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  )9(משלי טז  ; ַויהָוה, ָיִכין ַצֲעדוֹ  ֵלב ָאָדם, ְיַחֵּׁשב ַּדְרּכוֹ 

 

  חברים יקרים,
  

  

מצד אחד, התרחשו הרבה דברים בלתי צפויים, אך שכתבנו את הידיעון הקודם... קשה להאמין שכבר עברה חצי שנה מאז 

    .םענייננושאים שקווינו לראות התקדמות בנראה שחל עיכוב דווקא במצד שני, 

לא משנה מה תהיינה התוכניות שלנו, או  - הפסוק שבחרנו לכותרת של הידיעון הנוכחי, מבטא את המסר שאנו רוצים להעביר 

מספר ימי חיינו ומכוון את נמצאים בידיו של אלוהים, והוא זה שקובע את  תכניותינוומהן הציפיות שלנו לגבי מחר, ימינו 

  צעדנו בימים שהוא נתן לנו.
  

ג'ון רושה לא תיאר לעצמו שהוא עתיד היה ללכת הביתה ולהיות עם האדון, זמן 

 -הלך להיות בנוכחותו של מושיעו ב ר אחרי פטירת חברו, אלקס שנבל. אלקסקצ

ג'ון ואלקס היו חברים טובים מזה באפריל.  02 - ינואר וג'ון הצטרף אליו בב 20

 ואלקס , ג'ון בתחילת השנה,2010 -שניהם נכנסו לבית האבות בשנים רבות. 

    לקראת סופה.

, למשפחה משיחית מאמינה. 1927 -שנולד באנגליה ב יהודי משיחיהיה רווק,  ג'ון

  ומאוחר יותר הפך להיות מורה משיחי בפנימייה.לאדון כילד  הוא מסר את חייו

הוא ביקר  1977האדון השתמש בנסיבות חייו כדי לקרוא לו לישראל, ובשנת 

בדם" הוא אהב לצאת עם כתבי בחיפה, ובהיותו "מבשר  OMבארץ בפעם הראשונה. במשך שנים רבות ג'ון עבד במסגרת 

, 90-לבשר את הבשורה הטובה. הוא גם היה פעיל במסגרת הקהילה המקומית. בתחילת שנות הכדי הקודש, ספרים ועלונים 

  וחלק את דירתו עם אלקס שנבל.      ת, שם הוא התגורר במשך שנים רבותאלוהים קרא לו להקים ולרעות קהילה בנצרת עילי

האחרונים של חייו  במיוחד במהלך חודשילאחר שאלקס הצטרף אליו לאבן העזר. חבר נאמן לאלקס, גם ג'ון המשיך להיות 

הספיק לכתוב הוא ייו האחרונה של ג'ון בבית האבות , ג'ון קרא לו מכתבי קודש כדי לעודד את רוחו. במהלך שנת חאלקס

  תית לחסדו של אלוהים.עדות אמאכן אוטוביוגרפיה, וסיפור חייו של ג'ון הוא 

חה להימלט לבוליביה . אחרי פלישת הנאצים לאוסטריה, משפחתו הצלי1926היה יהודי משיחי שנולד בווינה בשנת  אלקס

הייתה משפחה יהודית חילונית, אך הוא קרא על  שם הוא גם פגש את אשתו לעתיד. משפחתו של אלקס - ומשם לצ'ילה 

בזמן שאשתו הייתה מאושפזת בבית החולים האנגלי יחד עם אשתו ובתו.  ,אודות האדון ישוע רק לאחר שעלה לישראל

תפילותיו נענו  לו להתפלל. בצר לו הוא אכן התפלל.ואמרה  נתנה לו עלון ,אחות הולנדית שעבדה שםשבנצרת במצב קשה, 

   לדבר אלוהים, וכך הוא פתח את ליבו למושיע!חזרה בתשובה ורעב רפאה בדרך נס. הדבר עורר בו ואשתו נ

למרות שאשתו של אלקס הודתה בעובדה שהריפוי שלה היה נס, היא נשארה עוינת לבשורה ולדרך האמונה החדשה בה הלך. 

, האדון סיפק לו מקום מגורים יחד עם ג'ון רושה. את ביתו. אחרי החוויה המזעזעת הזאתבסופו של דבר, אלקס נאלץ לעזוב 

  יום! המשיך להתפלל עבור ישועתה מידיהוא אלקס מעולם לא הפסיק לאהוב את אשתו ו
  

  שעברה.  השנהשהלכה להיות עם האדון בסוף  ,הנין סיפרנו על בידיעון האחרו

-הולדתה התה אמורה לחגוג את יום נפטרה (יום לפני שהייהני כחודש לאחר ש

), במהלך הפסקת הבוקר של העובדים, שמענו לפתע רעש של קריסה מהחצר 89

! העץ של הני, זה לא היה סתם עץ, אלא והתברר לנו שעץ קרס. אולם הסמוכה

 במשך שנים רבות הואוהעץ הזה היה ממוקם ממש מחוץ לחלון חדרה של הני, 

 לאו את ליבה בשמחה מידים שבו, מיהיה עבורה 'עץ החיים'. יופי העץ והציפורי

  במיטתה.עת ששכבה יום, ב

 



לי ופרן חוגגים יום א
 !מתוק )62נישואין (

!מלוחזה  -טעמו וראו   

ביקרנו . בחלקו הראשון של הטיול, "טעם וריח"תחילת יוני הדיירים יצאו לטיול השנתי. השנה הטיול תוכנן כטיול של ב

  לנו פינת קפה בתוך המשתלה.   ובעלי המקום ארגנו במשתלה בקיבוץ יגור הקרוב לחיפה. הדיירים יכלו ליהנות מהפרחים

בטרם המשכנו לבית  ,הדיירים קנו שתילים ופרחיםכמובן ש

לאזור בו הנס מאיר (אחד מהדיירים שלנו)  לחם הגלילית

בה מגדלים ומוכרים  ,גדל. כאן מצאנו את חוות התבלינים

תבלינים וצמחי מרפא. הדיירים נהנו מחוויה של ריחות 

  וצבעים, וכמובן מהזדמנות נוספת לערוך קניות... 

  את הביקור שם סיימנו בארוחת צהרים דשנה וטעימה.

 

אבא, שנקרא בעבר -אלוניאזור של בדרכנו חזרה, נכנסו ל

. אסתר, אשתו של במקום בו הנס נולד וגדל וסיירנו"וולדהיים", 

  טיול נפלא!אכן ם. נתנה לנו סקירה היסטורית של המקו ,הנס

  

מוקדם יותר, במרץ, גם המתנדבות שלנו זכו לטיול לעין גדי 

כדי לנצל את היום באופן מלא, התחלו את  ולסביבות ים המלח.

הן  בבוקר. זו הייתה הזדמנות נפלאה ליהנות 04:00היום בשעה 

  מיופי הטבע והן מהתחברות מבורכת.

שנה, והן באו  60 - ל 19טווח הגילאים של המתנדבות שלנו נע בין 

יש לנו מתנדבת  בנוסףמאוסטרליה, פינלנד, גרמניה וצ'כיה. 

ישראלית אחת. אנו מודים לאלוהים ששלח לנו מתנדבות כה 

  נפלאות ומסורות, שאוהבות את הדיירים ועושות עבודה נפלאה! 
  

 דיירים ומאפים ביתיים מכרנו עבודות יד של כמו בעבר, .'מיני בזאר'בית האבות במאי אחרי הצהריים, התקיים ב 02 -ב

הזמנו שנייה'. במקום זאת, -הייתה גם קפטריה. אלא, שלא כמנהגנו, הפעם החלטנו שלא למכור חפצים וביגוד 'יד וכמובן

  האומנות שלהם בדוכנים שהצבנו.     לבוא ולמכור את חפצי ,מספר מאמינים בעלי כישרונות אומנותיים ממספר קהילות באזור

לכל מי שתרם ו באפייהו ים לכל אלה שעזרו במכירותאחד מהמוקדים הסואנים, ואנו מוד כמו בעבר, הקפיטריה הייתה

  מזמנו ואהבתו להצלחת האירוע. 

המקום! בין היתר אנו אחים ואחיות שאכפת להם משיש לנו כל כך הרבה גם אנו מודים לאלוהים שבית אבן העזר שייך לו, ו

ספר האוטוביוגרפיה  של להדפסתוריכתו ולע דאגהשלאחר שג'ון רושה חלה בפתאומיות,  ,רוצים להודות לדבורה המסטריט

 . הודות לעבודתה המאומצת יכולנו להציע את הספר למכירה במהלך הבזאר. שכתב

  

שהתגוררה בדירות החוץ של הבית,  למשפחה של בית האבות. סופיה הייתה הדיירת האחרונה סופיהבפברואר הצטרפה 

משיקולים פרקטיים וחוקיים החלטנו שלא להמשיך ולהשכיר דירות חוץ לגיל הזהב. בינתיים דירות ושנכנסה לאבן העזר. 

  אלה מושכרות למאמינים מקומיים.  
  

בים והביורוקרטיה תורמת לא מעט לכך... אנו עדיין נמצאים בתהליך הבקשה ישנם עניינים שמתעככפי שהוזכר קודם לכן, 

), ועבור תוספת קומה. אנא זכרו אותנו בתפילה בעניין זה, שכל 38עבור חיזוק הבית נגד רעידות אדמה (תמ"א  לרישיון בנייה

  תזמון הטוב והמושלם של אלוהים.ב -הדברים יחברו יחד לטוב 

  

  ו בתפילותיכם!תודה שאתם זוכרים אותנ

 באהבת האדון, ג'וני ושושנה חורי                        

  טעמו וראו...
 

 כי טוב ה'!                       


