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Uuden vuoden juhlintaa 

 
 

Uutiskirje 2/2015 

Shalom rakkaat ystävät!  

 

”Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti” Ef. 4:1 

Tämä jae on ollut useasti mielessäni viimeisten kuukausien aikana sekä omalta että Ebenezer -kodin työn kannalta. Se herättää 

kysymyksiä kuten: Miksi olen täällä? Miksi tämä koti on olemassa? Tärkeä kysymys sen vuoksi onkin:”Olenko kutsumiseni arvoinen? 

Onko kodilla oikeus olemassaoloonsa? Näitä kysymyksiä täytyy tutkia Jumalan kutsun valossa, mutta myöskin kaiken sen valossa 

mitä olemme saaneet aikaan jokapäiväisessä työssämme ja ottaneet huomioon suunnitellessamme tulevaisuutta. 

Huhtikuun 14. pnä 2016 Ebenezer -koti viettää 40-vuotis-juhlaansa! Juhlavalmistelut on aloitettu ja suuri osa juhlasta omistetaan 

menneiden tapahtumien läpikäymiseen korostaen Jumalan loputonta uskollisuutta ja armoa Ebenezeriä kohtaan kuluneiden 

vuosikymmenien aikana. Tämä meille myös toivoa tulevaisuuden suhteen, koska ”Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää 

lupauksensa”. 1. Tess.5:24 

 Me kiitämme Jumalaa, että jälleen kerran olemme saaneet erittäin hyvät raportit Terveysministeriöstä heidän perusteelllisen 

tarkastuksensa jälkeen, joka oli edellytyksenä toimiluvan uusimiselle. 

   Tälläkin kertaa korostettiin kuitenkin hoivaosaston 

rakentamisen tärkeyttä ja kiireellisyyttä, jotta 

tulevaisuudessa kykenisimme tarjoamaan 

asukkaillemme tämän todella tärkeän palvelun, jota 

laki edellyttää. Olemme edistyneet 

rakennuspiirustusten kanssa, mutta tässä vaiheessa 

on vielä voitettavana monta byrokraattista estettä. 

Sen lisäksi Elias-kirkko, joka on meidän viereinen 

rakennus, ja Norjan Israellähetys suunnittelevat 

kirkon tilojen laajentamista. Siksi olemmekin 

suunnitelleet jättävämme rakennussuunnitelmamme 

yhtä aikaa kaupunginvirastoon. Molemmat 

rakennukset sijaitsevat samalla Luterilaisen            

Maailmanliiton omistamalla tontilla. 

 
 

Kaiken tämän lisäksi olemme rohkaistuneita Jumalan toiminnasta jokapäiväisessä elämässämme. On suuri siunaus kuulla 

muutaman päivän poissa olleen asukkaan sanovan palatessaan: ”On hyvä olla taas kotona!” Viimeisen puolen vuoden aikana 

olemme saaneet neljä uutta asukasta: Antoinette Jerusalemista, Paula Bat Yamista, Rachel Bnei Ayishista ja Ron Haifasta. Tällä 

hetkellä kodissa on 29 asukasta, joiden keski-ikä on 86 v. 

 Jokaisella Ebenezeriin muuttavalla on oma ainutlaatuinen kertomuksensa siitä, mikä toi heidät sinne. 

Antoinetten kertomus kruunaa Ebenezer -kodin olemassaolon tärkeyden. Kun hän jätti hakemuksensa hänen 

oli tarkoitus tulla yhdessä 44 vuoden aikaisen hyvän ystävänsä Susanin kanssa. Antoinette ja Susan olivat 

olleet yhdessä työssä Ranskassa ja Afrikassa. He muuttivat Israeliin vuonna 1987 ja asuivat yhdessä 

Jerusalemissa. Kun heidän anomuksensa oli hyväksytty he molemmat sairastuivat ja joutuivat sairaalaan. 

Heidän terveydentilansa vaihteli usean viikon ajan ja lopulta Susan kuoli. Antoinetten terveys ei antanut 

hänelle mahdollisuutta palata kotiinsa emmekä voineet ottaa häntä Ebenezeriin, koska meillä ei ole lupaa 

ottaa vuodepotilaita. Hänet vietiin vanhainkotiin  Jerusalemiin, jossa hän oli muutaman kuukauden. Hyvän ystävän menettämisen 

aiheuttaman surun lisäksi Antoinetten oli kestettävä yksinäisyyttä ja jopa hyljeksintää muiden asukkaiden taholta. Kuitenkin kahden 

jerusalemilaisen uskovan ystävän päättäväisten ponnistusten ansiosta hän sai tarvitsemaansa huolenpitoa ja lääkehoitoa, joiden 

ansiosta hänen terveytensä parani, niin että hänet voitiin ottaa Ebenezeriin. Antoinette tuli ristiriitaisin tuntein. Hän oli menettänyt 

uskonsa ihmisiin ja ajatteli, että 89 vuoden iässä ei ollut enää mitään syytä elää, koska  kukaan ei tosissaan välittänyt hänestä. 

Olemme kiitollisia Jumalalle, että nämä pelot osoittautuivat vääriksi. Nyt monta kuukautta Ebenezerissä oltuaan Antoinette ikävöi 

kyllä yhä ystäväänsä, mutta hän kokee saavansa todellista rakkautta ja lohdutusta sisarilta ja veljiltä siellä, ja hänen kuntonsa on 

parantunut ihmeellisesti. Eräänä päivänä hän sanoi minulle, että hän tuntee kodissa vaikuttavan rakkauden kuin hapen, jota hän 

hengittää. Tällaiset asiat muistuttavat meitä siitä kuinka Jumalan rakkaus kannattaa ja uudistaa meitä ja muuttaa harmaan 

todellisuuden ikuisiksi toivon väreiksi. Meillä vanhainkotina on todella etuoikeus palvella Antoinetten kaltaisia sisaria, jotka omistivat 



Tänäkin vuonna Jumala siunasi meitä lähettämällä meille uskollisia 

vapaaehtoisia. Jotkut heistä olivat olleet vapaaehtoisina 

”hohdokkaammissakin” paikoissa kuin vanhainkoti, mutta me 

näimme heidän palvelussaan todellisen kutsumuksen, joka näkyi 

heidän omistautumisessaan työhön. Tänä vuonna meillä on ollut 

vapaaehtoisia Saksasta, Tanskasta, USA: sta, Meksikosta, 

Sveitsistä, Hollannista, Venäjältä ja Englannista. Lisäksi meille tulee 

silloin tällöin vapaaehtoisryhmiä USA:sta, Tanskasta ja Ruotsista 

lyhyeksi  aikaa auttamaan tarpeen mukaan. Samalla he saavat 

tutustua  Ebenezeriin. 

להקדיש מספר שבועות להתנדבות בבית האבות י., נעמי פ.,  
 שלם ו., נתנאל ג. ומיכל ל.  תפילתנו היא שכן ירבו!

 

 

Lapset aina ilahduttavat asukkaitamme ja saavat hymyn heidän kasvoilleen. 

Monet Haifan kristityt arabikoulut ja lastentarhat  tulivat vierailemaan Ebenezeriin 

joulun aikaan. Kuvassa oikealla on yksi näistä ryhmistä, 5-vuotiaat , jotka  tulivat 

esiintymään, laulamaan ja antamaan lahjoja asukkaille (jotkus lapsista ovat 

kristityistä perheistä). Olemme kiitollisia Jumalalle tästä aloitteesta, joka vahvistaa 

yhteyttä seurakuntien ja asuinalueemme välillä. 

 

 

Vapaaehtoispariskunnan lähtöjuhla 

monet vuodet elämästään toisten palvelemiseen – tämä on kotimme tarkoitus! 
 

 Viime kesänä emme hikoilleeet ainoastaan hirvittävän kuumuuden tai painostavan kosteuden takia vaan myös stressaavan tilanteen 

takia. Olimme vaihtaneet lämmitysjärjestelmän edellisenä vuonna ja 

olimme varautuneet vaihtamaan ilmastointilaitteeen keväällä. 

Huoltomiehemme David suunnitteli kompressorin ja tilasi 

kaikki tarvittavat osat Kiinasta. Kontin oli tarkoitus saapua 

kolmen kuukauden sisällä. Sillä välin rakensimme latteiston 

niin valmiiksi, että  kompressorin tultua voisimme liittää sen 

heti ja laittaa ilmastointilaitteen päälle. Kevät meni, mutta 

petyimme kun kontti ei saapunut kuten luvattu - onneksi sää 

oli miellyttävä. Meidän piti odottaa vielä yksi hermojarepivä 

kuukausi ennenkuin saimme kompressorin ja se voitiin 

asentaa heinäkuun alussa. Kiitämme todella Jumalaa, että 

ilmastointi saatiin toimimaan vain muutamaa päivää ennen 

kuin ensimmäinen todella kuuma jakso alkoi. Kiitämme 

kaikkia järjestöjä, jotka tukivat tämä projektia. Uusi ilmastointi 

säästää energiaa yli 10.000 shekelin (2500 €) arvosta vuodessa. 

 

Myös paikalliset vapaaehtoiset ovat olleet siunaus tänä vuonna. Nämä teinit ja nuoret tulevat joko juuri ennen tai heti jälkeen 

armeijan. Jotkut heistä olivat useita viikkoja, kuten Neomi P., Shalom V., Nathanael G., Michal L., and Versaviah Y. Jotkut olivat 

päättäneet suorittaa yhdyskuntapalvelunsa (joka on osa koulutusohjelmaa) Ebenezerissä – aina parempi! 
 

 
 

Meillä on todella paljon kiitosaiheita kuluneelta vuodelta. Joulukuun lopussa 

kutsuimme asukkaiden perheenjäsenet yhteiseen kiitosjuhlaan. Tällä kertaa 

kokoontumisessa esiintyi asukkaiden jälkipolvi: Alex Atlas, Rachelin (uuden 

asukkaamme) poika, johti laulua seurakuntansa lauluryhmän kanssa ja Or-El 

Mizrachi, Nissimin lapsenlapsi, siunasi meitä laulullaan. 
 

Haluamme vielä kiittää teitä, rakkaat ystävämme, rukouksistanne, uskollisesta 

tuestanne ja rakkaudestanne vuoden aikana. Siunatkoon Jumala teitä ylenpalttisella armollaan! 
 

                Hänen rakkaudessaan, 
  Johnny & Shoshanna Khoury 


