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Juutalaisnaisen todistus

Video: https://www.youtube.com/watch?v=f1-KBAWKk_g

Vuonna 1996 olin huumeidenkäyttäjä. Alkoholiakin. Olin erittäin maailmassa elävä tyttö. Etsin 
rakkautta. Äitini oli kuolemassa. Isäni oli alkoholisti ja hyvin masentunut, koska äitini oli kuolemassa. 
Luulen, että etsin sitä todellista rakkautta - henkilöä. Halusin mennä naimisiin. 

Aloitin juomaan hyvin paljon alkoholia joka ilta. Juhlia, juhlia, juhlia joka ilta. Minun piti tehdä töitä, 
mutta en ollut niin onnellinen sisältäni. Eräänä iltana. Minulla on moottoripyörä. Ajoin 
moottoripyörälläni ja huusin - minä todella huusin: "Jumala, en halua enää elää! Haluan, että otat 
elämäni. En halua enää elää!" Jos vastaani olisi tullut auto, olisin ajanut sitä päin ja jättänyt elämäni 
taakseni. En enää halunnut elää. Mutta sillä sekunnilla, kun huusin tuon huutoni, jokin tuli minuun. Se 
alkoi päästä ja meni koko kehon läpi. Se oli yliluonnollista. Se oli rakkautta, toivoa ja lämpöä. Minä 
tulin aivan täyteen sitä. Tunsin olevani niin siunattu ja rakastettu. En tiennyt, mitä se oli. En tuntenut 
Yeshuaa lainkaan. Luulin, että ne olivat avaruusolentoja. En tiennyt, että on olemassa todellinen Jumala. 

Tuon tapahtuman jälkeen etsin kokonaisen vuoden sitä voimaa, joka minuun tuli moottoripyörällä 
ajaessani. Kävin kaikkialla. Kävin juutalaisten rabbien juttusilla. Kävin ennustajilla. Kävin kabbalistin 
luona. Kokeilin kristallipalloja. Kävin tarot-korttien lukijalla. Kävin henkien kanssa puhujien luona. 
Kokeilin joogaa. Kokeilin meditaatiota luonnossa. Kokeilin buddhalaisuutta. Menin joka paikkaan etsien
sitä voimaa, koska halusin tietää, mitä se oli. Jokainen kohtaamani henkilö kuitenkin sekoitti ajatuksiani 
enemmän. Jokaisella oli oma juttunsa, mutta kukaan heistä ei todella välittänyt minusta. 

Mutta itse Jumala ei koskaan jättänyt minua. Koko vuoden ajan tunsin Hänen läsnäolonsa, joka päivä, 
joka päivä, joka päivä. Kokonaisen vuoden ajan etsin Häntä ja siitä jäi muistoksi paljon kauniita 
tarinoita. Tunsin, että minun on ostettava sanomalehti. Se on Israelin päälehti. Sen nimi on [hepreaa]. En 
ollut aikaisemmin ostanut sitä. Joten ostin sen. Etsin töitä. Siinä se sitten luki: "Sinä joka tunnet olevasi 
kotonasi luonnossa, rakastat eläimiä, luontoa ja maanviljelystä, tule elämään kanssamme. Tarjoamme 
sinulle ilmaisen ylläpidon. Tule vapaaehtoistyöhön meille." Sanoin, että wau! Tämä on minun juttuni. 
Minä tunnen sen, että tämä on minun juttuni. Soitin ilmoituksen numeroon miehelle, joka oli pastori. En 
tiennyt sitä silloin. Hän oli siis messiaaninen uskova ja siis juutalainen. Juttelin hänen kanssaan ja tunsin 
välittömästi isän puutteeni. Minusta tuntui siinä puhelimessa niin hyvältä. 

Otin pienen reppuni ja tulin maatilalle. Vain kahden viikon päästä tapasin Yeshuan, kun heillä oli 
ylistyspalvelus menossa. He lauloivat, ylistivät ja puhuivat kielillä. Kysyin, että mitä kieltä tuo oli. 
Tunsin välittömästi yhteyden tuohon henkeen, joka oli tullut minuun moottoripyörällä ajaessani. Siinä 
tilaisuudessa minut välittömästi kastettiin ja he sanoivat, että se on Yeshua. En ymmärtänyt siitä mitään. 
En ymmärtänyt, mihin he uskovat. Mutta aloin itse uskomaan siihen. Minä kuljin heidän kanssaan, 
lauloin heidän kanssaan, elin heidän kanssaan. Mutta kohdallani meni kuukausia ennen kuin Jumala tuli 
henkilökohtaisesti kylään luokseni. Hän tuli telttaani. Minulla oli oma teltta, joka oli lumiteltta. Käytin 
sitä kuusi kuukautta eläessäni maatilalla. 
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Jumala tuli telttaan viideksi tunniksi. Silloin minä tapasin Hänet. Kun tulin ulos teltastani aamulla, 
ihmiset ympärilläni kyselivät, mitä minulle on tapahtunut. Olin erinäköinen kasvoiltani. Olin täynnä 
valoa. En voinut syödä mitään 12 päivään. Pystyin vain hymyilemään. Olin niin onnellinen. Olin niin 
onnellinen, että elän. Tuona päivänä minut oli täyttänyt toivo. Se oli yliluonnollista enkä usko, että olen 
tuntenut samalla tavalla sen jälkeen. Tarkoitan, että niin äärimmäisen voimakasta toivon tunnetta en ole 
kokenut sen jälkeen. Ja siitä tapahtumasta eteenpäin minulla on ollut kauniita, siunattuja, rauhoittavia 
kokemuksia Jumalan kanssa. Asuin siellä kuusi kuukautta, jonka jälkeen aloitin työskentelyn siellä 
vapaaehtoisena. Tein sitä kolme vuotta kunnes menimme naimisiin.

Tuon kolmen vuoden aikana koin suurta vapautumista ja puhdistumista. Se vaati työtä. Paastosin ja 
rukoilin, koska minua oli pahoinpidelty kovasti lapsena. Olin pahasti runneltu enkä tuntenut rakkautta. 
Olin siis vihollisen kahleissa ja orjuutettu. Oli pitkä prosessi tulla ulos siitä tilanteesta ja päästä 
kokonaan vapaaksi. Ja nyt hitaasti olen vapauttamassa muita ihmisiä ympärilläni. Hitaasti. Hitaasti. Tuo 
kolme vuotta oli pitkä vapautumisen prosessi ja voitto. Se oli suuri voitto! Me hypimme ilosta ja 
huusimme kovaan ääneen: "Yeshuaaaaa!" Se tuntui kuin, että olen ensi kertaa elämässäni elossa. Minä 
voin hengittää. Minä olen elossa! Minä elän! Minä elän! Minä elän! Se oli niin todellista. Nautin tuosta 
ajasta elämässäni kovasti. Minä todella nautin siitä! Jumala näyttäytyi minulle ja osoitti itsensä minulle 
monin eri tavoin. Hän näytti minulle enkeleitä. Se on upeaa. Näin enkeleitä pari kertaa. Kerran enkeli 
kulki tikapuita pitkin ylös ja alas talomme katolta. Sanoin, että mitä ihmettä - enkeli. Se tuli luonnostaan.
Sitten ymmärsin, mistä on kysymys ja ajattelin ääneen: "Enkeli!" Minä säikähdin niin paljon, että menin 
piiloon. 

Kerran lapselleni tuli kasvoihin iso haava, kun hän juoksi keittiöön ja kaatui hellaan. Hän sanoi, että äiti 
tämä todella tekee kipeää. Sanoin hänelle, että miksi et rukoilisi. Hän rukoili ja minä menin toisen 
lapseni luokse, kun hän tuli luokseni huutaen: "Äiti, äiti, Jeesus tuli ja paransi minut." Kaikki ruhjeet 
hänen kasvoistaan olivat poissa. Meillä on suuri... Meillä on todellinen Jumala. Meillä on jokin, johon 
voimme todella luottaa. Mutta se on hieman pelottavaa joskus. Minä ymmärrän sen. Minulla on monia 
syitä olla peloissani. Mutta Jumala on askel askeleelta tuonut minut ulos sieltä. Hän on antanut minulle 
voimaa olla sitä, mitä minä olen Kristuksessa. Uskon, että persoonallisuuteni Kristuksessa on niin uusi. 

Uskon, että Jumala kasvatti minut ja vei minut läpi sen suuren kärsimysnäytelmän, joka lapsuudessani 
tapahtui, koska Hän haluaa minun tuovan suuria voittoja ja auttavan monia juutalaisia tulemaan pois 
helvetistä Jeesuksen luokse. Ja minun on osoitettava heille, juutalaisille, että Jumala on todellinen. Se 
tapahtuu vain Pyhän Hengen voiman ja rakkauden avulla. 

Tämä on juuri sitä aikaa, kun Pyhä Henki liikkuu Israelissa etelästä pohjoiseen, jokaisessa kaupungissa. 
Berseva, Elat, Haifa, Tiberia, Salil, Golan, Tel Aviv jne. Monissa paikoissa on paljon uskovia 
kasvamassa Yeshuan kanssa ja uusi sukupolvi on tulossa. He opettelevat tuntemaan Pyhän Hengen ja 
tuovat ihmeitä ja tunnustekoja kaikkialla. Hän rakastaa meitä hyvin paljon. Hän haluaa meidän kertovan 
hyvät uutiset - evankeliumin. Vihollinen on hyvin vahva uskonnollisten juutalaisten keskuudessa ja 
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vihollinen yrittää estää evankeliumin leviämisen. Mutta juuri nyt Jumala haluaa murtaa sen vihollisen 
rakentaman muurin ja tuoda hyvät uutiset näille ihmisille. Tarpeessa oleville ihmisille on tuotava hyvät 
uutiset Jumalan kuningaskunnasta. 

Minulla on henkilökohtainen kokemus Jumalan kanssa ja tiedän, että Hän on elossa - Yeshua on elossa. 
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