


 

Vapaaehtoisem

me Bella palasi 

kotimaahansa 

Ennen kuin saamme luvan vuode-osaston rakentamiselle, vuodepotilaiden osuus saa olla ainostaan 

10% kodin asukasmäärästä. Kun asukas tulee huonokuntoiseksi meidän on anottava lupaa, jotta 

saamme jatkaa hänen hoitoaan Ebenezerissä. Nyt meillä on 30 asukasta ja 4 vuodepotilasta. 

Edellisen hakemuksemme tuloksena saimme yhden vuodepaikan lisää kotimme korkeatasoisuuden ja 

ainutlaatuisen ilmapiirin ansiosta. Meille sanottiin kuitenkin, että tarkastuksia ja vaatimuksia tullaan 

lisäämään nyt kun vuodepaikoja on enemmän. Tämä vahvistaa tietysti entisestään vuodeosaston 

rakentamisen tärkeyttä! 

Rakennusprojektin piirustukset on nyt hyväksytty Haifan kaupungin 

suojeluvirastossa. Kesäkuun lopussa tapasimme kaupungin pääarkkitehdin, 

joka oli tyytyväinen piirustuksiin. Heinäkuun loppuun mennessä 

tapaamme kaupunginjohtajan, joka päättää suunnitelman hyväksymisestä. 

Pyydämme Jumalan johdatusta jokaiseen vaiheeseen. Arkkitehtimme 

Amos Livnat tiimeineen on tehnyt kaiken mahdollisen luodakseen 

Ebenezerin uuden ulkokuoren, joka sopii alueen muihin rakennuksiin, 

mutta pitää sen niin vaatimattomana ja helposti lähestyttävänä kuin 

mahdollista.  

 

Toivoisimme, että asiat menisivät eteenpäin nopeammin ja näkisimme jo laastia levitettävän. Tarve 

rakennustöiden aloittamiselle on suuri. Pyydän teitä rukoilemaan meille viisautta ja kaikille 

paikallisille viranomaisille valmiutta päättää luvasta pian. Pyydän teitä puhumaan ja kirjoittamaan 

ystäville, uskoville ja Israelin ystäville vanhuksistamme ja vuodeosaston kiireellisestä tarpeesta. 

Luotamme JUMALAAN ja HÄNEN apuunsa. Kaikki apu on suuriarvoista, ja olemme kiitollisia 

jokaisesta lahjoituksesta, pienestä ja suuresta. (Ebenezerin pankkitiedot: Pankki Mercantile Discount 

Bank, Haifa Business Center, Pankin osoite: 147 Bar-Yehuda St., Nesher, Pankin numero: 17, Konttori  

650, Tilinro IL20 0176 5000 0001 2080 995). Varojen kertymistä voi seurata nettisivullamme 

https://www.ebenezer.co.il/nursing-ward-project   Sivua päivitetään viikoittain. 
 

Rakennusprojektin ohella suunnittelemme vuodeosaston tulevaa hallintoa ja hoitovalmiutta. 

Olemme jo aloittaneet säännöllisen terveydenhoitohenkilöstön koulutuksen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kiitämme teitä kaikkia uskollisesta tuestanne kodillemme – rukouksista ja lahjoista, 

joita olette lähettäneet meille rohkaisuksi työssämme Jeesukseen uskovien vanhusten parissa Israelissa. 

Pyrimme kodissamme antamaan riittävän elintason ja hengellisen ympäristön niille, jotka ovat itse 

palvelleet Jumalaa vuosikaudet. Pyydämme teitä rukoilemaan edelleen puolestamme juuri nyt, kun 

elämme tärkeiden haasteiden keskellä. Rukoilkaa voimia ja Jumalan apua kesäkuukausiksi, kun 

kuumuus koettelee ja useat työntekijät lähtevät lomalle, ja meillä on henkilövajausta. 

 

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua! 

                   

        Rakkain terveisin, 

        Johnny and Shoshana Khouri 

 

Alkuvuoden aikana olemme jo hyvästelleet kolme upeaa vapaaehtoista: Marien 

Norjasta, Emmyn Hollannista ja Bellan Saksasta. Heistä nuorin, Bella, halusi tulla 

Ebenezeriin ennen kuin aloittaa yliopisto-opinnot syksyllä. Olemme kiitollisia 

hänen suuresta avustaan. Vapaa-aikanaankin hän auttoi muita loppumattomalla 

kärsivällisyydellä ja rakkaudella. Hänellä oli aina ystävällinen hymy kasvoillaan, ja 

hän oli halukas auttamaan ja kävelemään ylimääräisen virstan. Hän sanoi 

Ebenezeristä mm, että se on paikka kasvaa. Meitä rohkaisee tietää, että tänne 

tulevat eivät ainoastaan anna vaan myöskin saavat. 

 

https://www.ebenezer.co.il/nursing-ward-project

