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 En kristen tjeneste for å hjelpe jøder tilbake til Israel

HANS SØNNER  
SKAL KOMME 

FRA VESTEN

De skal følge Herren. 
Han skal brøle som en 

løve. Når Han brøler, 
skal barna komme 

skjelvende fra vest… 
Jeg skal la dem bo i 

sine hus, sier Herren.  

Hosea 11:10-11



HANS SØNNER SKAL 
KOMME FRA VESTEN
d

ette året startet  med fryktelige angrep 
på jøder i Paris. Dette rystet ikke bare 
Frankrike, men hele Europa og store 

deler av verden. 

EUs utenrikspolitiske leder Frederica Mogherini, 
kommenterte angrepene slik: ”Et Europa hvor 
jødiske foreldre er redde for å sende barna sine 
til skolen, er ikke lenger Europa.”
 
Jøder i Frankrike kjenner seg ikke trygge 
på å forbli i landet. De kan ikke lenger gå til 
butikken eller synagogen uten å frykte for 
sine liv. De vet de må reise. I begravelsen 
til ofrene fra Paris sa Israels president, 
Reuven Rivlin: ”Det var ikke slik vi ønsket 
at dere skulle ankomme Israel, det var ikke 
slik vi ville se dere komme hjem til staten 
Israel, til hovedstaden Jerusalem, vi ville at 
dere skulle komme i live, det vi ønsket for 
dere, var liv.”

Har løven begynt å brøle? Har vi entret et 
tidsskifte? Utvilsomt har ”Vesten” kommet 
i fokus. I lys av de farefulle hendelsene 
som skjer nå, returnerer jødene sannelig 
skjelvende, men Gud har forberedt et 

tilfluktsrom for dem: Hans eget land, Israel. 
Vi er fullstendig klar over at mange, mange 
flere jøder må returnere fra Vesten. Timingen 
og håndteringen ligger i hendene til Israels 
suverene Gud.

Midt oppe i alt dette ignorerer vi ikke den 
alarmerende og stadig verre situasjonen i 

MARKUS J. ERNST  
PRESIDENT  

EBENEZER EMERGENCY 
FUND INTERNATIONAL

De skal følge Herren. Han skal brøle som 
en løve. Når Han brøler, skal barna komme 
skjelvende fra vest… Jeg skal la dem bo i 
sine hus, sier Herren.” 
 

Hosea 11:10-11 
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Ukraina. Faktisk har vi økt engasjementet 
vårt der, både når det gjelder personell 
og økonomi. I mange år har det vært vår 
hovedoppgave å hjelpe jødene fra ”landet 
i nord” (den tidligere Sovjetunionen) 
hjem til Israel. For å oppmuntre dem til å 
gjennomføre aliyah har vi tilbudt mange 
gratis båtreiser fra Odessa til Haifa. Vi 
advarte dem også om at det var prekære 
tider i horisonten. Mange benyttet seg 
av muligheten – mange gjorde det ikke. 
Imidlertid, Jeremia 23:8 forteller i hvilken 
rekkefølge Guds folk vil bli samlet: Først fra 
”landet i nord” og siden fra alle de nasjonene 
de ble fordrevet til. Dette vil til slutt føre til 
det andre exodus.

Israels Gud erklærer i Jeremia 16:16 at han 
vil sende bud på mange fiskere for å finne 
folket og føre dem rolig hjem, men etterpå vil 
han sende bud på jegere – og det blir en helt 

annen situasjon. Jeg tror vi har kommet inn 
i en tid hvor det haster. Ikke bare erfarer 
jødene en stadig økende trussel, men 
kristne som tror på Israels Gud og hans 
Messias kommer under stadig sterkere 
press. Vi blir utfordret til å kalkulere prisen 
og å stå på det uforanderlige Ordet 
sammen med hans utvalgte.

27. januar deltok min kjære kone Hanna 
og jeg på en spesielt viktig konferanse 
i Krakow i Polen. Det var Global Prayer 
Call som markerte 70-års dagen for 
frigjøringen av Auschwitz. Det var svært 
smertefullt å bli konfrontert og minnet på 
konsekvensene av den dødelige stillheten 
og handlingslammelsen verdenssamfunnet 
viste under Holocaust. Israels statsminister 
Benjamin Netanyahu sa det riktige: ”Alt 
for mange i Europa har ikke lært noe av 
nedslaktningen av seks millioner jøder.”

Kjære venner, hva betyr dette for oss 
Bibel-troende kristne? Vår kjærlighet til 
det jødiske folk og vår støtte til Israel vil bli 
testet i dagene som kommer. Tiden med 
bare gode ord og halvhjertede aktiviteter er 
over. Vi må heve røsten mot enhver form 
for antisemittisme og handle til forsvar for 
Guds utvalgte folk, slik at de får trøst og 
beskyttelse. Det haster og vi er gitt en stor 
mulighet og en forpliktelse til å støtte det 
jødiske folket i å gjennomføre aliyah. Jesaja 
49:22 kaller tydelig på oss i nasjonene til å 
hjelpe hans folk tilbake.

Utviklingen i Frankrike og ellers i verden 
viser oss hvor presserende det er å handle 
med besluttsomhet nå! Takk for all din 
støtte; dine bønner, finansielle bidrag og 
praktisk hjelp i dagens vanskelige situasjon. 
Vi håper at jødene i Frankrike og i hele 
verden returnerer i live.

Øverst til venstre:  
En gledefull mottagelse for nye 
immigranter i Israel.**

Øverst til høyre:  En gruppe 
viser sin solidaritet etter 
massakren i Paris i januar.* 

Til venstre:  
Benjamin Netanyahu.*

Til høyre: En soldat holder 
vakt ved inngangsdøren til en 
synagoge i Paris.*

* © PA Photos i samarbeid
med Sword Magazine.
 
** © Jewish Agency for Israel.

NØKKELORD

Aliyah er ordet for 
immigrasjon av det 
jødiske folket som 
har vært i diasporaen 
og som kommer 
tilbake til Israel. På 
hebraisk betyr ordet 
oppstigning eller å gå 
opp – mot Jerusalem.

Olim betyr jødiske 
immigranter til Israel – 
de som gjennomfører 
aliyah. I entallsform blir 
en mannlig immigrant 
kalt oleh og en 
kvinnelig immigrant 
olah. Potensielle 
olim er dem teamene 
våre kontakter for å 
oppfordre dem til å 
gjennomføre aliyah.
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HJELP DEM I 
STORMEN
d

e nylige terrorangrepene i Frankrike, 
hvorav det ene var spesielt rettet 
mot jødene, fikk oss til å innse at det 

faktisk er krig i landet.

I tillegg er det alvorlige økonomiske, 
sosiale og moralske kriser i landet. Vi er 
vitne til en stadig økende anti-semittisme; 
dokumenterte aksjoner doblet seg fra 
2013 til 2014. Aksjonene sommeren 2014 
var en respons trigget av Gaza-krigen 
og viste at radikale islamister ikke er de 
eneste i landet vårt som åpent og voldelig 
proklamerer sin antisemittisme med 
fryktelige slagord som ´død over jødene`.  
Franske fagforeninger og politiske partier 
holdt skamløst frem bannere ved siden av 
islamistiske flagg.

I tiden mellom Toulouse-mordene i 2012, 
hvor fire jøder ble drept, og hendelsene 
i år, har frykten i det jødiske samfunnet 
blitt stadig større. Jødene i Frankrike blir 
kontinuerlig stigmatisert, til et punkt hvor 
de klandres for sin påståtte offerrolle, 
mens de i virkeligheten prøver å minne folk 
om ikke å glemme det skrekkelige som 
skjedde under Holocaust.

Siden juli i fjor har Ebenezer Frankrike hjulpet 
mer enn 110 jøder, inkludert 70 trengende 
barn. Halvparten av disse fikk hjelp i januar 
2015. Hvis det som nylig skjedde har 
forårsaket at et stort antall familier i Paris 
har fremskyndet sin avreise, vil kommende 
hendelser forårsake en bølge av avreiser og 
dette vil komme fra hele Frankrike. Når vi vet 
dette, må vi gjøre oss klare, i tiltro til at Gud 
vil handle kraftfullt for å hjelpe oss.

For å møte utfordringen trenger vi å styrke 
våre finanser slik at vi kan utvide teamene 
og trene frivillige. Fremfor alt trenger vi 
bønnestøtte slik at vi blir i stand til å hjelpe 
jødene i den kommende stormen som vil dra 
dem dit Herren venter på dem: Israel.

FRANKRIKE

XAVIER DARRIEUTORT 
NASJONAL KOORDINATOR  

FRANKRIKE

Vil dere be for arbeidet vårt i Frankrike? 
Jewish Agency forventer at ca. 10,000 jøder 
vil gjennomføre aliyah dette året, men det 
faktiske antallet kan bli mye høyere.

Øverst:  Kosher-butikken hvor fire 
jøder ble drept av terrorister.* 

Israels ambassadør til Frankrike 
France Yossi besøkte i februar 

en jødisk gravlund hvor 250 
gravminner ble skjendet.*
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FLYKTER FRA 
UKRAINA
d

en pågående krisen i Ukraina fører til 
at mange jøder gjennomfører aliyah 
herfra. I fjor hjalp vi over 1 000 som 

reiste til Israel. To av dem vi hjalp for  kort 
tid siden var Eduard og hans kone Anna.  

Vi sørget for transport for dem til flyplassen 
da de skulle ta flyet til Tel Aviv og Eduard 
takket oss uavbrutt, de var svært 
takknemlige for støtten.

Eduard og Anna hadde en liten bedrift i 
Donetsk, et område i Øst-Ukraina som har 
opplevd store kamphandlinger de siste 
månedene. Anna ville gjennomføre aliyah, 
men bedriften hadde holdt Eduard tilbake i 
Donetsk, til tross for at han allerede hadde 
mange slektninger i Israel inkludert en datter 
og datterdatter.

Men i 2014 forandret mye seg og det 
ble en katalysator som bidro til at Eduard 
forandret mening. Han mistet bedriften 
og fikk økonomiske vanskeligheter.  Det 
er problematisk for enhver, men spesielt 
for Eduard som pga. alvorlig blodsykdom 
ikke lenger hadde råd til de medisiner og 
regelmessige blodoverføringer han behøvde. 
Pga. bombingen måtte han ta behandlingen 

et annet sted og forlate Donetsk fra tid til 
annen, Eduard skjønte at uten behandling 
kunne han dø.” Vi bestemte oss for at det var 
på tide å dra til Israel,” sa han.

Vi hjalp paret med å leie en leilighet i 
Dnepropetrovsk ved to anledninger – første 
gang da de hadde en avtale med den israelske 
konsulen kombinert med behandling på 
sykehuset for Eduard og en måned senere da 
han skulle ha ny behandling før de fløy til Israel.

Eduard takket oss for all støtte og assistanse 
og sa at uten den ville ikke familier og eldre 
klare å gjøre de nødvendige forberedelsene 
som må til for å reise til Israel. ”Uten deres 
hjelp, ville ikke Anna og jeg kunne reise noe 
som helst sted! Støtten og hjelpen dere gir gjør 
at prosessen for jødene blir lettere. Faktisk tror 
jeg at i 90% av tilfellene er det avgjørende for 
at folk velger å reise. Måtte dere bli rikt lønnet 
for det humanitære arbeidet dere gjør. Gud 
velsigne dere!”

Bønnene deres 
og den finansielle 
støtten gjør at våre 
team kan hjelpe 
flere jøder til å 
flykte fra Ukraina. Vi 
takker dere for den 
fortløpende støtten.

UKRAINA

TATIANA 
UKRAINA TEAMET

Eduard og Anna var veldig 
glade for vår støtte
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n
oen ganger tar det en stund fra ordene 
om aliyah blir sådd til de spirer. Dette 
skjedde med en familie vi kjenner. 

Vi møtte Natig og Zhamilya første gang for 15 
år siden. Vi oppmuntret dem til å gjennomføre 
aliyah, men de viste ingen interesse. Natig var 
spesielt imot det siden han ikke ville forlate 
Georgia og foreldrene sine.

Gjennom årene fortsatte teamet vårt å be for 
dem og de to barna deres. De holdt kontakten 
og med jevne mellomrom talte de med dem 
om aliyah hvor de sådde Guds ord og Hans 
kall til det jødiske folket.

Vi så frukt av dette da Zhamilyas far og bror 
bestemte seg for å reise til Israel. Men hun, 
Natig og barna forble i Georgia. Men, i Guds 
time kom det frukt av det vi hadde sådd. 
Det var med overraskelse og stor glede jeg 
så navnene til Natig og Zhamilya på Jewish 
Agencys liste over olim. Jeg ble overveldet 

PAVEL  
BASELEDER I 

 MOLDOVA

MOLDOVA

SLAVA 
LEDER I SLAVIA

SLAVIA UTHOLDENDE BØNN LØNNER SEG!
og oppmuntret over Guds svar på teamets 
utholdende bønner!

v
i er så takknemlige til Gud for det 
privilegiet vi fikk oppleve ved å hjelpe 
olim som nylig gjennomførte aliyah fra 

Moldova. 

To av dem hadde allerede familiemedlemmer 
i Israel og det var vidunderlig å vite at de ble 
gjenforent. 

Det var en spesiell glede å kunne hjelpe Vasily og 
Claudia som skulle gjenforenes med sin datter 
og hennes familie. Hun hadde gjennomført aliyah 
noen år tidligere da hun fulgte datteren sin som 
skulle delta på Naale studieprogram, et program 
som gir jødiske tenåringer anledning til å ta 
eksamen på videregående skole i Israel. Nå ble 
de tre lykkelige generasjoner fra samme familie 
som hadde bosatt seg i Israel.

Vasily og Claudia var veldig takknemlige til 
Ebenezer Operasjon Exodus som dekket 

VI BRINGER FAMILIER 
SAMMEN IGJEN

reiseutgiftene deres, samt til Jewish Agency, det 
israelske konsulatet og flyselskapet for flyturen 
til Israel.

Pris Herren for kallet han har over livene deres!

Vil dere be om 
at det som er 
sådd i bønn om 
å gjennomføre 
aliyah av vårt 
team i Georgia 
vil bære mye 
frukt i tiden 
som kommer?
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RUSSLANDVEIEN GJENNOM DET UMULIGE
Vi fryder oss over at dette paret snart er på 
vei og vil bli gjenforent med sin familie i Israel. 
Når Gud kaller sitt folk, sørger han for en vei 
gjennom alle problemer.

MEDFØDT  
TUR-RETTIGHET GAV 
INSPIRASJON TIL ALIYAH
T

urer til Israel rettet mot unge mennesker, 
gir dem muligheten til å oppleve livet i 
Israel. En ung manns erfaring påvirket 

hele familien!

Da vi første gangen besøkte Gregory og 
Natalia ble de nervøse ved tanken på å 
gjennomføre aliyah med sine to sønner Philip 
(18) og Mark (10). De syntes det var et stort 
skritt å ta og hadde behov for å tenke nøye 
gjennom saken.

Vi fikk høre om Tagligt Reiser, organisert av 
Jewish Agency rettet mot ungdom mellom 
18 og 26 år. Med tanke på deres eldste sønn 
Philip, fortalte vi dem om denne muligheten. 
De tente på idéen og søkte om plass for ham.

Han kom tilbake fra Israel som en forandret 
ung mann. Han var full av entusiasme og 
fortalte foreldrene om alt det vidunderlige han 

hadde opplevd. Det ble av stor betydning for 
hele familien.

Vi besøkte dem litt senere og da ba Gregory 
og Natalia oss om assistanse til å gjennomføre 
aliyah. For noen vidunderlige nyheter!

RUSSLAND

ALEXANDER 
REPRESENTANT I 
VOLGOGRAD

KONSTANTIN & ALYONA 
LEDERE I KHABAROVSK 

j
eg hørte først om Yaakov og Natalia, 
et par med svært spesielle behov, 
gjennom vårt humanitære arbeid.

Selv om de hadde barn og andre 
slektninger i Israel, så det ut som det var 
umulig for dem å gjennomføre aliyah. 
Yaakov manglet begge bena og Natalia 
kjempet med egne store helseproblemer. 

Jewish Agencys kontor i Volgograd hvor 
de bodde, hadde stengt for en tid tilbake 
og en reise til det israelske konsulatet i 
Moskva var umulig for dem å foreta på 
egen hånd. Dessuten strakk ikke den 
magre inntekten deres til togbilletter. De 
kunne umulig ha klart å ta fatt på reisen 
til Israel uten den støtten og hjelpen vi 
gladelig kunne gi.

Philip og hans yngre  
bror Mark.

Yaakov og Natalia kommer 
snart til å gjennomføre aliyah!
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OVERRASKENDE GLEDE!
N

atella oppdaget ved en overraskelse 
sine jødiske røtter og det førte til at 
hele familien gjennomførte aliyah. 

Hun bodde sammen med mannen 
sin Andrei, og de tre døtrene i byen 
Karaganda. En dag da hun besøkte 
slektninger i hovedstaden Astana, fortalte 
en av dem om de jødiske forfedrene til 
Natella. Da hun kom hjem igjen begynte 
hun å søke etter bevis for det hun hadde 
hørt. Det fant hun og et ønske om å ta 
familien med til et bedre liv I Israel, ble tent.

I mars i fjor fikk Natalia høre om et seminar 
Jewish Agency holdt for unge mennesker 
som ønsket å søke på Naale sitt studie 
program i Israel. Straks meldte hun sine to 
døtre Alina og Lyudmila på. De ble bedt om 
å levere papirer for en konsulær sjekk. Litt 
senere mottok de med glede beskjeden 
om at de hadde fått plass.

Alina og Lyudmila fant ut at livet i Israel 
passet dem utmerket. De fant seg fort til 
rette på skolen og i den israelske kulturen. 
Det var bare et problem – de savnet 
foreldrene sine. Da Natalia og Yaakov hørte 
at døtrene elsket det nye livet sitt og hadde 

KAZAKHSTAN

ZHANSOLU 
LEDER I KASAKHSTAN

bare positive ting å fortelle derfra, søkte 
de umiddelbart om å gjennomføre aliyah 
for seg og den yngste datteren Milana. I 
løpet av en måned var papirene klare og 
de dro til Tashkent i Usbekistan for å hente 
visaene.

Snart var de booket på en flyreise fra Alma 
Ata til Israel. Vi hjalp dem med transport 
til Tashkent og til Alma Ata, og med 
overnatting. Natalia og Yaakov var svært 
takknemlige.

Familiens reise til et nytt liv i Israel minnet 
meg på et skriftord: “lovprisningsdrakt i 
stedet for avmakts ånd” (Jesaja 61:3) Det 
var så mye å prise Gud for – en jødisk 
familie hadde blitt samlet i landet Gud hadde 
lovet dem, alt skjedde i løpet av et år! 

Til høyre: Andrej, 
Natelia og Milana  

reiser til Israel 

Under: Alina og 
Lyudmila (fra venstre 
mot høyre) sammen 

med mor Natelia  
og deres yngre  
søster Milana.
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I
2014 hjalp Operation Exodus USA 400 
mennesker som immigrerte til Israel. Dette 
året har vi som mål å øke og styrke dette 

arbeidet betraktelig. 

Vi forbereder oss på å åpne et kontor i New York 
og har allerede fått mange forespørsler  
om assistanse fra jødiske familier. Behovet er 
stort, men vi tjener en stor Gud!

To olim vi nylig hjalp, sa dette:
Avi skriver: ”Dere var ikke bare en del av 
drømmen. Dere er årsaken til at den ble oppfylt.”

Michael skriver: ”Jeg sitter her med en dypere 
innsikt av konsekvensene ved å bo i dette 

USAVI UTVIDER ARBEIDET
landet. Jeg ser 
de velsignelsene 
det vil tilføre livet 
mitt og jeg ser 
de kampene 
jeg vil måtte 
gå gjennom. 
Allikevel, med de 
ekstra finansielle 
ressursene 
Operasjon 

Exodus har støttet meg med og den hjelpen 
det har vært, kjenner jeg meg tryggere på 
avgjørelsen jeg har tatt, mer tilfreds på reisen 
jeg har startet og komfortabel i mitt nye hjem… 
takk, takk, takk.”

i
januar holdt vi den første Ebenezer, 
Spania konferanse på mange år  
i Madrid.  

Det ble en tid med ny styrke for våre team. 
Vi opplevde at Herren ledet oss til å fortsette 
arbeidet med å proklamere hans planer for 
det jødiske folk.

I løpet av konferansen – som var blitt avertert 
nasjonalt – delte vi med pastorer og andre 

kristne om hvor viktig jødenes retur til Israel 
er, parallelt med forberedelser for kirken og 
den global evangelisering i tiden  forut for 

Kristi andre komme. 
Vi etablerte nye mål 
for tjenesten, hvor 
vi inkluderte å holde 
konferanser i andre 
deler av Spania 
for å opprette nye 
kontakter og få flere 
forbedere, samt 
etablere relasjoner 
med det jødiske 
samfunnet i landet 
vårt.

Vi takker Herren 
for de dørene som 
har åpnet seg og 

fortsetter å be om at arbeidet blir utvidet og 
at kirken blir mottakelig for tjenesten og at 
det blir etablert et nettverk av forbedere  
for Israel.

SPANIA

DEBRA MINOTTI 
PRESIDENT OPERATION 
EXODUS USA

MANOLO SABORIDO 
NASJONAL KOORDINATOR  
SPANIA

NY START

Øverst: Et skilt viser et viktig 
jødisk sted i byen Toledo.

Ebenezers team i Spania 
sammen med besøkende og 
konferansedeltakere
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ALT VED BØNN 
Å FORSTÅ SEG PÅ TIDENE
Frykt ikke! Jeg er med deg. Fra Østen vil jeg 
la din ætt komme, og fra Vesten vil jeg samle 
deg. Jeg vil si til Norden: Gi dem hit! – og 
til Syden: Hold dem ikke tilbake! La mine 
sønner komme fra det fjerne og mine døtre 
fra verdens ende —

Jesaja  43:5-6

En av nøklene for et fruktbart bønneliv er 
en grunnleggende forståelse av de tidene vi 
lever i og et fokus på hvordan Herren handler. 
Det gjør oss i stand til å be mer effektivt og i 
samsvar med hans vilje. Dette er et vidunderlig 
skriftsted til bruk som en basis for våre bønner. 
Herren sier at han vil samle det jødiske folk like 
fra verdens ende, inkludert Vesten. Veksten i 
aliyah fra vestlige land viser oss at Herren står 
ved sine løfter i sitt ord! 

Vær med å be om at:

 ų Kirken og det jødiske folk må innse realitetene 
i den tid vi lever i. Be for Kirken at den må 
lytte etter og respondere til Guds kall om å 
støtte aliyah og om at jødene må følge Guds 
kall om å returnere til Israel.

 ų Flere unge voksne må innse at arbeidet 
haster ettersom de lærer mer og deltar 
gjennom initiativ fra Engage. Be om at de 
Herren kaller, vil forplikte seg til arbeidet 
for aliyah.

 ų De som vil gjennomføre aliyah fra nasjonene 
hvor det er ustabilitet og fare kan fremskaffe 
alle nødvendige dokumenter. Be om 
beskyttelse over våre team og olim når de er 
på reise. 

EN NY TYPE ALIYAH
Herren gir vekst for Ebenezers tjeneste for 
aliyah. I mange land skaper antisemittisme og et 
endret politisk klima en ny situasjon. De jødiske 
samfunn som en gang var godt etablert der, blir 
nå forstyrret og søker derfor etter muligheter for å 
flytte til Israel.  

Vær med å be:

 ų Om at Herren må reise opp frivillige i Kirken 
som vil hjelpe olim gjennom praktisk støtte, 
forbønn eller finansielle gaver – når de etter 
hvert vender hjem til Israel.

 ų For Israel mens de gjør seg klar til å ta imot 
mange nye immigranter. Be om visdom og 
enhet mens nasjonene fokuserer på å skaffe 
til veie det som er nødvendig for olim til å 
kunne etablere seg i Landet på en vellykket 
måte. (Jesaja 32:18; Jeremia 32:41).

 ų Be om at våre team over hele kloden klart må 
forstå Herrens strategi i nasjonene hvor de 
utfører sine oppgaver, og om at arbeidet må 
lykkes gjennom denne tiden som er så full av 
uventede endringer. 

BØNN 

ELIZABETH WEBB 
BØNNE-KOORDINATOR 
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VI MÅ FORSTÅ 
TIDEN VI LEVER I
v

i lever i helt spesielle tider. Noen 
ganger gir tanken på dette meg et 
adrenalinkikk, en litt kvalmende følelse 

i magen. 

Det vi vil komme til å se og erfare i tiden som 
kommer, er det som ikke kom opp i noe 
menneskes hjerte. Det får meg til å tenke: Er 
vi rede?

1. Krøn 12:32 refererer til ”Issakars sønner 
som kjente og forsto tidene slik at de visste 
hva Israel måtte gjøre.” Vi trenger bare å ta 
et sideblikk på det som skjer i verden i dag 
for å forstå hvor viktig dette ordet er for oss. 
Hver og en av oss må trenge oss dypere inn 
på Herren, be Ham om visdom og forståelse 
og få  vite hvordan vi skal gå frem for å reise 
opp en generasjon som forstår seg på tidene: 
Hjerter som ber og søker Gud for Hans planer 
er vårt hovedfokus.

Det ser ut til å bli et spennende år fylt 
med forventning til det videre arbeidet til 
Ebenezer Operasjon Exodus.  Å pode inn 
neste generasjon i arbeidet Ebenezer gjør i 
nasjonene er hovedfokus for ledelsen i Engage 
i de kommende månedene. Vi kommer til 
å oppmuntre unge voksne til å bli med i de 

eksisterende bønnegruppene for 
Ebenezer, samt delta på Ebenezer-

konferanser rundt om i verden. Det å integrere 
den neste generasjonen inn i arbeidslaget til 
Ebenezer er vitalt med tanke på fremtiden  
til tjenesten.

Vi kommer også til å ha spesielle 
arrangementer rettet mot de unge.  De blir 
identifisert  via navnet Engage. Det begynner 
med Engage Israel hvor hovedfokus vil være 
åpenbaring og forståelse av aliyah, hvor de 
vil få forklart at en 2000 år gammel profeti 
oppfylles rett foran øynene deres.

Engage Moldova og lengre opphold for 
frivillige er for dem som er klar for neste 
skritt, for å få førstehåndserfaring med hva 
aliyah-prosessen medfører.

Takk for deres kontinuerlige 
støtte. Vil dere be for den neste 
generasjonen, at vi dette året 
vil få se flere som er lik 
Issakars sønner, som har 
forståelse, kunnskap og et 
hjerte for Herren?

ENGAGE

KATIE STUCKEN 
SE ASIA OCEANIA 
TEAMLEDER

Neste er Engage Polen, en uke dedikert 
til fokusert læring om bønn og å stå opp 
for Herren. 

20th JULY – 3rd AUGUST 2015
for ages 18 – 35+

JOIN US FOR ENGAGE:ISRAEL 2015
AND EXPERIENCE FOR YOURSELF THE 

FULFILMENT OF 2,500 YEAR OLD PROPHECY 

Find more information in: www.engage-israel.org
1590 US$*

* price subject to change

TOUR PRICE
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INGEN VEI 
TILBAKE!
E

benezer Operasjon Exodus kom inn i 
mitt liv da jeg var på randen til å forlate 
Israel. I over 10 år hadde jeg prøvd alle 

mulige måter for å etablere meg i landet – 
kurser, nye bosteder, jeg hadde sendt CV-en 
min til hundrevis av steder, uten å få napp.

Jeg hadde satt desember 2013 som tidsfrist 
for en løsning, men i realiteten hadde jeg 
gitt opp håpet. Selv om jeg behersket flere 
språk og var villig til å jobbe som frivillig – 
så det ut som om dette landet ikke ville ha 
meg! En måned før planlagt avreise, fikk jeg 
en invitasjon til å tolke for en spansktalende 
gruppe som deltok på en Ebenezer-

konferanse i Jerusalem. Dette førte til at jeg 
besøkte Moldova i 2014 for å se på arbeidet 
med aliyah.

Dette førte igjen til at  jeg kom i kontakt 
med andre jøder og steder jeg ikke visste 
eksisterte! Det gav meg en større forståelse 
for dem som hadde, og dem som kom 
til å gjennomføre aliyah fra den regionen. 
Litt etter litt, gjennom erfaring og lesing av 
materialet ble jeg klar over viktigheten av 
dette arbeidet. Akkurat nå arbeider  jeg 
ved kontoret i Jerusalem og begynner å 
se hvordan alle de årene med venting og 
lengting har begynt å gi frukt.

Det å kunne hjelpe olim fra mange nasjoner 
er oppmuntrende. Det hjelper dem å høre at 
jeg forstår hvordan de har det siden jeg har 
gjennomgått det samme. Min lengsel er å 
oppmuntre mange som er i diasporaen til å 
komme hjem til Israel. Og å hjelpe dem med 
kreative ideer som gjør overgangen deres til 
landet lettere.

Når jeg tenker  på at jeg var en måned fra 
å forlate landet for alltid, tenker jeg at det 
sikkert er andre som er i samme situasjon 
som jeg var i. Ingen aliyah er en bortkastet 
aliyah. Med din hjelp kan vi overbevise dem 
om at de ikke engang må tenke på å  
forlate landet.

ISRAEL

GABRIELLE BENNER 
KONTORET I  
JERUSALEM 

Operasjon Exodus er et redskap fra 
Herren for å oppmuntre og hjelpe det 
jødiske folk til å vende tilbake til Israels 
land fra landet i nord og alle nasjoner, 
og å forkynne Guds rikes hensikter med 
deres hjemkomst.
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