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

Pieniä ihmeitä kolmannessa kerroksessa 
 

 Onko pieniä ihmeitä olemassa? Tätä mietin kirjoittaessani tämän artikkelin otsikkoa. Eikö kaikki 

tavallisuudesta poikkeava ole Jumalan kosketusta elämässämme. Ehkä joskus kuitenkin kaipaamme Jumalan erityistä 

kosketusta arjen harmauteen. Minä ainakin kaipaan. 

Näen Jumalan sormenjäljet kaikessa, mitä tehdään kolmannen kerroksen 

toimintahuoneessamme. 

Ebenezerin toimintahuone on tilava, ja siellä on runsaasti käsityömateriaalia (josta 

suurin osa on saatu lahjoituksena). Heather ja hänen uskolliset vapaaehtoisensa 

ohjaavat asukkaita mielellään eri toiminnoissa, kuten kirjonta, kutominen, 

matonkudonta ja korien punominen. Toiminnassa mukana olo auttaa pitämään yllä 

käden motoriikkaa ja ehkäisee muistisairautta. 

Mieheni Jonathan pitää toimintahuoneessa keskiviikkoaamupäivisin taideluokkaa. 

Eräänä keskiviikkoaamuna tutkin asukasta vastaanotollani. ”En malta odottaa, että 

pääsen kolmanteen kerrokseen”, hän sanoi. ”Ensimmäisessä kerroksessa tunnen itseni 

sairaaksi ja vanhaksi, mutta kun alan maalata niin unohdan olevani vanha.” 

Monet asukkaista alkoivat maalata myöhäisemmällä iällä, jotkut jopa 80- ja 90-

vuotiaina! He maalaavat ihastuttavia tauluja, jotka voidaan kehystää ja ripustaa 

heidän huoneidensa seinille tai antaa lahjaksi. 

Antoinette on kirjoittanut hartauskirjan ja lisännyt kirjan loppuosaan valokuvia 

maalauksistaan. Toinen asukkaamme Juan ansaitsi elantonsa taiteilijana ja 

urkurina. Hänen kuviaan ja niistä tehtyjä julisteita ja korttisarjoja on myynnissä 

vierailijoille. Niitä voi ostaa myös netistä  kts. https://www.ebenezer.co.il/juan-s-

unique-artwork  Tuotto menee toimintahuoneen 

materiaaliin. 

Lääkärinä olen vaikuttunut siitä, miten jotkut 

asukkaat ovat voittaneet fyysiset rajoituksensa ja 

nauttivat elämästä kun voivat käyttää 

luovuuttaan. 

Toimintahuoneeseen astuessaan vierailijat kommentoivat usein sen ilmapiiriä: 

ylistysmusiikkia taustalla, Heatherin ja vapaaehtoistiimin iloisia hymyjä, kahvikärry 

huoneen nurkassa, seinille ripustettuja töitä tai raamatunlauseita.  

”Luovuus on erittäin tärkeää mieliallale ja itsetunnolle”, sanoo Heather. ”Tunne siitä, että 

on luonut ja saanut valmiiksi jotain, jota myös muut ihailevat, lisää hyvinvointia.  
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Heather and Betty 
käsityönohjaajat 

Jonathan (taideopettaja) ja Anja 

Naomi ja hänen albuminsa 



Leipää ja kalaa – hartauskirjoitus 
Johnny Khoury, Ebenezer - kodin johtäjä 
 

Äskettäin kerroin aamuhartaudessa asukkaille, että olen vuosien varrella oppinut arvostamaan 

antiikkia. Iän myötä oppii antamaan arvoa kaikelle ”vanhalle”- eikä ole kyse vain nostalgiasta. 

Antiikin todellinen arvo nousee siitä, kun ymmärtää miten paljon aikaa taiteilija tai taidemaalari on 

käyttänyt työhön, sen suunnitteluun ja yksityiskohtiin (verrattuna tehdastyöhön). 

Yksi vanhenevan ihmisen kohtaama haaste on huono itsetunto. Olen kuullut monen sanovan, että hän tuntee olevansa 

”antiikkia”, ja harva ihminen todella tuntee oman arvonsa. Vasta kun kuuntelet heidän tarinoitaan ja tiedät yksityiskohtia 

heidän elämästään ymmärrät, että tämä Jumalan täydellinen luomus, joka sai alkunsa äitinsä kohdussa (Ps. 139:13-

16), tuo nyt vanhuudessaankin 

kunniaa Tekijälleen ja Luojalleen – Jumalalle. 

Paavali ymmärsi, että kun ihminen huomaa vanhenevansa, hän voi joutua epätoivoon. Paavali tiesi myös, että me, 

Jumalan mestariteokset, olemme liitetyt Tekijäämme/Luojaamme ja tästä yhteydestä saamme elämäämme uuden 

tarkoituksen ja merkityksen päivittäin. ”Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme 

menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. (2. Kor. 4:16). Kiitämme Jumalaa toivosta, joka 

meillä on: ”Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on 

asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa,” (2. Kor.5:1) 

Emme kuitenkaan saa unohtaa, että meistä jokainen on Jumalan mestariteos - ei enempää eikä vähempää.  Paavali 

muistuttaa kuitenkin, että vaikka meillä on mahtava tulevaisuus edessä, meillä on myös tämä maanpäällinen elämä. 

Täällä elämme Jumalan luomina ja meillä on hänen antamiaan tehtäviä niin kauan kuin elonpäiviä riittää. ”Sillä me 

olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin 

valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.” Ef. 2:10 

 

Mitä uutta?  
Christie Livingstone, Ebenezer -kodin sihteeri 
 

Menen mielelläni kolmanteen kerrokseen toimintahuoneeseen katsomaan asukkaita 

harrastustensa parissa. Siellä on aina jotain uutta – minä pidän kaikesta! Toiminta on erittäin 

tärkeää Ebenezer-kodille, ja sitä on esitelty useilla nettisivuillamme. Siitä olisi paljon kerrottavaa, 

mutta parasta olisi, että tulisitte itse katsomaan. Tervetuloa! Jotkut asukkaat ovat toimintatilan ”vakiojäseniä”. Siellä 

Tsnua kirjailee kauniita raamatunjakeita kukkien ja lintujen kera liinoihin, nenäliinoihin ja pyyhkeisiin. Svetlana tekee 

maisemia ristipistoilla, Rachel kutoo kynnysmattoja, Antoinette virkkaa ja Maggie punoo pajukoreja. Monet muutkin 

asukkaat ovat mukana. 

Eniten osanottajia on keskiviikkoisin, kun maalataan ja piirretään. Myös kodin ystäviä ja vapaapäivää viettäviä 

vapaaehtoisia osallistuu silloin. Kuuluu monia ilonhuudahduksia, kun nähdään väreistä ja viivoista syntyviä kuvia. 

Asukkaiden luonteet heijastuvat värivalinnoissa  – voimakas, kirkas, vaalea, pastelli - ja heidän luovuutensa näkyy 

aihevalinnoissa. Naomi rakastaa maalata Raamatun maisemia. Hän teki maalaustensa kopioista albumin, jota näyttää 

vierailleen. Hänen lapsensa rakastavat hänen taidettaan. He ottavat alkuperäiset maalaukset mukaansa vieraillessaan 

hänen luonaan. 

Juan seisoo pienen pöytänsä ääressä ja piirtää voimakkain vedoin isoille paperiarkeille. Pian niistä erottaa raamatullisia 

merkkejä tai sanoja, joista monien ympärillä on trumpettia piteleviä enkeleitä. Joku kommentoi netissä Juanille:”Oli 

siunaus ottaa aikaa ja katsella rauhassa jokainen IHMEELLINEN piirroksesi. Niin paljon sisältöä – asioita ”sisäkkäin”!  

Piirtämiesi ihmisten kasvoilla näkyy Jumalan henki.” 

Kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa. Suosittelen teitä käymään   

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

Juan Onassis`n sivuilla https://www.ebenezer.co.il/juan-s-unique-artwork  

katsomassa asukkaidemme kaunista taidetta. 


