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Uutiskirje 2/2017 
 

Shalom rakkaat ystävät! 

 

Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla. Saarn. 3:1  
 

Vuoden 2017 viimeisten päivien ollessa käsillä tajuaa yhä selvemmin miten nopeasti aika 

kuluu. Ei useinkaan tule ajatelleeksi, että yhdellä kellonlyönnillä päivä vaihtuu toiseen. 

Kuitenkin Jumalan silmissä jokainen päivä on ainutlaatuinen ja arvokas. 
    

Kulunutta vuotta voisimme kutsua hyvästijättöjen vuodeksi. Monet työntekijät lähtivät 

Ebenezeristä toiseen työpaikkaan, opiskelemaan tai äitiyslomalle. Kirjanpitäjämme Hanna 

jäi eläkkeelle 24 vuoden uskollisen palvelun jälkeen. Hänen läksiäislounaallaan nousivat 

tunteet pintaan, koska hän oli vuosien varrella tullut meille hyvin rakkaaksi.  
 

 Liikuttavin hyvästijättö oli kuitenkin sosiaalityöntekijämme Reginan pääsy taivaan kotiin. Regina tuli 

Ebenezeriin 21 vuotta sitten ja alusta alkaen hän osoitti rakkautta jokaiselle kodin asukkaalle. Hän rakasti 

työtään ja se näkyi kaikessa, mitä hän teki. Reginalla todettiin syöpä monta vuotta sitten, mutta hoidot auttoivat 

ja hän parantui. Tämän vuoden alkupuolella hän meni lääkäriin sitkeän selkäkivun vuoksi. Tutkimuksissa 

huomattiin, että syöpä oli uusiutunut ja hänelle luvattiin vain muutama kuukausi elinaikaa. Edellisessä 

kirjeessämme kerroimme, että hän oli aloittanut hoidot. Regina jatkoi työntekoa siihen asti kun joutui 

sairaalaan, jossa hän menehtyi elokuun viimeisenä päivänä. Hän oli meille siunaus ja hän sanoi itse, että 

Ebenezer oli suuri siunaus hänelle. Me kiitämme Jumalaa hänen elämästään ja todistuksestaan sekä etuoikeudesta saada tehdä 

työtä hänen kanssaan! 
   

Vuosi 2017 oli myös monien haasteiden vuosi. Elokuuhun asti meillä oli liian vähän vapaaehtoisia ja lisäksi kaksi vakinaista 

hoitoapulaista lähti pois. Olemme kiitollisia, että entinen vapaaehtoisemme Sonya Sveitsistä tuli auttamaan muutamaksi 

kuukaudeksi. Marraskuuhun mennessä saimme sitten useita uusia vapaaehtoisia, ja kiitämme todella Jumalaa heidän 

rakkaudestaan ja omistautumisestaan asukkaidemme hoitoon. Pyysimme vapaehtoistamme Samanthaa kirjoittamaan 

muutaman rivin. 
 

”Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, 
joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun 
oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte 
minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.' "Silloin 
vanhurskaat vastaavat hänelle: 'Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi 
ja annoimme sinulle juotavaa?  Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja 
vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?' Kuningas vastaa 
heille: 'Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet 
minulle.'  Matt. 25:34-40 
   Shalom, olen Samantha Yhdysvalloista. Tulin tänne 38 viikkoa ja  3 päivää sitten (onko siitä tosiaan niin kauan?!). 
En olisi ikinä arvannut, että täälläolo olisi näin mahtavaa ja siunattua!      
Yhdysvalloissa työskentelin apukätilönä ja olin myös isoisäni 
pääasiallinen hoitaja hänen elämänsä viimeiset 3,5 vuotta (hän kuoli 
9.7.2016). Ennen isoisäni hoitoa en ollut koskaan kuvitellut hoitavani 
vanhuksia, mutta pian huomasin pitäväni siitä. Jo vuosia tunsin, että 
Jumala kutsui minua Israeliin, mutta tiesin, että isoisäni eläessä minun 
tuli olla kotona ja hoitaa häntä.  Pian hänen kuolemansa jälkeen koin, että 
Jumala avasi ovia ja kehoitti minua lähtemään. Kun jonkin aikaa kyselin 
minne Hän haluaisi minun menevän, sain tietoja Ebenezer -kodista. 
Tutkiessani niitä tiesin, että se oli rukousvastaus ja hain heti vapaaehtoiseksi tänne. Kun en tiennyt mihin olin tulossa, 
hain paikkaa ensin vain puoleksi vuodeksi. Kun sitten puoli vuotta oli mennyt ja olisi ollut kotiinlähdön aika, en 
halunnutkaan vielä lähteä, vaan pyysin saada jäädä niin pitkäksi aikaa kuin mahdollista. Täälläolo on elinikäisen 
unelmani toteutumista … eikä tämä tunnu työltä ollenkaan! 

Vapaaehtoisen retki Kuolleelle merelle 
 

Hannan lähtöjuhla 
 



 

 Olen sitten keittiössä, ruokasalissa, pesulassa, siivouksessa tai muualla - rakastan sitä kaikkea! Kun Jeesus puhuu 
palvelemisesta ja lähimmäisten auttamisesta hän sanoo meidän tekevän sen hänelle (Matt. 25:40: 'Totisesti minä 
sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle').  
Kun autamme vanhuksia päivittäisissä toimissa tai annamme lasin vettä näille arvokkaille vanhuksille, se tulisi tehdä 
niin kuin tekisimme sen Jeesukselle. Yritän pitää tämän mielessä päivittäin. Haluan siunata ja rohkaista heitä ja saada 
hymyn heidän kasvoilleen, mutta usein huomaan, että he siunaavatkin minua. Nauramme paljon yhdessä ja vaikka 
meillä on kielivaikeuksia, olen huomannut, että rakkaus on silta, joka ylittää tuon esteen. 
Yksi kodin asukkaista on aina iloinen. Hän kertoi minulle, että kun hän kivun ja säryn keskellä kiittää ja ylistää 
Jumalaa, niin hän pääsee entistä lähemmäksi Herraa ja Lunastajaa ja kipu tuntuu paljon lievemmältä. Minua 
hymyilytti kun luin hänelle seuraavat raamatunjakeet:” Iloinen sydän tekee hyvää parantajana, mutta murtunut henki 
kuivattaa luut” (Sl 17:22). Se pitää kyllä paikkansa, sillä ”Ilo Herrassa on minun väkevyyteni” (Neh. 8:10b). 
Vapaaehtoistyön lisäksi aikani Israelissa on ollut aivan erityistä aikaa elämässäni hengellisesti, koska huomaan 
pääseväni lähemmäksi Luojaa ja Lunastajaa, kun Raamatun sana alkaa elää aivan uudella ja paljon syvällisemmällä 
tavalla. Tunnen olevani todella siunattu, enkä voi kuin kiittää Jumalaa joka aamu uudesta päivästä, jona saan palvella 
Häntä täällä. Vaikka jätin rakkaan perheeni Yhdysvaltoihin tullakseni Israeliin, Jumalalla oli täällä yllätyslahja 
minulle: israelilainen perheeni, joka on tullut minulle hyvin rakkaaksi. Toivottavasti voimme luovuttaa Jumalalle 
koko elämämme ja palvella häntä koko sydämestämme. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran 
Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.  Kol.3:17 

   Monen asukkaan terveys on heikentynyt ja he tarvitsevat sen vuoksi enemmän huomiota ja hoitoa. Meillä on kova tarve saada 

lisää hoitoapulaisia. Siksi pyydämme teitä rukoilemaan tämän asian puolesta. 

Vuonna 2017 saimme uusia työntekijöitä, joista yksi on uusi sosiaalityöntekijämme 

Ilana, jolla on monta rautaa tulessa. Han on jo tutustunut jokaiseen 

asukkaaseen ja on aloittanut viikottaisen musiikkikerhon. Ilana 

soittaa harppua ja kutsuu asukkaita kerhoon omien soittimiensa 

kanssa. Musiikki on kansainvälinen kieli, jota jokainen ymmärtää 

ilman sanoja, ja meidän monikielisessä yhteisössämme se auttaa 

ylittämään rajoja.  
 

Piirustustunnit ovat innostaneet joitakin uusia tulemaan mukaan. Useimmat heistä ovat siirtyneet 

lyijykynäpiirroksista öljy- ja vesivärimaalauksiin ohjaaja Jonathanin avustuksella, - joka on 

ammatti taidemaalari. Näillä tunneilla on löytynyt todellisia lahjakkuuksia ja jokaisen 

maalaustyötä voi todellakin kutsua ‘taideteokseksi’! Käykää katsomassa näitä maalauksia 

nettisivuillamme osoitteessa: https://www.ebenezer.co.il/gallery. 
 

 Olemme iloisia, että Ebenezer on hyväksytty paikaksi, jossa nuoret voivat suorittaa siviilipalveluksensa. Tämän palvelun 

suorittavat ne, jotka eivät voi jostain syystä suorittaa asevelvollisuutta Israelin puolustusvoimissa. Palveluksen aikana he 

työskentelevät kouluissa, sairaaloissa, hoitolaitoksissa ym. Saatuamme tämän oikeuden voimme ottaa kotiin nuoria, jotka ovat 

meille merkittävä apu samalla kun he saavat samat oikeudet ja edut kuin puolustusvoimat antaa varusmiehilleen. Tämä on suuri 

siunaus kaikille asianosaisille.  

Vuodeosaston rakennusprojektin hyväksyminen on vielä kesken. Aiomme julkaista suunnitelmamme sanomalehdissä kuten laki 

vaatii, jotta Ebenezerin naapurit saavat tiedon suunnitelmista ja voivat jättää mahdolliset valituksensa. Tähän tarvitsemme 

kaikkien teidän rukouksianne. Pyydämme teitä rukoilemaan, ettei valituksia tulisi, että Kaupunginhallitus antaisi meille 

rakennusluvan mahdollisimman pian ja että Jumala antaisi arkkitehdillemme Amosille ja hänen tiimilleen viisautta. 

Kiitämme teitä kaikkia tuestanne vuonna 2017. Kiitos kaikesta postista ja 

siunauksentoivotuksista, jotka olemme saaneet. Rukoilkaa edelleen puolestamme. 

Muistakaa erityisesti asukkaitamme, joiden voimat vähenevät. Rukoilkaa 

vuodeosastoprojektimme puolesta, että kaikki valmistelut olisivat hallituksen 

vaatimusten mukaisia. Rukoilkaa, että osaisimme tehdä kaiken Jumalan aikataulun 

mukaan ja pysyä siinä. Pyytäkää tulevana vuonna Jumalan siunausta työllemme ja 

mekin muistamme teitä rukouksin. 
 

                   Rakkain terveisin Christie Livingstone (Ebenezer-kodin puolesta) 
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