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Uutiskirje 1/2016 
Shalom rakkaat ystävät! 
 

Useammin kuin kerran olen kuullut asukkaamme Elin sanovan: ”Minne 80 vuotta on mennyt?”  Noista sanoista tulee sellainen 

vaikutelma, että mitä pitempään elämme sitä lyhemmiltä vuodet tuntuvat... 

On vaikea uskoa, että on kulunut jo puoli vuotta edellisestä uutiskirjeestä ja 40 vuotta 

on kulunut siitä, kun Ebenezer –koti ensimmäisen kerran avasi ovensa! 14.4. 

juhlimme tuota erityistä tapahtumaa 350 vieraan läsnäollessa. Monet heistä tulivat 

ulkomailta erityisesti tuota juhlaa varten. Tuon juhlan tarkoitus oli antaa Jumalalle 

kunnia hänen uskollisuudestaan ja olemme iloisia, että saamamme palautteen 

mukaan tuo tavoite saavutettiin!   

40 päivän/vuoden ajanjakso tuo heti mieleen erämaan ja sen hengellisen 

merkityksen. Kaikissa yhteyksissä siitä puhutaan ohimenevänä ajanjaksona, jonka 

jälkeen uusi ajanjakso alkaa siunauksineen ja haasteineen! 

Muistot sydämissämme piirtyneinä katsomme eteenpäin uskossa muistaen Jumalan uskollisuutta: ”Ja minä kuljetin teitä 

erämaassa neljäkymmentä vuotta; teidän vaatteenne eivät kuluneet yltänne, eivätkä kenkäsi kuluneet jalassasi.” (5 Moos.29:5) 

Vaikka emme tiedäkään mitä tulevaisuus tuo, me tiedämme, että Jumala pitää huolta tulevaisuudesta. Tämä mielessämme 

päätimme julkaista juhlavuoden kunniaksi kirjan, jossa kerrotaan kodin historiasta sanoin ja kuvin sekä joidenkin vanhusten 

elämäntodistuksia. Kirjan nimi on: ”Muista mitä Jumala on tehnyt: Ebenezer –koti ensimmäiset 40 vuotta”. Englanninkielisenä 

kirjaa voi ostaa web-osoitteestamme www.ebenezer.co.il tai ottamalla yhteyttä toimistoomme. (Kirjaa ollaan suomentamassa ja 

se ilmestynee ensi keväänä. Ennakkotilaukset sp. os. anna-liisa.viita@pp.inet.fi) 

 

Haluamme sydämestämme kiittää Jumalaa uskollisesta, työlleen 

omistautuneesta ja todella rakastetusta lääkäristämme, Dr. Brian (Baruch) 

Pokroysta. Hän on ollut kodin lääkärinä kaikki nuo ensimmäiset 40 vuotta ja 

jää eläkkeelle kesäkuun lopussa. Sanat eivät riitä kylliksi kertomaan, mitä Dr. 

Pokroy merkitsee meille kaikille – niin asukkaille kuin työntekijöille – ”sillä 

pyhien sydämet ovat virvoittuneet vaikutuksestasi, veli.” 

Hänen tilalleen tulee Dr. Faith (Hannah) Goldberg, jolla on 

selkeä kutsu työskennellä vanhusten kanssa. Muutama 

vuosi sitten Jumala puhui hänen sydämelleen vanhuksista 

ja silloin Faith päätti erikoistua geriatriseen lääketieteeseen. 

Kaksi kuukautta sitten hän päätti erikoistumisopinnot ja nyt 

hän voi aloittaa työskentelyn kodissa. Täydellinen ajoitus! 

Meitä lohduttaa, että Jumala on suuressa armossaan 

antanut jälleen kerran osaavat kädet pitämään huolta vanhuksistamme. 

 

13-14.4. meillä oli kodin Amuta –komitean vuotuinen kokous. Käsiteltävien asioiden joukossa komitea keskusteli vuodeosaston 

rakentamissuunnitelmista, jonka lopullinen hyväksyntä jäi tulevaisuuteen. Vaikka meillä on jo hyvä arvio sekä rakennus- että 

käyttökustannuksista, komitean päätös tehdään vasta kun siitä esitetään tarkemmat lopulliset arviot. Sitä varten olemme 

neuvotelleet useiden ammattitaitoisten neuvonantajien kanssa ja kun he ovat saaneet arvionsa päätökseen, voimme esittää ne 

komitealle. Saimme hiljattain kirjeen muiden samanikäisten vanhainkotien tavoin terveysministeriöltä. Kirjeessä vaadittiin 

tekemään rakennukseen kiireellisiä standardien mukaisia korjauksia. Olemme suunnitelleet nuo korjaukset tehtäviksi osana 

rakennusprojektia, mutta terveysministeriö vaatii ne tehtäviksi vuoden 2017 aikana toimiluvan saamisen ehtona. Toisin sanoen, 

vaikka komitea ei antaisi lupaa vuodeosaston rakentamiselle, emme silti voi paeta korjauksia, jos haluamme saada toimiluvan 

myös jatkossa. 

40 vuoden ajanjaksoon liittyen, koen henkilökohtaisesti, että Israelin lasten tavoin me myös seisomme virtaavan Jordan-joen 

töyräällä lähellä sitä hetkeä, jolloin voimme astua luvattuun maahan. Koen että Jumala tietyllä tavalla odottaa meidän astuvan 

uskossa eteenpäin ja kastavan jalkamme virtaavaan veteen ylittääksemme ’Jordanin’ (Joos. 3:9-17) Rukoile meille viisautta ja 

selkeää johdatusta maailman Herralta.  

Dr. Pokroylle ojennetaan jäähyväislahja 
40-vuotis juhlassa 

Esther Meyerin seurassa, joka käytti 
juhlassa asukkaan puheenvuoron 



 

 

Jumala on siunannut meitä ihanilla vapaaehtoisilla, joista jotkut tulevat ryhmän mukana muutamiksi päiviksi ja toiset kahdeksi 

vuodeksi. Tässä erään vapaaehtoisemme todistus: 
 

Jeesus Messiaan nimessä Shalom!  

Nimeni on Emma ja olen vapaaehtoisena 

Ebenezer –kodissa. Olen syntynyt vuonna 1959 

kristittyyn perheeseen. Opiskelin sairaanhoitajaksi 

ja työskentelin dementiavanhusten kanssa viisi 

vuotta. Avioiduin ja Herra siunasi meitä neljällä ihanalla tyttärellä. 

Valitettavasti 12 avioliittovuoden jälkeen erosimme ja jäin yksin 

kasvattamaan tyttäret. Hyvä Jumala käytti tätä vaikeata tilannetta 

vetääkseen minua Häntä lähemmäksi. Noiden vaikeiden vuosien 

aikana opin luottamaan Jumalaan ja nojaamaan Häneen 

vaikeuksissa. Tyttäreni ovat kasvaneet kauniiksi naisiksi ja ovat jo 

itsenäistyneet.   

Ollessani 18-vuotias rakastuin Israeliin. Eräänä päivänä messiaaninen juutalaisnainen tuli meidän raamattupiiriin ja kertoi meille 

kansastaan ja Messiaastaan. Hänen todistuksensa kosketti minua syvästi ja minulle tuli halu palvella näitä ihmisiä, mutta moneen 

vuoteen siihen ei tullut tilaisuutta. En oikeastaan odottanutkaan sen koskaan tapahtuvan, mutta Herra on ihmeellinen. Hän kutsui 

minua ja avasi kaikki ovet, jotta voin palvella Häntä ja Hänen kansaansa tässä maassa! 

Työskentelen nyt Haifassa Ebenezer –kodissa ja asun vapaaehtoisten asunnossa toisen naisen kanssa. Kun tulin tänne 

heinäkuussa 2015, oli todella kuuma ja Ebenzerin ilmastointilaite ei toiminut. Se oli ’tulikoe’. Jos olisin asunut kotimaassani Haifan 

kuumuudessa ja kosteudessa, minulla olisi ollut vähintään kerran viikossa migreenikohtaus. Jumalan armosta tänne 

saapumisestani lähtien minulla ei ole ollut migreeniä kertaakaan. Tämä ihme on vahvistanut, että olen siellä, 

missä Jumala tahtoo minun olevan. Työskentelen ensimmäisessä kerroksessa lähihoitajana ja rakastan 

työtäni, jossa saan pitää huolta kodin suloisista asukkaista. Työ on raskasta ja joskus rasittavaa, mutta on 

etuoikeus saada hoitaa hyvin näitä kallisarvoisia vanhuksia ja pitää huolta sekä heidän fyysisistä että myös 

hengellisistä ja henkisistä tarpeistaan. Osoitamme vanhuksille Jeesuksen rakkautta laulamalla heille, 

rukoilemalla heidän kanssaan ja kertomalla Hänen rakkaudestaan. 

Olemme nähneet ihmeitä tapahtuvan. Eräs asukas oli hyvin masentunut. Oli vaikea rohkaista häntä ja suuren 

osan ajasta hän oli hyvin surullinen. Eräänä päivänä hän sairastui vakavasti ja joutui sairaalaan. Hänen tilansa 

oli vakava ja pelkäsimme hänen elämänsä puolesta. Kun hän oli 

vähän toipunut, hän palasi takaisin Ebenezeriin. Kotona ollessaan 

hän kuntoutui fyysisesti yllättävän nopeasti. Upeinta on ollut nähdä, 

että hänen masennuksensa on väistynyt ja hän on täynnä 

hengellistä ja henkistä energiaa. Vanhuuden vaivoista huolimatta 

hän kokee olevansa onnellinen! Kiitos Jumalalle! Herran henki on 

todella läsnä tässä kodissa ja siksi täällä on hyvä työskennellä. 

Jumalalle kunnia! 

Kristuksen rakkaudella,  
                  Johnny ja Shoshanna Khoury 

Vapaaehtoisten ryhmiä 

Vapaaehtoisia retkellä 
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