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Uutiskirje suomeksi 2/2013 
 

Rakkaat ystävämme! 
 

Malakian kirjassa (3:6a) Jumala sanoo:”Minä, Herra, en muutu!”  Taas on vuosi kulunut ja saamme katsoa kiitollisuudella 

menneeseen ja ylistää Herraamme Hänen uskollisuudestaan, hyvyydestään ja armostaan. Tämä vuosi oli meille paljolti 

lohdutuksen vuosi. Joulukuun alussa meillä oli vuotuinen terveysministeriön tarkastus ja koimme tarkastajien tulleen 

realistisella ja käytännöllisellä asenteella. On rohkaisevaa ja lohduttavaa tietää, että tässä modernissa maailmassa, jossa 

ihmiset usein nähdään numeroina, on vielä niitä, jotka näkevät yksilöt. Kiitämme Jumalaa, joka ei vain laske päiviämme 

vaan myös tuntee meidät nimeltä! 

Tässä on kuitenkin muutamia lukuja kiinnostuneille: vuoden 2013 lopussa kodin asukkaiden luku oli 27. Kymmenen heistä 

on yli 90 ja seitsemän 85-89–vuotiasta. 

Asukkaiden keski-ikä on 86-vuotta. 
 

Kiitämme Herraa siitä, että 

vuodeosaston rakennussuunnitelmat 

ovat edenneet. Noin laajan projektin 

suunnitteluun liittyy monta asiaa ja 

lupaa. Meillä on useampi vaihtoehto 

saatujen rakennuslupien toteuttamiseen.  

Palkkaamamme arkkitehti, joka on 

erikoistunut vuodeosastoihin, lähettää meille muutaman rakennuspiirustusversion. Toivottavasti voimme seuraavassa 

uutiskirjeessämme esittää sinulle jo laajennuksen rakennuspiirustukset.  

Arvostamme todella uskollisia rukouksiasi tämän projektin puolesta. Kun rakennuspiirustukset ovat valmiina, sen 

toteuttamiseen on vielä pitkä matka. Varmaan monet haasteet ovat edessämme, mutta kun kuljeme Jumalan tahdossa, hän 

kääntää koettelemuksemme parhaaksemme. Siihen asti kun vuodeosasto on käytössämme, fyysisesti ja psyykkisesti 

heikkojen asukkaidemme suhteen olemme edelleen riippuvaisia terveysministeriön antamista erityisluvista. 

Hiljattain saimme jälleen yhden erityisluvan vetoomuskomitealta asukkaallemme, joka kärsii vaikeaasta muistisairaudesta, 

vaikka hän toisaalta on hyvin liikkuvainen ja tarvitsee saattajan minne meneekin. Iloitsemme, että hän saa olla edelleen 

hoidossamme. Huolimatta hänen terveydentilastaan, on hämmästyttävää, miten Jumalan Sanan lukeminen ja 

ylistyslaulujen laulaminen saa hänet loistamaan iloa. Vaikka fyysinen kunto ja muisti alkavat pettää, niin henki todistaa 

Jumalan lapseudesta! 
 

Vanhenemisen merkit eivät näy ainoastaan ruumiissamme, vaan myös rakennuksessamme, joka on melkein 38 vuotta 

vanha. Meidän ammattitaitoinen huoltotiimi on onnistunut huoltamaan ilmanvaihtosysteemit, niin että selvisimme kesästä, 

mutta lämmityssysteemit tarvitsevat vakavampaa huoltoa. Tietenkin olemme ottaneet huomioon näissä korjauksissa, että 

ne ovat riittävät uuden kerroksen tuomille vaatimuksille.  

Tämän kaiken lisäksi eräs suurista haasteistamme oli keittiön pakastimen korjaus, jossa työ, jonka luulimme vievän 

muutaman päivän, kestikin kuukauden! Koska pakastimen sisäänkäynti kulkee jääkaapin kautta, meidän täytyi lopettaa 

myös jääkaapin käyttö kuukaudeksi. Sillä aikaa käytimme 

pienempiä jääkaappeja ja me kiitämme Herraa Beit Shalom –

hotellin henkilökunnasta, joka halusi joustaa ja ilolla auttoi meitä 

kohtaamaan nämä haasteet. Sillä aikaa kun huomioni johtajana 

on kulunut paljolti teknisissä asioissa, vaimoni on pitänyt huolta, 

ettemme laiminlyö kodin sisäistä kaunistusta. Tänä vuonna 

hankimme uudet nojatuolit ensimmäiseen kerrokseen, sekä uudet 

verhot eteis- ja rukoushuoneisiin sekä ruokalaan (kuten oikealla 

olevasta kuvasta näkyy). 

Aamupäivän retkellä Bat-Galimin rannalla ja Karmel keskuksen puistossa 

Kiitosjuhla asukkaiden perheiden kanssa joulukuussa 2013 
 



Kodissa on noin 35 työntekijää, joista suurin osa uskovia, ja noin 

kuusi vapaaehtoista. Jokaisella heistä on tärkeä osa kodin näyn 

toteuttamisessa. Joka aamu työntekijöiden aamupalan jälkeen 

pidämme yhteisen vartin mittaisen Jumalan Sanan tutkimis- ja 

rukoushetken. Meillä on myös vuotuinen työntekijöiden retki, jolloin 

vapaaehtoiset vapauttavat mahdollisimman monta työntekijää 

nauttimaan retkestä. Tänä vuonna päätimme mennä opintomatkalle 

Akkoon ja sen ympäristöön ammattioppaan opastuksella. Olimme 

yllättyneitä löytäessämme ainutlaatuisia paikkoja, joista emme 

aiemmin tienneet ja opimme paljon kaupungin rikkaasta historiasta.   
 

Haluan pyytää rukouksiasi kodin työntekijöille ja vapaaehtoisille, 

joiden työ on usein melko uuvuttavaa. Muistakaa erityisesti rukouksin 

kahden työntekijän aviomiestä: Benjaminia, joka on hyvin sairas ja 

Josephia, joka on toipumassa pahasta auto-onnettomuudesta. 

Antakoon Jumala terveyden heidän ruumiilleen ja sielulleen.  
 

Vapaaehtoisille koti-ikävä voi olla erityisen suuri joulun aikaan, sillä 

joulu on perhejuhla. Kun juhla lähestyy, meillä on tapana viedä heidät 

juhla-aterialle ravintolaan ja lopuksi nautimme jälkiruoasta ja hengen ravinnosta kotonamme.  
 

Ajattelimme, että sinua saattaisi kiinnostaa lukea työstä Ebenezer-kodissa vapaaehtoisen näkökulmasta. Niinpä me 
pyysimme Danielaa kirjoittamaan muutaman rivin kodista ja hän mielellään suostui:  
 

”Nimeni on Daniela ja olen 20-vuotias vapaaehtoinen Saksasta. Päätettyäni peruskoulun 16-vuotiaana, halusin viettää 

vuoden ulkomailla. Jumalan tahto ei ollut tuolloin lähteä Saksasta, mutta kun rukoilin asian puolesta, taloudenhoitaja 

opintojen ja kahden vuoden työkokemuksen jälkeen Hän avasi minulle oven Israeliin. Koska perheelläni on yhteyksiä 

Israeliin ja he kertoivat minulle Ebenezer-kodista, päätin tulla tänne. Aluksi 

mietin, kykenenkö työskentelemään vanhusten kanssa, mutta täällä ollessani 

olen huomannut, että Ebenezer on ihastuttava koti Jeesukseen uskoville, eri 

taustoista ja maista tulleille vanhuksille. Työni on auttaa sairaanhoitajia 

huolehtimaan vanhuksista, jotka tarvitsevat apua päivittäisissä askareissaan, 

kuten kylpemisessä, pukemisessa ja syömisessä, tai yksinkertaisesti 

tarvitsevat saattajaa päiväkävelylle. Yhteinen kielemme on yleensä englanti. 

En koskaan kuvitellut, että voisin nauttia työstä näin paljon. Joskus hauskat 

sattumukset naurattavat meitä. Työ vanusten parissa on todella palkitsevaa, 

sillä he arvostavat ja ovat kiitollisia saamastaan avusta. Nautin myös työstä 

ruokalassa ja keittiössä auttaessani aterioiden valmistuksessa. Joskus vapaa-aikanani autan huoltotöissä. Asun tyttöjen 

asunnossa viiden muun vapaaehtoisen kanssa, jotka ovat tulleet Eestistä, Suomesta, Tsekin tasavallasta ja Israelista. 

Toisinaan yhteiselämä on haastavaa, mutta me nautimme siitä että saamme iltapäivisin töiden jälkeen rentoutua, puhua ja 

nauraa yhdessä. Vapaaehtoisena olen kokenut olevani Ebenezerissä todella tervetullut.” 
  

Ebenezer avaa lämpimästi ovensa ei ainoastaan vapaaehtoisille, vaan kaikille, 

jotka haluavat tulla vierailemaan. Erityisesti asukkaat nauttivat lapsiperheiden 

vierailuista. Kutsumme sinut vieraaksemme sekä olemaan siunauksena että 

tulemaan siunatuksi. Kuten on kirjoitettu Psalmissa 92:15-16. ”Vielä vanhoinakin 

he ovat voimissaan ja versovat ja vihannoivat, kertovat Herran oikeamielisyydestä. 

Herra on minun turvakallioni, Hän ei vääryyttä tee.”  
   

Herran rakkaudella Johnny ja Shoshanna Khoury  

(käännös suomeksi Pirkko Said) 

Daniela auttaa jääkaapin korjauksessa 


