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aggeus megindításról szóló próféciáját
(lásd fentebb) idén gyakran emlegették. A
COVID-19 világjárvány megrendített minden
ismert szokásunkat: a munkát és a szabadidõt,
sportot és mûvészeteket, az üzleti életet és a
gazdaságot, közlekedést és utazást, családi, baráti,
gyülekezeti találkozókat és imacsoportokat. Hatása
valóban világszintû volt, Haggeus próféciájának
egybehangzóan, amely szerint minden nemzet
megrendül. Megjövendölte az ég és a föld, a
tenger és a szárazföld megrendülését is. A jelenlegi
folyamatban ezt még nem érzékeltük. Még több,
mint más is történik majd a jövõben.

“Az õ hangja akkor csak a földet
rendítette meg, most azonban ezt ígéri:
„Még egyszer megrendítem nemcsak
a földet, hanem az eget is.” A „még
egyszer” pedig azok megváltozását
jelenti, amelyek mint teremtett
dolgok megrendülhetnek, hogy
megmaradjanak a rendíthetetlenek.
Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen
országot kaptunk, legyünk hálásak
és azzal szolgáljunk Istennek tetszõ
módon: tisztelettel és félelemmel.
Mert a mi Istenünk emésztõ tûz.
(Zsidókhoz írott levél 12, 26-29)
A Zsidókhoz írt idéz Haggeus
próféciájából, rámutatva a megindítások
mélyreható következményére: a
rendíthetetlen dolgok meglátására (Zsid.
12,27). Vannak olyan dolgok, amelyeket
nem lehet megindítani; helytállnak bajban
és zûrzavarban. Ezt látjuk most: ami
most megrendíthetetlen, az a zsidó nép
egybegyûjtése Izraelbe. Ez az Úr szent
célja, ami be fog teljesülni. Az Úr útja elõ
lesz készítve. A pusztaságon átvezetõ út
is kitisztul a zsidó nép visszatérésekor.
Ez egy megingathatatlan tény.

A San Remo-konferencia résztvevõi
az 1920-as határozat elfogadása
után, amely tartalmazta az
1917-es Balfour nyilatkozatot.

Láttuk, hogy alija a félelmet keltõ
akadályok ellenére is folytatódik.
Sokak meglepetésére az alija kapui a
világjárvány során is nyitva maradtak
Izraelbe. A csökkentett járatsûrûség
és a szigorú karanténszabályok új
gátakat képeztek az úton, de az

alijára vonatkozó engedélyeket továbbra
is megadták, az olimok folyamatosan
érkeztek. A számûzöttek Oroszországból,
Ukrajnából, az USA-ból, Etiópiából és sok
egyéb nemzettõl térnek azóta is haza. Izraeli
csapatunk lehetõségein felül teljesített. A
Jewish Agency által kiadott engedélyeket,
élelmiszer csomagokat, alapvetõ szükségleti
cikk utalványokat szállítottak a rászoruló
olimok számára a karantén alatt.
Figyelünk azokra a dolgokra, amelyek
rendíthetetlenek maradnak a megrázkodások
közepette is. Európa lezárása idején, április
25-én világszerte online emlékeztek meg
a san remo-i nyilatkozat centenáriuma
alkalmából. Akiknek van fülük a hallásra,
tudták, hogy Isten Izrael iránti hûségét
hirdette ki a nemzetek számára.
Pontosan száz évvel ezelõtt, amikor a
szövetséges fõhatalmak találkoztak az
olasz San Remóban, az Izrael õsi földjén
megalapítandó zsidó hazáról szóló cionista
víziót fektették le a nemzetközi jogban.
Annak ellenére, hogy Izrael állam
legitimitását sokfelé megkérdõjelezik, Izrael
Istene szilárd marad terveiben és céljaiban.
Továbbra is felügyeli a számûzött nép,
soha nem látott, rendkívüli egybegyûjtését.
Kétezer évvel azután, hogy fokozatosan
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szétszóródtak a szélrózsa minden
irányába, Õ, aki szétszórta õket,
eltökéltséggel és szeretettel gyûjti
össze õsi szövetségének népét.
Izrael földje az ígéret a számukra,
amely félre lett téve, de most elõ
lett készítve a számukra. Ez egy
megingathatatlan tény, ami megmarad.
Úgy tûnik, hogy néhány, Izraelen
kívüli zsidó közösséget a COVID-19 és
az azzal járó szenvedés, aggodalom
és veszteség rendkívüli mértékben
sújtott. A világjárvány nyomában
pedig polgári nyugtalanság és
gazdasági szorongás következett.
Míg a diaszpóra zsidó közösségeinek
kényelme és biztonsága szemmel
láthatóan megrendül, Izrael viszonylag
hatékonyan kezeli a kihívásokat.
Vonzó alternatívát mutat fel. Egy
new yorki rabbi Izraelt hirdeti az összes
zsidó jogos otthonának. Az Egyesült
Államokban és Európában elképzelt
biztonságos jövõ teljesen megrendült.
Izrael alija és integrációs minisztere,
Pnina Tamano-Shata és Isaac Herzog,

a Jewish Agency elnöke egyaránt
jelentõs bevándorlási hullámot
jósol. Az Ebenezer imacsoportjai
is érzékelik a hullám felépülését a
különbözõ országokban. Feladatunk
ennek gyakorlatias elõkészítése és
az intenzív imádság az alija utakért.
Az ima biztosan rendíthetetlenül marad
a megingás közepette. Nemcsak
megmarad, hanem az Ebenezeren belül
is láthatóan erõsebbé vált. Az online
találkozók technológiája lehetõvé
tette számunkra, hogy új módon
kapcsolódjunk össze és gyûljünk egybe,
országainkon belül, de az egész világon
is. Ez erõteljes egységérzetet és egy
megerõsített elkötelezettséget hozott
a felkészülés és az ima irányában.
Sok nemzet vagyunk, de az Õ kezében
az egyetlen eszköz az alijához. Ez
egy kép az eljövendõ dolgokról!
A zsidó nép egybegyûjtése
nagyon szerves része annak a
Királyságnak, amelyet nem lehet
megrendíteni. Örömteli tisztelettel
és áhítattal szolgálunk benne.

Kulcsszavak
Az alijaa zsidó emberek
diaszpórából történõ
bevándorlása Izrael földjére. A héber kifejezés
felemelkedést jelent,
amelyet úgy határoznak
meg, mint “felmenetel”
- Jeruzsálem felé
haladás.
Az olim kifejezés a
zsidó bevándorlókat
jelenti Izraelbe - akik
aliján vesznek részt.
Egyes számban a férfi
bevándorlót oleh-nak,
a nõi bevándorlót
olahnak nevezik. A
potenciális olim az, akit
csapatunk megkeres
és alijára ösztönöz.
A klita az olim befogadására utal Izraelbe érkezése után. Ez magában
foglalja a társadalomba
való beilleszkedés
valamennyi aspektusát,
ideértve a héber nyelvtanulást, munka és
lakhatás keresését, iskolai beiratkozást és az
izraeli védelmi erõkben
(IDF) való szolgálatot.

Egy moldovai
család alijája
májusban.

Isten népét hazavinni – 3

KÜLÖNLEGES
˛˛ JÁRAT
TASKENTBOL
ÜZBEGISZTÁN

ZHANNA˛˛
ÜZBEGISZTÁNI VEZETO

‘A

koronavírus lezárása miatt az üzbégisztáni
alija járatot többször törölték, azonban
végül engedélyt kaptak, így az olimok végre
útra kelhettek!
23 foglalást készítettek a Taskentbõl
Tel-Avivba tartó járatra, de a járvány
miatt arra is gondoltak, hogy esetleg
egyáltalán nem tudják majd végrehajtani
az aliját. Istennek azonban más tervei
voltak, és mivel számos izraeli kapott
engedélyt a hazautazásra, az olimok
is felszállhattak ugyanarra a járatra!
Hajnali három órára kellett eljutniuk
a repülõtéri check-inhez. Általában
ez nem jelentett volna problémát,
de a lezárások miatt Taskentben
senki sem hagyhatta el otthonát
éjszaka. Az Úr azonban ismét
kézben tartotta a dolgokat: mivel
az Üzbegisztánt elhagyó izraeliek
engedélyt kaptak arra, hogy éjszaka
utazhassanak, ugyanarra a járatra
ezért a többi utas is felszállhatott.

Idõben megérkeztünk a repülõtérre az
olimmal, a check-in pedig teljesen üres volt.
Még a mozgólépcsõ sem mûködött, ezért
felhajtottuk az ingujjunkat, és elkezdtük
felcipelni az összes csomagot a lépcsõn.
Az olimok, akik különbözõ területekrõl
utaztak, nagyon fáradtak voltak, és
mivel elõzõ este többször törölték és át
is ütemezték a járatukat, idegesen azon
gondolkoztak, hogy elengedik-e õket
egyáltalán. Ugyanakkor éreztük Isten
békéjét és örömét a helyzetben, és a
lehetõ legjobban bátorítottuk õket abban
a hitben, hogy minden rendben lesz.
Elmagyaráztuk nekik, hogy Isten nem
csak a gépet küldte és utat engedett
nekik a távozásra a lezárás ellenére, de
biztonsági és egészségügyi személyzet
is a rendelkezésükre állt. Ez lelket öntött
beléjük, mi pedig vigaszt nyújthattunk
minden szívnek, aki arra várt, hogy Isten
hívását teljesítve hazamenjen az Ígéret
Földjére. Amikor kezdték megérteni,
amit meséltünk, megnyugodtak.

Fotók balra és jobbra fent:
Vladimir & Dilea lányukkal.
Bal alsó rész:
Taneszköz juttatás
5 kislánynak, 12
évvel ezelõtt.
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A csoport egyik családja Vlagyimir,
Dilea és lányuk volt. Négy másik
lányuk már Izraelben élt, míg õk egy
ideig még Üzbegisztánban maradtak.
Elõször 12 évvel ezelõtt találkoztunk
velük az iskolaszer projekt révén, amely
tanszereket biztosít az új tanévet
kezdõ gyermekek számára. Vlagyimir
és Dilea akkoriban nem érdeklõdtek
az Izraelbe költözés iránt, mondván,
hogy nem az õ országuk, és, hogy
Dilea édesanyja, aki már alijázott, nem
érezte magát olyan boldognak ott.
Azonban folyamatosan bátorítottuk
õket, és 2017-ben elutaztak, hogy
“kikémlelhessék a Földet” saját maguk is.
Visszatérve úgy döntöttek, hogy
családjuknak valóban jobb lesz
Izraelben, ezért elkezdték összeszedni
dokumentumaikat, jelentkezésüket
elõkészítve. Nagy örömünkre négy lányuk,
önállóan tették meg az alija lépését tavaly
szeptemberben, most pedig Vlagyimir és
Dilea volt a soros az ötödik lányukkal.
Eredetileg júniusra szólt a foglalásuk, de
a májusi, korábbi járat hallatán inkább
ezt választották, amire engedélyt is
kaptak. Legidõsebb lányuk, aki házas
és két gyermeket nevel, a közeljövõben
kívánja végrehajtani az aliját.

törölték. Májusra volt kiírva, így átlagos
körülmények között nem engedték volna
repülni, de ebben a rendkívüli helyzetben
az Úr nyilvánvalóan lehetõvé tette
számukra, hogy ezzel a géppel utazzanak;
az alijára megfelelõ alkalommal.
Az Úr csodálatos módon gondoskodott
szükségleteikrõl, mi pedig segítettünk
nekik pénzügyi téren, valamint
segítettünk a bõröndjeiket vinni a
repülõtérre. Micsoda kiváltság volt
számunkra, hogy megtehettük ezt értük,
így pedig részesei lehettünk az elképesztõ
próféciáknak! Hálát adunk Neki hûségéért
és imádkozunk azért, hogy szent nevét
dicsõítve legyen a folyamat során!

Egy másik, májusban távozó család
Semion és Eugenia volt. Eredetileg
márciusban foglalták le a jegyüket az
alijához, amikor Eugenia hét hónapos
terhes volt, azonban ezt a járatot

Jobb kép: Semion és Eugenia
örülnek a repülésnek, a baba
közelgõ megérkezése elõtt.
Fotó balra: Zhanna segít
Adylnek, Shaknozának és
Abraham babának a taskenti
repülõtéren, holmijaikkal.
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“ISTEN KÜLDÖTT TÉGED
NEKÜNK!”
UKRAJNA

YANYA
UKRAJNAI CSAPAT

A

tavaszi idõszakban több, Ukrajnából Izraelbe
induló család, nehéz körülmények közé
került: nem volt pénzük, élelmiszerre.

Az év elsõ három hónapjában sokan
éltek meg nehézségeket, nem
utolsósorban azok az olimok, akik az
alija járatukra vártak. Vannak, akiknek
indulását késleltette a világjárvány.
Másoknak az izraeli konzulhoz történõ
dokumentumbenyújtással voltak gondjaik,
egyesek pedig a víruskorlátozások
miatt elválasztottak családtagjaiktól.
Az egyik ilyen család Alexandra és
fogyatékkal élõ lánya volt, akinek alija
álmai a járatok hirtelen lemondása miatt
összetörtek. Kétségbeesettek voltak,
jövedelem nélkül álltak, mint sokan
mások ekkor. Állásukat feladták, arra
számítva, hogy bármely pillanatban
megtörténhet az alija, amikor hirtelen
azt tapasztalták, hogy nem hagyhatják
el Ukrajnát anyagi támogatás nélkül.
Alexandra zavarban volt, de összegyûjtötte
a bátorságát, hogy élelmiszert kérjen
az Ebenezertõl. “Annyit tettetek már
értünk”, mondta, “de nincs mit ennünk.
Kérem, segítsetek nekünk túlélni,
amíg elindítjuk az aliját.” Hogyan
tagadhatnánk meg a segítséget egy
ilyen helyzetben! Így szállítottunk ételt
az otthonukba. “A lányom azt mondja,
Isten küldött benneteket” kiáltott fel
Alexandra érzelmektõl remegõ hangon.

Yanya találkozik
Alexandrával

nagyon hálásan fogadtak. Mélységesen
meghatotta a gondoskodásunk.
Húsz évvel ezelõtt találkoztunk két testvérrel,
apjukkal és nagyapjukkal, és meséltünk nekik
az alija lehetõségérõl. A nagyapa, Lazarus,
megkapta az üzenetünket, és arra biztatta
fiát és unokáit, hogy komolyan gondolják
át a lehetõséget. Dmitrij, az egyik testvér
azonban nem akarta. Sajnálatos módon az
apa és a nagyapa idõközben elhunyt, Dmitrij
és rokkant testvére pedig egyedül maradt.
Hirtelen hívást kaptunk Dmitrij testvérétõl,
aki segítséget kért. Amikor ez alkalommal
meglátogattuk, Dmitrij sokkal pozitívabban
nyilatkozott: “Yanya, emlékszem rád. 20 évvel
ezelõtt meglátogattál minket, és meséltél
Izraelrõl. Nagyapám gyakran emlegette,
hogy igazat mondtál. Sajnos elhunyt, és az
apám is. A bátyámnak és nekem nincsenek
rokonaink, az életünk nagyon megnehézült.
Tévedtem, Yanya. Hibáztam, amikor úgy
döntöttem, hogy ebben a nyomornegyedben
éljek. De a bátyám emlékezett rád. Képzeld
csak el! A testvérem ilyen hosszú idõ után

Tatiana egy másik hölgy volt, aki sürgõs
problémával hívott fel minket. Férjével
a konzuli kinevezésükhöz kapcsolódó
dokumentumok gyûjtése volt folyamatban.
Donyeckbe ment, hogy megszerezzen
még néhány iratot, amikor hirtelen
utazási korlátozásokat vezettek be, és
nem tudott visszatérni. “Nekem és a
gyerekeimnek nincs mit ennünk” mondta
Tatiana kétségbeesetten. Elfogyott a
pénze és az élelme, nem tudta, mitévõ
tegyen. Nem tudtuk hazahozni a férjét,
de vittünk Tatjanának élelmiszert, amit
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emlékezett a telefonszámodra. Nagyapánk
említette, hogy emlékezzen rá, hogy majd
felvehessük Önnel a kapcsolatot, amikor
szorult helyzetbe kerülünk. Jó véleménye
volt Önökrõl, azt mondta, soha nem
utasítaná vissza a segítséget, most pedig
itt áll a számunkra hozott élelmiszerrel.”
Dmitrij lehajtotta a fejét, majd azt mondta:
“Nagyon sajnálom, hogy kérnünk kell,
de segítségre van szükségünk; nincsen
senkink.” Miután adtam neki élelmiszer
csomagot és elbúcsúztam, megfordultam
és azt mondtam: “Gondolkodj el azon,
hogy elköltözzetek-e Izraelbe, és add
át üdvözletünket a testvérednek.” “Ó”,
mondta, “most az ablakon keresztül
tekint rád”. Le fog szidni, mert nem
viselem a fertõzésellenes arcmaszkot,
de õszintén, nincs rá pénzem. “Döntsd
helyesen, Dmitri “, mondtam, “költözz
Izraelbe!”. “Mi majd segítünk ebben.”
Egy pár, Eugene és Svetlana, márciusban
szándékoztak az alijára pályázni.
Tervezgetésük azonban megszakadt,

amikor a járvány miatt utazási
korlátozások életbe léptek. Három
gyermekük volt, mindegyik már saját
családdal rendelkezett, akik valamivel
késõbb a szüleik nyomába akartak
szegõdni. Egyik lányuknak volt egy
13 éves, testi fogyatékossággal élõ
fia, akit elbocsátottak munkájából,
amikor munkáltatója megtudta, hogy
szülei Izraelbe költöznek! Neki és a
fiának kellett beköltöznie Eugenehez és Svetlana-hoz, így négy ember
osztozott a lakáson és élt nyugdíjból!
Svetlana hangja remegett, amikor
elmondta, hogy a legalapvetõbb dolgokban
is nélkülöznek. Ismét segítettünk, hiszünk
abban, hogy Isten nem hagyja el õket.
Izrael Istene otthont ad mindezeknek
a kedves embereknek. Amikor
megpróbálunk segítséget nyújtani
a zsidó családok számára a nehéz
helyzetükben, imádkozunk, hogy az Úr
elvezessen minket azokhoz, akiknek
gondozásra és segítségre van szükségük.

Yanya Eugene-nel és
Svetlana-val, valamint
lányukkal és unokájukkal.
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BOLDOG VÉGEREDMÉNY
EGY ÖSSZETETT
ALIJA ALKALMÁVAL
IZRAEL

RAFI HEUMANN
KEREN HAYESOD
KÜLDÖTTJE - UIA

‘R

afi Heumann Keren Hayesod-al együtt,
a United Israel Appeal céggel dolgozik,
a világszerte mûködõ adománygyûjtõ
szervezettel, amely 1920-ban Londonban alakult
abból a célból, hogy a zsidó nép és a cionista
mozgalom adománygyûjtõ ágaként szolgáljon. Itt egy
családról mesél, akiknek az alijájában segítettek:
Igor és Maria, fiukkal, Iván és Igor idõs
apjával, Vlagyimirrel együtt júniusban
az ukrajnai fõvárosból: Kijevbõl Izraelbe
repültek. Nagyon hálásak voltak a kapott
segítségért, mert alijájuk nem alakult
könnyen. A nyolcéves Ivan autista, ami
rendkívül megnehezítheti az utazást a
számára, mivel viselkedése nehezebbé
válhat. Maria, aki külügyi diplomája ellenére
otthon maradt, hogy vigyázhasson rá.
Vlagyimirnak megvoltak a maga problémái.
Néhány évvel ezelõtt agyvérzése volt,
kerekesszékben ült, orvosi engedélyre és a
légitársaság biztosítékára volt szüksége arra
vonatkozóan, hogy egy egész üléssor az övé
lehessen, hogy szükség esetén lefeküdjön.
Aliját akartak, így a Jewis Agency-hez
mentek útmutatásért és azért, hogy
elkezdjék a héber nyelvtanulást. Bár igényeik

összetettek voltak, a JA-koordinátorok
mindent megtettek a megfelelõ
integrációs program összeállításáért,
ez év márciusáig pedig elkészítették a
dokumentumaikat, és már készen álltak
az alijához. De aztán megtörtént az, ami
rengeteg olimot érintett: a koronavírusjárvány ezúttal Ukrajnát sújtotta, mindent
zároltak, így a család sem utazhatott.
Néhány hét múlva a Jewish Agency
zöld lámpát mutatott, és az alija járat
hirtelen ismét aktuálissá vált. “Héber
tudásunk nem eléggé jó”, mondta Igor
és Maria -, de “Toda Raba”-t szeretnénk
mondani (“köszönöm”) a Jewish Agency
csodálatos alkalmazottainak, és
azoknak az adományozó szervezeteknek,
akik támogattak minket”.
Maria folytatta: “Mindig elérzékenyülök,
amikor a tavaly kapott segítségre
gondolok. Az aliját támogató keresztények
ma is jöttek hajnali 5-kor, hogy
felvegyenek minket, és segítettek
speciális szükségleteink teljesítésében.
Örökké emlékezni fogunk erre... nagyon
örülünk, hogy Izraelbe utazhatunk!
Az álmunk végre valóra válik!”

“Végre valóra válik az
álom” Igor, Maria és Ivan
(balra), valamint Vlagyimir
(jobbra, kerekesszékben)
számára, akit a Jewish
Agency követe üdvözöl.
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AZ ALIJA-ÜZENET
TERJESZTÉSE

A

dél-amerikai Ebenezer csapat Argentínába
látogatott. Itt elmondják a történteket és
kapcsolatukat a zsidó közösséggel:

A Buenos Aires melletti Mar del Plata
városában kezdtünk, és úgy döntöttünk,
hogy az argentin tartózkodásunk alatt ez
lesz a bázisunk is. Elsõ találkozásunk nagy
hatással volt azokra, akikkel beszéltünk,
és sokuk megkönnyezték, amikor
köszönetet mondtak nekünk azért, amit
Argentínában és szerte a világon a zsidó
közösség érdekében tettünk. Meghívtak
minket sabbatra, utána pedig hozzánk
fordult valaki segítségért az alijájához.
Másnap körülbelül 100 km-t utaztunk
Tandil városáig, ahol egy körülbelül 30
családból álló kis zsidó közösség élt. Ott
egy nõ kérte támogatésunkat a fia alija
dokumentumaival kapcsolatosan, mivel
nem azok voltak, amelyeket a Jewish
Agency kért. Örültünk, hogy segíthettünk,
majd továbbmentünk Necochea városába,
ahol imakört tartottunk a területi Ebenezerkoordinátorok otthonában. Elmondták,
hogy 50 évvel ezelõtt zsidóüldözés volt,
a közösség anno Miramar városába

menekült, körülbelül 50 km-re Mar
del Platától, ahol ma is élnek.
Mar del Plata-ban az Ebenezer iroda
közelében egy zsidó könyvesboltba
látogattunk el, amikor egy rabbi
véletlenül meghallotta beszélgetésünket
és érdeklõdött, hogy mit csinálunk.
Arra kért minket, hogy készítsünk
egy háromperces videót az Ebenezer
szolgálatról, amit majd a közösségi
oldalára feltölthet, ahol 30 000 zsidó
követõvel rendelkezik! Gyümölcsözõnek
mondható látogatásunk volt.
Néhány héttel késõbb egy argentin
család tanúskodott a nekik nyújtott
segítségünkrõl. Ezékiel, Miriam és
fiuk, Benjamin elmondták, hogy évek
óta érezték az alija szükségét, hiszen
érzékelték az argentin helyzet romlását.
Valaki mesélt nekik az Ebenezerrõl, és
miután kapcsolatba léptek velünk, az
egyik utolsó járatra sikerült felszállniuk,
mielõtt a világjárvány lezárta a
határokat. Nagyon hálásak voltak
és amikor Izraelbe értek, üzenetet
küldtek: “Ma már az álmunkat éljük!”

Isten népét hazavinni – 9

ARGENTÍNA

RAUL ROUILLE
IGAZGATÓSÁGI
ELNÖK, ARGENTÍNA

Argentínában
tett látogatásunk
eredményes volt.

AMERIKAI ZSIDÓK IZRAEL
FELÉ TEKINTENEK
USA

JOHN PROSSER
USA ELNÖKVEZÉRIGAZGATÓ

‘

“Azon a napon másodszor is kinyújtja
kezét az Úr, hogy megvegye népe
maradékát, mely megmarad Asszíriában
és Egyiptomban, Patrószban, Kúsban
és Élámban, Sineárban meg Hamátban
és a tenger szigetein”
Ésaiás könyve 11,11
Ez év elején világosan azt hallottuk az Úrtól,
hogy az Operation Exodus USA új évadba lép;
ez az év nemzetünk és az egész világ hatalmas
alijájának kezdete lesz.
El sem tudtam volna képzelni, hogy
a COVID-19 hátterében Isten olyan
paradigmaváltást idéz elõ, amely
örökre megváltoztatja az amerikai
zsidók Izraelrõl alkotott felfogását.
Ennek az alattomos vírusnak a
csapása nagy veszteségeket okozott
a zsidó közösségekben, és Izrael felé
fordította a zsidó emberek szívét;
sokak számára életükben elõször.
A közelmúltban a new yorki EITANAmerikai-Izraeli Zsidó Hálózat elnöke,
Elchanan Poupko rabbi által írt cikk
hívta fel figyelmemet. Részben azt írta:
“A diaszpóra és Izraeli zsidóságának
helyzete közötti különbség a koronavírus
pandémia során megváltoztatta a
diaszpórai zsidók Izrael államot érintõ
szemléletét... A közös a koronavírus

utáni, és a második világháború utáni
korszakban az, hogy fogalmunk sincs,
hogy milyen lesz a jövõben a világ...
Egy dolgot biztosan tudunk: az alijaapokalipszis biztosan eljön...”
Amint az élet nemzetünkben és az
egész világon egyre bizonytalanabbá
válik, a változások növekvõ lendülete
az alija cunamiját idézi majd elõ, hiszen
a zsidóság a világ minden tájáról vissza
fog térni Isten adta földjére, Izraelbe.
Amint tovább haladunk ebben a
veszélyes és soha nem látott korban,
sok és még mélyrõl jövõ imára és
még mélyebb elkötelezettségre
lesz szükséges mindannyiunktól. Az
alija nem ember alkotta mû; ez egy
szent munka, amelyet csak Isten tud
megvalósítani. Másodszor nyújtja a kezét
az Úr, hogy újra összegyûjtse népét.
Kiváltság Istennek segíteni ebben
az idõk végezetérõl szóló profetikus
munkában. Micsoda megtiszteltetés
a számomra, hogy veled együtt Istent
szolgálhatom. Köszönjük hûséges és
nagylelkû támogatásod. Isten továbbra
is gyarapítson téged és családtagjaidat
isten adta egészségével, védelmével
és elõrelátásával. Azt kívánom hogy
töltse meg a szíveteket az Õ shalomja.

Balra - Lanie: “Hatgyermekes
család vagyunk, amely
mindig is szerette Izrael
földjét... és amely
népünkkel akar élni.”
Jobbra - Carmel:
“Meg akarom védeni a
hazámat, hogy három
gyermekem az õseik
földjén nõhessen fel.”

10 | Ebenezer Operation Exodus

Megrendelõlap
Megrendelem az alábbi kiadványokat:

ISTEN ˛˛IGÉJÉNEK
KAPUOREI

A

EBENEZER
OPERATION EXODUS

Cím

A prófécia értelmezése

könyörgéssel fordulunk az Úrhoz, hálával és
önbizalommal juttatjuk el hozzá az Igéjét.
“Õrzõknek” vagy “kapuõröknek” jelölt
ki minket, hogy imádságban kérjük hogy
azzal, amit mondott, hogy meg fog tenni!

Forduljunk a Szentíráshoz válaszokért. Dániel
írásai adhatnak válaszokat. Dániel Babilonban
volt; Kr.e. 605 körül az elsõ számûzetési
hullámmal hurcolták el Jeruzsálembõl. Végül
Kr.e. 586-ban a templomot elpusztították
és a zsidók nagy részét Babilonba vitték.

Keress hát egy alija szentírási részt és használd
azt imádságban. Használd imádságod idején
otthon; keress imapartnert a dupla erõért;
csatlakozz egy imacsoporthoz, amely az
alijáért imádkozik. Mindenkinek van helye.

KORÁBBI
KIADVÁNYAINK
(INGYENES)

Imádkozzunk:

*A készlet erejéig

Most sok más szentírás segítségével
megértjük, hogy itt az ideje egy, a babilóniai
fogságból való visszatérésnél is nagyobb
alijának. Hogy mi erre a válaszunk?
Dánielhez hasonlóan mi is imádsággal és

EBENEZER
OPERATION EXODUS

0
0

Aliyah Etiópiából

nemzeteknek valóban fontos imádkozni az
alijáért? A szentírás állítja, hogy Isten véghez
fogja vinni, de ez már biztos? Nem kellene
egyszerûen nekilátnunk, és dolgoznunk a sok
gyakorlati feladaton?

Közel 70 évvel késõbb, ezt írja: “Az õ
uralkodásának elsõ évében én, Dániel,
megértettem az írásokból, hogy mit jelent
azoknak az éveknek a száma, amelyekrõl az ÚR
igéje szólt Jeremiás prófétának, hogy hetven
évnek kell eltelnie a romba dõlt Jeruzsálem
fölött.” (Dániel könyve 9,2). Meg volt írva!
ADONÁJ szavai voltak ezek! Biztos dolog volt,
Dániel mégis így válaszol: “Az Úristenhez
fordultam, hozzá folyamodtam imádsággal
és könyörgéssel...” (Dániel könyve 9,3a).

Darab Ára (Ft/db)

IMA

0
0

Zarándokút a Sionra
Isten népének visszatérése

2019/2
2020/2

EBENEZER
OPERATION EXODUS

ALIYAH
ETIÓPIÁBÓL

EBENEZER
OPERATION EXODUS

A PRÓFÉCIA
ÉRTELMEZÉSE

Hozd ide fiaimat a messzeségbõl,

leányaimat a föld végérõl, mindenkit, akit
nevemrõl neveznek, akit dicsõségemre
teremtettem, formáltam és alkottam.

ézsaiás 43,6-7

“a világ már nem lesz többé ugyanaz!
gyülekezetemnek tudnia kell arról, hogy a kegyelem ezen idõszakában
az alijában részt vevõ tömegek megsegítésére elhivatott...”
PRÓFÉTAI IGE JERUZSÁLEMBÕL

Hirdesd Mikeás 2,13-at a saját vagy
más nemzetben megvalósuló alija
áttörésekért. Alkalmazd szó szerinti
kapukra, például repülõtereken,
valamint az ellenség legkülönbözõbb
formáira, beleértve a járványt is.

QUAY MESSNER
IMAKOORDINÁTOR,
USA

Ebenezer, keresztény szervezet, amely segít a zsidó embereknek Izraelbe való visszatérésében

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

Megrendelõlap

Jelentsd ki a Zsoltárok könyvének 24:9-10
részét Izrael kapujának teljes megnyitásához.
Imádkozz és olvasd fel Jeremiás próféta
könyvének 32,41 részét a zsidó nép felett,
arról, amikor kijönnek és bemennek.

Keresztény szervezet, amely segít a zsidó embereKneK izraelbe való visszatérésében

Megrendelem az alábbi könyvet:
EBENEZER
OPERATION EXODUS

Boldoggá tesz minket imádságának
házában (Ésaiás próféta könyve 56,7)!

AMIKOR
A KERESZTBÕL

Legyen Ön is
munkatársunk!

KARD LETT
ÁRA: 1450,-FT

Segítsen Ön is a munkánkat adományaival, munkájával.

Kérje ingyenes folyóiratainkat ismerõsei számára!
1135 BUDAPEST, PALÓC U. 2 TEL.:+36 (30) 630-7823
E-MAIL: info@ebenezer.hu http://www.ebenezer.hu

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

Palóc u. 2.
H-1135 Budapest

Ebenezer Operation Exodus
Magyarország Egyesület

Kérjük
felbélyegezni!

Úr
Hölgy

E-mail

Telefon

Ország

Irányítósz.,
helység

Utca

Keresztnév

Vezetéknév

LISSA SMITH
IZRAELI CSAPAT

Ebenezer Operation Exodus
Magyarország Egyesület
Palóc u. 2.
H-1135 Budapest

A növekvõ antiszemitizmus riadalmat
kelt. 2019-ben az amerikai zsidók 2000
támadást, rongálást és zaklatást éltek át,
köztük 96 erõszakos támadást és 5 halálos
kimenetelût. Az Egyesült Királyságban tavaly
1805 antiszemita eseményt regisztráltak,
az erõszakos támadások száma 25
százalékkal nõtt. Európában 53 zsinagógát,
28 közösségi központot és iskolát támadtak
meg 2019-ben. A 16-34 éves zsidók 41
százaléka fontolóra vette az Európából való
emigrálást az antiszemitizmus miatt.

E-mail

Ebenezer Operation Exodus
Magyarország Egyesület
1135 Budapest XIII., Palóc u. 2.
E-Mail: info@ebenezer.hu
Magyarországon a kiadásért felelõs:
Urs Käsermann
Telefon

Ország

Irányítósz.,
helység

Utca

Keresztnév

Az antiszemitizmus hullámai megnövelték az
alija kérelmeket. 2020-ban több, mint 1320
amerikai zsidó kezdte meg az alija folyamatot,
szemben a tavalyi ilyenkor tapasztalt 561-el.
Franciaországban 2000 ember regisztrált
alijára most májusban, szemben a 2019
májusi 200-zal. Mintegy 60 000 ember
érdeklõdött az alija iránt a volt Szovjetunióból.
“Fel kell készülnünk egy hatalmas
bevándorlási hullámra Izraelbe” - mondja Isaac
Herzog, a Jewish Agency elnöke. “Becslésünk
szerint 100.000 zsidó fog elindulni Izraelbe
az elkövetkezõ két évben.” A tengerentúli
hozzájárulások csökkenését is jegyzi,
valamint komoly felkészülésre szólít fel.
Az Ebenezer áll a szakadék felett, tanácsokat,
gyakorlati támogatást és pénzügyi segítséget
kínál. A zsidó bevándorlók meglepõdnek,
hogy nemzsidó hívõk segítenek nekik. Ez
egy jelentõségteljes lehetõség a hídépítésre,
mivel így a keresztényeknek megvan
az a kiváltságuk, hogy betöltsék bibliai
szerepüket az elkövetkezõ alija hullámban.

Tiltakozások az
antiszemitizmus ellen
New Yorkban január elején.
Elképzelésünk az, hogy az Úr szolgái és közbenjárói legyünk,
hogy segítsük a zsidó népet az Izrael földjére történõ visszatérésben és
hirdessük Isten Királyságát a visszatérésük érdekében.

Vezetéknév

C

“Ezt mondja az én Uram, az ÚR: Intek
kezemmel a nemzeteknek, jelt adok
a népeknek, és ölben hozzák haza
fiaidat, leányaidat pedig vállukra
emelve.” (Ézsaiás könyve 49,22).

Úr
Hölgy
Megrendelõ
azonosító száma

Segítsen nekünk a pontos adatszolgáltatással,
hogy jobban és gyorsabban kiszolgálhassuk.
Kérjük írjon nyomtatott betûkkel! Köszönjük.

Kérjük ügyeljen rá!

‘A

nemzetek keresztényei és zsidói az idõk jeleit
olvasva arra ösztönzik a zsidó népet, hogy
emigráljanak Izraelbe.

Wallerstein rabbi, a brooklyni szeminárium
alapítója, kijelentette, hogy Amerika már
“nem nekünk való. Mindannyiunknak el kell
mennünk innen... Hashem, segíts nekünk.”

Megrendelõ
azonosító száma

Segítsen nekünk a pontos adatszolgáltatással,
hogy jobban és gyorsabban kiszolgálhassuk.
Kérjük írjon nyomtatott betûkkel! Köszönjük.

IZRAEL

Kérjük
felbélyegezni!

Kérjük ügyeljen rá!

˛˛
AZ ALIJA SÜRGOSSÉGE

Telefonon elérhet minket: Szerda 16-18-ig

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