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Shalom,

B'nei Josef

1. Moos 48:3-5
Ja Jaakob sanoi Joosefille: "Jumala, Kaikkivaltias, ilmestyi minulle Luusissa 
(Beetel) Kanaanin maassa ja siunasi minut 
 ja sanoi minulle: 'Katso, minä teen sinut hedelmälliseksi ja annan sinun lisääntyä, 
annan tulla sinusta suuren kansojen joukon, ja minä annan   sinun   (Jaakob)   
jälkeläisillesi   tämän maan ikuiseksi perintömaaksi  '. 
Kaksi poikaasi, jotka ovat sinulle syntyneet Egyptin maassa, ennenkuin minä tulin 
luoksesi Egyptiin, olkoot minun omani; Efraim ja Manasse olkoot minun omani 
niinkuin Ruuben ja Simeon."

https://youtu.be/eFdPGLCBNOc Firstborn - James Block

https://youtu.be/eFdPGLCBNOc


Efraim oli Josefin ja Onin papin Poti-Feran tyttären Asenatin toinen poika. Efraim ja 
hänen isoveljensä Manasse syntyivät Egyptissä seitsemän hyvän vuoden aikana. 
Isoisä Jakob kuitenkin siunauksessaan nosti Efraimin esikoisasemaan. Efraim oli 
Juudan rinnalla johtava heimo: Efraimilla oli esikoisuus ja Juudalla kuninkuus, 
hallintavaltikka. Joosua, joka johti kansan erämaasta Luvattuun maahan Mooseksen 
kuoltua, oli Efraimin heimoon kuuluva.

Olimme siis ensimmäisessä "Josefin poikien" kongressissa. Mielessäni oli paljon 
kysymyksiä lähtiessäni matkalle. Tiesin, missä itse seison Efraim-kysymyksessä, 
mutta entä muut? Keitä siellä on? Tuleeko opillisia ristiriitoja? Onko aika oikea 
tällaiselle kongressille? Näin ennen matkaa näyn, joka vahvisti kutsuni lähteä: Näin 
suoran valtatien, joka näkyi kuin tarkk'ampujan tähtäimen läpi. Tie on siis auki ja 
tähtäin suoraan maaliin. Ymmärsin, että kongressilla oli oma merkityksensä.

Kiitos kaikille, jotka olitte mukana lähettämässä, kiitos rukouksista, jotka kantoivat! 
Koko matkan ajan kaikki sujui vaivatta. Saimme lentokentältä mennessä taksin heti 
keskiyöllä sapattina Arieliin. Ensimmäinen, jolta kysyimme suostui ajamaan, vaikka 
muut häntä yrittivät estellä. Länsiranta ei yöllä ole niin turvallinen, kun ajaa 
israelilaisin rekisterikilvin. Herralla oli muutenkin täydellinen matkasuunnitelma 
jokaiseen päivään. 
 

Kongressissa suuren vaikutuksen teki rakkaudellinen ja lämmin ilmapiiri ihmisten 
välillä. Vaikka tunsin entuudestaan vain kolme ihmistä, niin nopeasti koki olevansa 
kuin perheen parissa, eri kielistä ja kansallisuuksista huolimatta.

 

Efraim Frank kirjoitti kongressin jälkeen: "Muutama päivä ennen tuloamme Arieliin
koin hengessäni voimakkaasti Pyhän Hengen äänen: "jotta B'nei Josefin eheytyminen
ja yhteyden uudistaminen onnistuu, sen täytyy rakentua Taivaan Isämme sydämen 
mukaan."  

Sitten mieleeni muistui seuraava raamatunkohta: "Sentähden sano Israelin heimolle: 



Näin sanoo Herra, Herra: En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä minkä 
teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain 
seassa, minne tulittekin. 
Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansain seassa, jonka te olette 
häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen 
Herra, sanoo Herra, Herra, kun minä osoitan   teissä pyhyyteni   heidän silmäinsä 
edessä." Hesekiel 36:22-23 

 

Tämä Hesekielin kohta luettiin sapattina vain kaksi päivää ennen kongressin alkua. 
Frank muistuttaa, että Herran suuren armon ja rakkauden meitä kohtaan tulee olla 
perusta kaikelle toiminnallemme nyt ja tulevaisuudessa. Koko kongressin ajan Hänen
rauhansa oli paikan yllä. Sen seurauksena saimme kokea poikkeuksellista Jeshua 
omien yhteyttä. En muista näin hyvää ilmapiiriä aiemmin missään suuressa 
kokouksessa kokeneeni. Oli todella perhetuntua ja toteutui Psalmin 133:1 sanat: 
"Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat!"(sitaatti päättyy)

 

Mietin, että meillä olisi Suomessa tässä asiassa työstettävää: Perheyhteyden merkitys 
on hengellisissä yhteisöissämme jäänyt liian vähälle huomiolle. On liian paljon 
yksinäisiä ihmisiä, itsekkyyttä ja välinpitämättömyyttä. Varmasti meillä kaikilla on 
parantamisen varaa tässä.  

Frank: "Isiemme Jumala haluaa nostattaa Daavidin sortuneen majan (Succan) 
palvelevien käsien kautta ja rakentaa sen Hänen terveeltä perustaltaan alhaalta ylös 
(perheet ja yhteisöt) eikä hierarkisten määräävien ylhäältä tulleiden ohjeiden kautta. 
Säilyttäkäämme siis Isän sydämen asenne." "Herran pelko on viisauden alku, hyvä 
ymmärrys kaikille, jotka sitä noudattavat. Hänen ylistyksensä pysyy iankaikkisesti." 
(Psalmi 111:10)"

Hesekiel 37 kertoo kuivista luista ja kuinka "luut lähenivät toisiaan, luu luutansa." 
Hesekieliä kehoitetaan jakeissa 9-11: "Ennusta hengestä, ennusta, ihmislapsi, ja sano
hengelle: Näin sanoo Herra, Herra: Tule, henki, neljästä tuulesta ja puhalla näihin 
surmattuihin, että ne tulisivat eläviksi." 
Minä ennustin, niinkuin hän oli minua käskenyt, ja niihin tuli henki, ja ne tulivat 
eläviksi ja nousivat ylös jaloillensa: ylenmäärin suuri joukko.   Ja hän sanoi minulle: 
"Ihmislapsi, nämä luut ovat   koko Israelin heimo.  " 

Tämä on tapahtumassa; ylenmäärin suuri joukko, koko Israelin heimo, on 
heräämässä. Kongressissa ei ollut aiheena opilliset kysymykset; emme 
keskustelleet, missä mahdollisesti heimoja on tai kuka on Efraim. Painopiste oli 
käytännöllisissä kysymyksissä ja yhteisömallien tarkastelussa. 



Itse ajattelen, että Herra johdattaa ajallaan kadonneet heimot takaisin kotiin. Hän 
tietää tarkalleen, missä he ovat ja keitä he ovat. Kun aika on kypsä, niin heimotkin 
tietävät lähteä. Näkisin, että Suomi on yksi maa, missä kadonneita on. Jeremia 31 
kertoo: "Katso, minä tuon heidät   pohjoisesta maasta,   kokoan heidät   maan 
perimmäiseltä ääreltä." 
Uskon, että heimoja on kuitenkin eri maissa. Kongressissa puhuin useiden kanssa, 
joilla oli suomalaiset sukujuuret. Eräällä naisella oli cherokee tausta. Monien 
amerikkalaisten vanhemmilla oli Euroopasta lähtiessä juutalaiset sukunimet, jotka 
sitten vaihdettiin uudessa maassa eli heillä on juutalaiset juuret. Herra lopulta tietää. 

Kuuntelimme alustuksia ja puheita ja jokaisen jälkeen oli 10 ihmisestä koostuva 
pyöreän pöydän keskustelu (13 pöytää) littyen aiheeseen. Ajatukset kirjattiin ja 
pöytien puheenjohtajat esittivät muille, mitä oli tuotu esiin. Tämä oli hedelmällinen 
työskentelytapa, jossa jokainen saattoi osallistua ja saada äänensä kuuluville. 
Istumapaikka vaihtui aina eri puheiden kohdalla ja tällä tavoin tutustui moniin 
keskustelun merkeissä.

Me suomalaiset saimme kertoa, mitä Herra maassamme tekee ja kuinka täällä Israel-
rakkaus on näkyvänä seurakunnissa, kuinka eripuolilla maata opiskellaan hepreaa ja 
kuinka TV7 työssä Israel-opetus on esillä ja ihmiset kyselevät identiteettiään, keitä 
olemme. Koimme ja muutkin totesivat, että jotain erityistä on Suomessa. Hanoch, 
juutalaisoppaamme, tulikin juttelemaan ja sanoi Suomella ja Israelilla olevan paljon 
yhteistä.  

Yksi asia, mikä yhdisti osallistujia, oli rakkaus Israeliin; halu seistä Israelin rinnalla 
ja halu rakentaa yhteyttä Juudaan; kuroa umpeen juopaa, joka yli 2700 vuoden aikana
on syntynyt pohjoisten heimojen ja eteläisen Juudan välille ja sitten 2000 v. aikana 
kristityn maailman ja juutalaismaailman välille.   

Tuhlaajapojan paluu
 

Juuda on "Tuhlaajapojan" vanhempi veli, joka katseli, kun nuorempi veli 
Efraim jätti hänet ja Isänsä ja lähti ovet paukkuen kapinassa kaikkea 
oppimaansa kohtaan pakanamaille oman tahdon tielle haluten unohtaa 
Isänsä kodin.

Hesekiel 18:29



29. Mutta Israelin heimo sanoo: 'Herran tie ei ole oikea'. Minunko tieni eivät 
olisi oikeat, te Israelin heimo? Eikö niin: teidän omat tienne eivät ole oikeat! 

Juuda koki hylkäämistä, kun veli jätti hänet yksin selviytymään vastuusta ja 
kovetti kuortaan tehdessään yksin töitä ja puolustaessaan Isänsä huonetta. 
Hän ajatteli, ettei tarvitsekaan veljeään tai muita; että pärjää kyllä yksinkin. 

Sabra - kaktus, joka kuvaa maassasyntynyttä israelilaista

Hesekiel 11:15

15. "Ihmislapsi, sinun veljesi, sinun veljesi, sukulaisesi ja koko Israelin heimo,
kaikki, joille Jerusalemin asukkaat sanovat: '  Olkaa te vain kaukana 
Herrasta, meille on tämä maa annettu perinnöksi  !' 

Näin Juuda on ajatellut ja suurelta osin vielä ajattelee Efraimista. Mutta 
nyt veli on viimein palaamassa Isänsä kotiin nöyrin sydämin. (Jaakobin 
ahdistus?) Isä on täynnä rakkautta, armoa ja anteeksiantoa ja juoksee sydän 
iloiten kadonutta poikaansa vastaan.

Itkien he tulevat...katuen ja parannusta tehden

21. Kuule! Kalliokukkuloilta kuuluu itku, israelilaisten rukous, sillä he ovat 
vaeltaneet väärää tietä, ovat unhottaneet Herran, Jumalansa. 

22. Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, niin minä parannan teidän 
luopumuksenne." - "  Katso, me tulemme sinun tykösi  ,   sillä sinä olet Herra, 
meidän Jumalamme." 

Pohjoinen Israel on kokenut erokirjan saatuaan syvän hylkäämisen ja 
häpeän haavan, joka on syvällä näiden 10-heimolaisten jälkeläisten 
identiteetissä. 



24. Häpeäjumala on syönyt isiemme vaivannäön nuoruudestamme asti, 
heidän lampaansa ja raavaansa, poikansa ja tyttärensä. 
25. Maatkaamme häpeässämme, ja häväistyksemme peittäköön meidät, sillä
Herraa, meidän Jumalaamme, vastaan me olemme syntiä tehneet, me ja 
meidän isämme, hamasta nuoruudestamme tähän päivään asti, emmekä 
ole kuulleet Herran, meidän Jumalamme, ääntä."

 

James Block oli kongressissa yksi muusikoista. (Kuvassa James hotellin viereen 
rakennetun 1:1 erämaatemppelin, Mishkanin, luona johtamassa ylistystä.) Hän on 
säveltänyt paljon myös psalmeja, kuten seuraavan - Psalmi 80, joka on heimojen 
rukous ennalleen asettamisesta.

https://youtu.be/x0-GIUqs7Zg Restoration (Psalm 80) - James Block

Kuuntele, Israelin paimen. Sinä, joka johdat Joosefia niinkuin lammaslaumaa, sinä, 
jonka valtaistuinta kerubit kannattavat, ilmesty kirkkaudessasi. 
Efraimin, Benjaminin ja Manassen edessä herätä voimasi, tule meidän avuksemme. 
Jumala, saata meidät entisellemme, valista kasvosi, niin me autetuiksi tulemme.

Herra, Jumala Sebaot, kuinka kauan sinä annat vihasi suitsuta, kun sinun kansasi 
rukoilee? 
Sinä olet syöttänyt heille kyynelten leipää, olet juottanut heille maljoittain kyyneleitä;

olet pannut meidät riidaksi naapureillemme, meidän vihollisemme pilkkaavat meitä. 
Jumala Sebaot, saata meidät entisellemme, valista kasvosi, niin me autetuiksi 
tulemme.

 

Sinä siirsit viinipuun Egyptistä, sinä karkoitit pakanat ja istutit sen. 
Sinä raivasit sille sijan, ja se juurtui ja täytti maan. 

Se peitti vuoret varjollansa ja oksillansa Jumalan setrit. 
Se levitti köynnöksensä mereen asti ja vesansa Eufrat-virtaan saakka.

https://youtu.be/x0-GIUqs7Zg


 

Miksi sinä särjit aidan sen ympäriltä, niin että kaikki tienkulkijat sitä repivät? 
Metsäkarju sitä jyrsii, ja kedon eläimet sitä syövät. 
Jumala Sebaot, käänny takaisin, katso alas taivaasta ja näe;   ota hoitaaksesi tämä 
viinipuu 
ja suojaa se, minkä sinun oikea kätesi istutti, tämä taimi, jonka kasvatit suureksi 
itseäsi varten. 

Se on tulen polttama, se on karsittu. He hukkuvat sinun kasvojesi uhkauksesta. 
Kätesi suojelkoon sinun oikean kätesi miestä, ihmislasta, jonka kasvatit suureksi 
itseäsi varten. 
Silloin me emme sinusta luovu. Suo meidän elää, niin me huudamme sinun nimeäsi 
avuksemme. 
Herra, Jumala Sebaot, saata meidät entisellemme, valista kasvosi, niin me 
autetuiksi tulemme  . 

Hesekiel 18:31-32
31. Heittäkää pois päältänne kaikki syntinne, joilla te olette rikkoneet, ja 
tehkää itsellenne uusi sydän ja uusi henki. Ja minkätähden te kuolisitte, 
Israelin heimo? 
32. Sillä ei ole minulle mieleen kuolevan kuolema, sanoo Herra, Herra. Siis 
kääntykää, niin te saatte elää."

 

Juudan sisällä on monenlaisia tunteita; kaunaa, katkeruutta, vihaa, vierautta...
- Missä Efraim oli silloin, kun Juuda oli vainottuna ja kulki karkoitettuna 
maasta toiseen? Missä Holokaustin aikana? Juuda joutui kantamaan kaiken 
tuskan olla valittua kansaa. Veli pukeutuu ja puhuu eri tavoin, syö jopa 
sianlihaa; pakanamaiden "haju" on tarttunut häneen. Josefia eivät veljet 
myöskään aluksi tunnistaneet veljekseen Egyptin puvussa. Paluu kotiin on 
paluu Messiaan öljypuun juurille Uuden Liiton miehinä ja naisina, mutta 
hyljäten kristikunnan pakanalliset kompromissit ja harharetket. Efraim ei 
mukaudu Juudan sauvaan eikä Juuda Efraimin, vaan Jeshua Messiaan 
kädessä ne tulevat yhdeksi. Se on Hänen tekonsa. 

Saimme nähdä intialaisen Gaddi Eliyahun videoviestin (hän ei saanut 
viisumia lähtöön) ja hän kertoi mm., kuinka rabbit olivat käännyttäneet juuri 
400 Manassen heimoon kuuluvaa juutalaisuuteen. Ortodoksijuutalaiset, jotka 
toivovat ja odottavat 10 kadonneen heimon saapumista, ovat huomanneet eri 
maissa kristittyjen palaavan heprealaisille juurille ja päätelleet Efraimin pian 
palaavan. He ovat jo alkaneet tehdä kääntymiskursseja tulijoille. Heille tie 
maahan on juutalaiseksi kääntyminen (kuten Israelin lainsäädännössäkin), 
joka tarkoittaa myös suullisen tooran hyväksymistä ja Jeshuan kieltämistä. 
Tämä ei ole kuitenkaan se tie, mitä Jeshuan omat voivat käyttää. Herralla on 
oma vastaus ajallaan tähän. 



(huom. kaikki juutalaisuuteen kääntyneet esim. avioliiton solmimisen 
yhteydessä eivät ole joutuneet kieltämään Jeshuaa. Riippuu rabbista. Mutta 
nämä ovat poikkeuksia.)

Efraim ei palaa henkseleitä paukutellen kotiin, vaan nöyränä, jos vielä saisi 
anteeksi ja armon palata kaiken osoittamansa kapinan ja ylpeyden jälkeen. 
Efraim palaa Herran omana  ,   "sauvan ali" kulkeneena, Jeshuan verellä 
pestynä, parannuksen tehneenä.

Ja Isä odottaa.

https://youtu.be/OqQPYDA378M Father's Heart (Live) - James Block

Hoosea 14:3, 5

Poika

3. Ottakaa mukaanne sanoja ja palatkaa Herran tykö ja sanokaa hänelle: 
"Anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi, niin me tuomme sinulle 
uhrimulleiksi huultemme uhrit. 
Isä
5. Minä parannan teidän luopumuksenne, omasta halustani minä teitä 
rakastan; sillä minun vihani on kääntynyt hänestä pois.

Hesekiel 11:16-20

16. Sano sentähden: Näin sanoo Herra, Herra: Koska minä olen vienyt heidät
kauas pakanain sekaan ja   hajottanut heidät muihin maihin  , olen minä ollut 
heille pyhäkkönä vähän aikaa niissä maissa, joihin he ovat joutuneet. 
17. Sano sentähden: Näin sanoo Herra, Herra: Minä kokoan   teidät kansojen 
seasta ja   kerään teidät   maista, joihin teidät on hajotettu, ja   annan teille 
Israelin maan.   

Efraim palaa uudestisyntyneenä

18. Ja he tulevat sinne ja poistavat siitä kaikki sen iljetykset ja kaikki sen 
kauhistukset. 
19. Ja minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan 
teidän sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja 
annan heille lihasydämen, 
20. niin että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun 
oikeuksiani ja pitävät ne; ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän 

https://youtu.be/OqQPYDA378M


Jumalansa.

Ylläolevassa Hesekielin kohdassa kerrotaan, kuinka Herra kokoaa ja kerää 
taas Israelin kansojen seasta ja palauttaa maahansa. Sitten Herra antaa 
yhden sydämen, poistaa kivisydämen ja antaa lihasydämen. 

Yksi kongressin keskeisistä aiheista oli yhteisöllisyys. Saimme kuulla 
esimerkkejä Jordaniasta, 40-50 hengen yhteisöstä, joka koostuu lähinnä 
USA:sta muuttaneista. He asuvat nyt Akabassa. Aritzonassa on toimiva 
yhteisö, joka koostuu useista perheistä. Yhteisö ei tarkoita, että asutaan 
kommuunissa saman katon alla, vaan yhteyden harjoittamista asuinpaikalla. 
Toisten huomioimista ja auttamista, juhlien ja sapatin viettoa yhdessä ym.  

Bet El   - kristillinen kibbutz sijaitsee Zichron Ja'akov'ssa (Jaakobin 
muisto), joka on yksi ensimmäisiä siirtokuntia Israelissa ja se  perustettiin v. 
1882, kun 100 Romanian juutalaista pioneeria osti maata ja alkoi vaikeissa 
olosuhteissa malarian vaivatessa muokata maata.  Paroni Edmond James 
de Rothschildista tuli siirtokunnan patruuna, joka sai aikaan suunnitelmat 
ensimmäisille rakennuksille ja maataloudelle.  Kaupunki sijaitsee 35 km 
etelään Haifasta ja on Karmel-vuoriston eteläosassa lähellä Välimerta. 
Kaupungissa sijaitsee kristillinen kibbutz; Bet El, johon kuuluu ~800 aikuista ja lasta, lähinnä Saksasta. 

Bet Elin, perustivat kaksi nuorta saksalaista sisarusta Emma ja Elsa Berger v. 1963. Heidän 

kuuliaisuudestaan lähteä siunaamaan Israelia saksalaisina ja korvata Holokaustin tuottamaa tuskaa 

juutalaisille on syntynyt laaja yhteisö, joka työskentelee kibbutzin 7 tehtaassa, kouluissa, päiväkodeissa ja 

hedelmätarhoissa paitsi Zichron Ja'akovissa Golanin kukkuloilla, Haifassa, Benjaminassa ja Magen 

Shaulissa. Yhteisöön kuuluu myös satoja vapaaehtoistyöntekijöitä monista eri maista. Bet El on Zichron 

Ja'akovin toiseksi suurin työllistäjä ja tehtaissa työskenteleekin yli 700 israelilaista.                 

Kaksi Bet Elin nykyistä johtajaa, vanhinta; Joachim Blind ja Jochanan Strayle 
kertoivat meille kibbutzin historiasta ja Jumalan kutsusta heidän kohdallaan tulla 
palvelemaan Israelia. 



Zichron Ja'akovin lapsia Sukkotin aikaan käydessäni siellä v. 2013

Aramealaiset

 

Kongressin yksi mielenkiintoinen puhujavieras oli Shadi Khalloul,   joka on 
aramealaisen kristittyjen yhteisön puheenjohtaja. Viime kesänä aramealaiset kokivat 
kauan odotetun hetken, kun historiallinen vääryys korjattiin ja he saivat oikeuden 
tulla rekisteröidyksi etnisinä aramealaisina. 

Aramealaiset ovat Pohjois-Israelin, Libanonin ja Syyrian alueelta. Vuosisatojen ajan 
heidät on niputettu yhteen arabien kanssa nimikkeellä arabikristityt, vaikka he ovat 
olleet seudulla tuhansien vuosien ajan. He omaksuivat kristinuskon jo ensimmäisinä 
vuosisatoina jKr., mutta joutuivat muslimiarabien painostuksen kohteeksi näiden 
hyökätessä seudulle. Kieli kuitenkin säilyi kirkoissa ja kulttuuriyhteyksissä.     

Juutalaisilla ja aramealaisilla on yhteistä historiaa: Aabraham oli aramealainen, kun 
JHVH kutsui hänet lähtemään luvattuun maahan, Rebekka, Raakel ja Lea haettiin 
vaimoiksi Iisakille ja Jaakobille aramealaisten joukosta, Aabrahamin suvun parista. 
Aramea ja heprea muistuttavat paljon toisiaan. Monet juutalaiset rukoukset, esim. 
useat Pesachin siunaukset, ovat aramean kielellä. Nykyheprean "aba" ja "ima" (isä ja 
äiti) tulevat arameasta.  

Jeshuan aikana Galileassa puhuttiin arameaa ja Uusi Testamentti on suureksi osaksi 
juuri arameaksi kirjoitettu.

Saimme kuulla myös israelilaisen lakimiehen erinomaisen selonteon Israelin 
lainsäädännöstä koskien ei-kansalaisten yritysten perustamista, osakkuutta, 
kiinteistöjen hankintaa ym. Israelissa.



Seuraavasta kongressista ei ollut vielä selkeää päätöstä, mutta sitä lähdetään
järjestäjien taholla varmasti rukoilemaan ja keskustelemaan tämän jälkeen. 
Oli myös puhetta mahdollisista alueellisista kongresseista. Mutta 
ajankohtaisinta olisi nyt tulla yhteen maittain. Meillä on täällä Suomessakin 
monia pieniä ryhmiä ja yksilöitä ripoteltuina ympäri maata ja näiden olisi hyvä 
löytää toisensa ja alkaa olla yhteyksissä eri tavoilla. 
Mikkelissä on säännöllisiä kokouksia ja nyt tuore rekisteröity yhdistys:  
Öljypuuhun oksastetut ry; yhteyshenkilö Arto Virén, jolla on sydämellä 
verkostoituminen ja yhteyksien luominen.  http://juurille.kotisivukone.com/ 

Jos muualla Suomea on pieniä ryhmiä tai kiinnostuneita, niin informoikaa itsestänne, 
myös minuun voi ottaa yhteyttä.

Kadonneista heimoista löytyy kirjoituksia: http://jarmo10.org/

 

Lopuksi meille suomalaisille merkittäviä jakeita: Ainakin ne puhuttelevat 
minua ja panevat miettimään, mitä niihin sisältyy.

 

Jer 3:18

Niinä päivinä on Juudan heimo kulkeva Israelin heimon luo, ja he tulevat 
yhdessä pohjoisesta maasta siihen maahan, jonka minä annoin teidän 
isillenne perinnöksi. 

Jer 31:2-9
Näin sanoo Herra: "Kansa, miekalta säästynyt, löysi erämaassa armon; minä menen 
saattamaan sen, Israelin, rauhaan". 
Kaukaa ilmestyy minulle Herra: "Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua 
rakastanut, sentähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. 
Minä rakennan sinut jälleen, ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Sinä kaunistat 
itsesi jälleen käsirummuillasi ja lähdet iloitsevaisten karkeloon. 
Sinä istutat jälleen viinitarhoja Samarian vuorille; ne, jotka istuttavat, saavat korjata

http://jarmo10.org/
http://juurille.kotisivukone.com/


hedelmätkin. 
Sillä päivä on tuleva, jolloin vartijat huutavat Efraimin vuorella: 'Nouskaa, 
lähtekäämme Siioniin Herran, meidän Jumalamme, tykö'. 
Sillä näin sanoo Herra: Riemuitkaa iloiten Jaakobista, kohottakaa riemuhuuto 
hänelle, joka on kansojen pää; kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa: 'Auta, Herra, 
kansaasi, Israelin jäännöstä'. 
Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäiseltä 
ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä: suurena 
joukkona he palajavat tänne. 
Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät 
vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja 
Efraim on minun esikoiseni.

Siunattua loppuviikkoa ja sapattia,
Sirkku


