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 Majd Megtudják, hogy én, az ÚR, istenük 
voltaM akkoR is, aMikoR fogságba vitteM õket a 
népek közé, MeRt összegyûjtöM õket földjükön, 
és neM hagyok ott közülük senkit.

ezékiel 39,28
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NEMZETKÖZI A 
z Izraelben eltöltött nyár nagyon áldott és 
termékeny idõszak volt. Saját szemünkkel 
láthattuk az olimokat atyáik földjére 

visszatérni. Különösen örömet jelentett a sok 
gyereket látni, amint minden újdonságra tágra 
nyílt szemekkel csodálkoztak rá. Júliusban 
ugyanis meghívtak bennünket – 13 Ebenezer-
munkatársat és segítõt – egy nagyszabású 
repülõtéri köszöntõ ünnepségre, ahol együtt 
örülhettünk az éppen megérkezõ hazatérõkkel.

Az aliyah világszerte egyre nagyobb méreteket 
ölt. Januártól júliusig a világ minden részébõl 
érkezõ olimok száma 24% – kal növekedett.  
Ez nagy kihívást jelentett munkatársaink szá-
mára is. Ahhoz, hogy maradéktalanul eleget 
tegyünk hivatásunknak, különösen az egykori 
Szovjetunió területén, anyagi támogatásra 
és logisztikai csodára van szükségünk (azaz 
pénzre és repülõgépekre, valamint szállítók-
ra). Sok-sok éve imádkozunk már azért, hogy 
Isten rázza fel a zsidó népet. Most áttörést 
érzünk, és nem akarjuk, hogy akár egyetlen 
olimot is vissza kelljen utasítanunk, aki a 
segítségünket kéri. Isten mindannyiójukat 
vissza szeretne vinni az atyáik földjére. Mi 
is ebben szeretnénk a segítségükre lenni! 
Ezért meg is teszünk mindent érte, támogat-
juk a hazatelepülni vágyó zsidó embereket.

Az „Invest in Israel“ akciónk, vagyis a beruházá-
sunk Izraelben meghozta gyümölcsét. Augusztus 
25-én megnyitottuk a haifai házunkat az olimok 
részére. Itt évente több száz új bevándorló talál 
majd menedéket. Egy nagyvonalú adománynak 
köszönhetjük, hogy Ashdodban négy lakást 
finanszírozhatunk az olimok és a Shoa túlélõi 
számára.  –  Isten azt akarja, hogy a szegé-
nyek is méltóságban éljenek (Zsoltár 41,1).

Mi segítünk a zsidó embereknek aliyahzni, azaz 
visszatérni atyáik földjére. Az aliyahhoz hozzá 
tartozik a „klitah“ is – ami héberül beilleszkedést 
jelent –, ez pedig konkrétan azt jelenti, hogy 
héberül kell tanulni, lakást, munkát és a gye-
rekeknek iskolát kell találni, valamint katonai 
szolgálatot kell teljesíteni. Az integráció fontos 
része az aliyah folyamatának. Ezt nem tévesztjük 
soha szem elõl. A kitah azonban nem megy egy-
szerûen, sok munkát és idõráfordítást követel. 
Hisszük, hogy Isten hamarosan több lakást vagy 
házat fog rendelkezésünkre bocsátani, hogy az 
olimokat elszállásolhassuk, és szükség esetén 
segíthessük õket. Egy példát erre bemutatunk a 
YouTube-csatornánkon (angolul; https://www.
youtube.com/c/EbenezerOperationExodus – 
„Providing help …“): Szükségünk van segítségre 
a Mevo Modi’im nevû mosavban. Ezt a települést 
egy terrortámadás majdnem teljesen felégette.

EGYRE NAGYOBB 
MÉRETEKET ÖLT AZ ALIYAH

JOHANNES BARTHEL
REGIONÁLIS KOORDINÁTOR

Balról jobbra a:  
Haifa-Ház  

– Fiatal olimok 
– Fatal felnõttek 

imádkoznak Izraelben 
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GLOSSZÁR

Aliyah a zsidók 
bevándorlását 
jelenti Izraelbe 
a diaszpórából. 
A héber szó 
felmenetelt jelent, 
ezt a szót használják 
a magasabban fekvõ 
Jeruzsálembe való 
felmenetelre is. 

Olimoknak nevezik 
héber kifejezéssel 
azokat a zsidó 
embereket, akik 
bevándorolnak 
Izraelbe, vagyis akik 
aliyahznak. Egyes 
számban az Oleh a 
férfi, az Olah a nõ 
bevándorlót jelenti. 
Mi a lehetséges 
olimokkal vesszük 
fel a kapcsolatot, 
és segítünk nekik 
aliyahzni.

Klitah az a héber 
szó, amellyel az új 
bevándorlók minden 
tekintetben való 
integrálását nevezik 
meg. Ez magába fog-
lalja a hébertanulást, 
a lakás és munkake-
resést, a gyermekek 
beiskolázását és a 
katonai szolgálatot.

{ Isten szolgái vagyunk, és nem az em-
bereké, sem pedig a kívánságainké. 

{ Isten kegyelme által hívattunk el 
a szolgálatra. Õ ruházott fel ben-
nünket azokkal a képességekkel, 
melyekre szükségünk van arra, 
hogy hûséges sáfárok legyünk.

{ Jobb adni, mint kapni.
{ Le akarjuk küzdeni a kulturális 

akadályokat, országhatárokon át 
akarunk együttmûködni, hogy szol-
gálatunk gyümölcsöt teremjen. 

{ Tanuljuk meg Isten országát mind-
enek elé helyezni! Az Ebenezer csak 
akkor mûködik, ha tudatában vagyunk 
annak, hogy egy olyan misszió 
részei vagyunk, amelynek küldetése 
országunk határain túlra is szól.

Nem indulhatunk ki abból, hogy minden gyü-
lekezetben odaadó hívõket találunk. Gyakran 
hiányzik a kitartó ima és a bibliaismeret. 
Kérjük Istent, mutassa meg, kit készített fel 
és hívott el a szolgálatra. Hisz sok ország-
ban élnek olyan fiatalok, akik szeretnének 
együtt dolgozni az Ebenezerrel. Szeretnénk 
õket bátorítani, és hisszük, hogy a Szentlélek 
új, kreatív ötleteket ad nekik szolgálatunk 
tovább fejlesztéséhez. Jóllehet tudjuk, hogy a 
legfontosabb a keresztény jellem és életvitel. 

Befejezésül minden munkatársunkat arra 
szeretném kérni, hogy hitben szilárdan halad-
janak a kitûzött cél felé. Kutassuk az Írást 
és értsük meg az idõk jeleit, akkor biztosak 
lehetünk abban, hogy fáradozásunk nem 
hiábavaló. Zsidó barátaink belátják, hogy az 
aliyah szent dolog, és a Mindenható megbí-
zása. A Biblia azt tanítja a Róma  14,23-ban, 
hogy „ami pedig hitbõl nincs, bûn az”.

Ne fáradjunk bele az imádkozásba. Izrael 
Istene a mi Istenünk, az aliyah Istene is. 
Imádkozzunk rendszeresen munkatársa-
inkért, akik az olimokat segítik, és azért, 
hogy Isten mutassa meg egyen-egyen-
ként mindnyájunknak, mi a feladatunk, 
és mit kell tennünk az Õ szolgálatában.

Ha egyre több ember aliyahzik, akkor a mi 
nemzetközi Ebenezer-családunknak is bõvül-
nie kell. A mi legértékesebb adományunk a 
több száz segítõ, közbenjáró és támogató. 
Amennyire csak lehet, szeretnénk a keresz-
tyén gyülekezeteket bevonni, de sajnos az 
Izrael-ellenes tanok már sok ilyen gyüleke-
zethez eljutottak, és érezhetõ hatásuk. Há-
lásak vagyunk, ha Istennek Izraellel kötött 
örök szövetségérõl a Bibliával megegyezõ 
tanítással erõsíthetjük a gyülekezeteket.

Júliusban Izrael-programunk keretében 
több fiatal felnõttekbõl álló csoport ér-
kezett Izraelbe, hogy Istent a zsidók 
között végzett szolgálatukkal szolgálják. 
Ezeknek a fiataloknak szükségük van 
támogatásra szellemi növekedésük és 
az Ebenezer-családba való beilleszkedé-
sük során. Jézus és az apostolok példát 
mutattak ebben – az embereket tanítvá-
nyokká nevelték. Készen állunk-e mi is 
arra, hogy teret engedjünk a fiataloknak, 
támogassuk õket és átengedjük nekik a 
felelõsséget? Így jöhet létre a növekedés.

Mi a tanítványság, Jézus követése?  
Emlékeztessük magunkat és azokat,  
akiket tanítani akarunk néhány alapelvre:
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OROSZORSZÁG A
z oroszországi aliyah példanélküli 
növekedést mutat! 2018-ban  46%-kal 
több olim érkezett Oroszországból, mint 

elõzõ évben – összesen 10.673 ember. Ezek 
a „Jewish Agency for Israel“ (JAFI) hivatalos 
adatai; sokaknak közülük az Ebenezer 
segítségével sikerült bevándorolniuk. 

Ebben az évben is növekedett az 
aliyahzók száma, eddig Oroszor-
szágban 30 %-kal több olimnak se-
gítettünk, mint a múlt évben. Az 
is megtörténhet, hogy 2020 végé-
ig kb. 5 500 olim tér vissza atyái 
földjére a mi segítségünkkel. 

Moszkvai munkatársainknak sok a 
dolguk. Havonta kb. 300 olim repül 
onnan végleg Izraelbe, hetente két-há-
rom járat is indul velük Tel Avivba. 
A repülõjegyek árát a JAFI fizeti, mi 
pedig a repülõtérre való szállítást és a 
csomagok szállitását intézzük. Három 

repülõgép állandóan üzemben van, 
Sok segítséget kapunk a város ke-
resztyén gyülekezeteitõl, akik saját 
jármûvükkel szállítják az olimokat 
és a csomagjaikat a reptérre. Rend-
kívül nagyra értékeljük a segítségü-
ket! Számosan adtak támogatást az 
új bevándorlóknak a kezdeti nehéz 
anyagi helyzetük megoldásához.

Az orosz Távol-Keleten, Szibéri-
ában és Észak-Kaukázusban is 
egyre nagyobb kihívás elõtt áll-
nak csoportjaink, mert évrõl évre 
ezeken a területeken is növek-
szik a zsidó visszatérõk száma.

Más országokban nem annyira inten-
zív az aliyah, mint Oroszországban, 
miért van ez így? Egyesek úgy vé-
lik, az alacsony életszínvonal lehet 
az oka. Viszont az orosz gazdaság 
évek óta meglehetõsen stabil. 

MOSZKVA: 300 OLIM 
EGY HÓNAPBAN 

BORIS VASYUKOV
OROSZORSZÁG 

Aliyah: A kutya is 
repülhet a családdal!
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Ebenezer  az  orosz 
gyülekezetekért

Mi rejlik tehát az aliyahzók szá-
mának növekedése mögött? 

Véleményünk szerint ez azzal magya-
rázható, hogy az Ebenezer 24 éve 
segíti itt a zsidó embereket a kivándor-
lásban, de emellett kitartó munkával 
igyekszik felvilágosítani az egyházakat 
Isten tervérõl Izraellel kapcsolatban. 
Jóllehet sokáig elutasították ezt az 
üzenetet, és sok ajtó zárva maradt 
elõttünk. De nem adtuk fel, és tovább-
ra is kopogtattunk a bezárt ajtókon.

Most valóságos ébredés tapasztalható 
az orosz egyházakban, Érdeklõdnek  
Izrael iránt, sõt kiállnak a zsidók mel-
lett, és az egész országban keresik a 
párbeszédet a zsidókkal. Gyülekezetkö-

zi imaórákat tartanak Izraelért, 2020-
tól pedig indulni fog az  
„Összorosz imamaraton Izraelért“.  
Eddig kb. 250 gyüleke-
zet csatlakozott. 

Köszönetet mondunk a közbenjá-
rásért és az adományokért. Ezáltal 
tudunk a zsidó családoknak segíte-
ni, hogy visszatérjenek Izraelbe, és 
Isten terve valóra váljon népével. 

Imádkozzunk azért, hogy ez a 
folyamat tovább tartson, növekedjék 
az aliyahzók száma Oroszországban, 
és a keresztény gyülekezetek 
felismerjék és támogassák Isten 
tervét Izraellel kapcsolatban.

0

5 t
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ÜZBEGISZTÁN Legutóbb 18 zsidó családot látogattam 
meg, közöttük Alishert, és Muslimát 
négy gyermekükkel. Hét évvel ezelõtt 

már kérvényezték az aliyaht, de bizonyítékok 
hiányában elutasították õket. A mi 
segítségünkkel most újra beadták a kérelmet, 
és megkapták az engedélyt!

Az elutazás útjában ezáltal már semmi 
nem állt. Lakásuk azonban nem volt, 
amit el lehetett volna adniuk, ezért 
haboztak. Kétségeik voltak, vajon 
Izraelben, amely annyira más, mint 
Üzbegisztán, otthon fogják-e érezni 
magukat. Az apa és a fia mozgássé-
rült, Alisher egy közlekedési baleset-
ben vált mozgássérültté. A rokkant-
nyugdíj pedig nagyon csekély volt.

Minden tõlünk telhetõt megtettünk, 
hogy segítsük és bátorítsuk õket – 
ételt, ruhákat vittünk nekik. Hála 
Istennek, a szülõk megfogadták 
tanácsunkat, és beadták kérvényü-

ket. Mivel új konzul volt hivatalban, 
dokumentumaikat harmadszor is be 
kellett mutatniuk. Mi vittük el õket, 
végül minden rendben volt, meg-
kapták az engedélyt az aliyahra.

Imádkozzunk ezért a családért, az Úr 
segítse õket gyökeret verni Izraelben.

LEKÜZDVE A KÉTSÉGET 

ZHANNA
ÜZBEGISZTÁN 

Fent: Alisher, Muslima 
és a gyerekek, amint 

felszállnak a repülõgépre 

BEVETÉS TARAZBAN

Gyülekezeti látogatásaim során azt 
tapasztaltam, hogy  a pásztorok 
és a gyülekezetek nyitott szívvel 

fogadják az Istennek Izraellel való 
tervérõl szóló tanítást, és érdeklõdéssel 
hallgatták az aliyahról szóló felvilágosítást.

Így volt ez Tarazban is, ahol négy kis gyüleke-
zetet látogattam meg. Mindenütt pár tucat 
ember volt jelen, akik nagyon figyelmesen 
hallgattak, amikor elmagyaráztam, miért 
segíti az Ebenezer a zsidóknak aliyahzni. 
Az egyik pásztor meghívott vacsorára, 
és kellemes estét töltöttünk együtt.

A zsidó kulturális egyesületben 30 élel-
miszercsomagot osztottam ki a rászo-
rulóknak. A rendezvényen sokan részt 
vettek, sok fiatal is jelen volt, akik azt 
mondták, hogy Izraelbe akarnak menni. 

Az egész utazásom során tapasztal-
tam Isten kezének mûködését. 
Övé a dicsõség mindörökké!

KAZAHSZTÁN

ZHANSOLU 
KAZAHSZTÁN

Egy áldásos kombináció: 
Élelmiszercsomag 

és Aliyah-Info
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UKRAJNAKonstantin Izraelben végezte 
tanulmányait a „Sela“-Programnak 
köszönhetõen, amit a JAFI 

finanszírozott. Most követte õt az egész 
család. 

Konstantin lakatos a vasútnál,  
felesége, Oxana és gyerekeik Kelet- 
Ukrajnában éltek. Oxana kislánya 
születéséig könyvelõként dolgozott.

Az idõsebb fiú, Alexej, már négy 
évvel ezelõtt aliyahzott. A kato-
nai szolgálat után, ahol héberül 
és angolul tanult, munkát vállalt, 
és jelentkezett az egyetemre.

Két év elteltével Konstantin meglá-
togatta bátyját, és amit ott látott és 
átélt, arra ösztönözte, hogy õ is Izraelbe 
menjen. Röviddel ezután kérvényezte 

TAJIANA
UKRAJNA

ÚJRAKEZDÉS EILATBAN
magának és az egész családnak az 
aliyaht. Így március óta az egész család 
Izraelben él. Eilatban laknak, jól megy 
soruk, és hálásak segítségünkért.

WLADIMIR ALIYAHZIK 

W ladimir már  régóta szeretett volna 
Izraelbe menni, de a körülményei 
nem engedték.

Idõs szüleinek szükségük volt rá. Nem 
akarta õket magukra hagyni Oroszország-
ban. Aztán súlyos csapás érte. A felesége 
megbetegedett és meghalt. Így elõször 
nem is volt ereje az aliyah elõkészítésére, 
kérvényezésére. Gyerekei már 13 évvel 
azelõtt kivándoroltak Izraelbe. Bátyjának 
és családjának már évekkel azelõtt sike-
rült az Ebenezer segítségével aliyahzni.

Kapcsolatban maradtunk vele. Egy 
idõ elteltével újra erõre kapott, és a 
mi segítségünkkel sikerült összegyûj-
tenie a szükséges dokumentumokat, 
mi elvittük a konzulátusra. 2018 de-
cemberében aztán eljött a nagy nap, 
és Wladimir elrepült Izraelbe. Gyerekei 
már várták, Nagyon örült, hogy újra-

kezdheti életét. Mi is vele örültünk!

Istennek hála, Wladimir számára is 
beteljesedett az az isteni ígéret, hogy a 
Teremtõ összegyûjti népét atyái földjén. 

LENA
SZOCSI

OROSZORSZÁG 

Fent: Eilat,  
a Vörös-tengernél  
Balra: Konstantin és 
családja útban Izrael felé 

Wladimir  Lenával
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OPERATION EXODUS
EBENEZER 30éves JUBILEUMI

KONFERENCIA
Ünnepeljen velünk JERUZSÁLEMBEN!

Mikor:  2020 november 15. (vasárnap) – november 20. (péntek)

Ára:  990 Euro/fõ+ repülõjegy + borravaló
Amely tartalmazza a konferencia részvételi díját, Jeruzsálemi városnézést,  
5 éjszaka + teljes ellátás a Hotel Yehuda szolgáltatásában. 
Érdekli? Küldjön egy E-Mailt az info@ebenezer.hu címünkre.

„ Így fognak 

VISSZATÉRNI
AZ ÚR

megváltottai is,... a Sionra.“      
Ézsiás 51,11

USA Az Ebenezer-Aliyah-járat szeptemberben 
13 zsidó barátunkat vitte el Izraelbe. 
Egyik közülük Andres volt. Íme a rövid 

története:  

„A koncentrációs tábor kapuján átmen-
ni Auschwitzba a legmegrázóbb élmény 
marad egész életemben. Alig bírtam 
egyszerûen átlépni a küszöböt ott, ahol 
egész családok mentek a halálba. 

A ,Shoah Foundation‘ támogatta uta-
zásunkat, így Párizsban megnézhettük 
a Shoah Múzeumot, és utánna  meg-
látogathattuk  Auschwitzot is.

A  Holokaust-dokumentumfilmekhez és 
múzeumokhoz már úgy ahogy hozzászok-
tunk, De csak akkor fogjuk fel igazán, 
hogy ez valóban megtörtént, amikor 
mi magunk megyünk el arra a helyre! 
– Valószínûleg kevés az olyan zsidóem-
ber, akinek valamelyik hozzátartozója 
ne veszítette volna el életét egy ilyen 
helyen, vagy ne lett volna megfosztva 
vagyonától, hazájától, életörömétõl. 

Régi hazámban nemrég merényletet kö-
vettek el az egyik Chabad-ház ellen. Épp 
páska ünnepe volt, és én elõzõ este egy 
másik Chabad-házban vettem részt a pás-
kavacsorán. Valósággal sokkot kaptam. Ez 
nálunk is megtörténik? Aggódom sze-
retteimért, de ha a gyûlöletet le akarjuk 

gyõzni, ki kell állnunk zsidó identitásunk 
mellett, nem szabad meghátrálnunk.

Nekünk, zsidóknak visszatérési jo-
gunk van, jogunk van Izraelre, és 
én ezzel a jogommal élni is aka-
rok. Sok nemzedék álmodott errõl, 
én ezt most valóra válthatom!“

Imádkozzunk az olyan olimokért, mint 
Andres, hogy Izraelben otthonra leljenek.

VISSZATÉRÉSI JOG 

DEBRA MINOTTI
USA

Andres: 
Megvalósítani 

nemzedékek 
álmát  
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NAGY-BRITANNIAAz utóbbi hónapokban egyszerre 
több zsidóembernek  segíthettünk 
bevándorolni Izraelbe.

Egyik közülük Alexandra; ezt írja: „Min-
den nagyszerûen ment. Valóban szép 
pillanatok voltak … és amikor belé-
legeztem a tenger sós levegõjét, úgy 
éreztem, hogy most érkeztem haza. 

Ezen a héten a Tóra olvasásakor beszél-
gettünk a Bnei Israel (Izrael gyermekei-
nek) esküvõjérõl saját országukkal. Tíz 
felderítõt küldtek ki az országot bejárni és 
véleményt mondani róla. Kémeknek nevez-
ték õket, mert csak a bajokat és nehéz-
ségeket látták, azonban volt köztük két 
hírnök is – Józsué és Káleb – akik bíztak 
abban, hogy Isten ígérete szerint minden 
jóra fordul. Nekünk is meg kell tanulnunk, 
hogy hírnökök legyünk, ha megérkezünk 
az országba, törekednünk kell annak 
építésére, szilárd alapok megteremtésére 
egy hosszú és boldog kapcsolat számára 
köztünk és a befogadó országunk között. 
Ezerszeres köszönet, Önöknek, akik azért 
dolgoznak, hogy ez lehetségessé váljon.“ 

ALISON EASTWOOD
NAGYBRITANNIA

LONDONBÓL  
A GOLANRA

Rob, Lucy és három lányuk elhagyták 
otthonukat Golders Green-ben, London 
legzsidóbb városrészében, és a Golánra 
akarnak költözni – ami rendkívül szo-
katlan az angliai olimoktól. Elutazásuk 
napján megkérdezte tõlük a szomszéd-
juk, hogy talán szabadságra utaznak-e. 
„Nem, mi aliyahzunk, Katzrinba, a Go-
lán-fennsíkra költözünk!“ – „Oh, való-
ban? Van ott egy üdülõm, majd térjenek 
be hozzám!“– felelte a szomszéd. 

Rob megköszönte a segítségün-
ket: „Hálás köszönet, most már 
elmondhatom: Sikerült a Golánra 
megérkeznünk, 15 bõrönddel, 5 ké-
zicsomaggal és 3 gyerekkel!“  

Sharon szintén köszönetet mondott 
segítségünkért. 17 évesen Dublinból 
átköltözött Angliába. A Közel-Keleten 
nagyértékû gyógyászati felszerelést 
forgalmazott – elsõ nõként az arab 
országokban. Miért aliyahzott õ és a 
családja? „A zsidók számára nem jó 
itt a légkör. A fiamat megalázzák az 
iskolában csak azért, mert zsidó.“

Fent: Rob, Lucy és a 
gyerekek a repülõtéren, 
Heathrow 
Balra: A 15 bõrönd 
kiválasztása   
Jobbra: Az elsõ 
naplemente Katzrinban 
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FÜLÖPI-SZIGETEK K
lönös vendégek Davao Cityben, 
Mindanaon,  a Filippi-szigetek  déli 
részén: Steve Lightle és az Ebenezer 

ázsiai részlegének két vezetõ munkatársa, 
Nigel Woodley és Abe Oommen, pásztori 
konferenciánkon elõadást tartottak. Hálásak 
vagyunk az értékes információkért.  

Steve az aliyahval kapcsolatos fon-
tos üzenetet hozott: Isten, az Atya, 
hatalmasan mûködik, hogy elõké-
szítse, Fia, Jeshua, hatalommal és 
dicsõségben való visszajövetelét. 

A konferencia után Steve ezt írta:

„Az Ézsaiás 43-ban Isten kétszer is 
kijelenti: ,Ti vagytok az én tanúim.‘ 
Ezelõtt pedig az aliyahról beszél, a zsidók 
visszatérésérõl Izraelbe: „Ne félj, mert 
én veled vagyok! Napkeletrõl vissza-
hozom gyermekeidet, és napnyugatról 
összegyûjtelek. Ezt mondom északnak: 
Add ide! - és délnek: Ne tartsd fogva! 
Hozd ide fiaimat a messzeségbõl, leá-
nyaimat a föld végérõl.‘ Ezek a tanúk mi 
vagyunk, mi éljük meg annak a próféci-
ának beteljesedését, amelyet Ézsaiás 
évezredekkel ezelõtt meghirdetett. Isten 

szemünk elõtt váltja valóra az Ezékiel 36 
fejezet próféciáját. Micsoda áldás, hogy 
Isten engem is felhasznál ennek a cso-
dának ismertetésére az egész világon.“

Ez elõtt a konferencia elõtt Steve három 
munkatársával néhány hetet Kínában 
töltött, majd Indonéziába is ellátogat-
tak. Így folytatta írását: „Tegnap este 
visszatértem a Filippi-szigetekre, hogy 
az elsõ Operation Exodus konferenci-
án részt vegyek. …Ezt intenzív imával 
készítették elõ, évtizedeken át imád-
koztak ezért, amint megtudtam. Érez-
hettük az Úr jelenlétét mindvégig. 

Mindenki várakozásteljesen és örömmel 
nézett az események elé, közben senki 
sem tudta, mit akar az Úr itt cselekedni. 
Elsõként egy szót tanítottam meg ne-
kik: ,Aliyah – ez a héber szó felmenetelt 
jelent, Izrael úgy döntött, hogy ezzel a 
szóval írja le a zsidók visszatérését. Meg 
kellett állapítanom, a jelenlevõk 99,9 
%-a nem tudta, hogy a zsidók atyáik 
földjére térnek vissza … De aztán megér-
tették, miért cselekszi ezt Isten, és mit 
tehetnek ezért a Filippi-szigetek lakói. 
Ez lelkesedéssel töltötte el õket!“

PÁSZTORI KONFERENCIA 
K

PETE STUCKEN
ÁZSIA-CSENDES-ÓCEÁN RÉGIÓ 

Fent:  
Pete és Fiona Stucken a 

Los Bañosi közbenjárókkal 
Balról jobbra:  

Steve Lightle, Pete Stucken 
Boholst család:  

Menelao pásztor,  
Rianne, Lea, Pastor Aijelom
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Hozd ide fiaimat a messzeségbõl, 
leányaimat a föld végérõl, mindenkit, akit 
nevemrõl neveznek, akit dicsõségemre 
teremtettem, formáltam és alkottam.

  ézsaiás 43,6-7

KORÁBBI  
KIADVÁNYAINK 
(INGYENES)

*A készlet erejéig

ALIYAH Etiópiából

Zarándokút a Sionra

Isten népének visszatérése

0
0

0

Megrendelõlap 

1135 BUDAPEST, PALÓC U. 2    +36 (30) 630-7823  
E-MAIL: info@ebenezer.hu http://www.ebenezer.hu

Megrendelem az alábbi könyvet:

AMIKOR  

A KERESZTBÕL

KARD LETT

Hazatérés a Sionra

Cím                                       Darab  Ára (Ft/db)

0

Megrendelhetõ:

ÁRA: 1450,-FT

OPERATION EXODUS
EBENEZER

OPERATION EXODUS
EBENEZER

10 | Ebenezer Operation Exodus Isten népét hazavinni  | 11

IMAH
arc közben döntõ fontosságú, hogy a 
leghatékonyabb fegyverünket vessük be. 
Hívõkként szellemi harcot folytatunk, és 

Isten hatalmas fegyvert adott a kezünkbe – 
ez az imádság! Az imának van ereje minden 
ellenállást leküzdeni. Dr. Kingsley Priddy Wales 
egyik bibliaiskolájából a Gustav Schellernek, az 
Ebenezer alapítójának küldött levelében írta, 
hogy az ima legyõz „minden ellenállást, ami a 
második exodus útjában áll“.

A Jakab 5,16-ban azt olvassuk, hogy „nagy 
az ereje az igaz ember buzgó könyörgésé-
nek“; Az új genfi fordításban így szól ez 
a vers: „… az ima hatékony és sok min-
dent létrehoz.“ Igen, Az ima sok mindent 
megold – bizonyos feltételek mellett. 

Ha azt akarjuk, hogy az imádságunk „sok 
mindent hozzon létre”, akkor õszinte kell 
legyen. És összhangban kell lennie meny-
nyei Atyánk akaratával, a mi akaratunkat 
pedig alá kell rendelnünk az Õ akaratá-
nak. A közbenjáró imádság azt is jelenti, 
hogy követjük a Szentlélek vezetését, 
akkor válik Isten akarata a mi ügyünk-
ké, és ugyanazt akarjuk, mint Isten. 

ELIZABETH WEBB
IMA

HATÉKONY IMA 
Ily módon válik imánk õszinte, komoly 
közbenjárássá. Ha az Úr szívünket ösz-
szekapcsolja az Övével, a Szentlélek 
õszinte buzgóságot ébreszt bennünk, 
hogy képesek legyünk így imádkozni. 

A hatékony ima alapja az igazságosság. 
Hálásak vagyunk az Istennek, hogy Fia, 
Jeshua által igazakká nyilvánított, hogy 
nekünk ajándékozta az Õ igazságát:

„Ez az öröksége az ÚR szolgáinak, 
így szolgáltatok nekik igazságot - így 
szól az ÚR“ (Ézsaiás 54,17).

Járuljunk Isten elé hódolattal! Legyen nyitva 
a szívünk Õelõtte mindig! Kövessük az Õ 
vezetését, így lesz imánk igazi közbenjá-
rás, és így lesz egyben nagyon hatékony. 

Ha elfogadjuk ezeket a tanácsokat, akkor 
tudunk hatékonyan, õszinte odaadás-
sal imádkozni a zsidók visszatéréséért 
Izraelbe. Hisz Isten megígérte, hogy 
imánk sok mindent létre tud hozni!

Ára:1450,-Ft

AMIKOR A KERESZTBÕL
KARD LETT

+ postaköltség

Kedves Olvasóim, ezzel a könyvvel Önök olyan információkat tartanak a kezükben, melyek a legtöbb 
történelemkönyvbõl hiányoznak.
Megtudhatja, hogy miért üldözte az egyház a zsidó népet olyan démoni gyûlölettel? Merrill Bolender könyve 
feleletet ad erre a kérdésre olyan történelmi tényekkel, melyekrõl alig hallani a szószékrõl vagy a teológiai 
szemináriumokon.
A szerzõ ismerteti a behelyettesítõ teológia tévtanításait, és rámutat ennek a bibliaellenes tannak kulcsszerepére 
számtalan zsidó meggyilkolásában a keresztes hadjáratok, az inkvizíció, a pogromok, sõt a Holokauszt idején. A 
kereszt - Isten szeretetének jele - szó szerint karddá változott.
Az egyháznak meg kell tanulnia megérteni a zsidó nép szerepét Istennek az utolsó idõkre vonatkozó megváltói 
tervének kibontakozásában. A keresztyéneknek is meg kellene tanulniuk azoknak a bibliai helyeknek helyes 
értelmezését, melyek Istennek Izrael országára és választott népére készített szövetséges terveit írják le.
A mai egyház is megkeményíti-e szívét, és megismétli a múlt hibáit? Vagy kudarcából megtanulja vétkét 
beismerni, és bûnbánatot tart? Csak megtérése által részesülhet üdvösségben, megbékélésben és újra 
helyreállításban, amit Isten Izraelnek és Gyülekezetének adni szeretne.

Megrendelhetõ: www.ebenezer.hu 
1135 Budapest,  palóc utca 2.  
info@ebenezer.hu; Tel.: (+36 1) 3500-343
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Ebenezer Operation Exodus  
Magyarország Egyesület 
1135 Budapest XIII., Palóc u. 2. 
E-Mail: info@ebenezer.hu
Magyarországon a kiadásért felelõs:  
Urs Käsermann

Telefonon elérhet minket:  Szerda 16-18-ig

Tel.:+36 (30) 630-7823,
vagy az alábbi e-mail címen: info@ebenezer.hu

MKB Bank forint: 
10300002-10684457-49020015
IBAN: HU18-1030-0002-1068-4457-4902-0015
SWIFT (BIC) MKKBHUHB
www.ebenezer.hu

TÁMOGASSA MUNKÁNKAT!

ADOMÁNYOKAT AZ ALÁBBI BANKSZÁMLÁNRA VÁRJUK

IZRAEL Sok éven át éltünk egy kibbucban 
– 2012-ben Isten visszavezetett 
bennünket Németországba. Azonban 

meghallottuk, hogy az Úr az Õ idõterve 
szerint ismét Izraelbe akar vinni, hogy 
végleg ott telepedjünk le. 

2018 augusztusában egy német zsidó-
asszonyt elvittünk Berlinbe az aliyah 
járathoz. A búcsúünnepségen értesül-
tünk az új projektrõl Haifán. Ez meg-
érintette a szívünket, és kértük Istent, 
hogy mutassa meg, mit tegyünk, ho-
gyan induljunk tovább.  Néhány héttel 
késõbb az Ebenezer felkeresett ben-
nünket, hogy elvállalnánk-e az Olim-ház 
gondnokságát Haifán. Isten felkészí-
tett bennünket erre a szolgálatra, és 
így örömmel elfogadtuk a felkérést.

Júniusban családostól Izraelbe repül-
tünk. Ekkor intenzív munkáshetek követ-
keztek a forró izraeli nyárban a nem-

zetközi önkéntes csoportokkal együtt. 
Közben saját bõrünkön tapasztaltuk, 
min kell az olimoknak keresztülmenniük 
az elsõ idõkben az országba érkezésük 
után – az idegölõ bürokratikus intézke-
dések, az állandó hatóságokhoz való 
járás, az iskolakeresés, autóvásárlás, 
biztosítások intézése… Az izraeli nyelv 
és kultúra szintén kihívások elé állított 
bennünket – közben majdnem három 
hónapig laktunk egy építkezésen! Mégis 
mindenben éreztük az Úr segítõ kezét. 
Hálásak vagyunk Istennek, hogy ide-
vezetett bennünket, ezek után jobban 
megértjük az ideérkezõ olimokat.

Az elsõ olim, egy fiatal férfi, Ukraj-
nából érkezett szeptember végén. 
Különös nap volt ez, a ház megkezd-
te rendeltetésszerû mûködését. Je-
lenleg kilenc olim lakik a házban.

Hálásak vagyunk Isten vezetéséért, 
hogy Õt szolgálhatjuk, és népének 
segítségére lehetünk, amikor a di-
aszpórából atyáik földjére érkeznek. 
Isten hûséges, és beváltja ígéreteit!

Imádkozzunk azokért az emberekért, 
akiket Isten ebbe a házba vezérel, hogy 
itt átéljék az Õ szeretetét és hûsé-
gét. Adjon Isten nékünk bölcsességet 
és erõt ehhez a szolgálathoz, hogy 
minden az Õ dicsõségét szolgálja!

AZ OLIM-HÁZ 
MEGNYITÁSA HAIFÁN

MARKUS & RAHEL ACKERMANN 
HAIFA-HÁZ AZ OLIMOK SZÁMÁRA 

Az Ackermann 
család a 

megnyitó 
ünnepségen 
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