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Jumalan jalanjäljissä

Palvelimme Brysselissä messiaanisessa seurakunnassa noin neljän vuoden ajan kunnes teimme juutalaisina alijan Israeliin
helmikuussa 2003. Asetuimme Netanyan kaupunkiin ja palvelimme paikallisessa messiaanisessa seurakunnassa viiden vuoden ajan
nuorten työssä sekä palvellen ranskankielisen juutalaisväestön tavoittamisessa, kunnes 2007 Jumala johdatti meidät tekemään
Elämän puolesta työtä Bead Chaim järjestössä, Jerusalemista käsin. Työn ytimenä oli kriisiraskautta kokeneiden odottavien äitien
tukeminen, että he abortin sijaan tahtoisivat synnyttää lapsen. Jumala antoi menestyksen työhömme ja näimme lähes kaikkien äitien
antavan elämän lapsellensa. Äitejä autettiin myös synnytyksen jälkeen. Matkustimme paljon, kohtasimme kriisiraskautta kokevat
heidän kodeissaan. Saimme rukoilla heidän puolestaan, kertoa Israelin Messiaasta Yeshuasta, jakaa Raamattuja - työ oli hyvin
hedelmällistä!
Elämän puutarha (Ganei Chaim) muodostui tärkeäksi eheytymisen paikaksi monille lapsensa menettäneille joko abortin tai
keskenmenon kautta. Ympäri maailmaa ihmiset tulivat istuttamaan puun lapsensa muistoksi. Rukoillessamme ihmisten puolesta
näimme kuinka kyynelillä he kastelivat istuttamansa puun, mutta riemuiten he lähtivät takaisin kotiinsa. Jumala sai kohdata, parantaa
ja restauroida.

Sovinto työ

Israelissa on mahdollista kokea sovinto messiaanisten juutalaisten ja arabikristittyjen kesken. Oman kokemuksemme kautta olemme
nähneet sovinnon olevan mahdollista Yeshuassa Messiaassa. Miten kaunista on saada kokea kun arabi ja juutalaisen ylistävät ja
rukoilevat yhdessä Herraa. Meillä on vahvasti sydämellä sovinto työ Israelin arabien ja juutalaisten välillä

Adonai on puhunut

Jumala on puhunut pitkän ajan – ja hyvin voimakkaasti sydämiimme kahden vuoden ajan muutoksista, jotka tulevat koskettamaan
elämäämme. Olemme saaneet Jumalalta kehotuksen puhaltaa shofariin ja nostamaan purjeet, ja nousemaan Jumalan laivaan sillä
Hänen tuulensa tulee, ja saamme purjehtia levossa eteenpäin Hänen suunnitelmassaan. Adonai, on selkeästi viitoittanut eteemme
Suomi-jakson, jonka aikana tulemme vierailemaan seurakunnissa, kotikokouksissa, erilaisissa tapahtumissa ja mihin ikinä taivaasta
johdatetaan, julistaen Jumalan valtakunnan evankeliumia. Raamatun opetuksen mukaan tuomme Valoa kansoille Israelista: Messias
meissä; kirkkautena ja elämänä Israelille ja valona maailmalle.

Jumalan ojennettuna käsivartena

Haluamme luoda vahvan rakkauden sillan Suomen ja Israelin välille, koska haluamme olla välittämässä siunauksia näiden maiden
välillä. Suomalaiset ovat esimerkillisiä siunaamaan kaikin tavoin juutalaista kansaa ja siksi Suomen kansaa arvostetaan Israelissa.
Jumala on nähnyt Suomen kansan sydämenlaadun ja mielistynyt siihen, ja Hän iloitsee teistä. Me haluamme oppia veljistä ja
sisaristamme Suomessa, kohdata -ja viedä juuri sinun rakkauden sanomasi Israeliin.
Haluamme edelleen tehdä työtä kokonaisvaltaisesti ja siksi haemme yhdistykselle kannatusjäseniä.
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