Detta går ditt stöd till:

Stöd vårt arbete i Israel var med i utlottning av fina priser!

om Yeshua/Jesus, i sitt land. De når nyanlända immigranter, ensamstående
mammor och behövande genom praktisk hjälp. De predikar på bussturer till
bibliska platser, ordnar högtidsfirande, inbjuder till Alpha-grupper m m.
* Vi bygger relationer till pastorer och besöker församlingar för att hålla
undervisningsseminarier/kurser, träna och utrusta dem i biblisk helandetjänst.
* Översättning av böcker och CD till hebreiska och ryska.
Undervisningsmaterial ska göras både i tryck och som TV-program.
Mer information finns på www.arken.org/mission/internationell helandetjänst

Givare som stödjer vårt Israel-arbete med engångsgåvor på 5000 kronor
eller mer, deltar i utlottning av fina priser (se längst ner på sidan).

* Arken stödjer lokala församlingar i Israel så de kan fortsätta sprida evangeliet

Arken ger
* undervisning & träning i biblisk helandetjänst
* stöd till lokala messianska församlingar
* kontinuerlig förbön för Israel

Arkens helandetjänst till Israel
de profetiska orden & utrustning till tjänst i den helige Andes kraft

I församlingen Arken har vi alltid haft Israel nära våra hjärtan och i många år har
vi bett om Guds vägar att välsigna Israel. Under sommaren 2004 manade Gud
oss att föra helandetjänsten till Israel. Sedan 2005 har vi arrangerat flera helandekonferenser och kurser i biblisk helandetjänst i bl a Jerusalem och Tel Aviv.
I Bibeln kan vi läsa underbara löften om
helande och upprättelse. Orden från
Jesaja 30:26, Sakarja 12:10, Jeremia
30:17 och Psaltaren 147:3 har blivit levande för oss under åren. Vi tror att helande för
traumatiska minnen och upplevelser, har ett
samband med möjligheten för Israels folk att
ta emot Yeshua som sin Messias.
Yeshua längtar efter att räcka ut sina händer
och hela dem som har förkrossade hjärtan.
Vi tror att Gud vill utrusta församlingar och
troende genom den helige Ande och genom
hans kraft ge dem förmåga att betjäna sitt
folk och uppfylla de profetiska orden.
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Pastorer i församlingen Arken

Under våra konferenser betjänar vi i s k flödesbön, vilket innebär förbön i grupp
ledd av den helige Ande. Vi erbjuder individuella förbönssamtal. Vi har sett
hur Gud har gjort under i männsikors liv genom sin förvandlande kärlek.

Ge 200 kr eller valfri summa varje månad. Du kan anmäla dig på E-post
mission@arken.org, telefon 08-58884022. Mer info på www.arken.org

fadder och ge ............................... SEK/månad.
r Jag vill gärna ha fortlöpande gratis information om Arkens kommande resor till

Israel, temadagar och informationsträffar på Arken.
r Jag vill gärna vara med i en arbetsgrupp kring Israelarbetet

Namn: .........................................................................................................
Adress: ........................................................................................................
Postnummer: ........................................ Ort: .................................................
Land: ...................................Telefonnummer: .................................................
E-mail: .........................................................................................................

Halskedja respektive armkedja i guldpläterad 925 sterlingsilver
med text ”Whole hearted”, FEMME collection.

Armkedja med kors i rodium-pläterad 925 sterlingsilver,
FEMME collection.

Förbundsarken 7,5 cm hög
(finns 2 st) från Israel (till vä).
Keramikmuggar designade av
den svenska konstnären Ulrika
Tapio Blind, känd från utställningar i London, New York och
Monaco (till hö).

Presentation av Arkens samarbetspartners i Israel
Congregation Adonai Roi/Dugit Messianic Outreach i Tel Aviv,

Charity Organization ”Streams of Hope”/Grace House i Beer Sheva,

ledare Avi och Chaya Mizrachi.

ledare Dmitry & Elmira Brodkin.
Pastor Avi Mizrachi är infödd israel och leder den
hebreisktalande församlingen Adonai Roi och deras utåtriktade arbete Dugit. Pastor Avi är välkänd
bland messianska judar och arbetar aktivt för att
bringa församlingar tillsammans i Israel. Han talar
med profetisk skärpa och är mycket uppskattad
som talare världen över. Arken har samarbetat med
pastor Avi sedan 2004.

Tillsammans har vi anordnat flera helandekonferenser och seminarier i Israel. Pastor Avi
och Chaya Mizrachi inbjuds som talare till Arkens konferenser och vi har utbildat deras
förebedjare i själavård.
Under 2017 vill vi ge dem extra stöd i förbön i den utvecklingsprocess och expansion
som pågår i deras församling. De sprider evangeliet i storstaden Tel Aviv, har ett distributionscenter med olika förnödenheter för ensamstående mammor, fattiga och hemlösa.
Chaya arbetar med själavård, predikar och undervisar om upprättelse efter abort och
övergrepp. Vi vill erbjuda fler av deras förebedjare möjlighet att utbildas i helandetjänst.
Linda Bergling & Gunnar Bergling

Bli Israel-fadder

r Jag vill ge en engångsgåva till Arkens Israelarbete ................................ SEK.
r Jag vill stödja Arkens Israelarbete regelbundet varje månad genom att bli Israel-
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Fyll i nedanstående talong, lämna in till Arkens missionsavdelning eller skicka per post till:
Församlingen Arken mission, Box 134, S-196 23 Kungsängen Sverige

Handelsbanken Sverige bankgiro nr 549-7714
Swish 1230 337 782
Handelsbanken Norge 9046.12.44180
Handelsbanken Finland: FI81 3131 3001 1336 77
Kom ihåg att märka din gåva med ”Israel”.

”Streams of Hope” har ett stort socialt arbete
bland nya immigranter, fattiga och hemlösa
och driver ett soppkök. Grace House är namnet både på församlingen och deras rehabiliteringsarbete bland missbrukare.
Detta är en rysk/hebreisk-talande fösamling
som har varit Arkens samarbetspartner sedan
januari 2017.
Pastor Dmitry har själv upplevt Guds helandemirakel och han och Elmira har sett total
förvandling i många missbrukares liv, genom Guds kraft, kärlek och tålamod.
Pastor Linda och team från Arken har besökt dem flera gånger och nu önskar de få
hjälp att utveckla helandetjänsten i sin församling. I juni kommer vi att hålla ett seminarium i biblisk helandetjänst för pastorer och ledare, med en möjlig fortsättning innan
årsskiftet. Det blir vår första “mini-bibelskola” i Israel.
Församlingen har nyligen förlorat sin kyrkolokal. Genom stöd i förbön och givande
vill vi bana väg för en ny och bättre, där deras arbete kan fortsätta utvecklas.

Relationer till församlingar i Israel

Arken har kontakt med många messianska församlingar, flera
ryska men även hebreiska och eritreanska. Vi ber kontinuerligt
för dem, uppmuntrar och ger ekonomiskt stöd utifrån vad den
helige Ande leder oss till. Många har utåtriktat arbete och når
flera grupper i samhället med evangeliet. Vi sänder talare och
team från Arken för att ha möten, helandedagar, undervisa
och betjäna i förbön.

