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Î

ntoarcerea poporului evreu în țara de
unde a fost expulzat aproape 2000
de ani în urmă, este unul din cele mai
mari minuni înfăptuite vreodată. Și la fel
de uimitor este faptul că, profeții evrei au
profețit despre această întoarcere acum mai
bine de 3000 de ani în urmă!
Dumnezeu Însuși îi adună pe poporul evreu
de la marginile pământului să-i aducă înapoi
în Israel, împlinind astfel numeroasele profeții
biblice. Multe din aceste profeții se referă
în mod specific la „țara de la miazănoapte”.
Mai pe înțeles, aceasta face referire la țările
din fosta Uniune Sovietică, dat fiind faptul că
Moscova, fosta capitală a Uniunii Sovietice, se
află exact la nord de Ierusalim.
Această reunire a evreilor din țara de la
miazănoapte și din toate țările unde au fost
împrăștiați, este cunoscută sub denumirea
de aliyah, cuvând ebraic ce înseamnă „a se
sui”, „a se ridica”. Atunci când poporul evreu
emigrează în Israel, el împlineşte „aliyah”,
deoarece „se suie” în țara pe care Dumnezeu
i-a dat-o. Cunoașterea profețiilor biblice
oferă o înțelegere cu privire la scopurile lui
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Dumnezeu pe care le are cu poporul evreu,
cât și la vremurile în care trăim – zile ce
preced venirea lui Mesia al lui Israel.
Evreii au fost exilați din țara lor ca rezultat
al neascultării lor, cu toate acestea însă sunt
multe pasaje în scrierile evreiești (cunoscute
de către creștini ca fiind Vechiul Testament),
care consemnează promisiunea lui
Dumnezeu de a-Şi strânge poporul din toate
națiunile și a-l așeza în țara lor.

În cartea Ezechiel ni se arată că aliyah
înseamnă mult mai mult decât întoarcerea
unui popor în țara lui; este vorba de o
multitudine de binecuvântări pe care
Dumnezeu le oferă, dintre care cea
mai însemnată este schimbarea inimii
poporului de la una neascultătoare, la
una ascultătoare şi plină de dragoste. Este
vorba de resturarea atât a poporului, cât
și a Țării.
Ezechiel 36 încheie judecata profetică a lui
Dumnezeu cu privire la națiunile vecine care
au invadat și au ruinat țara Israel.

Ebenezer Operation Exodus
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Jerusalem

Ezechiel a preofețit în Babilon, imediat după
ce Nebucadnețar i-a dus în captivitate pe
poporul evreu din Iudea. Mai devreme,
asirienii luase în captivitate poporul din
cele zece triburi ale lui Israel, astfel încât în
acel moment poporul evreu a fost practic
deposedat de țara lor. Ezechiel a înțeles
că Dumnezeu va aduce poporul Său din
Babilon înapoi în țara lui, întocmai cum a
fost vestit prin profetul Daniel, dar a mai
înțeles și faptul că Dumnezeu îi vorbea
atât lui, cât și prin el, despre un seceriș mai
însemnat îndepărtat – din rândul tuturor
națiunilor unde poporul evreu avea să fie
împrăștiat.

Dumnezeu. Vom începe cu un scurt studiu
al capitolului 36 din Ezechiel,
citând din acesta o selecție
de versete care arată ce
spune Dumnezeu despe
planurile și scopurile Lui
pentru poporul Său ales.

Secerișul final va aduce cinste numelui
Dumnezeului lui Israel, prin care
va arăta lumii credincioșia și
dragostea Sa față de poporul Lui
și Își va demonstra caracterul
ca Unul care Își ține mereu
promisiunea.
Parcurgând această
broșură, vom putea urmări
inaugurarea planurilor lui
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Un studiu al capitolului 36 din Ezechiel
Țara era pustiită (Ezechiel 36:1-7)
Înțelegerea scopurilor lui Dumnezeu cu poporul evreu începe cu legământul

veșnic pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avraam, prin care El a promis că tot
pământul va fi binecuvântat în sămânța lui, iar urmașilor lui le va da o țară care
va fi a lor. Poporul evreu nu are o altă patrie și promisiunea lui Dumnezeu rămâne
pentru totodeauna. Astăzi suntem martori ai restaurării acestei țări.
Capitolul începe cu porunca dată de Dumnezeu lui Ezechiel: „... prorocește asupra
munților lui Israel și spune, „... ascultați Cuvântul DOMNULUI!”” Apoi, Dumnezeu
vorbește despre vrăjmașii care se făleau spunând că „aceste înălțimi veșnice”
au ajuns moștenirea lor (v.2). Națiunea Israel este atacată și extrem de umilită
de către națiunile din jur și țara este pustiită datorită răzvrătirii lor împotriva lui
Dumnezeu. Totuși, în ciuda acestei pustiiri și umiliri, apare speranța. Dumnezeu
va scăpa pe poporul Său și îi va judeca pe prigonitorii lui:
„De aceea proroceşte despre ţara lui Israel şi spune munţilor şi dealurilor, râurilor
şi văilor: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, vorbesc în gelozia şi urgia Mea,
pentru că suferiţi ocară din partea neamurilor!” De aceea, așa vorbește Domnul
Dumnezeu: Îmi ridic mâna și jur, că neamurile care vă înconjoară, își vor purta ele
însele ocara!” (v.6, 7)

Țara va fi restaurată (Ezechiel 36:8-15)
Condusă de imperii, unul mai păgân decât altul, țara stearpă, cu cetățile ei
ruinate batjocorite de către neamuri, va deveni roditoare. Profetul vede o zi în
care adevărații proprietari se vor întoarce și vor călca în țara lor, construind case
și cultivând pământul. Poporul va fi restaurat în țara lui și pământul va fi redat
acestuia, și va cunoaște astfel că El este Domnul. Neamurile nu-i vor mai ofensa și
nu-i vor mai face să se poticnească.

Iar voi, munţi ai lui Israel, veţi da crengi, şi vă veţi purta roadele pentru poporul Meu
Israel, căci lucrurile acestea sunt aproape să se întâmple.Iată că voi fi binevoitor, Mă
voi întoarce spre voi, şi veţi fi lucraţi şi sămănaţi. Voi pune să locuiască pe voi oameni
în mare număr, toată casa lui Israel, pe toţi! Cetăţile vor fi locuite, şi se vor zidi iarăş
dărâmăturile. (v. 8-10)
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Evreii au meritat exilul (Ezechiel 36:16-20)
Prin gura profetului Dumnezeu vorbește despre mânia Sa provocată de purtarea
poporului Său, care s-a închinat la idoli și a spurcat astfel țara, și a cărei consecință a fost
exilul și împrăștierea lui printre neamuri.
Fiul omului, cei din casa lui Israel, când locuiau în ţara lor, au spurcat-o prin purtarea lor şi
prin faptele lor; aşa că purtarea lor a fost înaintea Mea ca spurcăciunea unei femei în timpul
necurăţiei ei. Atunci Mi-am vărsat urgia peste ei, din pricina sângelui pe care-l vărsaseră
în ţară şi din pricina idolilor cu care o spurcaseră. I-am risipit printre neamuri, şi au fost
împrăştiaţi în felurite ţări; i-am judecat după purtarea şi faptele lor rele. (v. 17-19)

Aliyah este „pentru ca numele Lui să rămână cinstit” (Ezechiel 36:21-23)
Miezul acestui pasaj arată că Dumnezeu face acest lucru pentru a cinsti numele Lui cel
sfânt, care a fost pângărit printer neamuri. În Scriptură,
numele reprezintă caracterul unei persoane, aşadar
atunci când Domnul vorbește despre numele Său, El
se referă la reputația Lui în mijlocul neamurilor. Prin
restaurarea poporului evreu și a țării Israel națiunile vor
cunoaște că El este adevăratul Dumnezeu.
De aceea voi sfinţi Numele Meu cel mare care a fost pângărit
printre neamuri, pe care l-aţi pângărit în mijlocul lor. Şi
neamurile vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, zice Domnul
Dumnezeu, când voi fi sfinţit în voi sub ochii lor. (v. 23)

Ultimul seceriș și ultima purificare (Ezechiel 36:23-33)
Pentru a sublinia importanța restaurării evreilor, Dumnezeu folosește în acest pasaj de
foarte multe ori cuvintele „Eu voi…”:

El va
• Face de cunoscut sfințenia numelui Său
măreț (v.23)
• Scoate poporul Său din mijlocul
neamurilor (v.24)
• Strânge poporul Său dintre toate țările și îl
va aduce iarăși în țara lui (v. 24)
• Stropi poporul Său cu apă curate și el va fi
curățit (v. 25)
• Curăți poporul Său de spurcăciunile și
idolii lui (v. 25)
• Da poporului Său o inimă nouă și va pune
în el un duh nou (mântuire) (v. 26)
• Scoate din trupul lor inima de piatră și le

•
•
•
•
•

va da o inimă de carne (pocăință) (v. 26)
Pune în ei Duhul Său și îi va face să
urmeze poruncile Lui (v. 27)
Fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul Său
(v. 28)
Izbăvi poporul Său de toate necurățiile lui
(v. 29)
Chema grâul și-l va înmulți (restaurarea
fertilității pământului) (v. 29)
Face ca cetățile lor să fie locuite și
dărâmăturile să le fie zidite din nou (v. 33)

Ebenezer Operation Exodus
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Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, şi dacă tu, care erai dintrun măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor şi ai fost făcut părtaş
rădăcinii şi grăsimii măslinului, nu te făli faţă de ramuri…
Romani 11:17
Restaurare spirituală (Ezechiel 36:24-29)
Prin restaurarea țării, poporului evreu îi va fi restaurată credința și relația lui cu
Dumnezeu. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările şi vă voi
aduce iarăşi în ţara voastră. Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţaţi; vă voi curăţa de
toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi
un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne.

Țara belșugului (Ezechiel 36:29-30)
Cu mai puțin de un secol în urmă întreaga țară a fost un pustiu părăsit, însă odată ce
primii inițiatori au pavat țara și au drenat pământurile de mlaștinile care răspândeau
malarie, țara s-a transformat într-un ținut al belșugului. Aceasta este o evidență a
binecuvântării lui Dumnezeu. Vă voi izbăvi de toate necurăţiile voastre. Voi chema
grâul şi-l voi înmulţi; nu voi mai trimite foametea peste voi. Voi înmulţi rodul pomilor şi
venitul câmpului, ca să nu mai purtaţi ocara foametei printre neamuri.

Pocăința poporului Israel (Ezechiel 36:31-32)
Va veni ziua când poporul va realiza ce se întâmplă și se va întoarce cu pocăință la
Dumnezeu. „Atunci vă veţi aduce aminte de purtarea voastră cea rea şi de faptele
voastre care nu erau bune; vă va fi scârbă de voi înşivă, din pricina nelegiuirilor şi
urâciunilor voastre. Şi toate aceste lucruri nu le fac din pricina voastră, zice Domnul
Dumnezeu, să ştiţi! Ruşinaţi-vă şi roşiţi de purtarea voastră, casa lui Israel!”
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Țara va deveni roditoare! (Ezechiel 36:34-36)
„Țara pustiită va fi lucrată iarăşi, de unde până aici era pustie în ochii
tuturor trecătorilor. Şi se va spune atunci: „Ţara aceasta pustiită a
ajuns ca o grădină a Edenului; şi cetăţile acestea dărâmate, care erau
pustii şi surpate, sunt întărite şi locuite!”
Multe pasaje din profețiile biblice vorbesc despre implicarea
neamurilor în reîntoarcerea poporului evreu în țara lui. Organizația
„Operation Exodus” a fost chemată de Dumnezeu să se alăture
poporului evreu, să-l încurajeze și să-l ajute să se întoarcă în țara lui.
Această lucrare a luat ființă în anul 1991 în urma unei conferințe
de rugăciune și mijlocire, care a avut loc la Ierusalim, moment în
care Domnul i-a vorbit fondatorului acestei misiuni, Gustav Scheller, spunându-i:
„A sosit timpul să-I ajuți pe poporul Meu să se întoarcă acasă.” La sfârșitul acelui an
un vapor și alte trei vase au fost puse la dispoziție pentru a transporta mai mult de
o mie de evrei din Ucraina și Rusia în Israel. De atunci mai mult de 128.000 de evrei
au fost ajutați să părăsească țările fostei Uniuni Sovietice și să emigreze în Israel. În
prezent ajutăm evrei și din alte țări, cum sunt Marea Britanie, SUA și Africa de Sud,
să se întoarcă în Israel. Este cu adevărat o împlinire a cuvântului profetic!
Rugăciunea noastră este ca, pe măsură ce studiezi capitolul 36 din Ezechiel, cât
și următoarele versete biblice, Duhul sfânt să-ți dea o înțelegere proaspătă a
importanței pe care Dumnezeu o acordă, în agenda Sa, întoarcerii poporului evreu
în Israel. Și poate îți va vorbi să te implici într-un anume fel în această lucrare.
Ebenezer Operation Exodus
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De aceea să le spui: „Aşa vorbeşte Domnul
Dumnezeu: ,,Vă voi strânge din mijlocul
popoarelor, vă voi aduna iarăşi din ţările în
care sunteţi risipiţi, şi vă voi da ţara lui Israel.”
Ezechiel 11:17
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Profeții biblice cu privire la întoarcerea
poporului evreu în Israel
Promisiunile lui Dumnezeu
față de Avraam
Geneza 12:1-3
Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara
ta, din rudenia ta, şi din casa tatălui
tău, şi vino în ţara pe care ţi-o voi
arăta. Voi face din tine un neam mare,
şi te voi binecuvânta; îţi voi face un
nume mare, şi vei fi o binecuvântare.
Voi binecuvânta pe cei ce te vor
binecuvânta, şi voi blestema pe cei
ce te vor blestema; şi toate familiile
pământului vor fi binecuvântate
în tine.”

Geneza 13:14-17
Domnul a zis lui Avraam, după ce s-a
despărţit Lot de el: „Ridică-ţi ochii,
şi, din locul în care eşti, priveşte spre
miazănoapte şi spre miazăzi, spre
răsărit şi spre apus; căci toată ţara
pe care o vezi, ţi-o da ţie şi seminţei
tale în veac. Îţi voi face sămânţa ca
pulberea pământului de mare; aşa că,
dacă poate număra cineva pulberea
pământului, şi sămânţa ta va putea să
fie numărată. Scoală-te, străbate ţara în
lung şi în lat; căci ţie ţi-o voi da”.

Geneza 17:7-8
„Voi pune legământul Meu între

Mine şi tine şi sămânţa ta după tine
din neam în neam; acesta va fi un
legământ veşnic, în puterea căruia, Eu
voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale
după tine. Ţie, şi seminţei tale după
tine, îţi voi da ţara în care locuieşti
acum ca străin, şi anume îţi voi da
toată ţara Canaanului în stăpânire
veşnică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor.”

Promisiunile lui Dumnezeu
față de Iacov
Geneza 26:3-5
Locuieşte ca străin în ţara aceasta; Eu
voi fi cu tine, şi te voi binecuvânta; căci
toate ţinuturile acestea ţi le voi da ţie şi
seminţei tale, şi voi ţine jurământul pe
care l-am făcut tatălui tău Avraam. Îţi
voi înmulţi sămânţa, ca stelele cerului;
voi da seminţei tale toate ţinuturile
acestea; şi toate neamurile pământului
vor fi binecuvântate în sămânţa
ta, ca răsplată pentru că Avraam a
ascultat de porunca Mea, şi a păzit
ce i-am cerut, a păzit poruncile Mele,
orânduirile Mele, şi legile Mele.

Geneza 28:12-14
Şi a visat o scară rezemată de pământ,
al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii
lui Dumnezeu se suiau şi se pogorau
pe scara aceea.

Ebenezer Operation Exodus
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Şi Domnul stătea deasupra ei, şi zicea:
„Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui
tău Avraam, şi Dumnezeul lui Isaac.
Pământul pe care eşti culcat, ţi-l voi da
ţie şi seminţei tale. Sămânţa ta va fi ca
pulberea pământului; te vei întinde la
apus şi la răsărit, la miazănoapte şi la
miazăzi; şi toate familiile pământului
vor fi binecuvântate în tine şi în
sămânţa ta.”

Legământul lui Dumnezeu cu
Israel
Exodul 6:2-4
Dumnezeu a mai vorbit lui Moise,
şi i-a zis: „Eu sunt Domnul. Eu M-am
arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov,
ca Dumnezeul Cel Atotputernic; dar
n-am fost cunoscut de el sub Numele
Meu ca ,Domnul. De asemenea Mi-am
încheiat legământul Meu cu ei, ca să
le dau ţara Canaan, ţara călătoriilor lor
sfinte, în care au locuit ca străini.”

Exodul 19:3-6
Moise s-a suit la Dumnezeu. Si Domnul
l-a chemat de pe munte, zicând: „Aşa
să vorbeşti casei lui Iacov, şi să spui
copiilor lui Israel: Aţi văzut ce am făcut
Egiptului, şi cum v-am purtat pe aripi
de vultur şi v-am adus aici la Mine.
Acum, dacă veţi asculta glasul meu,
şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi
fi ai Mei dintre toate popoarele, căci
tot pământul este al Meu; Îmi veţi fi o
împărăţie de preoţi şi un neam sfânt.
10

Acestea sunt cuvintele pe care le vei
spune copiilor lui Israel.”

Psalmul 105:6-11
Sămânţă a robului Său Avraam, copii
ai lui Iacov, aleşii Săi! Domnul este
Dumnezeul nostru: Judecăţile Lui se
aduc la îndeplinire pe tot pământul.
El Îşi aduce aminte totdeauna de
legământul Lui, de făgăduinţele Lui
făcute pentru o mie de neamuri de
om, de legământul, pe care l-a încheiat
cu Avraam, şi de jurământul, pe care l-a
făcut lui Issac; El l-a făcut lege pentru
Iacov, legământ vecinic pentru Israel,
zicând: „Ţie îţi voi da ţara Canaanului ca
moştenire care v-a căzut la sorţi.””

Avertismentul lui Dumnezeu
pentru Israel
Leviticul 25:23
Pământurile să nu se vândă de veci;
căci ţara este a Mea, iar voi sunteţi la
Mine ca nişte străini şi venetici.

Leviticul 26:14-17
Dar dacă nu Mă ascultaţi şi nu împliniţi
toate aceste porunci, dacă nesocotiţi
legile Mele, şi dacă sufletul vostru
urăşte rânduielile Mele, aşa încât să
nu împliniţi toate poruncile Mele şi să
rupeţi legământul Meu, iată ce vă voi
face atunci. Voi trimite peste voi groaza,
lingoarea şi frigurile, care vor face să vi
se stingă ochii, şi să piară viaţa din voi.

Ebenezer Operation Exodus
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Sămânţa o veţi semăna în zadar, căci
o vor mânca vrăjmaşii voştri. Îmi voi
întoarce Faţa împotriva voastră, şi veţi fi
bătuţi şi veţi fugi dinaintea vrăjmaşilor
voştri; cei ce vă urăsc vă vor subjuga, şi
veţi fugi fără să fiţi urmăriţi chiar.

Leviticul 26:33
Vă voi împrăştia printre neamuri, şi voi
scoate sabia după voi. Ţara voastră va fi
pustiită, şi cetăţile voastre vor rămâne
pustii.Deuteronomy 4:27

Deuteronom 4:27
Domnul vă va împrăştia printre
popoare, şi nu veţi rămâne decât un
mic număr în mijlocul neamurilor unde
vă va duce Domnul.

Deteronom 28:64
Domnul te va împrăştia printre
toate neamurile, de la o margine a
pământului până la cealaltă: şi acolo,
vei sluji altor dumnezei pe care nu
i-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi,
dumnezei de lemn şi de piatră.

Consecințele neascultării
Isaia 42:22-24
Şi totuşi poporul acesta este un popor
prădat şi jefuit! Toţi zac înlănţuiţi în
peşteri, şi înfundaţi în temniţe. Sunt
lăsaţi de pradă, şi nimeni nu-i scapă!
Jefuiţi, şi nimeni nu zice: „Dă înapoi!”

Cine dintre voi, însă, pleacă urechea la
aceste lucruri? Cine vrea să ia aminte
la ele şi să asculte pe viitor? Cine a dat
pe Iacov pradă jafului, şi pe Israel în
mâinile jefuitorilor? Oare nu Domnul,
împotriva căruia am păcătuit? Ei n-au
voit să umble pe căile Lui, şi n-au
ascultat Legea Lui.

Ezechiel 36:17-20
Fiul omului, cei din casa lui Israel, când
locuiau în ţara lor, au spurcat-o prin
purtarea lor şi prin faptele lor; aşa că
purtarea lor a fost înaintea Mea ca
spurcăciunea unei femei în timpul
necurăţiei ei. Atunci Mi-am vărsat
urgia peste ei, din pricina sângelui
pe care-l vărsaseră în ţară, şi din
pricina idolilor cu care o spurcaseră.
I-am risipit printre neamuri, şi au fost
împrăştiaţi în felurite ţări; i-am judecat
după purtarea şi faptele lor rele. Când
au venit printre neamuri, ori încotro
se duceau, pângăreau Numele Meu
cel sfânt, aşa încât se zicea despre ei:
,Acesta este poporul Domnului, ei au
trebuit să iasă din ţara lor.

Promisiunile lui Dumnezeu
cu privire la restaurarea
poporului Său
Leviticul 26:40-45
Îşi vor mărturisi fărădelegile lor şi
fărădelegile părinţilor lor, călcările
de lege pe care le-au săvârşit faţă de
Mine, şi împotrivirea cu care Mi s-au
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împotrivit, păcate din pricina cărora
şi Eu M-am împotrivit lor, şi i-am adus
în ţara vrăjmaşilor lor. Şi atunci inima
lor netăiată împrejur se va smeri, şi vor
plăti datoria fărădelegilor lor. Atunci
Îmi voi aduce aminte de legământul
Meu cu Iacov, Îmi voi aduce aminte
de legământul Meu cu Isaac şi de
legământul Meu cu Avraam, şi Îmi
voi aduce aminte de ţară. Ţara însă
va trebui să fie părăsită de ei, şi se
va bucura de Sabatele ei în timpul
când va rămâne pustiită departe de
ei; şi ei vor plăti datoria fărădelegilor
lor, pentru că au nesocotit poruncile
Mele, şi pentru că sufletul lor a urât
legile Mele. Dar, şi când vor fi în ţara
vrăjmaşilor lor, nu-i voi lepăda de tot,
şi nu-i voi urî până acolo încât să-i
nimicesc de tot, şi să rup legământul
Meu cu ei; căci Eu sunt Domnul,
Dumnezeul lor. Ci Îmi voi aduce aminte
spre binele lor de vechiul legământ,
prin care i-am scos din ţara Egiptului,
în faţa neamurilor, ca să fiu Dumnezeul
lor. Eu sunt Domnul.”

Deuteronom 30:1-4
Când se vor întâmpla toate aceste
lucruri, binecuvântarea şi blestemul
pe care le pun înaintea ta, dacă le
vei pune la inimă în mijlocul tuturor
neamurilor între care te va risipi
Domnul, Dumnezeul tău, dacă te vei
întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, şi
dacă vei asculta de glasul Lui din toată
inima ta şi din tot sufletul tău, tu şi
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copiii tăi, potrivit cu tot ce-ţi poruncesc
azi, atunci Domnul, Dumnezeul tău,
va aduce înapoi robii tăi şi va avea
milă de tine, te va strânge iarăşi din
mijlocul tuturor popoarelor la care te
va împrăştia Domnul, Dumnezeul tău.
Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă
margine a cerului, chiar şi de acolo te
va strânge Domnul, Dumnezeul tău, şi
acolo Se va duce să te caute.

Deuteronom 33:29
Ferice de tine, Israele! Cine este ca
tine, Un popor mântuit de Domnul,
Scutul care îţi dă ajutor, Şi sabia care
te face slăvit? Vrăjmaşii tăi vor face
pe prietenii înaintea ta, Şi tu vei călca
peste înălţimile lor.

Neemia 1:8-9
Adu-Ţi aminte de cuvintele acestea
pe care le-ai dat robului Tău Moise să
le spună: „Când veţi păcătui, vă voi
risipi printre popoare; dar dacă vă
veţi întoarce la Mine, şi dacă veţi păzi
poruncile Mele şi le veţi împlini, atunci,
chiar dacă veţi fi izgoniţi la marginea
cea mai depărtată a cerului, de acolo
vă voi aduna şi vă voi aduce iarăşi în
locul pe care l-am ales ca să locuiască
Numele Meu acolo.”

Psalmul 102:13-16
Tu Te vei scula, şi vei avea milă de Sion;
căci este vremea să te înduri de el, a
venit vremea hotărâtă pentru el. Căci
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robii Tăi iubesc pietrele Sionului, şi le e
milă de ţărâna lui. Atunci se vor teme
neamurile de Numele Domnului, şi toţi
împăraţii pământului de slava Ta. Da,
Domnul va zidi iarăş Sionul, şi Se va
arăta în slava Sa.

Psalmul 106:44-47
Dar El le -a văzut strâmtorarea, când
le-a auzit strigătele. Şi-a adus aminte
de legământul Său, şi a avut milă de ei,
după bunătatea Lui cea mare: a stârnit
pentru ei mila tuturor celor ce i ţineau
prinşi de război. Scapă-ne, Doamne,
Dumnezeul nostru, şi strânge-ne din
mijlocul neamurilor, ca să lăudăm
Numele Tău cel sfânt, şi să ne fălim cu
lauda Ta!

Psalmul 107:1-3
Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci
în veac ţine îndurarea Lui! Aşa să zică
cei răscumpăraţi de Domnul, pe cari
i-a izbăvit El din mâna vrăjmaşului, şi
pe cari i-a strâns din toate ţările: dela
răsărit şi dela apus, dela miazănoapte
şi dela mare.

Psalmul 126:1-4
Când a adus Domnul înapoi pe prinşii
de război ai Sionului, parcă visam.
Atunci gura ne era plină de strigăte de
bucurie, şi limba de cântări de veselie.
Atunci se spunea printre neamuri:
“Domnul a făcut mari lucruri pentru
ei!” Da, Domnul a făcut mari lucruri

pentru noi, şi deaceea suntem plini de
bucurie. Doamne, adu înapoi pe prinşii
noştri de război, ca pe nişte râuri în
partea de miazăzi!

Psalmul 147:1-2
Lăudaţi pe Domnul! Căci este frumos
să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci
este plăcut, şi se cuvine să-L lăudăm.
Domnul zideşte iarăş Ierusalimul,
strânge pe surghiuniţii lui Israel;

Isaia 11:11-12
În acelaşi timp, Domnul Îşi va întinde
mâna a doua oară, ca să răscumpere
rămăşiţa poporului Său, risipit în
Asiria şi în Egipt, în Patros şi în Etiopia,
la Elam, la Şinear şi la Hamat, şi în
ostroavele mării. El va înălţa un
steag pentru neamuri, va strânge pe
surghiuniţii lui Israel, şi va aduna pe
cei risipiţi ai lui Iuda, de la cele patru
capete ale pământului.

Isaia 11:16
Şi va fi un drum pentru rămăşiţa
poporului Său, care va mai rămâne în
Asiria, cum a fost pentru Israel, în ziua
când a ieşit din ţara Egiptului.

Isaia 14:1
Căci Domnul va avea milă de Iacov, va
alege iarăşi pe Israel, şi-i va aduce iarăşi
la odihnă în ţara lor; străinii se vor alipi
de ei, şi se vor uni cu casa lui Iacov.
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Isaia 27:12-13

Isaia 41:8-10

În vremea aceea, Domnul va scutura
roade de la cursul Râulul până la pârâul
Egiptului; iar voi veţi fi strânşi unul câte
unul, copii ai lui Israel! În ziua aceea, se
va suna cu trâmbiţa cea mare şi atunci
se vor întoarce cei surghiuniţi din ţara
Asiriei şi fugarii din ţara Egiptului. Ei
se vor închina înaintea Domnului, pe
muntele cel sfânt, Ierusalim.

Dar tu, Israele, robul Meu, Iacove, pe
care te-am ales, sămânţa lui Avraam,
prietenul Meu, tu, pe care te-am luat
de la marginile pământului, şi pe care
te-am chemat dintr-o ţară depărtată,
căruia ţi-am zis: „Tu eşti robul Meu, te
aleg, şi nu te lepăd! nu te teme, căci Eu
sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare,
căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te
întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te
sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.”

Isaia 32:17-18
Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada
neprihănirii: odihna şi liniştea pe
vecie. Poporul meu va locui în locuinţa
păcii, în case fără grijă şi în adăposturi
liniştite.

Isaia 35:8-10
Acolo se va croi o cale, un drum, care
se va numi Calea cea sfântă: nici un
om necurat nu va trece pe ea, ci va
fi numai pentru cei sfinţi; cei ce vor
merge pe ea, chiar şi cei fără minte,
nu vor putea să se rătăcească. Pe
calea aceasta nu va fi nici un leu, şi
nici o fiară sălbatică nu va apuca pe
ea, nici nu va fi întâlnită pe ea, ci cei
răscumpăraţi vor umbla pe ea. Cei
izbăviţi de Domnul se vor întoarce,
şi vor merge spre Sion cu cântece
de biruinţă. O bucurie veşnică le va
încununa capul, veselia şi bucuria îi vor
apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi!
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Isaia 43:1-2
Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a
făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit,
Israele! Nu te teme de nimic, căci Eu
te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al
Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi
cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă
vei merge prin foc, nu te va arde, şi
flacăra nu te va aprinde.

Isaia 43:5-6
Nu te teme de nimic, căci Eu sunt
cu tine, Eu voi aduce înapoi neamul
tău de la răsărit, şi te voi strânge de
la apus. Voi zice miază noaptei: „Dă
încoace!” şi miazăzilei: „Nu opri”, ci aduMi fiii din ţările depărtate şi fiicele de la
marginea pământului.

Isaia 43:13
Eu sunt de la început, şi nimeni nu
izbăveşte din mâna Mea; când lucrez
Eu, cine se poate împotrivi?
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Isaia 44:3-5
Căci voi turna ape peste pământul
însetat şi râuri pe pământul uscat; voi
turna Duhul Meu peste sămânţa ta, şi
binecuvântarea Mea peste odraslele
tale, şi vor răsări ca firele de iarbă între
ape, ca sălciile lângă pârâurile de apă.
Unul va zice: „Eu sunt al Domnului!”
Altul se va numi cu numele lui Iacov;
iar altul va scrie cu mâna lui: „Al
Domnului sunt!” Şi va fi cinstit cu
numele lui Israel.

Isaia 46:3-4
Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov, şi toată
rămăşiţa casei lui Israel, voi, pe care
v-am luat în spinare de la obârşia
voastră, pe care v-am purtat pe
umăr de la naşterea voastră: până la
bătrâneţea voastră Eu voi fi Acelaşi,
până la cărunteţele voastre vă voi
sprijini. V-am purtat, şi tot vreau să
vă mai port, să vă sprijinesc şi să vă
mântuiesc.

Isaia 49:8-13
Aşa vorbeşte mai departe Domnul:
„La vremea îndurării Te voi asculta, şi
în ziua mântuirii Te voi ajuta; Te voi
păzi şi Te voi pune să faci legământ
cu poporul, să ridici ţara, şi să împarţi
moştenirile pustiite; să spui prinşilor
de război: „Ieşiţi!” şi celor ce sunt în
întuneric: „Arătaţi-vă.” Ei vor paşte pe
drumuri şi vor găsi locuri de păşune
pe toate coastele. Nu le va fi foame,
nici nu le va fi sete; nu-i va bate arşiţa,

nici soarele; căci Cel ce are milă de
ei îi va călăuzi şi-i va duce la izvoare
de ape. Voi preface toţi munţii Mei în
drumuri, şi drumurile Mele vor fi bine
croite. Iată-i că vin de departe, unii
de la miază noapte şi de la apus, iar
alţii din ţara Sinim. Bucuraţi-vă, ceruri!
Înveseleşte-te, pământule! Izbucniţi
în strigăte de bucurie, munţilor! Căci
Domnul mângâie pe poporul Său, şi
are milă de nenorociţii Lui.”

Isaia 51:14
În curând cel încovoiat sub fiare va fi
dezlegat; nu va muri în groapă, şi nu va
duce lipsă de pâine.

Isaia 54:1-3
Bucură-te, stearpo, care nu mai naşti!
Izbucneşte în strigăte de bucurie
şi veselie, tu care nu mai ai durerile
naşterii! Căci fiii celei lăsate de bărbat
vor fi mai mulţi decât fiii celei măritate,
zice Domnul. Lărgeşte locul cortului
tău; şi întinde învelitoarele locuinţei
tale: nu te opri! Lungeşte-ţi funiile, şi
întăreşte-ţi ţăruşii! Căci te vei întinde
la dreapta şi la stânga, sămânţa ta va
cotropi neamurile, şi va locui cetăţile
pustii.

Isaia 54:7-8
Câteva clipe te părăsisem, dar te voi
primi înapoi cu mare dragoste. Într-o
izbucnire de mânie, Îmi ascunsesem
o clipă Faţa de tine, dar Mă voi îndura
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de tine cu o dragoste veşnică, zice
Domnul, Răscumpărătorul tău.

Isaia 56:8
Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu,
care strânge pe cei risipiţi ai lui Israel:
„Voi mai strânge şi alte popoare la cei
strânşi acum din el.”Isaiah 57:14

Ieremia 16:14-15

Isaia 57:14
Şi El zice: „Croiţi, croiţi drum, pregătiţi
calea, luaţi orice piedică din calea
poporului Meu!”

Isaia 62:4-5
Nu te vor mai numi Părăsită, şi nu-ţi
vor mai numi pământul un pustiu, ci
te vor numi: „Plăcerea Mea este în ea”,
şi ţara ta o vor numi Beula: „Măritată”;
căci Domnul Îşi pune plăcerea în tine,
şi ţara ta se va mărita iarăşi. Cum se
uneşte un tânăr cu o fecioară, aşa se
vor uni fiii tăi cu tine; şi cum se bucură
mirele de mireasa lui, aşa se va bucura
Dumnezeul tău de tine.

De aceea iată, vin zile, zice Domnul,
când nu se va mai zice: „Viu este
Domnul, care a scos din ţara Egiptului
pe copiii lui Israel!” Ci se va zice: „Viu
este Domnul, care a scos pe copiii lui
Israel din ţara de la miază-noapte şi
din toate ţările unde-i izgonise!” Căci îi
voi aduce înapoi în ţara lor, pe care o
dădusem părinţilor lor.

Ieremia 23:3
Şi Eu însumi voi strânge rămăşiţa oilor
Mele din toate ţările, în care le-am
izgonit; le voi aduce înapoi în păşunea
lor, şi vor creşte şi se vor înmulţi.

Ieremia 23:7-8

Ieremia 3:16-18
Când vă veţi înmulţi şi veţi creşte în
ţară, în zilele acelea, zice Domnul,
nu se va mai vorbi de chivotul
legământului Domnului, şi nu-i va mai
veni nimănui în gând, nu-şi vor mai
aduce aminte de el, nu-i vor mai simţi
lipsa, şi nici nu vor mai face altul. În
vremea aceea, Ierusalimul se va numi
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scaunul de domnie al Domnului; toate
neamurile se vor strânge la Ierusalim,
în Numele Domnului, şi nu vor mai
urma pornirile inimii lor rele. În zilele
acelea, casa lui Iuda va umbla cu casa
lui Israel şi vor veni împreună din ţara
de la miazănoapte, în ţara pe care am
dat-o în stăpânire părinţilor voştri.

De aceea iată, vin zile, zice Domnul,
când nu se va mai zice: „Viu este
Domnul, care a scos din ţara Egiptului
pe copiii lui Israel!” Ci se va zice: „Viu
este Domnul, care a scos şi a adus
înapoi sămânţa casei lui Israel din ţara
de la miază noapte şi din toate ţările în
care îi risipisem! ”Şi vor locui în ţara lor.
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Ieremia 29:14

Ieremia 31:21

Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice
Domnul, şi voi aduce înapoi pe prinşii
voştri de război; vă voi strânge din
toate neamurile şi din toate locurile,
în care v-am izgonit, zice Domnul, şi
vă voi aduce înapoi în locul de unde
v-am dus în robie.

Ridică semne pe drum, pune stâlpi, ia
seama la calea, la drumul pe care l-ai
urmat. Întoarce-te, fecioara lui Israel,
întoarce-te în cetăţile acestea care sunt
ale tale!

Ieremia 30:17
Dar te voi vindeca, şi îţi voi lega rănile,
zice Domnul. Căci ei te numesc: „Cel
izgonit”, „Sionul acela de care nimănui
nu-i pasă.”

Ieremia 31:8-11
Iată, îi aduc înapoi din ţara de la
miazănoapte, îi adun de la marginile
pământului: între ei este şi orbul şi
şchiopul, femeia însărcinată şi cea în
durerile naşterii; o mare mulţime se
întoarce înapoi aici! Plângând vin, şi îi
duc în mijlocul rugăciunilor lor; îi duc
la râuri de apă, pe un drum neted pe
care nu se poticnesc. Căci Eu sunt Tatăl
lui Israel, şi Efraim este întâiul Meu
născut. Ascultaţi Cuvântul Domnului,
neamuri, şi vestiţi-l în ostroave
depărtate! Spuneţi: „Cel ce a risipit
pe Israel îl va aduna, şi-l va păzi
cum îşi păzeşte păstorul turma.”
Căci Domnul răscumpără pe Iacov,
şi-l izbăveşte din mâna unuia mai tare
decât el.

Ieremia 31:31-34
„Iată, vin zile”, zice Domnul, „când
voi face cu casa lui Israel şi cu casa
lui Iuda un legământ nou. Nu ca
legământul, pe care l-am încheiat cu
părinţii lor, în ziua când i-am apucat
de mână, să-i scot din ţara Egiptului,
legământ, pe care l-au călcat, măcar
că aveam drepturi de soţ asupra lor”,
zice Domnul.„Ci iată legământul, pe
care-l voi face cu casa lui Israel, după
zilele acelea”, zice Domnul: „Voi pune
Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în
inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar
ei vor fi poporul Meu. Nici unul nu va
mai învăţa pe aproapele, sau pe fratele
său, zicând: „Cunoaşte pe Domnul!” Ci
toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic
până la cel mai mare”, zice Domnul;
„căci le voi ierta nelegiuirea, şi nu-Mi
voi mai aduce aminte de păcatul lor.”

Ezechiel 11:17-20
De aceea să le spui: „Aşa vorbeşte
Domnul Dumnezeu: „Vă voi strânge
din mijlocul popoarelor, vă voi
aduna iarăşi din ţările în care sunteţi
risipiţi, şi vă voi da ţara lui Israel. Şi
când vor veni în ea, vor scoate de acolo
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toţi idolii şi toate urâciunile. Le voi da
o altă inimă, şi voi pune un duh nou
în voi. Voi lua din trupul lor inima de
piatră, şi le voi da o inimă de carne, ca
să urmeze poruncile Mele, să păzească
şi să împlinească legile Mele; şi ei vor fi
poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul
lor.”

Ezechiel 20:34-38
„Vă voi scoate din mijlocul popoarelor,
şi vă voi strânge din ţările în care v-am
risipit, cu mână tare şi cu braţ întins,
şi vărsându-Mi urgia. Vă voi aduce
în pustia popoarelor, şi acolo Mă voi
judeca faţă în faţă cu voi. Cum M-am
judecat cu părinţii voştri în pustia
ţării Egiptului, aşa Mă voi judeca şi cu
voi”, zice Domnul Dumnezeu. „Vă voi
trece pe sub toiag, şi vă voi pune sub
mustrarea legământului. Voi deosebi
dintre voi pe cei îndărătnici şi pe cei
ce nu-Mi sunt credincioşi; îi voi scoate
din ţara în care sunt străini, dar nu vor
merge iarăşi în ţara lui Israel. Şi veţi şti
că Eu sunt Domnul.”

Ezechiel 28:25-26
Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu:
„Când voi strânge iarăşi casa lui
Israel din mijlocul popoarelor la
care este risipită, Îmi voi arăta în ea
sfinţenia înaintea neamurilor, şi vor
locui în ţara lor pe care am dat-o
robului meu Iacov. Vor locui liniştiţi în
ea, vor zidi case şi vor sădi vii; da, vor
locui liniştiţi în ea, când Îmi voi împlini
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judecăţile împotriva tuturor celor ce-i
înconjoară şi-i dispreţuiesc. Şi vor şti că
Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor.”

Ezechiel 34:11-13
Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu:
„Iată, mă voi îngriji Eu însumi de
oile Mele, şi le voi cerceta! Cum îşi
cercetează un păstor turma când este
în mijlocul oilor sale împrăştiate, aşa
Îmi voi cerceta Eu oile, şi le voi strânge
din toate locurile pe unde au fost
risipite în ziua plină de nori şi negură.
Le voi scoate dintre popoare, le voi
strânge din felurite ţări, şi le voi
aduce înapoi în ţara lor; le voi paşte
pe munţii lui Israel, de-a lungul
râurilor, şi în toate locurile locuite
ale ţării.”

Ezechiel 36:8-10
Iar voi, munţi ai lui Israel, veţi da
crengi, şi vă veţi purta roadele pentru
poporul Meu Israel, căci lucrurile
acestea sunt aproape să se întâmple.
Iată că voi fi binevoitor, Mă voi întoarce
spre voi, şi veţi fi lucraţi şi semănaţi.
Voi pune să locuiască pe voi oameni
în mare număr, toată casa lui Israel, pe
toţi! Cetăţile vor fi locuite, şi se vor zidi
iarăşi dărâmăturile.

Ezechiel 36:24-28
Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă
voi strânge din toate ţările, şi vă voi
aduce iarăşi în ţara voastră. Vă voi
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stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţiţi;
vă voi curăţi de toate spurcăciunile
voastre şi de toţi idolii voştri. Vă voi
da o inimă nouă, şi voi pune în voi un
duh nou; voi scoate din trupul vostru
inima de piatră, şi vă voi da o inimă de
carne. Voi pune Duhul Meu în voi, şi
vă voi face să urmaţi poruncile Mele
şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele.
Veţi locui în ţara, pe care am dat-o
părinţilor voştri; voi veţi fi poporul
Meu şi Eu voi fi Dumnezeul vostru.

Ezechiel 37:12-14
De aceea, proroceşte, şi spune-le: „Aşa
vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, vă
voi deschide mormintele, vă voi scoate
din mormintele voastre, poporul Meu,
şi vă voi aduce iarăşi în ţara lui Israel. Şi
veţi şti că Eu sunt Domnul, când vă voi
deschide mormintele, şi vă voi scoate
din mormintele voastre, poporul Meu!
Voi pune Duhul Meu în voi, şi veţi trăi;
vă voi aşeza iarăşi în ţara voastră, şi
veţi şti că Eu, Domnul, am vorbit şi am
făcut”, zice Domnul.

Ezechiel 37:21-22
Şi să le spui: „Aşa vorbeşte Domnul,
Dumnezeu: ,Iată, voi lua pe copiii lui
Israel din mijlocul neamurilor la care
s-au dus, îi voi strânge din toate părţile,
şi-i voi aduce înapoi în ţara lor. Voi face
din ei un singur neam în ţară, pe munţii
lui Israel; toţi vor avea un singur împărat,
şi nu vor mai fi două neamuri, nici nu
vor mai fi împărţiţi în două împărăţii.”

Ezechiel 37:25-28
Vor locui iarăşi în ţara, pe care am
dat-o robului Meu Iacov, şi pe care au
locuit-o şi părinţii voştri. Da, vor locui
în ea, ei, copiii lor, şi copiii copiilor
lor, pe vecie, şi Robul Meu David va
fi voievodul lor în veci. Voi încheia cu
ei un legământ de pace, care va fi un
legământ veşnic cu ei; îi voi sădi şi-i
voi înmulţi, şi voi pune locaşul Meu cel
sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna.
Locuinţa Mea va fi între ei; Eu voi fi
Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.
Şi neamurile vor şti că Eu sunt Domnul,
care sfinţeşte pe Israel, când Locaşul
Meu cel sfânt va fi pentru totdeauna în
mijlocul lor.

Ezechiel 39:27-28
Când îi voi aduce înapoi dintre
popoare, şi îi voi strânge din ţara
vrăjmaşilor lor, voi fi sfinţit de ei
înaintea multor neamuri. Şi vor şti că
Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor, care-i
lăsasem să fie luaţi prinşi de război
între neamuri, şi care-i strâng iarăşi în
ţara lor; nu voi mai lăsa pe nici unul
din ei acolo.

Osea 11:3-4
Şi totuşi Eu am învăţat pe Efraim să
meargă, şi l-am ridicat în braţe; dar
n-au văzut că Eu îi vindecam. I-am
tras cu legături omeneşti, cu funii de
dragoste, am fost pentru ei ca cel ce le
ridică jugul de lângă gură. M-am plecat
spre ei şi le-am dat de mâncare.

Ebenezer Operation Exodus
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Amos 9:13-15

Țefania 3:19-20

„Iată, vin zile”, zice Domnul, „când
plugarul va ajunge pe secerător, şi cel
ce calcă strugurii pe cel ce împrăştie
sămânţa, când mustul va picura din
munţi şi va curge de pe toate dealurile.
Voi aduce înapoi pe prinşii de război ai
poporului Meu Israel; ei vor zidi iarăşi
cetăţile pustiite şi le vor locui, vor sădi
vii şi le vor bea vinul, vor face grădini
şi le vor mânca roadele. Îi voi sădi în
ţara lor, şi nu vor mai fi smulşi din ţara
pe care le-am dat-o”, zice Domnul,
Dumnezeul tău!

„Iată, în vremea aceea, voi lucra
împotriva tuturor asupritorilor tăi; voi
izbăvi pe cei şchiopi şi voi strânge pe
cei ce au fost izgoniţi, şi îi voi face o
pricină de laudă şi de slavă în toate
ţările unde sunt de ocară acum. În
vremea aceea, vă voi aduce înapoi; în
vremea aceea, vă voi strânge; căci vă
voi face o pricină de slavă şi de laudă
între toate popoarele pământului,
când voi aduce înapoi pe prinşii
voştri de război sub ochii voştri”, zice
Domnul.

Mica 4:6-7

Zaharia 2:6-7

„În ziua aceea”, zice Domnul, „voi aduna
pe cei şchiopi, voi strânge grămadă
pe cei izgoniţi, şi pe aceia pe care-i
chinuisem. Din cei şchiopi voi face o
rămăşiţă, din cei ce erau risipiţi, un
neam puternic; şi Domnul va împărăţi
peste ei, pe muntele Sionului, de acum
şi până-n veac!”

„Fugiţi, fugiţi din ţara de la miază
noapte!” zice Domnul. „Căci v-am
împrăştiat în cele patru vânturi ale
cerurilor, zice Domnul. Scapă, Sioane,
tu care locuieşti la fiica Babilonului!”

Țefania 3:14-15

Isaia 14:1-2

Strigă de bucurie, fiica Sionului! Strigă
de veselie, Israele! Bucură-te şi saltă
de veselie din toată inima ta, fiica
Ierusalimului! Domnul a abătut de la
tine pedepsele tale, a îndepărtat pe
vrăjmaşul tău; Domnul, Împăratul lui
Israel, este în mijlocul tău; nu trebuie
să te mai temi de nici o nenorocire!

Căci Domnul va avea milă de Iacov,
va alege iarăşi pe Israel, şi-i va aduce
iarăşi la odihnă în ţara lor; străinii se
vor alipi de ei, şi se vor uni cu casa
lui Iacov. Popoarele îi vor lua, şi-i vor
aduce înapoi la locuinţa lor, şi casa lui
Israel îi va stăpâni în ţara Domnului, ca
robi şi roabe. Vor ţine astfel robi pe cei
ce-i robiseră pe ei, şi vor stăpâni peste
asupritorii lor.

Neamurile vor fi parte la
restaurarea Israelului
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Isaia 40:1-5
„Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul
Meu”, zice Dumnezeul vostru. „Vorbiţi
bine Ierusalimului, şi strigaţi-i că
robia lui s-a sfârşit, că nelegiuirea
lui este ispăşită; căci a primit din
mâna Domnului de două oricât toate
păcatele lui. Un glas strigă: „Pregătiţi
în pustie calea Domnului, neteziţi
în locurile uscate un drum pentru
Dumnezeul nostru! Orice vale să fie
înălţată, orice munte şi orice deal să
fie plecate, coastele să se prefacă în
câmpii, şi strâmtorile în vâlcele! Atunci
se va descoperi slava Domnului, şi în
clipa aceea orice făptură o va vedea;
căci gura Domnului a vorbit.”

lua prada celui puternic? Şi poate să
scape cel prins din prinsoare? ” „Da”,
zice Domnul, „prada celui puternic
îi va fi luată, şi cel prins de asupritor
va scăpa; căci Eu voi lupta împotriva
vrăjmaşilor tăi, şi voi scăpa pe fiii
tăi. Eu voi da asupritorilor tăi să-şi
mănânce carnea, şi se vor îmbăta ca
de must de însuşi sângele lor. Şi va
şti orice făptură, că Eu sunt Domnul,
Mântuitorul tău, Răscumpărătorul tău,
Puternicul lui Iacov.”

Isaia 60:4
Ridică-ţi ochii împrejur, şi priveşte: toţi
se strâng şi vin spre tine! Fiii tăi vin de
departe, şi fiicele tale sunt purtate pe
braţe.

Isaia 43:6
Voi zice miazănoaptei: „Dă încoace!”
şi miazăzilei: „Nu opri”, ci adu-Mi fiii
din ţările depărtate şi fiicele de la
marginea pământului.

Isaia 49:22-26
„De aceea”, aşa vorbeşte Domnul,
Dumnezeu: „Iată, voi face neamurilor
semn cu mâna, şi-Mi voi înălţa steagul
spre popoare; ele vor aduce înapoi
pe fiii tăi în braţele lor, şi vor duce
pe fiicele tale pe umeri.Te vor hrăni
împăraţi, şi împărătesele lor te vor
alăpta. Se vor închina cu faţa la pământ
înaintea ta, şi vor linge ţărâna de pe
picioarele tale, ca să ştii că Eu sunt
Domnul, şi că cei ce nădăjduiesc în
Mine nu vor fi daţi de ruşine. Se poate

Isaia 60:8-12
Cine sunt aceia care zboară ca
nişte nori, ca nişte porumbei spre
porumbarul lor? Căci, pe Mine Mă
aşteaptă ostroavele, şi corăbiile din
Tarsis sunt în frunte, ca să aducă înapoi
de departe pe copiii tăi, cu argintul şi
aurul lor, pentru Numele Domnului,
Dumnezeului tău, pentru Numele
Sfântului lui Israel, care te proslăveşte.
Străinii îţi vor zidi zidurile, şi împăraţii
lor îţi vor sluji; căci te-am lovit în
mânia Mea, dar, în îndurarea Mea,
am milă de tine. Porţile tale vor sta
veşnic deschise, nu vor fi închise nici
zi nici noapte, ca să lase să intre la tine
bogăţia neamurilor, şi împăraţii lor cu
alaiul lor. Căci neamul şi împărăţia care
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nu-ţi vor sluji, vor pieri, şi neamurile
acelea vor fi în totul nimicite.

rămăşiţa lui Israel!”The future glory of
Jerusalem

Isaia 62:6-12

Viitorul glorios al Ierusalimului

Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus
nişte străjeri, care nu vor tăcea
niciodată, nici zi nici noapte! Voi care
aduceţi aminte Domnului de el, nu vă
odihniţi deloc! Şi nu-I daţi răgaz, până
nu va aşeza din nou Ierusalimul, şi-l
va face o laudă pe pământ. Domnul
a jurat pe dreapta Lui şi pe braţul Lui
cel puternic, zicând: „Nu voi mai da
grâul tău hrană vrăjmaşilor tăi, şi fiii
străinului nu vor mai bea vinul tău,
pentru care tu te-ai ostenit. Ci cei ce
vor strânge grâul, aceia îl vor mânca
şi vor lăuda pe Domnul, şi cei ce vor
face vinul, aceia îl vor bea, în curţile
locaşului Meu celui sfânt.Treceţi, treceţi
pe porţi! Pregătiţi o cale poporului!
Croiţi, croiţi drum, daţi pietrele la
o parte! Ridicaţi un steag peste
popoare!” Iată ce vesteşte Domnul
până la marginile pământului: „Spuneţi
fiicei Sionului: ,Iată, Mântuitorul
tău vine; iată, plata este cu El, şi
răsplătirile merg înaintea Lui. Ei vor
fi numiţi ,Popor sfânt, Răscumpăraţi
ai Domnului. Iar pe tine, te vor numi
,Cetate căutată şi nepărăsită.”

Zaharia 8:20-23

Ieremia 31:7

Datoria ce o avem față de
poporul evreu

Căci aşa vorbeşte Domnul: „Strigaţi
de bucurie asupra lui Iacov, chiuiţi de
veselie în fruntea neamurilor!” Înălţaţivă glasurile, cântaţi laude, şi ziceţi:
„Doamne, izbăveşte pe poporul Tău, pe
22

Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Vor mai
veni iarăşi popoare şi locuitori dintr-un
mare număr de cetăţi. Locuitorii unei
cetăţi vor merge la cealaltă, şi vor zice:
„Haidem să ne rugăm Domnului şi să
căutăm pe Domnul oştirilor! Vrem să
mergem şi noi!” Şi multe popoare şi
multe neamuri vor veni astfel să caute
pe Domnul oştirilor la Ierusalim, şi
să se roage Domnului.” Aşa vorbeşte
Domnul oştirilor: „În zilele acelea, zece
oameni din toate limbile neamurilor
vor apuca pe un Iudeu de poala hainei,
şi-i vor zice:„Vrem să mergem cu voi;
căci am auzit că Dumnezeu este cu
voi!””

Zaharia 14:16
Toţi cei ce vor mai rămâne din
toate neamurile venite împotriva
Ierusalimului, se vor sui în fiecare an
să se închine înaintea Împăratului,
Domnul oştirilor, şi să prăznuiască
sărbătoarea corturilor.

Romani 11:1
Întreb dar: „A lepădat Dumnezeu pe
poporul Său?” Nicidecum! Căci şi eu
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sunt Israelit, din sămânţa lui Avraam,
din seminţia lui Beniamin.

Romani 11:11-15
Întreb dar: „S-au poticnit ei ca să cadă?”
Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor, s-a
făcut cu putinţă mântuirea Neamurilor,
ca să facă pe Israel gelos; dacă, deci,
alunecarea lor a fost o bogăţie pentru
lume, şi paguba lor a fost o bogăţie
pentru Neamuri, ce va fi plinătatea
întoarcerii lor? V-o spun vouă,
Neamurilor: „Întrucât sunt apostol al
Neamurilor, îmi slăvesc slujba mea,
şi caut, ca, dacă este cu putinţă, să
stârnesc gelozia celor din neamul meu,
şi să mântuiesc pe unii din ei. Căci,
dacă lepădarea lor a adus împăcarea
lumii, ce va fi primirea lor din nou,
decât viaţă din morţi?”

Romani 11:25-31

şi de chemarea făcută. După cum voi
odinioară n-aţi ascultat de Dumnezeu,
şi după cum prin neascultarea lor
aţi căpătat îndurare acum, tot aşa, ei
acum n-au ascultat, pentru ca, prin
îndurarea arătată vouă, să capete şi ei
îndurare.

Romani 15:27
Negreşit, au avut bunătatea; dar
era şi o datorie faţă de ei; pentru că,
dacă Neamurile au avut parte de
binecuvântările lor duhovniceşti,
este de datoria lor să-i ajute şi ele cu
bunurile lor pământeşti.

Matei 25:40
Drept răspuns, Împăratul le va zice:
„Adevărat vă spun că, ori de câte ori
aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti
foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi
le-aţi făcut.”

Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi
singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi
taina aceasta: o parte din Israel a căzut
într-o împietrire, care va ţine până va
intra numărul deplin al Neamurilor. Şi
atunci tot Israelul va fi mântuit, după
cum este scris: „Izbăvitorul va veni din
Sion, şi va îndepărta toate nelegiuirile
de la Iacov. Acesta va fi legământul, pe
care-l voi face cu ei, când le voi şterge
păcatele.” În ce priveşte Evanghelia, ei
sunt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele
vostru; dar în ce priveşte alegerea, sunt
iubiţi, din pricina părinţilor lor. Căci lui
Dumnezeu nu-I pare rău de darurile
Ebenezer Operation Exodus
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Organizația Ebenezer Operation Exodus este un instrument folosit de Dumnezeu
pentru a-i ajuta pe evrei să se întoarcă acasă, în patria lor Israel, din țara de nord și din
toate națiunile, și pentru a proclama scopurile Împărăției lui Dumnezeu cu privire la
întoarcerea lor.
Organizația Ebenezer Operation reprezintă grupul operațional al Fondului Ebenezer
Emergency International. Lucrarea misiunii a început în anul 1991, cu doar trei oameni,
iar în prezent are mai multe de 40 de baze reprezentative pretutindeni în lume.
* Dacă nu există alte precizări, citatele biblice sunt luate din traducerea Dumitru Cornilescu a Bibliei.
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