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Ajan hermolla    
Tri Faith Goldberg, Ebenezer-kodin lä ä kä ri 

Keskitysleirien lapset  
Jos sinulla on joskus mahdollisuus vierailla Yad Vashemin Holocaust -    

(keskitysleiri) museossa, niin tee se. Museossa on tehty isoja muutoksia viimeisen 

kymmenen vuoden aikana, mm. lisäämällä pitkä tunnelimainen näyttelyhalli. Sinne mennessäsi astut ulkoa 

kirkkaasta päivänvalosta juhlallisen pimeään vastaanottohalliin ja jatkat tunnelia pitkin maanalaisiin 

näyttelytiloihin. Kun menet koko ajan syvemmälle ja tutustut ihmisten, perheiden ja yhteisöjen 

kokemuksiin niin tulee tunne, että pimeys on loputonta. Sitten yllättäen näyttelyhallin lattia nouseekin 

ylöspäin ja tunnelin päässä aukeaa iso parveke, josta on henkeäsalpaava näkymä Jerusalemin vuorille. Se 

on minulle yksi voimakkaimmista ja todellisimmista kokemuksista toivosta. 

Vaikka keskitysleireistä on kulunut 70 vuotta, tämä kansanmurha vaikuttaa yhä elämään Israelissa ja 

Ebenezer-kodissa. Nuorimmat leireistä selviytyneet ovat syntyneet sodan loppuvaiheessa ja ovat 

nyt yli 70-vuotiaita. Ebenezerissä on muutama asukas, jotka olivat lapsia tuohon aikaan. 

Leireistä selvinneiden traumoja ja niiden vaikutusta heidän omaan ja perheidensä elämään on tutkittu 

paljon. Pääpaino on yleensä erilaisissa trauman jälkeisissä oireissa: painajaisunet ja muistot tietyistä 

äänistä, hajuista ja tilanteista. Vähemmän puhutaan siitä, että monet eloonjääneistä ovat onnistuneet 

elämässä osaksi juuri äärimmäisissä tilanteissa opittujen taitojen ansiosta. 

Media kiinnittää nykyään huomiota toisen polven selviytyjiin, joista monet elävät pelon ja masennuksen 

kanssa. Heistä tuntuu, että katastrofi on odottamassa kulman takana ja että elämä on jatkuvaa taistelua 

olemassaolosta. 

Israelissa vietetään keskitysleirien muistopäivää keväällä leirien uhrien 

muistoksi. Silloin soi koko maassa kuuluva sireeni kahden minuutin 

ajan, jolloin ihmiset pitävät tauon työstään ja askareistaan. Autoilijat 

pysäyttävät auton keskelle tietä, nousevat autosta ja odottavat sireenin 

hiljentymistä. 

Ebenezer-kodissa me eri puolilta maailmaa (myös Saksasta) tulleet 

vapaaehtoiset ja työntekijät, sekä arabit että juutalaiset, seisoimme 

sireenin soidessa eloonjääneiden vieressä Jeesuksen Kristuksen 

rakkauden yhdistäminä. Sireenin vaiettua yksi asukkaamme sanoi 

kyynelten vieriessä poskilla: ”On vieläkin niin vaikea antaa anteeksi”.  

On etuoikeus olla pieneltä osalta mukana tässä eheytymisprosessissa, 

joka tähtää paremman tulevaisuuden luomiseen. 

Jos haluat tietää miten voit olla mukana tässä, niin ota yhteyttä meihin 

sähköpostilla info@ebenezer.co.il 
Larissa S. (holokaustin jälkeenjäänyt) 

lapsena ennen sodan puhkeamista 
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Leipää ja kalaa – hartauskirjoitus 
Johnny Khoury, Ebenezer - kodin johtäjä 

Useimmat eivät halua puhua kuolemasta. Joitakin kuukausia sitten Ebenezer-kodissa 

pidettiin seminaari aiheesta ”Miten selvitä elämän lopun lähestymisestä, kuolemasta ja 

surusta”. Ennemmin tai myöhemmin meidän täytyy kaikkien käsitellä kuolemaa. Jotkut 

leireiltä selvinneet kieltäytyvät puhumasta kuolemasta ja yrittävät vaientaa kaikki, jotka ottavat tämän 

aiheen esille. Tämä on tietysti ymmärrettävää. 

Yad Vashem - museo toimii äänitorvena näille ihmisille ja niille, jotka ovat halukkaita kertomaan oman 

tarinansa. Näiden kokemusten jakaminen on tärkeää monesta syystä.Ensinnäkin on varoitettava tulevia 

sukupolvia, jotka eivät ole itse kokeneet näitä kauheuksia, että vastaavanlaista voi tapahtua uudelleen. 

Profeetta Joel sanoo:”Kertokaa siitä lapsillenne, kertokoot he omille lapsilleen ja lapsenlapset seuraavalle 

sukupolvelle” Joel 1:3. Monesti ihmiset kysyvät:”Missä Jumala oli kun nämä tapahtuivat?” Kts. Amos 6:10b 

 Tärkeämpää on kuitenkin kysyä ”missä ihminen oli näiden tapahtuessa?” Jos Jumala ei olisi ollut siellä, 

kaikki olisi ollut monin kerroin pahempaa. Jumala oli niissä ihmeissä, joita ihmiset kokivat leireillä, ja niissä 

Jumalaa pelkäävissä ihmisissä, jotka auttoivat pelastuneita  läpi pimeän tunnelin pääsemään valoon ja 

uuteen tulevaisuuteen. 

Toiseksi avautuminen ja kokemusten jakaminen, vaikka se on kipeää, helpottaa henkistä painetta ja on 

tärkeä osa eheytymistä. Vielä nytkin on leireiltä selviytyneitä, jotka eivät halua jakaa kokemuksiaan. Tämä 

voi johtaa paineiden purkautumiseen muulla tavalla. Tämän huomioon ottaen me Ebenezerissä haluamme 

kuunnella heitä, eikä vain korvilla, vaan myös koskettamalla, empatialla, kärsivällisyydellä ja joustavuudella 

sekä ymmärryksellä ja rakkaudella. Tämä on yksi Ebenezer-kodin näyistä. 

 

Mitä uutta?  
Christie Livingstone, Ebenezer -kodin sihteeri 
 

 

Loppukesä on Ebenezerissä haastavaa aikaa monesta syystä. Silloin valmistaudutaan 

syksyn juhliin: uusi vuosi, suuri sovintopäivä ja lehvaimajanjuhla olivat kaikki tänä 

vuonna syyskuussa. Vietimme uutta vuotta Ebenezer-perheenä hiukan aikaisemmin, jotta 

varsinaisena juhlana asukkaat ja henkilökunta voivat juhlia omien perheidensä kanssa. Valmistelut vaativat 

paljon aikaa ja työtä, kun kutsuimme juhla-aterialle entisiä ja uusia Ebenezerin ystäviä.  Kaiken kaikkiaan 

juhlat ovat iloista aikaa meille, jotka tiedämme, että olemme lunastetut Jeesuksen Kristuksen kalliilla 

verellä. Lehtimajanjuhlan aikaan me kiitämme Jumalan hyvyydestä ja toivosta saada olla hänen luonaan 

ikuisesti. 

Elokuussa saimme kotiin uuden asukkaan. Hän tuli meille peloissaan johtuen aikaisemmista huonoista 

kokemuksistaan. Hän on myös keskitysleirin kokenut, joten hän oli hyvin vetäytyvä ja epävarma siitä, mitä 

on odotettavissa ja siitä, tuleeko hän jäämään tänne. Nyt on kulunut kolme kuukautta hänen tulostaan, ja 

hän on muuttunut paljon tässä ajassa. Hän on nyt hyvin miellyttävä, avoin ja hymyilevä. Hän on päättänyt 

jäädä tänne, mikä on tulos monista rukouksista ja käytännön avusta ja hoidosta, jota hän on saanut 

henkilökunnalta ja vapaaehtoisilta. 

Vuodenajan vaihtuminen on vaikeaa aikaa vanhuksillemme, joilla on nyt enemmän yskää, flunssaa ja 

yleiskunnon heikkenemistä. Juuri tällä viikolla kaksi asukkaistamme jouduttiin viemään sairaalaan ja yksi 

kaatui kadulla, mutta pääsi hoidon jälkeen kotiin. 

Rukoilemme joka aamu asukkaidemme ja kodin puolesta ja pyydämme teitä liittymään näihin rukouksiin. 


