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Alex ja John 

 

Uutiskirje 1/2013  
 

”Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa.” Snl.16:9 

 

Rakkaat ystävät, 
 

On vaikea tajuta, että on kulunut jo puoli vuotta siitä, kun kirjoitimme edellisen uutiskirjeen... Toisaalta monia 

odottamattomia asioita on tapahtunut, mutta toisaalta asiat, joiden toivoimme etenevän, ovat vieneetkin oman aikansa... 

Jae jonka valitsimme otsikoksi tähän kirjeeseen, ilmaisee ajatuksen – olipa meidän omat suunnitelmillamme tai 

odotuksillamme tulevaisuuden suhteen mitkä tahansa, päivämme ja suunnitelmamme ovat hänen käsissään ja Hän on 

määrännyt päiviemme määrän ja Hän ohjaa askeleemme päivittäin. 
  

John Rocha ei osannut kuvitella, että hän saa iäisyyskutsun niin pian Alex 

Schnablein kuoleman jälkeen. Alex meni Herransa luo 20. tammikuuta ja John 

2. huhtikuuta. John ja  Alex olivat vuosien ajan hyviä ystäviä ja he molemmat 

tulivat Ebenezer kotiin 2010, John alkuvuodesta ja Alex loppuvuodesta. 
 

Juutalainen John syntyi Englannissa vuonna 1927 uskovaan kotiin. Hän antoi 

elämänsä Jeesukselle jo lapsena ja myöhemmin hänestä tuli opettaja 

Kristilliseen sisäoppilaitokseen. John ei koskaan avioitunut. Vuonna 1977 hän 

tuli Israeliin ensimmästä kertaa ja työskenteli Operaatio Mobilisaation 

palveluksessa Haifassa monia vuosia. Kutsumukseltaan John oli evankelista 

ja kuljettaen mukanaan Raamattuja, hengellisiä kirjoja ja traktaatteja hän rakasti viedä hyvää sanomaa eteenpäin. John oli 

myös aktiivinen jäsen paikallisessa seurakunnassa. 1990 luvun alussa Herra johdatti häntä perustamaan seurakunnan 

Nasaret Illitiin, jonka pastorina hän myös oli. John asui Nasaretissa monia vuosia jakaen asuntonsa Alex Schnabelin 

kanssa. Johnin ja Aleksin ystävyys jatkui myös Ebenezerissä. Erityisesti Alexin viimeisten kuukausien aikana John halusi 

rohkaista Aleksin mieltä lukemalla hänelle lähes päivittäin Raamattua. Kodissa viettämänsä viimeisen vuoden aikana 

John kirjoitti omaelämänkerran ja hänen tarinansa on vaikuttava todistus Jumalan armosta. 
 

Alex syntyi juutalaiseen perheeseen Wienissä vuonna 1926. Kun Natsit miehittivät Itävallan, hänen perheensä onnistui 

pakenemaan Boliviaan ja sieltä Chileen, jossa hon lopulta avioitui. Alexin perhe oli  maallistunut juutalainen perhe ja hän 

kuuli Jeesuksesta vasta muutettuaan tyttärensä ja vaimonsa kanssa Israeliin. Hänen vaimonsa sairastui vakavasti ja 

joutui Nasaretin Englantilaiseen sairaalaan. Siellä eräs hollantilainen sairaanhoitaja antoi hänelle traktaatin ja pyysi häntä 

rukoilemaan. Alex rukoili epätoivoisesti ja hänen rukouksiinsa vastattiin niin että hänen vaimonsa ihmeen kautta parani. 

Tämä tapaus pani hänessä liikkeelle Jumalan Sanan nälän ja halun parannukseen ja niin hän otti vastaan Jeesuksen 

pelastajanaan. Vaikka Alexin vaimo näki muutoksen Alexissa, ja myönsi, että hänen paranemisensa oli ihme, hänen 

asenteensa evankeliumia ja Alexin uutta uskoa kohtaan oli vihamielinen niin että lopulta Alexin piti lähteä kotoaan. Tämän 

tuhoisan kokemuksen jälkeen Herra järjesti hänelle kodin John Rochan luota. Alex ei koskaan lopettanut rakastamasta 

vaimoaan vaan rukoili päivittäin hänen puolestaan. 
 

`Edellisessä ystäväkirjeessä kerroimme Hennistä, joka pääsi taivaan kotiin viime vuoden lopussa.  

Kuukausi hänen kuolemansa jälkeen (hänen 89 vuotispäivänsä aattona), 

työntekijöiden aamutauon aikaan, kuulimme pihalta rysäyksen ja huomasimme, 

että puu oli kaatunut. Se ei ollut mikä tahansa puu, vaan se oli Hennin puu, 

joka oli hänen huoneensa ikkunan ulkopuolella. Monien vuosien ajan kun Henni 

oli vuoteen omana, se oli hänen elämän puunsa, jonka kauneus ja linnut sen 

oksilla ilahduttivat häntä päivittäin. 



Maista ja näe – se on suolaista! 

Kesäkuun alussa meillä oli asukkaiden vuotuinen retki. Tänä vuonna me suunnittelimme sen tuoksujen ja makujen 

retkeksi. Veimme asukkaat Kibbutsin kukkapuutarhalle lähelle Haifaa. Nautimme kukkaloistosta ja kahvitauosta puutarhan 

nurkkauksessa ja asukkaat nauttivat mahdollisuudesta taimien ostoon. Seuraava kohde matkallamme oli Beit Lehem 

Haglilit, jossa oli mausteviljelykset. Siellä kasvatetaan ja myydään mausteita ja parantavia kasveja. Asukkaat nauttivat 

mausteiden tuoksuista ja väreistä sekä. 

mahdollisuudesta tehdä lisää ostoksia. Vierailumme 

lopuksi söimme siellä maittavan lounaan. Kotimatkalla 

ajoimme viereiseen asutukseen, joka aikoinaan tunnettiin 

nimellä Waldheim ja nykyisin Aloinei Aba. Eräs 

asukkaamme Hans Meyer asui aikoinaan tuossa kylässä. 

Hänen vaimonsa Esther kertoi meille tuon kylän historian 

vaiheista ja siinä asuneista ihmisistä. Meillä oli upea päivä! 
 

Aikaisemmin maaliskuussa veimme vapaaehtoisemme matkalle etelään, Ein Gediin ja 

Kuolleen meren alueelle. Matkamme alkoi aamulla jo kello 4.00 

jotta ehtisimme tuona päivänä nähdä mahdollisimman paljon. 

Nautimme kauniista maisemista, vaeltamisesta ja 

yhdessäolosta. Vapaaehtoistemme ikähaarukka on 19 ja 60 

vuoden välillä ja naisia on Australiasta  Suomesta, Saksasta, 

Tsekkoslovakiasta ja Israelista. Kiitämme Jumalaa upeista 

vapaaehtoisistamme, jotka ovat todella uskollisia, työlleen 

antautuneita ja he rakastavat asukkaita! 

 

 
2. toukokuuta iltapäivällä meillä oli pienosibazaari, jossa myytiin asukkaiden käsitöitä ja leivonnaisia. Kaikkien 

nautittavana oli myös kafeterian tarjoukset. Tällä kertaa tavallisuudesta poiketen meillä ei ollut myynnissä kirpputori 

tavaroita ja vaatteita. Sen sijaan pyysimme muutamaa lahjakasta uskovaa eri paikallisista seurakunnista tulemaan ja 

myymään heidän taidettaan ja käsitöitään. Kahvila tuotti hyvin ja kiitämme todella niitä, jotka antoivat aikaansa ja 

rakkauttaan leipoessaan ja auttaessaan myymään tuotteita. Kiitämme Jumalaa siitä, että Ebenezerillä on niin monia 

ystäviä, jotka välittävät. Kiitos Debbie Hemstreetille, joka editoi John Rochan elämänkertakirjan ja henkilökohtaisesti otti 

vastataksensa sen painamisesta, kun John yllättäen sairastui. Hänen kirjansa oli myös myynnissä basaarissa. 

 

Helmikuussa Sofia liittyi Ebenezer perheeseen. Sofia oli viimeinen Ebenezerin tukiasunnon vanhuksista, joka tuli 

asukkaaksi kotiin. Käytännön ja lakiin perustuvista syistä johtuen päätimme, ettemme enää vuokraa näitä asuntoja 

vanhuksille. Tällä hetkellä nämä asunnot on vuokrattu paikallisille uskoville.  
 

Kuten alussa mainitsimme, jotkut asiat vievät aikansa ja sitä on byrokratia. Olemme vieläkin prosessissa anomassa 

rakennuslupia rakennuksen vahvistamiseksi maanjäristysten varalta sekä lisäkerroksen rakentamiseksi. Muistakaa tätä 

asiaa rukouksin, niin että kaikki nämä voisivat edetä hänen hyvässä ja täydellisessä ajoituksessa. 

 

Kiitos että muistatte meitä rukouksin! 

    

Herran rakkaudella, Johnny ja Shoshanna Khoury   

Eli ja Fern, 
kyyhkyläiset 62-

vuotis hääpäivänään 

Maista ja näe...  
 
että Herra on hyvä!                             


