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Uutiskirje 2/2014 
 

Shalom rakkaat ystävät! 
 

Monasti minulta kysytään, että millaista on työskennellä Ebenezer -kodissa. Vastaukseni on:"Ei koskaan tylsää!" Koskaan ei 

todellakaan ole ollut pitkäveteistä. 

Edellisessä kirjeessä pyysimme rukoilemaan erityisesti kesän puolesta, jolloin on aina haasteita, koska monet työntekijät ovat 

lomalla. Kesä oli todellakin haastava! Useat työntekijät sairastuivat, ja jotkut joutuivat olemaan poissa pidemmän ajan. Lisäksi Gazan 

operaation aikana elokuussa jotkut uudet vapaaehtoiset ilmoittivat lyhyellä varoitusajalla, että he ovat päättäneet lykätä tuloaan 

syksyyn. Meidän täytyi löytää sijaisia varmistaaksemme kodin toiminnan. Vaikka operaatio oli maantieteellisesti verrattain kaukana 

meistä emme voineet sulkea itseämme sen ulkopuolelle niinkuin eivät useimmat israelilaiset voineet. Olemme kaikki surullisia 

operaation aiheuttamista menetyksistä molemmilla puolilla. 

Monien eturintamalla olleiden sotilaiden vanhempien tavoin valvoimme Shoshanan kanssa öitä. Kiitämme Jumalaa, että hän varjeli 

tyttäremme, joka koki sodan fyysisesti, henkisesti ja hengellisesti. 

Haifassa hälytys kuultiin vain kerran, eräänä yönä klo 03.00. Heti hälytyksen kuultuani riensin tarkistamaan tilanteen Ebenezerissä. 

Helpotuksekseni (ja hämmästyksekseni) näin joidenkin asukkaiden menneen kerroksensa turvahuoneeseen niin kuin olimme 

harjoitelleet. Muut asukkaat eivät kuulleet hälytystä vaan saivat nukkua häiriintymättä läpi yön. 
 

Jumalan armosta ja runsaiden lahjoitusten avulla olemme saaneet loppuun 

suoritetuksi vedenlämmitysjärjestelmän uusimisen. Järjestelmä muutettiin 

dieselöljystä kaasulla toimivaksi.  

Sen lisäksi, että uusi järjestelmä säästää lämmityskustannuksia (ylläpitokustannukset 

ovat halvemmat) se on puhtaampi ja varmistaa veden lämpötilan pysymisen 

korkeana estäen siten bakteerien syntymisen (Terveysministeriö vaatimusten 

mukaisesti). Tämä muutos oli tarpeellinen ajatellen suunnitteilla olevan hoito-osaston 

rakentamista. Sen lisäksi on vedenkiertopumpun asentamisen ansiosta tullut säästöä 

vedenkulutuksessa, koska nyt asukkaat saavat kuumaa vettä melkein heti hanan 

avattuaan. 
 

 

Syksyllä kun valmistauduimme vaihtamaan keskusilmastointilaitetta 

viilennyksestä lämmitykseen huomasimme, että lämmitysjärjestelmä 

oli romahtamaisillaan. Ensin toivoimme, että voisimme odottaa Osa 

vanhaa kevään lämpimämpiä säitä ennen kuin vaihtaisimme 

järjestelmän Vedenlämmitysjärjestelmää ja siten valmistautua työn 

vaatimiin suuriin taloudellisiin kustannuksiin. Kun tutkimme 

järjestelmää tarkemmin huomasimme kuitenkin, että kyseessä oli 

hätätilanne. Selvisi, ettei kannattanut yrittää korjata vanhaa vaikeasti 

hoidettavaa laitteistoa, koska putket olivat liian ruosteiset ja jotkut 

hanat ja valvontajärjestelmät eivät enää toimineet kunnolla. Melkein 

40 v. vanha laitteisto oli tehnyt tehtävänsä ja ainoa vaihtoehto oli asentaa uusi. Kiinteistöpäällikkömme David on jo suunnitellut 

kattavamman ja tehokkaamman laitteiston, joka toimii myös kaasulla (kuten lämminvesi-järjestelmämmekin). Olemme kiitollisia 

Jumalalle lämpimistä päivistä, jotta vaihtotyöt on saatu käyntiin, ja toivomme pian saavamme uuden järjestelmän käyttöön. 
 

Olemme myös saaneet lisäkerroksen ja 12 vuoteen hoito-osaston suunnittelutyön melkein valmiiksi. Pitkän harkinnan tuloksena 

olemme päättäneet tutkia mahdollisuutta rakentaa Ebenezerin vieressäolevan parkkipaikan alle maanalainen tila hoito-osaston 

käyttöön hätätapauksia varten. Vastaavanlainen on Haifan suurimmassa sairaalassa Rambamissa. Verrattuna nykyisen hoito-

osaston uudistamiseen määräysten mukaiseksi kustannukset laskisivat ja rakennuslupia voitaisiin hyödyntää paremmin. Lähipäivinä 

lähetämme nämä suunnitelmat Terveysministeriön arvioitaviksi ja hyväksyttäviksi. Kun Terveysministeriön hyväksyminen on saatu 

voimme kääntyä Haifan kaupunginhallituksen puoleen ja anoa rakennuslupaa. Tarvitsemme paljon viisautta ja johdatusta tässä 

monimutkaisessa asiassa ja pyydämme teitä muistamaan meitä rukouksin. 

Kaasulla toimiva vedenlämmitys  

vedenlämmitysjärjestelmää Osa vanhaa  



Marraskuussa Sosiaaliministeriö suoritti vuotuisen perusteellisen tarkastuksen Ebenezer -kodin toimiluvan uudistamista varten. 

Heidän johtava sairaanhoitajansa vahvisti suunnitelmiamme toteamalla, että hoito-osastosuunnitelmamme on oikea ja sille on 

ilmeinen tarve maamme ja koko maailman nykytilanteessa. Näyttää siltä, että lähivuosina hoitokotipalvelut tulevat keskittymään 

hoito-osastoihin. Joka tapauksessa hoito-osasto on tärkeä, jos halutaan varmistaa palvelun ja hoidon jatkuvuus hoitokodeissa, joissa 

on sekä itsenäisiä että hoitoa tarvitsevia asukkaita. 
 

Uuden vuoden juhlassa hyvästelimme sitoutuneen hoitajamme Vibike Lukatzin, joka jäi eläkkeelle monen vuoden palvelun jälkeen.  

Eräs asukkaistamme lausui liikuttavat lähtösanat, joilla hän kuvasi Vibikeä puutarhuriksi, joka hoiti uskollisesti jokaista kukkaa 

Jumalan puutarhassa. 

 

Viimeisen puolen vuoden aikana kolme näistä kukista on päässyt Taivaan kotiin: 

Miriam Munce (92): syntyi USA:ssa ja oli hyvin kiintynyt juutalaiseen perinteeseen. Hän tuli uskoon Jeesukseen kahden lapsensa 

ihmeparantumisten kautta, kun uskovat rukoilivat heidän puolestaan: tytär parani pääkallovaurioista, jonka hän sai 

pudottuaan toisesta kerroksesta ja poika parani silmäsyövästä. Miriamin mies tuli uskoon myöhemmin sen jälkeen 

kun heidän toinen poikansa kuoli koulussa. Isä ei koskaan toipunut pojan traagisesta kuolemasta ja kuoli kaksi vuotta 

myöhemmin sydänsuruun. Seitsemän vuotta myöhemmin Miriam meni uusiin naimisiin ja toteutti unelmansa muuttaa 

Israeliin. Hän asui Kesareassa ja liittyi Beit Asafin messiaaniseen seurakuntaan. Hän jätti jälkeensä pitkän listan 

ihmeitä, jotka Jumala teki hänen elämässään. 

 

Inna Weisburd (92): oli syntynyt Ukrainassa Stalinin hallinnon aikana. Hänen isänsä oli uskonnollisesta juutalaisesta perheestä, äiti 

oli ateisti. 18-vuotiaana Inna koki Ensimmäisen maailmansodan. Jumalan armosta hän pääsi pakenemaan natseja ja 

kohtalokkaita pommituksia. Kerran hän löysi turvan muiden kanssa talon kellarissa. Catherine, 11-vuotias tyttö, joka 

oli samassa kellarissa, näki pelon Innan silmissä ja neuvoi tätä rukoillemaan Jumalaa. Se oli ensimmäinen kerta kun 

Inna rukoili. Jälkeenpäin hän huomasi, että rakennus, jonka kellariin he olivat paenneet, oli ainoa alueen  

pommituksissa säästynyt rakennus. Toisella kertaa hän pelastui rukoiltuaan Jumalalta apua ollessaan yksin 

myrskyssä. Yllättäen kuin tyhjästä ilmestyi nainen, joka sanoi hänelle minne mennä. Eräs ystävä lainasi Innalle Raamatun, josta 

tämä oppi enemmän Jumalasta, joka pelasti hänet kerta toisensa jälkeen. Tultuaan uskoon Inna liittyi erääseen maanalaiseen 

seurakuntaan. KGB esti 14 vuoden ajan häntä muuttamasta Israeliin, mutta saksalainen pastori, jonka tytär oli vapaaehtoisena 

Ebenezerissä, auttoi häntä. Inna sanoi, että Psalmi 91 on oleellinen osa hänen elämäänsä. 
 

Hans Meyer (94): syntyi Haifassa. Hänen isänsä oli sveitsiläinen ja äiti saksalainen, joka naimisiin mentyään jätti Templeri-

yhdyskunnan. Hans kasvoi Aloni Abbassa. Hän oli hyvin kiintynyt Israelin messiaanisten juutalaisten historiaan. Hän 

tapasi vaimonsa Estherin työskennellessään sähkömiehenä Beit Shalom -hotellissa. Avioiduttuaan Hans työskenteli 

Elias seurakunnassa Haifassa kiinteistönhoitajana. Hän asensi sähköt moneen kristilliseen kurssikeskukseen 

Haifassa, esim. Beit Yedidiaan, jossa hän vaimonsa kanssa työskenteli kuusi vuotta. Vuonna 2011 he muuttivat 

Ebenezeriin. Hans odotti innolla Luojansa tapaamista, jota hän palveli hiljaisesti ja uskollisesti. 
 

Ebenezerissä on nyt 25 asukasta, mutta odotamme uusia asukkaista vuoden 2015 alussa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitämme Jumalaa hänen uskollisuudestaan ja kaikkia niitä, jotka tukevat meitä uskollisesti! 

Toivotamme teille siunattua vuotta 2015!  

                                                                                             Kristuksen rakkaudella, Johnny ja Shoshana Khoury. 

Käsitöitä ja kahvila myyjäispäivänä 

Joulukuun alussa meillä oli myyjäiset, joihin tuli iloksemme paljon 

ihmisiä läheltä ja kaukaa. Asukkaidemme tekemien käsitöiden 

lisäksi myynnissä oli eri seurakuntien jäsenten Käsitöitä ja kahvila 

tekemiä käsitöitä ja taidetta. Lisäksi oli oma puuhanurkkaus 

myyjäispäivänä lapsille, veitsenteroitustiski ja kahvila. Kiitän täten 

kaikkia kävijöitä ja niitä, jotka vaikuttivat omalla panoksellaan 

myyjäisten onnistumiseen. 

Juutalaisen uuden vuoden juhlintaa puutarhassa syyskuussa 
  


