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Uutiskirje 1/2014 

Shalom rakkaat ystävät,  
 

Tänä kesänä tulee kuluneeksi 16 vuotta siitä, kun aloitin työni Ebenezer-kodissa (ja 11 vuotta siitä, kun aloitin toimitusjohtajana).  
Kuluneiden vuosien aikana olen todistanut muutamia kodissa tapahtuneita muutoksia - jotkut muutokset ovat olleet tuskallisia ja 
turhauttavia, jotkut ’luonnollisia’ ja odotettuja. Yksi tuskallisista ja tarpeettomista tapauksista oli hyvän ja pitkään jatkuneen 
yhteyden katkaiseminen Suomen Lähetysseuraan (SLS). Tämä suomalainen järjestö tuki uskollisesti kotia sen perustamisesta 
asti. Yhteytemme Lähetysseuraan katkesi, kun saimme selville Lähetysseuran myönteisen asenteen koskien samaa sukupuolta 
olevien seksuaalisia suhteita ja jopa toivottavan sellaiset parit tervetulleiksi kristilliseen palvelukseen. Harras rukouksemme on, 
että Herra palauttaisi heidät uudelleen luokseen ja uudistaisi 
heidän päivänsä ennalleen (Valit. 5:21). 
 

Toinen tapahtunut muutos on vanhusten profiilissa. Muistan 
kuinka ensimmäisinä työvuosinani suunnittelin kodin vuotuisia 
retkiä hyvinkin kaukaisiin paikkoihin kuten Safari Ramat 
Ganissa. Useimmat asukkaat halusivat tulla ja linja-auto oli 
täysi. Tänä vuonna päätimme viedä vanhukset Marsipaani-
museoon (sellainen paikka todella on olemassa) Kfar Tavorissa. 
Me saimme kuulla uusia asioita marsipaaniteollisuudesta ja 
mantelien terveydellisistä ominaisuuksista, jotka saattavat 
pidentää elin-ikää vuosilla. Vahinko vain, että ne eivät kasvata 
uusia hampaita!  Alkuperäisessä suunnitelmassa 20 vanhuksen 
27: stä piti osallistua retkelle, mutta lopulta vain 14 otti osaa. 
Tähän lisäyksenä vielä se, että viime kuukausina yhä 
useammat ihmiset ovat lähestyneet meitä toivoen saavansa 
sairaanhoidollista huolenpitoa, mutta valitettavasti Hyvinvointi-
ministeriöltä saamamme lisenssi, ei salli meidän vastaanottaa 
heitä. Me todella toivomme, että suunnitelmamme rakentaa 
hoivaosasto Hyvinvointiministeriön valvonnan alaisena menee 
eteenpäin, niin että me voimme täyttää tehtävän, johon meidät 
on kutsuttu. Ei ole epäilystäkään siitä, että kun vuodet kuluvat 
niin keskiarvo kodin asukkaista on entistä vanhempi ja 
hauraampi. 
 

Viimeisten kuuden kuukauden aikana arkkitehti, jonka erikoisalana on suunnitella vanhainkoteja, teki alustavan mallin 
rakennussuunnitelmasta. Ehdotettu malli korotetusta rakennuksesta esitettiin Haifan kaupungin suojeluosastolle. Tarkoitus oli 
varmistaa, että rakennus muodoltaan sopii yhteen asuinympäristön kanssa (German Colony, suojeltu alue). Yksi vaatimuksista 
oli, että rakennus tulee päällystää kivillä. Me kiitämme Herraa siitä, että kokous sujui myönteisessä hengessä. Tällä hetkellä 
suunnitelmat ovat Haifan kaupungin lakiosaston tarkasteltavana ja me toivomme heidän näkevän meidän tarpeemme ja 
hyväksyvän pyyntömme. 
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tarkoitettu alue. 

Asukkaiden retki Marsipaanimuseoon Kfar Tavorissa 



 Osa korjausta tarvitsevasta lämmitysjärjestelmästä 

Seurustelua 'Lech Lecha' – ryhmän kanssa 

  Olemme iloisia siitä, että kuluneen vuoden aikana kaksi uutta asukasta on liittynyt joukkoomme: Bep 
Philips (David, huoltotöiden vastuuhenkilö, on hänen poikansa) ja Naomi Ateek, joka on osallistunut 
kodin elämään vuosien ajan. Tällä hetkellä meillä on 5 miespuolista ja 23 naispuolista asukasta. Me 
myös surulla erosimme rakkaasta sisarestamme Martina Halevysta (92) monien hoivassamme 
vietettyjen vuosien jälkeen. Martina oli meidän kaikkien suuresti rakastama. Martina rakasti Herraa ja 
Hänen sanaansa.  Kun Martinan näkö huononi, hän oli aina iloinen saadessaan kuunnella Raamatun 
sanaa ja hengellisiä lauluja. Noin viikkoa ennen poismenoaan Martina kertoi minulle, että hän kaipasi 
päästä Herran luokse.  Minä kerroin hänelle, että ainoastaan Herra voi täyttää hänen  pyyntönsä  Hänelle  

  sopivalla ajalla. Minä rukoilin, että Herra kuulisi Martinan pyynnön, säästäisi hänet kärsimykseltä ja ottaisi 
hänet kotiin pian. Ja Herra todella kuuli! Martina palautti sielunsa Tekijälleen, kun muutamat vapaaehtoiset olivat hänen 
vuoteensa ympärillä rukoilemassa ja laulamassa ylistyslauluja. Ei ole epäilystäkään siitä, että Martina on nyt Herran lohduttama 
ja on saanut tavata miehensä Avrahamin, joka myös oli Ebenezer-kodin asukas ja tuli uskoon kuolinvuoteellaan (Martina oli 
rukoillut miehensä puolesta vuosia) 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Viime uutiskirjeessä minä mainitsin, että lämmitysjärjestelmämme tarvitsee kirurgista toimenpidettä. 
Tarkoituksemme oli aloittaa syksyllä, mutta teknisistä syistä aloitusta lykättiin ja päätettiin tehdä 
korjaukset vasta talven jälkeen, jotta lämmitystä ei tarvitsisi sulkea kylminä talvikuukausina. Jälkeenpäin 
tarkasteltuna lykkääminen osoittautui hyväksi, koska tänä aikana olemme voineet tutkia vaihtoehtoisia 
järjestelmiä. Jos Herra suo, aloitamme uudistustyöt lähiviikkoina. Huoltoryhmä arvostaisi suuresti, jos 
muistaisitte heitä rukouksin. He tarvitsevat Herran apua ja ohjausta työssään. 
 
 

 

Lisäksi viime uutiskirjeessä pyysimme erityisesti rukoilemaan kahden työntekijämme aviomiesten puolesta. Surullista kyllä 
Benjamin, jonka sairaus oli terminaalivaiheessa, poistui luotamme muutama viikko sitten. Me kiitämme Herraa siitä, että 
saimme tilaisuuden rukoilla hänen kanssaan lyhyesti, ennen kuin hän menetti tajuntansa. Jumala tuntee sydämen. Rukoilkaa 
Raudan, lesken, ja heidän kolmen tyttärensä (nuorin 14-vuotias) puolesta. Olemme olleet kiitollisia Josefin nopeasta ja hyvästä 
toipumisesta vaikean auto-onnettomuuden jälkeen. Me jatkamme rukousta hänen sielunsa pelastumiseksi.   
 

Kiitokset teidän esirukouksistanne. Olemme erityisen kiitollisia, jos muistatte meitä kesäkuukausina. Kuten aikaisempinakin 
vuosina on haasteellista säilyttää työrutiinit, kun työntekijät pyytävät lomaa viettääkseen aikaa perheidensä parissa. 

 
    Kristuksen rakkaudessa 
Johnny ja Shoshana Khoury. 
 

Vapaaehtoisten retki Negeviin 
 

Purim-pidot vanhuksille 
  
  

Martina Halevy 


