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Ajan hermolla    
Tri Faith Goldberg, Ebenezer-kodin lä ä kä ri 

Haifassa on paljon mäkiä. Sen tietää jokainen siellä pyöräillyt. Kun ensimmäisen kerran 
pyöräilin Välimeren rannalta Karmel-vuoren päälle jyrkkää nousua ylöspäin, 
pohkeeseeni tuli kramppi matkan loppupuolella.  Huohottaen ja hikisenä jatkoin kuitenkin 
vielä pari sataa metriä, ennen kuin hyppäsin pyörän selästä ja kävelin loppumatkan. 
 

Ebenezer -kodin lääkärinä näen joka päivä miten asukkaamme taistelevat ylämäessä terveysongelmien, 
yksinäisyyden, läheisten menetyksen ym. kanssa, mikä ei elämän loppupuolella ole helppoa 
heikkokuntoiselle. Meillä on paljon opittavaa niiltä ihmisiltä, jotka ovat menneet edeltä ja niiltä, jotka 
kulkevat rinnallamme rohkaisten. Olemme myös vastuussa niistä, jotka tulevat jälkeemme. 
 

Kristillisenä kotina Ebenezer kohtaa monia haasteita. Tulevana vuonna on tarkoitus rakentaa Ebenezeriin 
lisäkerros ja remontoida täysin ensimmäinen kerros, johon tulee 14-paikkainen osasto kokoaikaista hoitoa 
tarvitseville asukkaille. Nyt on meneillään suunnittelu- ja varainkeruuvaihe. Tämä on suuri hanke, ja me 
pyydämme teitä rukoilemaan sen puolesta. Tässä kohtaa me muistelemme Kalebin pyyntöä, jonka hän 
lausui 85-vuotiaana:” Anna siis minulle se vuoristo, josta Herra tuona päivänä puhui.” Joosua 14:12 
Tuleeko mieleesi henkilöä, joka on innostanut sinua ja vaikuttanut elämääsi? Joku roolihahmo, jolla on ollut 
sellaisia ominaisuuksia, joita tarvitaan omaan vaellukseen: toivo, ymmärrys, näky, päättäväisyys? 
 

Isäni työpöydällä oli kaikkien potilaskansioiden, rukouskirjeiden ja silmäklinikan piirrosten seassa 
kehystettynä motto: Kuole kiiveten (Die Climing) 
Joskus minua ärsytti tuo lause; miksi hän 67-
vuotiaana lähti vielä uudelleen kokoaikaiseen 
työhön Keski-Aasiaan, vaikka olisi voinut jäädä 
eläkkeelle? Äitini ja minä haimme hänet hänen 
viimeiseltä matkaltaan kotiin Uuteen Seelantiin; 
hän oli 80-vuotias ja sairasti pitkälle levinnyttä 
syöpää. Hän toi mukanaan kansion, johon oli 
koottu projektit, joissa hän oli ollut mukana ja ne, joiden hän vielä toivoi näkevänsä toteutuneina. Nyt 
viisikymppisenä alan arvostaa hänen näkyään ja määrätietoisuuttaan.                      
 

Kiitos että kuljette rinnallamme ja tuette Ebenezeriä 
rukouksin ja taloudellisesti. Tarvitsemme rohkaisuanne ja 
osallistumistannematkaamme. Toivomme teidän pitävän 
yhteyttä meihin.   
Voitte vierailla nettisivuillamme www.ebenezer.co.il tai tulla 
vierailemaan Ebenezeriin. Ottaisimme teidät ilolla vastaan ja 
näyttäisimme kotiamme. Voisitte tavata asukkaitamme ja 
kuulla enemmän työstämme ja rakennusprojektista – 
pyydämme vain kertomaan etukäteen tulostanne.

Kuole kiiveten (Die Climbing)                

”Tee meistä Sinun kiipeilijöitäsi; 

ettemme viivyttelisi kaltevilla rinteillä. 

Täytä meidät uudestaan toivolla, oi Toivon Jumala, 

jotta me, rohkaistuneina, voimme jatkaa ylöspäin  

kuin näkisimme Hänet, joka nyt on näkymätön.” 

Heinäkuu 2018 

 

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 
 

Asukkaita retkellä Genesaretin järvellä 

http://www.ebenezer.co.il/


2 

Leipää ja kalaa – hartauskirjoitus 
Johnny Khoury, Ebenezer - kodin johtäjä 

Kun minulta kysytään, millaista on olla työssä Ebenezerissä, vastaan yleensä:”Ei 

ainakaan pitkästyttävää!” 

Kesäkuun alussa minulla tuli täyteen 20 vuotta palvelua Ebenezer -kodissa,15 niistä kodin johtajana. Näiden 

vuosien aikana olen saanut kokemusta ja syvempää tietoa vanhenemisesta, mutta haasteita riittää jopa 

lisääntyvissä määrin. Ebenezer on ollut ja tulee olemaan minulle ”uskon koulu”. Taloudelliset haasteet ja 

monenlaiset ihmiset eri yhteyksissä (asukkaat ja heidän omaisensa, työntekijät, vapaaehtoiset, paikalliset 

viranomaiset jne.) voivat olla haastavia. Siksi rukoilen usein Psalmin 121:1-2 hengessä:”Minä nostan silmäni 

vuoria kohti. Mistä saan avun?” Kun sitten kysyn itseltäni, mitä nuo vuoret symbolisoivat, ymmärrän, että 

ne ovat oikeastaan niitä suuria haasteita, joiden kanssa kamppailemme. Selvästikin ”Minä saan avun 

Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan. 

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Pitäisikö minun rukoilla Jumalaa antamaan voimaa valloittaa vuori? 

Niinkin voi tietysti tehdä, mutta on toinenkin vaihtoehto eli rukoilla, että Jumala tasoittaa vuoren! 

Sakaria 4:6-7: ”Näin kuuluu Herran sana Serubbabelille:”Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni,” 

sanoo Herra Sebaot. Mikä luulet olevasi, sinä suuri vuori, Serubbabelin edessä? Tasangoksi sinun täytyy 

tulla! Hän on asettava paikalleen ylimmän kiven, ja huudot kuuluvat:”Menestys tälle temppelille!” Jumala 

ei ole ainoastaan taivaan ja maan luoja, vaan Hän on myös Jumala, joka”siirtää vuoria kuin huomaamatta”. 

(Job 9:5) 

Rakennus- ja korjausprojekti, johon kuuluu vuodeosaston korjaus, on valtavan iso projekti meille. Me 

vertaamme sitä Mount Everestiin..., mutta me uskomme, että yhteisellä rukouksella Jumala voi tasata 

tämän korkean vuoren. Rukouksemme on, että Jumala olisi tämän projektin ylin kivi. 

 

Mitä uutta?  
Christie Livingstone, Ebenezer -kodin sihteeri 
 

 

Vuosi 2018 alussa saimme toivottaa tervetulleeksi uuden asukkaamme Natalian, joka 

tuli tammikuun 1. päivänä. Hän on hyvin iloinen ja sosiaalinen. Hän sopeutui nopeasti 

uuteen elämäänsä ja tunsi pian olevansa Ebenezer - 

perheen jäsen. 

Tammi-toukokuun välisenä aikana viisi asukastamme pääsi Taivaan kotiin. Olemme kiitollisia, että saimme 

tuntea heidät niinä vuosina, kun he olivat Ebenezerissä. Muistotilaisuudessa viime viikolla monet asukkaat 

ja työntekijät muistelivat, miten nämä edesmenneet sisaret olivat olleet heille siunaukseksi. Ennen kuin 

heidän kuntonsa heikkeni, he koskettivat monien ihmisten elämää. Carol, yksi vakituisista 

vierailijoistamme, puhui etuoikeudestaan saada viettää Miassarin kanssa tämän kolme viimeistä viikkoa ja 

nähdä hänen silmissään Jumalan rakkauden silloinkin, kun hän ei enää kyennyt puhumaan. Nyt rukoilemme 

heinäkuussa tulevan uuden asukkaan puolesta. 

Kesän kuuma jakso on tulossa, ja meillä on haasteita pitää koti sopivan viileänä rakkaille asukkaillemme. 

Pyydämme teitä rukoilemaan, että Jumala täyttäsi kaikki heidän tarpeensa ja antaisi meille työntekijöille 

viisautta, rakkautta, myötätuntoa ja kärsivällisyyttä palvelutyöhömme. 


