CFMDA
החברים הנוצרים
של מד"א
בא שחר חדש של
שותפות ואחווה
בין נוצרים ויהודים .
חגיגת החיים!

אתם יכולים לברך את ישראל בכך שתסייעו להציל חיים.

בהצטרפות לעמותת החברים הנוצרים של מד"א
יחד עם נוצרים רבים ברחבי העולם ,אתם תתרמו:





להצלת חיים בישראל
לקיום החזון המקראי
להבטיח למד"א את ציוד החירום הרפואי ומנות הדם להם הוא זקוק
בכך תברכו את ישראל.

"כולנו יודעים שאלוהים הוא כל יכול ,שעשה דברים
נפלאים לעמו ,וממשיך לעשות דברים גדולים לישראל
היום .היום ,בניגוד לעבר ,הקהילה הנוצרית היא בצד
הנכון .ישראל לא לבד וכולנו נמצאים עם האלוהים
להבטיח זאת .כנוצרים ,אנו נבחנים על ידי מעשינו.
התמיכה בישראל היא מעמודי התווך של אמונתנו
שאיננה ניתנת לערעור.
לעולם לא נקבל עולם ללא ישראל .וזאת כי אנו מבינים

" הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד".

נוצרים

יכולים לשחק תפקיד חשוב בהצלת חיים בישראל על ידי תמיכה
במד"א (מגן דוד אדום) ,ארגון שירותי החירום הרפואיים הלאומי של ישראל .מכיוון
שישראל היא יעד למלחמות ופיגועי טרור ,מד"א התפתח כארגון המנוסה ביותר
בעולם בטיפול באירועים רבי נפגעים .מד"א מוביל בתחום שירותי רפואת חירום
לטובת נוצרים ,יהודים ,מוסלמים וכל אדם בישראל .על ידי ההענקת מתנה למד"א,
אתם מאפשרים לה להמשיך בפעולתה החיונית בהצלת חיים ,ומישמים את החזון
ּומ ַקלֶ ְלָך ,אָ אֹ ר;
המקראי של בראשית פרק י"ב ,פסוק ג'" :וַאֲ בָ ְרכָהְ ,מבָ ְרכֶיָךְ ,
וְנִ ְב ְרכּו ְבָך ,כֹל ִמ ְשפְ חֹ ת ָהאֲ ָד ָמה".

מגן דוד אדום הוא ארגון:
 א-פוליטי
 לא למטרות רווח
הוא ארגון:
אדום
מגן דוד
הקהילות
את כל
משרת

פוליטי
 א-בישראל
רווח
למטרות
 לא
נוצרים ,מוסלמים,
יהודים,
מציל
 משרת את כל הקהילות בישראל
דרוזים ,וכל אדם באשר הוא
 מציל יהודים ,נוצרים ,מוסלמים,
ברחבי
האנשות
באשר הוא
את אדם
משרת וכל
 דרוזים,
העולםאת האנשות ברחבי העולם
 משרת

info@cfmda.com, www.cfmda.com

להיות משרת
האלוהים

את הצורך לתמוך בשורשים המקיימים אותנו .אין דרך
טובה וישירה יותר להביע את תמיכתנו בישראל מאשר
לסייע למד"א ,כי בכך אנו מגינים פיסית על ישראל
ומטיחים שהיא תוכל להמשיך ולשגשג רוחנית בהתאם
לרצון האל -- ".אן אילון ,נשיאת  ,CFMDAישראל.

מעלה זו היא השבח הגדול ביותר שהבורא יכול להעניק לאדם .משרת האלוהים  -שתי המלים
שמלמדות על מטרתנו בחיים כדי לעשות את רצונו .זה מה שאנחנו עושים במד"א כל הזמן על
ידי חילוץ נפגעים והצלת חיים של אנשים ,כל האנשים באשר הם כפי שנבראו על ידי האלוהים.
אנו מבקשים מכם להצטרף אלינו באמצעות תפילות ,תרומות ועזרה בהצלת חיים .בכך תהיו
ברכה לישראל ותקבלו תחושה של סיפוק והגשמת הציווי האלוהי .הצטרפו אלינו ותווכחו
בעצמכם באתגרים הנצבים מולנו ותתגאו בהישגים שלנו בכל יום בכל רחבי הארץ .יחד נזכה
לקיים את אמונתנו כמשרתי האלוהים.
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