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Messiaaninen Rabbi Stewart Winograd kasvoi juutalaisperheessä New 
Yorkissa. Hän löysi Yeshuan (Jeesuksen Kristuksen) Messiaanaan 
25-vuotiaana, vuonna 1977. Se muutti radikaalisti hänen elämänsä, palvel-
len Jeesusta siitä lähtien. 

Vaimonsa Chantal Winograd kasvoi Quebecissä, Kanadassa. Jumalan 
järjestämien tapahtumien kautta hän tapasi Stewartin 1979. Vaikka hän ei 
ole juutalainen itse, hän palvelee juutalaiskansan ikään kuin ne olisivat 
omia. Hänellä on "Ruutin sydän". Heillä on 4 lasta ja 9 lastenlasta. Yhdessä 
he perustivat Reach Initiative International (RII)- järjestön. Se on 
messiaaninen juutalainen palvelumuoto, joka tekee työtä Itä-Euroopassa, 
Intiassa, ja Pohjois-Amerikassa sekä Israelissa.

VuonnaVuonna 1994 Herra kutsui Winogradit jättämään unelmakotinsa ja 
Amerikan mukavuudet lapsineen ja muuttamaan köyhyyden rampautta-
malle Valko-Venäjälle Minskiin, jossa asuivat yli 12 vuotta. 

Perustamansa seurakunnan - Brit Chadasha (Uusi Liitto) jäsenmäärä 
on nyt noin 250 jäsentä. Stewart myös istutti seurakuntia kolmeen muuhun 
kaupunkiin Valko-Venäjällä. Chantal ohjaa humanitaarisen palvelutyön 
haaraa, "Project 58":ia, joka palvelee köyhiä, tarvitsevia ja sorrettuja. 
Palvelutyön kautta osoitetaan Yeshuan rakkautta vähimmille juutalaisessa 
yhteisössä. Tämä palvelutyö avustaa yli 60:tä organisaatiota ja tuhansia 
ihmisiä vuosittain materiaalisella ja henkisellä avulla.

VuonnaVuonna 2007 Stewart ja Chantal alkoivat keskittyä juutalaiseen yli 50000 
nuoren israelilaisen ihmisryhmään joka vuosittain menee Intiaan. 
"Operation Yaakobin" kautta he ovat kylväneet paljon siementä, ja he 
uskovat Herra valmistaa suuren sadon nuoria israelilaisia. Vuonna 2011 he 
rakensivat SunRise-messiaanisen keskuksen Himalajalla. Se on kou-
lutuskeskus uskoville ja majakka etsijöille.

"Israel ja kirkko"-opetuskokonaisuutensa kautta Stewart hälventää 
myyttejä, palauttaa totuuteen. Stewart on koskettanut yli tuhatta kristillistä 
johtajaa kaikkialla Intiassa ja enemmän muualla. Tämä opetuskokonaisuus 
auttaa kristittyjä  ymmärtämään juutalaisia juuriaan ja tehokkaasti osallis-
tumaan viimeisten aikojen herätykseen Israelissa, mikä vaikuttaa 
myös kansakuntiin. Winogradit asuvat Georgiassa, Yhdysvalloissa.

* TV7:stä tuttu messiaaninen rabbi, 
   jonka sydän palaa evankeliumille
* 12 vuoden kokemus Valko-Venäjällä asuen  
   Itä-Euroopan juutalaisten palvelemisesta
* Project 58-humanitäärinen työ
* Holokaustityötä, mm. kotiapua Israelissa
* Orpojen aputyötä* Orpojen aputyötä
* Tavoittavaa työtä 50000 israelilaisnuoren 
  parissa jotka menevät Intiaan vuosittain 
* Camp Chalutzim-projekti varustaa nuoria
* Reach Initiative Internationalin perustajat
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