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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



‘NEMZETKÖZI E
z Isten csodálatos célja mindenben, 
amit cselekszik. Hirdetni akarja az Õ 
dicsõségét, megismertetni nagy nevét 

mindenekkel, hogy az egész teremtett 
világ dicsõítse és magasztalja mindenható 
erejét és szeretetét. A Biblia errõl tesz 
bizonyságot.

Példa erre az Ézsaiás 43,6–7: „Ezt mon-
dom északnak: Add ide! - és délnek: Ne 
tartsd fogva! Hozd ide fiaimat a mesz-
szeségbõl, leányaimat a föld végérõl, 
mindenkit, akit nevemrõl neveznek, akit 
dicsõségemre teremtettem, formáltam 
és alkottam.“ Isten kiválasztott Magá-
nak egy népet, Izraelt, hogy rajta és álta-
la mutassa meg nagyságát. Szó szerint 
ezt jelenti ki az Ézsaiás 49,3-ban: „Ezt 
mondta nekem: Szolgám vagy, Izráel, 
rajtad mutatom meg dicsõségemet!“

Isten Szava egyértelmû: Az Õ szent és 
szuverén cselekedete az, hogy népe 
hazatér Izraelbe, így megteremtõdik 
annak feltétele, hogy Jézus vissza-
jöjjön, és a föld királyai hódolattal 
fogadják (Zsoltár 102,16–17). Ez az 
Õ célja. Ezért fontos, hogy mi az Eben-
ezer Operation Exodus szervezettõl 
minden erõnkkel, cselekedeteinkkel 
segítsük Isten tervét. Ha támogatjuk 
az aliyaht, Isten dicsõségét szolgáljuk.

Krisztus visszajövetelére várva szeret-
nénk „az Úr szolgái és közbenjárói“ 
lenni, és a visszatérni akaró zsidókat 
a világ minden sarkában segíteni, 
hogy visszatérhessenek atyáik földjé-
re. Ugyanakkor azt is hirdetnünk kell, 
hogy Istennek határozott szándéka a 
zsidó népet Izrael földjén összegyûjteni. 
Sajnos ezt a feladatunkat nem teljesítjük 
maradéktalanul. Ahhoz hogy hivatásunk-
nak jobban megfelelhessünk, fokoznunk 
kell bizonyságtevõ szolgálatunkat és új 
utakat kell keresnünk e tekintetben.

Ezért a nemzetközi elnökség ebben 

az évben különös hangsúlyt helyez a 
tanítói és bizonyságtevõ szolgálatra 
azzal a céllal, hogy a helyi gyülekezete-
ket megszólítsa. Mert ahol a Messiás 
Gyülekezete összegyûl, ott találunk 
hûséges közbenjárókat, segítõket és 
adakozókat az aliyah támogatására.

Ennek érdekében szeretnénk a német, 
de a magyar nyelvû térségben is regi-
onális szinten képzéseket indítani a 
pásztorok és gyülekezetvezetõk szá-
mára. Ez nagy feladat, de tudjuk, Isten 
segítségével ezt is meg fogjuk oldani.

Azzal fogjuk kezdeni, hogy regionális és 
országos szinten „alapsejtjeinket“ ta-
nítjuk (www.operation-exodus.org); õk 
képezik és képviselik meggyõzõdésünk 
és cselekedeteink lényegét, és tartalmát. 
Ezeknek az egységeknek a feladata, hogy 
terveinket, céljainkat és tevékenységün-
ket az egyes országokban megismertes-
sék, és a félreértéseket eloszlassák.

Szervezetünk „alapszabálya“ tartal-
mazza legfontosabb céljainkat:

✔ Krisztus testének hirdetjük Isten 
parancsolatát, amit elhívásunknak 
tekintünk: a zsidókat áldani, jót tenni 
velük és bátorítani õket ebben az 
egyre ellenségesebbé váló világban;

✔ Izrael összegyûjtését, az aliyah 
szent szolgálatát segítni, ami által 
a bibliai próféciák beteljesednek, 
és a feltételek megteremtõdnek, 
hogy Krisztus hatalommal és 
dicsõségben visszajöjjön, és 
felállítsa örök birodalmát.

✔ Szembeszállunk a behelyettesítõ 
teológia tévtanításaival, az 
antiszemitizmussal és a zsidó néppel 
szembeni felfuvalkodottsággal.

✔ Tudatában vagyunk hitünk 
héber gyökereinek, és 
együttérzõ barátsággal 
viseltetünk a zsidóság iránt.

A NAGY CÉL 

HERIBERTO GONZALEZ
NEMZETKÖZI   

ELÖLJÁRÓ 
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a Szentírásban találjuk. Mindenkinek 
személyesen és a szervezetnek szolgála-
tával ezt a nagy isteni célt kell követnie, 
és a Szentlélek vezetésével kapcso-
latokat létesíteni a gyülekezetekkel, 
valamint más keresztyén missziókkal, 
és hívatásunknak megfelelõen együtt-
mûködni velük az aliyah érdekében.

Mi készen állunk arra, hogy Krisztus 
testének, és fõleg a fiatalabb hívõknek 
átadjuk az aliyah üzenetét – beágyazva 
azt a teljes Biblia üzenetébe, mégpedig 
kompromisszumok nélkül és Istennek 
Izraellel való tervének megfelelõen.

Ez egy szent cél. Köszönöm, ha Olvasónk 
is így gondolja, és magáénak érzi. 
Kiemelten hálásak vagyunk az erre 
a célra küldött adományokért.

Ha így cselekszünk, az Úr dicsõségére 
tesszük, és az Õ nagy nevét dicsõítjük.

Mennyire szükség van erre, az amerikai 
„LifeWay Research“ vizsgálatának riasztó 
eredménye mutatja: A 18 és 34 közti 
Bibliát hívõ keresztyéneknek csak 58 %-a 
igenli Izrael Állam létezését biztos hatá-
rok között. Joel C. Rosenberg, a felmérés 
egyik készítõje, elmondta: „A gyüleke-
zetnek az a feladata, hogy a fiatalabb 
hívõkben egészséges, kiegyensúlyozott, 
biblikusan megalapozott nézetet alakítson 
ki Istennek zsidók iránti szeretetérõl és 
tervérõl Izraellel; különben megtörténhet, 
hogy a következõ tíz évben Izrael támoga-
tása az evangéliumi táborból eltûnik. Mert 
akkor a behelyettesítõ teológia képvi-
selõi fogják a keresztyénség túlnyomó 
részét alkotni.“ Ezt a kellemetlen tényt 
nem szabad figyelmen kívül hagyni, és 
ezért akarunk a gyülekezetekhez eljutni.

Érezzük, az Úr szólít bennünket, hogy 
az összegyûjtés és az aliyah üzeneté-
nek szószólói legyünk úgy, ahogy azt 
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GLOSSzA

Aliyahnak nevezik a 
zsidók bevándorlását 
a diaszpórából („a 
szétszóratásból”) 
Izralbe. A héber 
szó „felmenetelt” 
jelent és a magasan 
fekvõ Jeruzsálembe 
való felmenetel 
megnevezésére 
is használják.

Olim az a héber szó, 
amely az Izraelbe 
bevándorolt embe-
reket nevezi meg, 
vagyis azokat, akik 
aliyahztak. A férfi 
megnevezésére az 
oleh egyes számú 
alakot használják, a 
nõ megnevezésére 
pedig az olah szót. A 
lehetséges olimokkal 
tartjuk a kapcsolatot 
és bátorítjuk õket 
aliyahra.

Engage: Izrael-utazás 2018: Tanítás 
fiatal felnõtteknek Isten tervérõl és 
céljáról Izraellel, valamint az aliyahról



‘UKRAINE L
eonidot már régóta ismertük, évente 
meglátogattuk, és érdeklõdtünk a 
családja után. Bárhogy is próbálkoztunk, 

õ nem akart az aliyahról hallani, mindig 
másra terelte a szót. Sõt a felesége halála 
után azt mondta, hogy már semmi értelmét 
sem látja az életnek. Átéreztük fájdalmát, 
és imádkoztunk érte, kértük az Urat, hogy 
segítsen.

Az Úr látta, mennyire szeretnénk 
Leonid gyermekeivel és unokáival 
az aliyahról beszélni, és hogy õ nem 
akarta megmondani, hol vannak. Ter-
mészetesen Istennek sikerült cso-
dájával megajándékoznia Leonidot: 

Egyik nap Sumyban meglátogattunk 
egy családot, és elmagyaráztuk nekik, 
hogyan mehetnek Izraelbe. Búcsú-
záskor az anya, Angela, megkérdezte 
tõlünk, nem látogatnánk-e meg magá-
nyos apját, aki elég messze lakik. – 
„Dehogynem!“, feleltük. Nem gyõztünk 
csodálkozni, amikor a nevét hallottuk: 

Az apa Leonid volt! Így aztán tud-
tunk a gyermekeivel beszélni. Isten 
összehozott velük bennünket.

Örömmel utaztunk Leonidhoz, és 
elmondtuk neki, hogyan vezetett 
bennünket Isten a lányához. Nem 
akart hinni a fülének, amikor azt 
hallotta, hogy a lánya aliyahzni akar, 
de ekkor kijelentette: „Ha õ Izrael-
be akar menni, akkor megyek én is. 
Mindnyájan együtt kell mennünk!“

Idõbe telt, míg minden szükséges 
papír együtt volt, és elmehettünk a 
konzulátusra. Ebben az idõben Leonid 
ismét ingadozott. De amikor látta, 
hogy szerettei milyen határozotton 
igyekeznek Izraelbe eljutni, világossá 
vált elõtte: „Egyedül nem maradhatok 
itt!“ Aztán hamarosan kivittük õt és 
szeretteit az aliyah járathoz – nagy 
öröm volt ez minden érintettnek!

EGYÜTT AZ ÚJ ÉLET FELÉ

TATJANA
UKRAJNA

Leon Greenhalgh  
és felesége Joyce  

Nagy Britanniából adományt 
adnak át Leonidnak
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OROSZORSZÁGM
ég a helyi zsidó vezetés sem gyanította, 
milyen nagy a szegénység náluk. De 
Isten egyengette az utat. 

Sarah, a lánya Tatjana és Tatjana 
fia, Kyrill, nagy szegénységben éltek. 
A kis házuk teljesen tönkrement. 
Nem volt sem fûtésük, sem folyó-
vizük. Sarah úgy szégyellte magát, 
hogy nem engedett be bennünket. 
Így meghívtuk õket hetente egyszer 
és fõztünk nekik valami jót. Ez fõ-
leg Kyrillnek volt fontos, nem érezte 
valami jól magát abban az idõben.

Ahogy egyik találkozótól a másikig 
nõtt a bizalom, egyre gyakrabban 
beszéltünk nekik az aliyahról. Ad-
tunk nekik élelmiszercsomagokat 
is, és egy év után õk is meghívtak 
bennünket hozzájuk. Sokkolt ben-
nünket ez a látogatás – a lakás 
nedves volt, a falról és a plafonról 

ALEXANDER
PERM 

MEGAJÁNDÉKOZVA 
hullt a vakolat. Nem csoda, hogy 
Kyrillnek légzési panaszai voltak.

A családot magunkkal vittük a 
zsinagógába, és bemutattuk õket 
a vezetõknek. „Ilyen szegény zsi-
dókkal mi még nem találkoztunk!“, 
mondták együttérzõen. Segítõkre 
találtunk – együtt gondoskodtunk 
Sarahról és családjáról. Nagy volt az 
öröm, amikor  két év után minden 
papír együtt volt, és Saraht, Tatja-
nat és Kyrillt kivihettük a reptérre.

Egy év után közölték velünk, hogy 
Názáretben otthonra találtak. Sarah 
ezt írta: „Olyan ez, mintha egy átkot 
vettek volna le rólunk.“ Megható 
levél volt, arra bátorít bennünket, 
hogy továbbra is minden erõnk-
kel felkutassuk az olyan családo-
kat, mint a Sarahé, és segítsük 
õket új életet kezdeni Izraelben.

Fent: Názáret: jobbra 
Sarah, Tatjana és Kyrill a 
rokonokkal Permbõl
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‘OROSZORSZÁG E
gy látogatás a  Holocaust-Museumban 
maradandó benyomást gyakorolt a helyi 
keresztyénekre..

Észak-Oszépiában helybéli keresz-
tyénekkel találkoztunk. Beszéltünk 
nekik arról, hogy mi Isten terve a zsi-
dókkal, és hogy mi mit köszönhetünk 
nekik – a zsidóktól kaptuk a Bibliát 
és Megváltónkat, a Messiás Jézust.

Hogy felkeltsük a gyülekezet rokon-
szenvét a zsidók iránt, Marat lelki-
pásztorral és a gyülekezeti tagokkal 
meglátogattuk a Holocaust-Muzeumot 
a  Shalom zsidó gyülekezeti házban. 
Nagyon megérintették õket a látot-
tak, a dokumentáció könnyeket csalt 
szemükbe, és így kiáltottak: „Miért 
nem beszélt nekünk errõl senki? 
Miért hallgatták ezt el elõlünk?“ 

Sok kérdésre kellett még válaszolnunk, 
a látogatás pedig olyan mély benyo-
mást tett rájuk, hogy most már velünk 
akarnak az ügy érdekében dolgozni. 
Biztosak vagyunk abban, hogy a kö-
zös munka meghozza gyümölcsét, és 
együtt fogjuk a zsidókat segíteni.

MARADANDÓ BENYOMÁSOK

NIKOLAJ
PJATIGORSK

ALIYAH A HAMUBÓL

E
lena és családja aliyahzni akart, de 
egy tûzvész elpusztította lakásukat 
az összegyûjtött dokumentumokkal 

együtt! 

Elena felnõtt fia pszichés beteg, 
a két unokája közül az egyik 
fogyatékos. Mindnyájan már 
elõre örültek az Izraelbe való 
utazásnak – de jött a tûzvész!

Isten azonban beavatkozott. A helyi 
gyülekezet lelkipásztora magához 
vette Elenát a családjával, miköz-
ben mi a dokumentumok másolatát 
szereztük be. Elena születési bizo-
nyítványát Kazahsztánból kellett 
beszereznünk, és ez idõbe telt.

Tájékoztattuk imapartnereinket, 

és õk ellátták a családot téli ruhákkal, 
gondoskodtak róla, hogy ne fázzanak az 
itt megélt utolsó telük idején. Mindnyá-
jan megtapasztaltuk: Isten hûséges!

ÜZBEGISZTÁN

ZHANNA
ÜZBEGISZTÁN

 
A tragédia után: Egy új 

élet reménye valóra váli
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OROSZORSZÁGL
ev halogatta az aliyaht, most viszont 
Izraelben úgy érzi, hogy csak most kezd el 
igazán élni! 

Lev a zsinagóga irodájában dolgozott 
Szocsiban, és gyakran kért tõlem 
segítséget, ha a számítógép nem azt 
csinálta, amit õ akart. Már régóta 
ismertük egymást – több mint tíz éve. 
Minden alkalommal beszéltem neki az 
aliyahról, és Levnek tulajdonképpen 
nem is volt kifogása ellene – egyedül 
élt Szocsiban, az apja már 30 éve Izra-
elben élt, ahol nagyon jól ment sora. 
96 évesen még mindig tele volt energi-
ával, szemüvegre sem volt szüksége!

Egy napon aztán Lev elhatározta, 
hogy az apjához költözik. Egy Izrael-
ben eltöltött év után felhívott, ezzel 

LENA
SZOCSI 

„ÉN EGYSZERUEN JÓL VAGYOK!“ 

OLEG FELFEDEZÉSE

O
legnek zsidó szülei voltak, neki és 
Juliának mégsem volt fogalma arról, 
hogy jogosultak Izraelbe vándorolni.  

Vajon kit lepett meg jobban a 
felfedezés, hogy aliyahzhatnak – 
õket-e, vagy minket? Természetesen 
mindent elmagyaráztunk nekik, és 
arról is biztosítottuk õket, hogy 
az Ebenezer támogatja õket.

Pár hónappal késõbb Oleg és Ju-
lia elhatározták, hogy aliyahznak, 
és ezt közölték Oleg szüleivel 
is. Õk nem lelkesedtek a terv 
hallatán, Oleg apja ugyanis egy 
agyvérzés után nehezen tudott 
járni. Végül mégis áldását adta 
gyermekei elhatározására. Ezu-
tán Oleg a segítségünket kérte.

Végigkísértük õket az egész pro-
cedúrán, majd végül kivittük õket 

a reptérre. Oleg unokatestvére, aki 
már aliyahzott, várta õket Izraelben.

PAWEL & LINA
MOLDÁVIA

MOLDÁVIA

Lev  
Lenával

Útban Izrael felé 

az örömteli hírrel: „Lena, úgy érzem, 
hogy most kezdek csak igazán élni! 
Ez csodálatos, köszönök mindent!“ 

´́
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‘ARGENTÍNA K
arina Argentínából  származik, már 
régóta Amerikában élt, és ott ismerte 
meg Doront. Noha két gyermekük 

született, Eden és Jordan, a pár 2011 
nyarán elvált. Válás után  Karina visszament 
Argentínába, az anyja rákban megbetegedett, 
és az apjának is szüksége volt rá. 

Karina anyja 2012 õszén meg-
halt, az apja nem tudta a veszte-
séget feldolgozni. Karina szerette 
volna, ha nála lakik, de az apja 
otthonában akart maradni – és há-
rom hónap után õ is meghalt.

A gyerekeknek volt ugyan néhány 
barátja Argentínában, azonban ro-
konság és család nélkül itt nagyon 
nehéz volt. Minden rokonuk Izrael-
ben élt, nagyszülõk, nagybácsik, 
nagynénik, unokatestvérek – és 
Doron is, aki még mindig szerette 
õket. Karina tudta, mindnyájan örül-
nének, ha õ is Izraelbe menne. 

E fontolgatások közepette hirtelen 
felmondták a lakásukat – így nem 
maradt más hátra, minthogy neki-
vágjanak az aliyahnak. Mi mindenben 
segítettünk nekik, lefordítottuk a 
dokumentumokat, kifizettük az útleve-
leket, és végül kivittük õket a reptér-
re. Mindenért nagyon hálásak voltak.

És végül jött a happy end: Két év után 
Karina és Doron  Edennel és Jordannal 
boldog családként él együtt Izraelben. 

VISZONTLÁTÁSRA ARGENTÍNA

RAUL & ANALIA ROULLIE 
ARGENTÍNA

Karina és szerettei: Izraelben 
ismét boldog családként  
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VISZONTLÁTÁSRA ARGENTÍNA
USA

“… De titeket, Izráel fiai, egyenként 
fognak összeszedni!“ Ézsaiás 27,12

A
z Úr összegyûjti fiait és lányait Nyugatról 
egyiket a másik után. Három éve azon 
munkálkodunk, hogy New York környékét 

feltárjuk, nem volt könnyû, de most már egyre 
több az az olim, aki a segítségünket kéri. 

A segítséget kérõk között volt Talia is. 
A fordulópontról, amikor elhatározta, 
hogy Izraelbe megy, így számolt be: 

„Már négyszer voltam Izraelben, és 
minden alkalommal erõsebb érzelmek 
fûztek az országhoz. Elsõ alkalommal 
12 évesen elmentem anyával a nyugati 
Templomfalhoz, ahol anya sírva fakadt. 
Megkérdeztem, miért sír, az nekem 
csak egy fal volt. Anya így válaszolt: 
’Majd egy pár év múlva megérted.‘ 
Nyolc évvel késõbb ismét elmentem a 
Falhoz, ekkor már egyedül, és ahogy 
közeledtem, nekem is sírnom kellett. 

SHIRLEY LAWRENSON
NEW YORK

NEW YORKBÓL
IZRAELBE

Ugyanis felfogtam, hogy ez nem csak 
egy fal. Ez a Fal jelképezi a zsidó-
ság fennmaradási képességét, és 
mindazt, amit mi eddig kiálltunk. És 
a reménységet is jelenti. – Ezen az 
estén felhívtam anyát: ,Anya, most 
értem már‘, mondtam neki. Azóta 
tudtam, hogy aliyahzni akarok.“

Számunkra nagy megtisztelte-
tés ezt a csodálatos szolgála-
tot végezni. Örömmel kísértük 
ki Taliát a reptérre, ahonnan az 
El Al gépe igazi hazájába vitte.

Isten iránti mélységes hálával és 
szeretettel szívünkben a tõlünk tel-
hetõ legjobbat tesszük, hogy zsidó 
barátainkat minden szinten segítsük. 
Köszönöm az imákat és a támogatást!

Talia a csomagjaival 
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‘VENEZUELA CS
ak Isten kegyelmével sikerült a 
kolumbiai Ebenezernek 2018-ban 
hét olim családot Venezuelából 

kisegíteni.  Ezt a válságok sújtotta országot 
ugyanis nagyon nehéz elhagyni.

A családok mindegyike súlyos szen-
vedésekkel teli idõszakot hagyott 
maga mögött – elkobzást, üldöztetést, 
éhezést kellett elviselniük. Sok aka-
dály állta útjukat, de Isten segítségé-
vel sikerült nekik megszabadulniuk.

A bürokratikus akadályok után a 
másik nagy kihívást a hosszú út je-
lentette az országhatárig. Az olimok 
fõleg éjjel indultak, és 18–20 órát 
voltak úton, míg az országon kívül 
már biztonságban folytathatták út-
jukat Izrael felé. Sokakat feltartóz-
tattak a rendõri ellenõrzések vagy 
a rablóbandák – mindegyik értékes 
tárgyakat vagy készpénzt követelt.

Mivel venezuelaiak ezrei próbálják 
elhagyni az országot, Kolumbia szi-
gorúan õrzi határait. Amint kinyit az 
útlevél-ellenõrzés, kitör a káosz: meg-
lódul a tömeg, a tolongásban csa-
ládtagokat szakítnak el egymástól, 
bõröndök röpködnek, az ingóságok 
a földön hevernek, útlevelek meg-
sérülnek – és Kolumbiában pótira-
tokat kell beszerezni, míg végül az-
tán felszállhatnak a repülõgépre.

Mindegyik család Isten különös gon-
doskodásáról számolhat be. Gyakran 
azt mondják, Isten elküldte angyalát, 
hogy segítsen ezt a csodát megva-
lósítani. Ezalatt minket értenek, és 
mindazokat, akik mögöttünk áll-
nak, és bennünket is támogatnak, 
mert csak így teljesülhet mindaz, 
amit a próféták megjövendöltek.

Kérem a Testvéreket, imádkozza-
nak munkatársainkért, akik nem 
kímélik sem erejüket, sem ide-
jüket, hogy segítsék a zsidókat 
Izraelbe eljutni – igazi hazájukba.

CSODA A KÁOSZBAN

RODOLFO BLANCO
KOLUMBIA

Három család 
Venezuelából – õk 

bátrak voltak, 
és neki mertek 
vágni az útnak  
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Megrendelõlap 

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

Megrendelem az alábbi kiadványokat:

KORÁBBI  
KIADVÁNYAINK 
(INGYENES)

*A készlet erejéig

Hogy Isten neve dicsoíttessék

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

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

IMA

„Örömmel teszek jót velük teljes szívemmel 
és lelkemmel, és véglegesen elültetem õket 
ebbe a földbe“ Jeremiás 32,41. 

A
z Úr csodálatos dolgokat visz véghez 
közöttünk; micsoda kiváltság, hogy 
Õt szolgálhatjuk, Aki nagy dolgokat 

cselekszik!  

Keressük az Õ ábrázatát, hogy a szí-
vünk is eggyé váljon az Õ szívével; 
hogy beszédét megérthessük ebben 
az idõben; hogy készen álljunk az Õ 
akaratát cselekedni ebben a válságok-
kal és szívtelenséggel teli korban.

Közbenjáró szerepünk a legfontosabb 
– imában Isten és az emberek között 
állunk. Istenfélelemmel és alázattal 
kérjük segítségét és kegyelmét, amint 
Mózes járulunk elé a zsidó népért (Zsol-
tár 106,23). Mint Mózes, mi is tudjuk, 
hogy az Úr megbocsátó Istenünk (Psalm 

DANIELA CASTILLO 
IMA,  
FIATAL FELNOTT  
LATIN-AMERIKÁBAN 

KÖZBENJÁRÁS
99,8). Még ha mi nem is érezzük ma-
gunkat képesnek, az Úr használni tud 
bennünket. Isten irgalmas, és meghall-
gat, mondjuk mi is Mózessel: Ha az Õ je-
lenléte nincs velünk, ha nem jön velünk 
az úton, akkor egy lépést sem teszünk. 

• Legyünk azért éberek és készek azt 
tenni, ami mennyei Atyánk akarata!

• Imádkozzunk az aliyah-utakért és 
Izrael teljes összegyûjtéséért!

• Álljunk készen a Messiás fogadá-
sára, amikor dicsõségében eljön!

„Boldog az a nemzet, amelynek Istene az 
ÚR, az a nép, amelyet örökségül választott.“ 
Zsoltár 33,12

´́
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IZRAEL A
z aliyah Etiópiából Isten hûségének különleges 
bizonyítéka. Az etiópiai zsidók példaképül 
szolgálnak az Isten ígéreteibe vetett hit 

tekintetében, õk hiszik, hogy egy napon az egész 
Izrael visszatér hazájába. Azonban az etiópiai 
aliyah útjában sok akadály áll. Az Ebenezer 
nemcsak állandóan imádkozik ezeknek eltûnéséért, 
hanem adományokkal is segít – és csodálatos 
baráti kapcsolatban állunk a „Keren Hayesod“ 
segélyszervezettel. Itt a zsidó segélyszervezet egy 
köszönõlevele, melyet az Ebenezer világot árfogó 
nagy családjának címzett:

„Szeretném Önöknek elmondani, meny-
nyire meghatott az Önök nagyvonalú 
adománya. Ezt a Keren Hayesod United 
Israel Appeal célszerûen arra használ-
ta fel, hogy az etiópiai zsidó testvé-
reinket atyáik földjére visszahozza.

2019. február 4-én  80 etiópiai olim 
landolt a  Ben Gurion reptéren. Az 
elsõ idõszakot a bevándorlási köz-
pontokban töltik, de a következõ 
két évben gondoskodunk arról, 
hogy saját lábukra álljanak.

Megható volt látni, milyen izgatottan 
várták hozzátartozóik a viszontlá-
tást. Kétségkívül azt láttuk, hogyan 
teljesednek be a bibliai próféciák. 

Izrael iránti szeretetükkel nagyban 
hozzájárulnak ahhoz, hogy Isten terve, a 
szétszórtak összegyûjtése, nagy léptek-
kel haladjon elõre. Amit Jeremiás 2500 
évvel ezelõtt jövendölt: ,Halljátok az ÚR 
igéjét, ti népek, hirdessétek a távoli 
szigeteken, és mondjátok: Aki szétszór-
ta Izráelt, össze is gyûjti, és õrzi, mint 
pásztor a nyáját‘ (Jeremiás 31,10), az 
teljesedik be az Önök segítségével. 

A jótékonyságot jelentõ héber szó a 
zedakah, a zedek tõbõl – ami ,igaz-
ságosságot‘ jelent. Salamon király, 
az emberek legbölcsebbike, mondta: 
,Aki igazságra és hûségre törekszik, 
életet, igazságot és megbecsülést 
talál‘ (Példabeszédek 21,21).

Jutalmazza meg Isten Önöket gazdagon 
a népe iránt tanúsított igazságosságu-
kért és segítségükért! Mélységes hálával 

ALIYAH ETIÓPIÁBÓL

SHMULIK FRIED
FRIENDS OF ISRAEL

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


