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Uutiskirje 2/2016 

Rakkaat Ebenezer-kodin ystävät! 
  

Nykyään eläkeikää nostetaan useissa maissa, eivätkä monet eläkeiän saavuttaneet ole osanneet varautua siihen. Ebenezer kodissa 

pidämme tärkeänä, etteivät Israelin kristityt vanhukset joutuisi sellaiseen tilanteeseen ja haluamme olla vaikuttamassa, ettei niin 

tapahdu. Toisaalta olemme aina asettaneet etusijalle psalminkirjoittajan pyynnön (Ps. 71:9):”Älä hylkää minua nyt vanhuuden päivinä, 

älä jätä kun kun voimani uupuvat.” ja Jumalan lupauksen (Jes.46:4):”Teidän vanhuuteenne päiviin asti minä olen sama, vielä kun 

hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja yhä teen, minä nostan ja kannan ja pelastan." 

 Kiitämme Luojaa, että lokakuussa Ebenezerin Amuta (johtokunta) antoi hyväksyntänsä hoivayksikön rakennussuunnitelmalle. 

Kiinteistönhoitajamme David Philips, joka on myös rakennusprojektin päällikkö, kertoo suunnitelman nykyvaiheesta: “Äskettäin meillä 

oli hyvin rohkaiseva kokous Kaupunginhallituksen kanssa. He antoivat meille tiukat 

rakennusohjeet, koska Ebenezer sijaitsee German Colony - kaupunginosassa, joka 

on hyväksytty UNESCOn perintökohteeksi. (Tämä kaupunginosa on Saksasta 

Haifaan muuttaneiden templerien rakentama 1860-luvun lopulla). Yksi vaatimus on, 

että Ebenezerin rakennus vuorataan samanlaisella kivellä kuin muutkin 

kaupunginosan talot. 

Arkkitehtimme Amos onnistui suunnittelutyössä erittäin hyvin kaikkia vaadittuja 

yksityiskohtia myöten, joten odotamme saavamme rakennusluvan.  Lähikuukausina 

voimme keskittyä suunnittelemaan sähkö-, viestintä- ja hoitajien kutsujärjestelmiä 

sekä täydentämään lääkintävälineistöä ja vesi-, ilmastointi- ja paloverkostoja.  On 

vielä paljon tehtävää, mutta Jumalan avulla uskomme saavamme kaiken tehdyksi.  

Voitte seurata hoivayksikköprojektin etenemistä kotisivuillamme: 
 

                 http://www.ebenezer.co.il/nursing-ward-project                  https://www.facebook.com/pg/EbenezerProject/likes 
 

 

Joulukuussa 2016 vierailin Hollannissa, jossa minut ottivat lämpimästi vastaan sikäläiset kristityt, jotka haluavat auttaa meitä saamaan 

yhteyksiä uusiin ihmisiin ja heidän seurakuntiinsa ja ystäviinsä. Olisimme todella kiitollisia jos voisitte auttaa meitä kertomalla muille 

tästä Israelin kristityille vanhuksille tarpeellisesta hoivaosastosta. Pyydän teitä rukoilemaan kaikkien niiden puolesta, jotka 

työskentelevät tässä hankkeessa uskoen sen olevan Hänen kunniakseen.  Pyydämme rukoilemaan myös, että tarvittavat varat 

saadaan kokoon. 

Lähiviikkoina suunnittelen matkaa Hollantiin (9.2.) ja Esseniin Saksaan (11.2.). Tarkoitus on osallistua kokouksiin, joissa voin esitellä 

hanketta kaikille kiinnostuneille.  Tärkeää on mainita myös, että hoivaosaston rakentaminen ei ole vapaaehtoista vaan se on vaatimus. 

Israelin terveysministeriö on julkaissut määräyksen, jonka mukaan kaikkien vanhoissa rakennuksissa toimivien vanhainkotien on 

korjattava ja saatava kaikki osastonsa uusia vaatimuksia vastaaviksi.  Jos vanhainkoti ei vastaa niitä, sen toimintalupa lakkautetaan.  

Toiminnan jatkaminen on siis kiinni näistä korjauksista.  

Kiitos tuestanne tälle hankkeelle sekä rukouksin että käytännön keinoin. Uskomme että Jumala, joka antoi sydämellemme tämän 

projektin, tulee antamaan myös varat ja tarpeet sen toteuttamiseksi. Pyydän huomioimaan, että tälle projektille on avattu oma pankkitili, 

jonka tiedot ovat kirjeen lopussa.  

suunnitteluryhmä: 

David, Amos, Nira, Nurit & Avi 

http://www.ebenezer.co.il/nursing-ward-project
https://www.facebook.com/pg/EbenezerProject/likes


 

Ebenezer -kodin lääkäri tri Faith Goldberg jakaa seuraavassa kokemuksiaan työnsä ensimmäisiltä kuukausilta:  

"Olen työskennellyt Ebenezerin lääkärinä nyt puoli vuotta, ja sen henkilökunta ja asukkaat ovat ottaneet minut hyvin 

lämpimästi vastaan. Aikaisemmin työskentelin Carmel-sairaalassa neljä ja puoli vuotta, ja minulle on ollut todella iso 

muutos ja ilo työskennellä nyt kristillisessä yhteisössä. Päivä alkaa rukouksella asukkaiden kanssa, työntekijöiden 

aamupäiväkahvilla on hartaushetki, ja päivän mittaan rukoilen sairaiden asukkaiden kanssa. Opin koko ajan uutta 

asukkailta, en ainostaan heidän sairauksistaan, vaan myös siitä, mitä he sanovat ja tekevät. Eräs heistä jakoi minulle 

tuntojaan näin:”Kuule, sinun tulee vähentää minun lääkitystäni, pidät minua hengissä liian pitkään. Olen asunut täällä nyt puolitoista 

vuotta ja tänä aikana vain yksi asukas on päässyt Taivaan kotiin. Tällä vauhdilla kestää ikuisuuden ennen kuin minä pääsen Luojan 

luo.” Kuuntelin hämmästyneenä tätä veteraania.  

Päivittäin näen jonkun asukkaan taistelevan heikentyvän muistin, liikkumiskyvyn ja monien terveysongelmien kanssa, jotka vähentävät 

hänen itsenäisyyttään ja elämäniloaan. Kipeimmin minuun koskee nähdä jonkun asukkaan yksinäisyys: perhesuhteet ovat särkyneet 

tai etäiset, monasti vain siitä syystä, että hän uskoo Jeesukseen.  

Sain Ebenezer -kodilta uuden vuoden lahjaksi hienon hartauskirjan. Ensimmänen lukemani 

hartaus selvitti joululahjojen antamiseen liittyvää perinnettä. Lahjat muistuttavat meitä kolmen 

tietäjän Jeesukselle tuomista lahjoista: kulta, suitsuke ja mirha. Nämä lahjat ovat vertauskuvia 

Jeesuksesta, hänen persoonastaan, elämästään ja työstään: kulta symbolisoi hänen 

jumaluuttaan, suitsuke hänen antamaansa uhria ja mirha kärsimystä, jonka hän kesti 

puolestamme.  

Näen saman kaavan toistuvan meidän elämässämme: kulta muistuttaa Jeesuksen kuninkuudesta 

elämässämme, suitsuke tuo tuoksua elämäämme ja mirha kuvaa elämän loppupuolen 

kallisarvoista ja vaikeata lahjaa, kärsimystä, jonka luovutamme lopulta Kuninkaallemme.  
 

Monilla kodin asukkailla on ihmeellisiä kertomuksia uskoontulostaan. Heidän todistuksiaan on kirjoitettu äskettäin julkaistussa 

Ebenezer -kodin 40-vuotis-juhlakirjassa. Kirja ilmestyy suomeksi keväällä. (Jos olet kiinnostunut kirjasta, voit ottaa yhteyttä 

kummisihteeriin kummisihteeri.israel@kylvaja.fi tai puh. 050 340 1882, niin sinuun otetaan yhteyttä heti kirjan valmistuttua).  

Kokemukseni mukaan Jumalan antama tuoksu, suitsuke, on elämässämme 

loppuun asti paitsi silloin kun Alzheimerin tauti aiheuttaa tuhoaan.  Joka aamu 

entinen kollegani – neonatologisti – tervehtii minua sydämellisesti jiddishiksi ja 

venäjäksi. Hän kärsii muistin heikkenemisestä, mutta toivottaa minulle ja 

lapsilleni päivittäin, joskus kaksikin kertaa päivässä, terveyttä ja siunausta kotiin 

ja työhön.  

Kohtaan myös muita asukkaiden kärsimyksiä: kipuja, huonovointisuutta, 

masennusta ym. Päivittäin pyrin helpottamaan kipua ja vähentämään 

kärsimystä – vaihtelevalla menestyksellä. Minua rohkaisevat kuitenkin 

asukkaat, jotka ovat 

minulle esimerkkejä ihmisistä, jotka kivuistaan ja vaikeuksistaan huolimatta 

sanovat hyvän sanan, ovat halukkaita palvelemaan ja auttamaan, koska he 

huomaavat toisten tarpeet." 
 

Ebenezerin pitkäaikanen emäntä Natalia Bizhko jäi eläkkeelle viime vuoden 

lopussa palveltuaan kodissa 22 vuotta. Kiitämme 

Jumalaa hänen työstään Ebenezerin hyväksi 

tehtävässä, joka vaatii ympärivuorokautista 

saatavilla oloa. Uskollinen Jumala palkitkoon hänen 

uurastuksensa moninkertaisesti!  

Magda Shaechterle, joka on kouluttautunut emännän tehtävään ja työskennelyt Natalian apulaisena, 

ottaa nyt hartioilleen tämän vastuun. Rukoilemme, että Jumalan antaa hänellekin tähän työhön tarvittavan viisauden ja kärsivällisyyden.  
 

Kiitos jälleen rukouksistanne, uskollisesta tuestanne ja rakkaudestanne,  
 

    Johnny and Shoshana Khoury  

 

 

Asukkaiden matka eläintarhaan 

Jonathan Goldbergin 
maalausluokka 

Rosh Hashannah puutarhassa 

mailto:kummisihteeri.israel@kylvaja.fi
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Pankkitiedot lahjoituksia nimenomaan rakennushankkeen 
 

 
 

 

 

 

IBAN Currency 

IL60 0176 5000 0007 3093 469 Euro 

IL82 0176 5000 0007 3093 655 Swiss Franc 

IL38 0176 5000 0007 3093 477 NOK 

IL38 0176 5000 0007 3093 671 GBP 

IL29 0176 5000 0007 3093 639 US Dollars 

IL19 0176 5000 0007 3079 075 Shekels 

Account name: Ebenezer Home 

Bank name: Mercantile Discount Bank 

Name of Branch: Haifa Business Center 

Address of Bank: 147 Bar-Yehuda St., Nesher 

Bank Number: 17 

Branch Number: 650 

Account Number: Alla mukaan valuutan 

Swift code: BARDILIT 

 


