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Jo yli 20 vuoa …

Strategiamme:
TAVOITAMME – RII tuo hyvän uusen Jeesuksen rakkau-
desta juutalaisille ja myös kansakunin myötätunnosta 
lähtevän tavoiavan työn kaua. RII varustaa ja läheää 
imejä tekemään etujoukon evankelioina ja opetuslap-
seutusta, mukaanlukien messiaanisten seurakunen perus-
taminen.

PPROJEKTI 58 – Jesaja 58 –luvun movoimina, RII kantaa 
oikeua ja armoa Holokaussta selvinneille, leskille, 
orvoille, vanhuksille, vammaisille ja köyhille.

USUSKOVIEN VARUSTAMINEN – Reach Iniave Internaonal 
– järjestössä uskotaan eä vaikuavan palvelutyön polo-
aineena toimii oikea opetus ja raamatulliset periaaeet. RII 
resursoi seurakuna syvällises vaikuavalla koulutuksella 
auaen heitä tavoiamaan kadoteuja ja opetuslapseua-
maan tehokkaas.

SEURAAVA SUKUPOLVI – Varustetaan ja voimaannutetaan 
seuraavaa sukupolvea vaikuamaan heidän elämänpiiriään 
Jeesukselle. Kesäleirit, missiomatkat ja kansainvälinen mes-
siaainen Auringonnousu-keskus Inassa mahdollistavat eä 

seuraavaa sukupolvea varustetaan viisaudella ja 
auktoriteellä.

Stewart & Chantal ovat omistautuneet tuomaan evan-
keliumia juutalaisille paikoissa, joissa he eivät vielä ole 
sitä kuulleet. Winogradit ovat intohimoisia elämään elä-
mäntyyliä joka havainnollistaa Jeesuksen rakkauden ja 
totuuden, kun he kulkevat Hänen kanssaan päiviäin. 

Reach Iniave Internaonal (Kansainvälisen Tavoia- 
misen Aloite - RII-järjestö) on rakenneu seuraavien 
toimintaperiaaeiden varaan: myötätunto, oikeus, ar- 
mollisuus, evankeliumi ja opetuslapseutus. RII on kou-
luanut 125 kansainvälistä imijäsentä, jotka palvele-
vat neljässä eri maassa vaikuaen tuhansiin ihmisiin 
elämää muuavalla rakkaudella ja ilosanomalla

Jeesuksesta, hepreaksi Yeshuasta.

Palveltuani aiemmin IAMCS:n - Kansainvälisen 
messiaanisten seurakuntien ja synagogien jär-
jestön - hallituksen puheenjohtajana neljä 
vuotta ja oltuani 25 vuotta messiaaninen rabbi, 
olen näinä vuosina tullut näkemään monia pal-
velujärjestöjä. Reach Initiative -järjestön halli-
tuksen jäsenenä olen vaikuttunut siitä integ- 
riteetistä ja jatkuvasta hedelmällisyydestä jota 
tämä huippuluokan palvelujärjestö osoittaa. 
Stewart ja Chantal eivät pelkästään tee työtä 
uskollisesti vuodesta toiseen, mutta he ovat 
viisaita ja tehokkaita, mikä on osoituksena siitä 
että Herra itse on heidän kanssaan.

www.reachinitiative.com

Haluamme siunata, kunnioit-
taa ja tarjota hengellistä, 
fyysistä sekä henkistä apua 

Holokaustista 
selvinneille.

LOHDUTUSTA HOLOKAUSTISTA SELVINNEILLE:
YliYli 20 vuoden ajan olemme rakastaneet ja palvelleet 
ehdoia yli kahta sataa Holokaussta selvinnyä sään-
nöllisin tapaamiskäynnein, ruoka- ja lahjapaketein juh-
la-aikoina, yksilökohtaisin tapaamisin ja kotona tapah- 
tuvan avun ja palvelusten kaua koskien vanhusten 
arkielämää.

Pyrimme siunaamaan, kunnioiamaan ja tarjoamaan 
hengellistä, fyysistä sekä henkistä apua Holokaussta 
selvinneille sekä Valko-Venäjällä eä Israelissa. An- 
namme ruokakoreja apua tarvitseville pääsiäisenä, juu-
talaisena uutena vuotena sekä Hanukka-juhlan aikaan. 
Siunaamme heitä myös erityistapahtumilla ja mukavilla 
päiväretkillä. Yhteistyökumppanimme antavat myös 
humanihumanitääristä apua, kuten ruokaa, vaaeita ja henki-
lökohtaisen hoidon tuoeita.

Kiitämme Jumalaa siitä, eä työn kaua 24 vanhusta on 
antanut elämänsä Yeshualle vain 2.5 vuoden aikana.

CHESED (ARMON) KOTIPALVELU:
Palvelemme vanhuksia jotka elävät liikuntarajoieisina, 
sairaina tai koteihinsa sidouina tuoden heille apua 
jokapäiväisiin tarpeisiin. Tiimimme tuo ystävyyä ja 
hengellistä tukea tavoiaen vanhuksia jotka kipeäs 
kaipaavat rakkaua ja hyvyyä sekä tunnea eeivät 
ole yksin! Erityises Valko-Venäjällä monet eivät saa 
mitään sosiaaliturvaa tai hallituksen avustusta.

KKun joku Holokaussta selvinnyt on sairaana tai vuo-
teenomana Armon Kopalvelun imimme on valmiina 
tekemään uhrauksia palvellen heidän tarpeitaan. 
Jeesuksen rakkaus moivinaan imiläisemme menevät 
avuntarvitsijan koin, laiavat ruokaa, siivoavat, teke- 
vät ostoksia ja antavat tarviavaa käytännön apua.

AlleAlle 50 euron lahjoitus kuukaudessa kaaa yhden 
henkilön avun kustannukset.

Holokaussta
selvinneet:



Tavoieena on palvella aiempien lisäksi 200 uua 
Holokaussta selvinnyä Israelissa. 
TARVE $89,000.
OlemmeOlemme jo ostaneet maata ja alamme rakentamaan 
seurakuntarakennusta Brit Chadasha (=Uusi Liio)- 
nimiselle keskeisimmälle seurakunnallemme Valko- 
Venäjän pääkaupunkiin Minskiin. Seurakunnan jäsenet 
ovat omistautuneita ihmisiä, jotka auavat maan juuta-
laisyhteisöä sekä köyhiä ja tarpeessa eläviä. Valko- 
Venäjän nykyisen taloudellisen kriisin johdosta he eivät 
ppysty täysin selviämään tästä projeksta. Seurakunen 
jäsenet uhraavat taloudellises, mua maan keski-
palkka on vain 580 dollaria kuussa, joten he tarvitsevat 
apuamme tähän projekin. 
TARVE $150,000.
Shaliach (lähe läs)-rahasto auaa uuden messiaani-
sen seurakunnan rahoiamisessa ja antaa tukea täysi-
päiväisille lähe läille (Shlichim). 
TARVE VIELÄ: $60,000.
Lahjoiaa voi www.reachiniave.org - sivuston 
DONATE-kohdan kaua luookorlla.

Vahvistetaan olemassaolevia neljää messiaanista juutalaista seurakuntaa 
Valko-Venäjällä ja istutetaan uusia seurakuna.

Palvelutyö nimeltä ”Lohdutetaan Holokaussta selvinneitä”: Kokäynnit, 
joita imimme Israelissa ja Valko-Venäjällä tekevät, edistävät vahvoja 
suhteita ja avaavat selvinneiden sydämiä Jeesuksen rakkaudelle. Tuemme 
lahja- ja ruokakorein jokaista selvinnyä juutalaisina juhlapäivinä.

MessiaaninenMessiaaninen koulutus- ja tavoiavan työn keskus ”Auringonnousu” Inan 
Himalajalla mahdollistaa sellaisten nuorten israelilaisten palvelemisen, jotka 
tulevat Inaan. Meillä on tarjolla myös kuukauden kestävä koulutus- ja käy-
tännön työn jakso kaksi kertaa vuodessa nuorille aikuisille jotka haluavat 
tehdä tavoiavaa työtä.

Shaliach-(lähe läs)koulutus kasvaaa nuoria messiaanisia johtajia ja pai-
menia kokoaikaiseen palvelutoimeen. 

Chesed (armon) koapupalvelu palvelee vanhuksia jotka elävät liikuntara-
joieisina, sairaina tai koteihinsa sidouina tuoden heille ystävyyä ja apua.

Humanitäärinen apu ja hätäaputyö koskeaa köyhiä ja hädänalaisia.

Myötätuntoa orvoille-palvelutyö antaa hylätyille lapsille rakkaua ja huo-
lenpitoa säännöllisin vierailuin ja muun tarvitun huomioinnin kaua. 
RII-järjestö myös jakaa vaaeita, vuodevaaeita, vaippoja, mehua, leluja ja 
muita tarpeita.

Elämänsuunnat Löytyvät-palvelutyön mentoroin-ohjelmat on suunniteltu 
antamaan orvoille teineille paremman mahdollisuuden menestyä elämäs-
sään sen jälkeen kun orpoko-kausi jää taakse.

Syöpäsairaiden lasten huolenpito tukee sairaita lapsia ja heidän perheitään 
fyysisellä, hengellisellä ja emoonaalisella tasolla.

Chalutzim Leiri on jokavuonen kesäleiri joka palvelee Itä-Euroopan teinejä 
ja lapsia. Chalutz=henkilö joka liiyy joukkoon saadakseen jotain aikaan, 

erityises Israelin maan hyväksi.

Messiaaninen juutalainen palvelujärjestö

Stetegiat laiteuna käytäntöön - 
hankkeemme esiteltyinä:

Palvelutyön laajentamisen
hankkeet 2016:

Rakastetaan
ihmisiä Jumalan valtakuntaan

... yksi kerrallaan.

Jumalan armosta, RII-järjestön 
tukijat mahdollisvat vuonna 2015:

Yli 5000 ihmistä koki konkree ses Yeshuan rakkauden 
Projek 58:n tuoman avun muodossa.

174 Holokaussta selvinnyä sai jatkuvaa apua ”Loh- 
dutetaan Holokaussta selvinneitä”-palvelutyön kaua.

92 teiniä ja lasta koki hauskan ja elämää-muuavan hen-
gellisen seikkailun Camp Chalutzim-leirillä.

109109 teiniä ja nuorta aikuista opetuslapseute in järjes-
tömme neljän messiaanisen seurakunnan kaua Valko- 
Venäjällä ja kansainvälisessä messiaanisessa keskukses-
samme Inassa.

55 juutalaisvanhusta sai viikoain koapua ja hengellistä 
tukea Chesed (armo) koapupalvelun kaua.

175 orpoa rakaste in Jeesuksen nimessä Myötätuntoa 
orvoille-palvelutyön kaua.

Annoimme henkistä, hengellistä ja fyysistä apua 82 
lapselle ja heidän perheilleen, joita lapsen syöpäsairaus 
on koskeanut.

Juhlapäivälahjoja toimite in yli 300:lle yksinäiselle 
lapselle sairaaloihin ja orpokoteihin.

KKokonaisia kyliä, joita maanjäristys oli tuhonnut Nepa- 
lissa, sai oaa Jeesuksen rakkauden kosketuksen ja käsin-
kosketeltavaa apua talojen ja koulujen rakentamiseen, 
sekä vaaeita, huopia ja ruokaa.
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