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 En kristen tjeneste for å hjelpe jøder tilbake til Israel

ET TEGN  
FOR NASJONENE

‘Gud sa: «Det skal bli lys på 
himmelhvelvingen … De skal være tegn 

for høytider, dager og år…”’

    1. Mos 1:14



INTERNASJONALT

BLODMÅNE

15 APRIL
2014

15 NISAN
5774

29 APRIL
2014

29 NISAN
5774

8 OKTOBER
2014

14 TISHRI
5775

23 OKTOBER
2014

29 TISHRI
5775

20 MARS
2015

29 ADAR
5775

4 APRIL
2015

15 NISAN
5775

13 SEPTEMBER
2015

29 ELUL
5775

28 SEPTEMBER
2015

15 TISHRI
5776

BLODMÅNE BLODMÅNE
DELVIS  
SOLFORMØRKELSE MÅNEFORMØRKELSE

PÅSKE PÅSKE
BASUNENES HØYTID

LØVHYTTEHØYTIDEN BIBELSK NYTTÅR

DELVIS  
SOLFORMØRKELSE

TOTAL 
SOLFORMØRKELSE

DELVIS  
SOLFORMØRKELSE

F
or tre og et halvt år siden møttes vårt 
internasjonale styre i Irpin, nær Kiev i 
Ukraina.

å en kald og tåkefull morgen i en bygning som 
stod i en skog med høye trær, var vi samlet 
rundt et konferansebord. Her ba vi for det 
pågående arbeidet vi driver for å hjelpe jødene 
til å reise tilbake til det landet Gud lovet deres 
forfedre — å gjennomføre aliyah, hovedveien til 
forløsning og liv for det jødiske folk i vår tid.

Vi mintes at 70 år tidligere den 20 januar 1942 
i Wannsee utenfor Berlin, var det også noen 
som møttes rundt et konferansebord i en 
bygning som også stod i en skog. Her møttes 
høytstående nazifolk for kaldt å planlegge en 
hovedvei for å drepe de europeiske jødene. Det 
var dette de kalte den ‘endelige løsningen’ på 
det såkalte ‘jødeproblemet’.

Sytti år senere — hvor vi bibelsk sett er ved 

enden av et tidsintervall (se f.eks. Daniel 9:2) 
— kjente vi på at vi stod på terskelen til en ny 
bølge av aliyah. 

Ikke lenge etter at vi møttes i Irpin, ble det sivile 
samfunnet i Ukraina utsatt for store prøvelser. 
Ukraina er nå et delt land som lider nød som 
følge av de militære kampene. Går vi videre 
mot vest, finner vi Frankrike som er vertskap 
for verdens nest største jødiske befolkning 
utenfor Israel. Dette landet er rystet av terrorens 
kaldblodige handlinger. Konsekvensene for  
de jødiske samfunn i begge disse land har  
vært alvorlige. 

PETE STUCKEN 
STYREFORMANN FOR 

EBENEZER EMERGENCY 
FUND INTERNATIONAL

‘Så sier Herren: Når sytti år er gått for 
Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg 
oppfylle mitt gode løfte for dere og føre 
dere tilbake til dette stedet.’ [Jerusalem] 

Jeremia 29:10

ET TEGN FOR 
NASJONENE
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NØKKELORD
Aliyah er ordet vi 
benytter for 
immigrasjon av jøder 
fra Diasporaen til 
Israels land. Ordet er 
hebraisk og betyr 
å stige opp eller å 
‘gå opp’ — gradvis 
å nærme seg 
Jerusalem.

Olim er en betegnelse 
for de jødiske 
immigrantene til 
Israel — de som 
gjennomfører aliyah. 
I entallsform blir en 
mannlig immigrant kalt 
for oleh og en kvinnelig 
immigrant en olah. 
Mulige olim er de jøder 
våre team kontakter og 
forteller om muligheten 
til å gjennomføre 
aliyah.

De endelige tall fra Jewish Agency for 2014 
viser at aliyah fra det krigsherjede Ukraina 
økte med 190 prosent fra året før, en større 
økning enn noe annet land. Denne trenden 
har fortsatt inn i 2015. Samtidig har Frankrike 
for første gang overgått Russland og Ukraina 
hva angår totalt antall olim. Nesten 7,000 olim 
gjennomførte aliyah fra Frankrike i 2014, mer 
enn dobbelt så mange som forrige år. Og dette 
er bare begynnelsen fra dette landet.

Tegn på himmelen
Sytti år etterat Europa ble befridd fra nazi-
regimet, som hadde brakt død og ødeleggelse 
for den jødiske befolkning, opplever vi en serie 
ekstraordinære tegn på himmelen: en tetrad av 
blodmåner, med solformørkelser innimellom. 
Fire måneformørkelser inntreffer samtidig 
med de bibelske høytidene for påsken og 
løvhyttefesten, spredt over to år.

Bare to uker etter blodmånen under 
løvhyttefesten i oktober 2014, fikk vi en 
spesiell solformørkelse. Deretter kom en 
total solformørkelse 20 mars dette året, 14 
dager før blodmånen i påsken. Under en total 
solformørkelse går dagslys raskt over til mørke i 
de områder som er berørt, noen steder kan det 
bli et dypt mørke.

‘Gud sa: «Det skal bli lys på himmelhvelvingen 
…De skal være tegn for høytider, dager og 
år....”’ 1. Mos 1:14

‘Tegn’ i 1. Mosebok 1:14 er en oversettelse 
av det hebraiske ordet oth, som betyr tegn, 
signal eller banner. Det hebraiske ordet som er 
oversatt for ‘høytider’ er moed, som betyr årstid 
eller en utvalgt tid. Mens ‘årstid’ får oss til å 
tenke på sommer, vinter, vår og høst, beskriver 
det samme hebraiske ordet ‘utvalgte tider’ eller 
høytider i 3. Mosebok kapittel 23: Påske, Pinse, 
Den store forsoningsdagen, Løvhyttefesten etc. 

Bare når vi ser på Guds egen kalender i dette 
kapitlet, forstår vi når et tegn på himmelen, 
sammenfaller med den bibelsk bestemte 
høytiden.

Snart, den 28 september, kommer vi til å 
være vitne til fullføringen av en tetrad: en 
måneformørkelse, den fjerde blodrøde månen, 
på den første dagen av Løvhyttefesten, den 
av Israels høytider som er mest fylt av glede. 
En annen spesiell solformørkelse kommer til å 
inntreffe to uker tidligere.

Et tegn for Israel —  
og nasjonene?

Den ekstraordinære opphopningen av tegn 
på himmelen peker for visst på at vi lever i en 
avgjørende tid i vår historie, en unik tid for Guds 
plan, til og med en mektig inngripen fra Gud på 
jorden. Hva er forvarselet for dette tegnet som 
Herren så tydelig viser oss i denne tiden? 

Er det slik at Herren ønsker å signalisere at en 
endelig og stor innhøsting av Hans folk, som 
fremdeles befinner seg i eksil rundt omkring i 
nasjonene? Er tiden for deres utfrielse kommet? 
Ser vi framfor våre øyne et tegn for nasjonene 
slik profeten Jesaja taler om?

‘Han skal løfte et banner for folkene, samle de 
fordrevne av Israel og føre sammen de spredte 
av Juda fra de fire verdenshjørner.’ Jesaja 11:12

Går vi nå inn i en periode hvor vi får se 
en mektig fullførelse av det som allerede 
har begynt: At Herren sanker inn Israels 
rest, samler inn det oppsplittede Juda fra 
verdens fire hjørner?

Vår respons må være å: Være i beredskap, 
lytte, gjøre nødvendige forberedelser, være på 
vakt og be!

Øverst: Aliyah fra Frankrike.**

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

2 | Ebenezer Operation Exodus Vi hjelper hans folk til å komme hjem | 3 



UKRAINA

Vær med å be inntrengende for vårt 
arbeid i Ukraina. Vi setter også stor 
pris på din finansielle støtte. 

Jewish Agency 
melder om at antall 
jøder som kom fra 
Ukraina til Israel i 
2014 ble mer enn 
doblet fra 2013. Og 
fra januar til mars 
dette året kom 
ytterligere 1,400 
nye immigranter, 
en økning på 350 
prosent i forhold til 
tilsvarende periode  
i 2014.

M
ange av oss tenkte aldri på at vi 
70 år etter 2. verdenskrig skulle 
stå overfor en reell fare for en ny 

konflikt på det europeiske kontinent.

Vi er imidlertid fullt klar over at Gud ikke 
er overrasket over det som skjer fordi han 
har full kontroll overalt. Tusener av jøder, i 
første rekke fra den østlige delen av Ukraina, 
immigrerte i fjor til Israel. Mange av disse kom 
fra områdene rundt Lugansk og Donetsk. De 
fortalte oss at hadde ikke krigen kommet, 
ville de aldri reist til Israel! 
 
Til tross for vedvarende beskytning og 
bombardement, fortsetter vi med å gi støtte 
og hjelp til jødiske familier som bor i Donetsk 
og Lugansk. Først evakuerer vi jødiske 
familier ut av kampområdene, deretter 
skaffer vi dem boliger: Vi leier leiligheter, 
internater og gjestehus hos noen lokale 
kristne menigheter. Vi trenger konstant 
bønnedekning for disse evakueringsturene. 
Regler og vilkår for adgang til ukrainsk-
kontrollerte territorier endrer seg raskt.

Videre må også mange jødiske familier skaffe 
seg utenlandske pass for å få lov til å forlate 

Ukraina. Ebenezer fortsetter med å dekke 
kostnadene til slike pass for potensielle olim.  
I løpet av dette årets tre første måneder har  
vi hjulpet til med å betale for papirene til mer 
enn 1,000 jøder. Dette er sannsynligvis det 
høyeste antallet siden Ebenezer begynte sitt 
arbeid i Ukraina. 

Vi ble ydmyke da ledere fra organisasjoner 
som arbeider for aliyah, inkludert Ebenezer 
Operation Exodus, ble hedret med et 
spesielt diplom under Jewish Agencys årlige 
styrekonferanse. Et takkebrev fra dem ble også 
offentliggjort i Jerusalem Post.

Vi gleder oss over at Guds profetier blir oppfylt 
og for at vi får lov til å være en del av arbeidet 
med å hjelpe Hans utvalgte folk, ikke minst i 
denne turbulente tiden. Vi forstår at vi kun kan 
utføre dette oppdraget som følge av Hans nåde.

VADIM RABOCHIY 
REGIONAL LEDER FOR 

ØST-EUROPA

TURBULENTE  
TIDER I UKRAINA

Til høyre: En ukrainsk familie 
mottar hjelp under den siste 

feiringen av Hanukka

Til venstre: Vadim Rabochiy (til 
høyre) mottar JAs diplom  

i Jerusalem. 
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RUSSLAND

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.

D
ette siste året har vært en helt 
usedvanlig tid etter hvert som vi har 
sett tragedien i Ukraina utvikle seg og vi 

har blitt involvert i arbeidet med å hjelpe alle 
dem som har måttet flykte fra kampene og 
over til Russland..

Etter hvert som konflikten har vokst har 
vi søkt å finne jøder blant de mange 
flyktningene og gi dem hjelp — klær, mat 
og andre nødvendighetsartikler, inkludert 
et sted å bo — samt hjelpe dem med 
å gjennomføre aliyah. Under vårt første 
besøk til en flyktningeleir nær grensen mot 
Ukraina, fant vi to jødiske familier. Den første 
var Sergey, hans kone Lena, datter Anya 
og sønn Sergey Jr. Som de fleste andre 
flyktningene, hadde de kun med seg noen 
små vesker som inneholdt litt klær og viktige 
dokumenter. De hadde et desperat behov 
for hjelp, men det aller viktigste var likevel å 
vise dem omsorg og oppmerksomhet.

Vårt kontor får mange telefonhenvendelser fra 
potensielle olim fra byer og tettsteder i områdene 
rundt Lugansk og Donetsk, det er jo her 
størstedelen av kamphandlingene foregår. De 
ber om råd og assistanse. Andre har kontaktet 
oss gjennom jødiske organisasjoner, slektninger 
og internett. De som har pass søker om å 
kunne gjennomføre aliyah fra Russland. Men 
da må de besøke kontoret i Moskva for å få 
utstedt israelske visa. Den sterke økningen blant 
dem som ønsket å flytte til Israel før sist vinter, 
medførte at disse prosessene tok mye lengre 
tid. Men gjennom Guds nåde og ved støtte 
av bønner fra lokale kristne, fikk vi oppleve at 
mange problemer ble løst — noe som fortsatt 
skjer stadig vekk! 

Olim fra Ukraina får hjelp til transport og 
innlosjering under deres opphold i Rostov, 
samt dekning av reiseutgifter for besøk til 
den israelske ambassaden i Moskva. Noen 

av flyktningene, inkludert en familie på 16, fikk 
også hjelp til mat, før de valgte å reise tilbake 
til Ukraina for å gjennomføre aliyah.

Ebenezer hjelper jødiske familier blant de 
mange flyktningene i andre tettsteder og byer 
i det sørlige Russland. Lena, vår regionale 
representant i Sochi, skriver: ‘En stort 
antall jøder har kontaktet meg siden årets 
begynnelse for å stille spørsmål vedrørende 
aliyah og for å be om hjelp fra Ebenezer. Jeg 
mottar telefonhenvendelser hver andre eller 
tredje dag og hver samtale følges opp med et 
møte. Jeg kan ikke huske at vi har hatt en slik 
travel periode noen gang før.’

Flyktninger og dets hjelpere (fra venstre mot 
høyre): Sergey Jr., Luba, Anya, Lena, Sergey, 
Elya og Boris Vasyukov (Ebenezer Moskva).

LUBA & VOLODYA 
LEDERE I  
ROSTOV-ON-DON

Øverst: Flyktninger reiser fra 
Donetsk i det østlige Ukraina  
til Russland

I midten: Volodya sammen 
med tre jøder på et hotell i 
Rostov før de gjennomførte 
aliyah.

Til venstre: Vi hjalp Maxim 
med å reise til Moskva og så 
reise tilbake til Rostov for å 
gjennomføre aliyah.

VI HJELPER UKRAINSKE 
FLYKTNINGER I RUSSLAND
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UKRAINA

S
vetlana, hennes mann Mikhail, sønn 
Dmitry, hans kone Victoria og Mikhails 
87 år gamle mor Adel fløy til Israel 

tidligere dette året. Svetlana skriver:

TATIANA 
UKRAINA-TEAMET

EN FLYTUR BORT FRA FARENE
Min mann og jeg er handikappede, han mer 
alvorlig enn meg. Vi bodde i Donetsk sammen 
med min svigermor, min sønn og hans kone.  
Jeg var i stand til å arbeide og vi hadde et rolig  
liv inntil kampene startet i det østlige Ukraina.  
Vi håpet at det bare ville vare en kort tid, men  
etter som måneder og år gikk, skjønte vi at vi  
ikke kunne bli værende. 

Min svigermor, en Holocaust-overlevende, 
var traumatisert som følge av bombingen. Vi 
henvendte oss til Jewish Agency i Donetsk for 
å få råd. De satte meg i kontakt med Tatiana 
på Ebenezers kontor. Hun forklarte hva slags 
dokumenter vi trengte og inngikk avtaler, slik at 
vi kunne transporteres ut av den umiddelbare 
krigssonen.
 
Til slutt fikk vi gjennomført vårt møte med konsulen 
og fikk innvilget våre visa til Israel. Vi var på vei 
til Guds lovede land! Jeg kan ikke nok få takket 
Ebenezer for all deres hjelp. Vi er så takknemlige.

S
ergeis foreldre, brødre og søstre 
hadde allerede gjennomført aliyah, 
men han ble værende med sikte på å 

prøve å selge familiens hjem. Han bodde 
sammen med sin kone nær Donetsk, et 
område med intense kamper.

Sergei arbeidet på en viktig fabrikk, som 
forsynte byen med elektrisitet. En dag begynte 
bombingen. Han og hans kolleger gjorde deres 
beste for å holde produksjonen gående, til 
tross for bombingen og hadde kontinuerlig vakt 
i tilfelle det skulle bli plyndringer eller begynne å 
brenne. Deres ansvarsbevissthet kostet mange 
av dem livet.

Sergei ble værende så lenge han våget, men 
en dag innså han at det ville være klokt for ham 
og hans kone å flytte til familien i Israel. Men det 
var vanskelig å få transport ut av kamp-sonen. 
Da kontaktet Sergei Ebenezer. Vårt team kjørte 

dette paret til Kharkiv. Her fikk de innlosjering 
og finansiell assistanse før deres aliyah flight. 
Sergei var veldig takknemlig og   insisterte på at 
Ebenezer bokstavelig talt hadde reddet livet hans!

Under (fra venstre til 
høyre): Adel, Svetlana, 

Mikhail, Dmitry og 
Victoria reiser til Israel.

Sergei: På vei 
hjem. 

‘DERE REDDET LIVET MITT!’
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RUSSLAND

USBEKISTAN

Vær med å be for vår tjeneste i denne 
viktige russiske regionen slik at stadig 
flere menigheter vil stå sammen med 
oss i arbeidet med å hjelpe jøder hjem 
til Israel.

HJELPEPROGRAM ER HELT VITALE
Vårt humanitære hjelpeprogram i det 
tidligere Sovjetunionen gjennom fjoråret 
har i stor grad bidratt til å hjelpe trengende 
jøder. Dette har også gitt våre team mange 
anledninger til å fortelle disse familiene 
om muligheten for å gjennomføre aliyah. 
Vær med å be for disse prosjektene og 
tenk også over om du kan være med å 
støtte prosjektene finansielt.

I
siste halvdel av 2014 ble vi satt i kontakt 
med mange menigheter som hadde et 
hjerte for det jødiske folk. Mange ønsket 

å bli involvert i vår tjeneste og vi begynte 
å tenke på hvordan vi kunne etablere 
et program med bibelundervisning og 
praktisk trening.

Vi kjente på at dette ville være i samsvar med 
visjonen til Boris Vasyukov, vår nasjonale leder 
for Russland, om å overføre mer ansvar for 
tjenesten om aliyah til lokale menigheter.

Et innledende møte i Novosibirsk førte 
interesserte mennesker fra fem ulike menigheter 
sammen i en varm og vennlig atmosfære. 
Ebenezers folk fortalte om Israel og aliyah ut 
fra Skriften og viste flere filmer om vår tjeneste. 
Denne informasjonen ble veldig godt mottatt.

Nye muligheter til å fortelle om vår tjeneste 
åpnet seg mange steder i vår region gjennom 
menighetenes markering av 70-års dagen 
for frigjøringen av Auschwitz, på minnedagen 

for Holocaust. Dette førte til diskusjoner om 
antisemittisme, Israel og hvordan kristne har 
fått et kall til å hjelpe til med aliyah. Vi tok med 
glede imot invitasjoner fra skoler til å snakke om 
Holocaust.

ZHANNA 
LEDER I USBEKISTAN

OLEG 
LEDER I NOVOSIBIRSK

N
ina var desperat — og trist. I løpet 
av de siste fem årene hadde hun 
mistet sin voksne datter, sønn og 

svigerdatter.

Nå hadde hun alene forsørgeransvaret for 
sitt ni år gamle barnebarn, Angelina. Jenta 
hadde behov for ny jakke, vintersko, bukser, 
genser og strømper — ting som Nina ikke 
hadde råd til med sin svært begrensede 
pensjon. Derfor ble både bestemor og 
hennes barnebarn overbegeistret da vi 
skaffet dem alle disse tingene som et ledd 
i vårt hjelpeprosjekt for klær og sko til 
trengende jødiske familier!

Sergey og Denis måtte gå på skolen i fillete 
klær og lurvete gymnastikksokker fordi deres 
mor, Tamara, hadde en dårlig betalt jobb. 
Følgelig skaffet vi dem varme sko og jakker.

MENIGHETER GRIPER 
VISJONEN OM ALIYAH

Nina og Angelina: De er 
veldig takknemlige for 
vår hjelp
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ARGENTINA

Vær med å be for vårt arbeid med å 
hjelpe jøder til å gjennomføre aliyah 
fra Argentina

T
o jøder fløy til Tel Aviv i mars — de 
første olim som vi har hjulpet med å 
gjennomføre aliyah fra vår nyåpnede 

base her.

Vi gir all ære til Gud og er full av 
takknemlighet til alle våre bønnepartnere 
ettersom vi har arbeidet med å etablere vår 
tjeneste i Argentina, som jo har den største 
jødiske befolkningen i Latin-Amerika.

Mens vi lette etter et passende sted for 
å etablere en base som vi kunne operere 
fra, ledet Herren oss til å fokusere på bønn 
for en tom bygning i et av Buenos Aires’ 
nabolag, hvor det også bodde et stort antall 
jøder. Eieren ble raskt enig med oss om at 
vi kunne få kjøpe denne eiendommen og 
vi signerte kontrakten 6 oktober — dagen 
for løvhyttefesten! Bygningen ligger like ved 
Jewish Agency og to jødiske skoler. Vi ser 
det slik at bygningen lå ferdig til bruk for oss 
og med hjelp fra pastor Oscar Silva og hans 
menighetsmedlemmer kunne vi få hånd om 
dette stedet.

Så begynte vårt team, inkludert frivillige fra 
Mexico, å gå på bønneturer i nabogatene 
hvor det var mange jødiske forretningsfolk 
som kjøpte ulike varer. Herren førte meg til 
en ledende forretningsmann hvor jeg fikk 
forklare at vi var her for å hjelpe jødene med 

å gjennomføre aliyah. Både han og andre vi 
kontaktet gav oss en god velkomst.

Som følge av meget god hjelp til å 
starte arbeidet fra Norma Ramos, EEFs 
administrator for Latin-Amerika, ble 
basen offisielt åpnet 15 desember av 
Roger Wolcott og Heriberto Gonzales fra 
Ebenezers styre for Latin-Amerika samt 
Jewish Agencys representanter Fabio Auben 
og Nicolas Sakowicz. Sistnevnte var veldig 
fornøyd med lokaliseringen av bygningen 
vi hadde fått tak i for å hjelpe jøder med 
å fremskaffe dokumenter samt gi dem 
humanitær hjelp. 
Andre ble sendt av Jewish Agency. Dette 
førte til at vi kunne hjelpe de to første jødene 
med å reise hjem til Israel. 

Da vi nå har fått etablert vår base, rekker vi 
også ut til andre deler av Argentina. Vi kom 
nylig tilbake fra Rivera, et jødisk samfunn 
som ble etablert for mer enn 100 år siden. 
Også her ble vi varmt mottatt.

RAUL ROUILLE 
MEDLEM AV DET 

NASJONALE STYRET FOR 
ARGENTINA

Øverst: Synagogen i 
Buenos Aires.

Til høyre: Raul 
sammen med en 

av de første jødene 
som vi hjalp med å 
gjennomføre aliyah

Under: Ebenezers 
team på basen 
sammen med 

kinesiske pastorer.

DEN FØRSTE  
OLIM REISER HJEM
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INDIA

SØR-AFRIKA

R
epresentanter fra Ebenezer Sør-Afrika 
deltok på den nylig avholdte South 
African Zionist Federation Conference.

Blant alle de fremragende gjestetalerne var 
Jerusalems borgermester Nir Barkat og 
Natan Sharansky, formann for Jewish Agency 
for Israel.

EBENEZER ER MED PÅ NØKKELBEGIVENHETER
Den påfølgende dag hadde Ebenezer en stand 
på den aller første kombinerte Israel/Aliyah 
messen. Den ble arrangert for å informere 
potensielle olim om mulighetene i Israel. Flere 
tusen besøkende kom innom de mer enn 100 
utstillingsbodene. Hadassah Dannhauser, vår 
regionale bønne-koordinator, og jeg delte ut 
litteratur og samtalte med mange jøder samt 

likesinnede kristne som alle gav 
uttrykk for at de satte stor pris på 
Ebenezers arbeid, til tross for at det 
var mange jøder som nå for første 
gang fikk høre om vår organisasjon.

Høydepunkt inkluderte et spesielt 
besøk av Israels ambassadør 
Arthur Lenk og Natan Sharansky 
til Ebenezers stand. De overbrakte 
begge sin oppriktige takknemlighet 
for vårt arbeid for aliyah. Ifølge 
organisasjonen Israel Centre var det 
mange av de besøkende på denne 
messen som viste interesse for å 
gjennomføre aliyah.

F
or førti år siden talte Herren til Steve 
Lightle om at han en dag skulle reise til 
India — når Guds tid var kommet.

Dette tidspunkt kom i februar dette året da 
han ankom vårt land for å avholde møter i 
løpet av 10 dager i seks byer.

Som følge av det nylig avholdte valget som 
førte til at India fikk en ny regjering, er det 
nå økende forfølgelse av kristne i India. De 
troende roper ut: ‘Herre, India trenger å lære 
Messias å kjenne nå!’ Steves lidenskapelige 
budskap var: ‘Ønsker dere at deres land skal 
få kjenne at Jahve er Gud? Be og send det 
jødiske folk tilbake til deres land!’

Det var mer enn 200 mennesker som deltok 
på møtet i Mumbai og mange pastorer 
og troende hørte på og gav respons på 
budskapet om aliyah. Såkornet om aliyah 
for jødene ble spredt ut til mange hjerter 
blant de mer enn 300 menneskene i Chenna 
og mer enn 600 i Penna. Klimaks fikk vi 
Bengaluru hvor mer enn 1,500 fikk høre 
Steves utfordring om å hjelpe det jødiske folk 
med å flytte hjem!

ABE OOMMEN 
FORMANN FOR  
STYRET FOR EEF INDIA

ALIDA SCHOULTZ  
NASJONAL KOORDINATOR 
FOR SØR-AFRIKA

De arbeider for aliyah 
(fra venstre mot høyre): 
Hadassah, Natan Sharansky, 
Alida og Aviad Sela (leder for 
Israel Centre i Sør-Afrika).

DEN PERFEKTE TID
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BØNN

 
ALT VED BØNN
FRA FRØ TIL FRUKT
 ‘Vær da tålmodige, søsken, til Herren 
kommer! En bonde må vente på den 
dyrebare grøden fra jorden og være tålmodig 
til både høstregnet og vårregnet har falt.’ 
                Jakop 5:7

Gjennom arbeidet til Ebenezers team i 
mange land får både Kirken og det jødiske 
folk sammen høre om og se hvordan Herren 
sanker inn igjen nasjonen Israel. Vi kjenner 
oss velsignet som får være et redskap i 
Hans hender og som får dele dette herlige 
budskapet med Hans utvalgte folk. Likevel 
er det Herren selv som får sitt folk til å 
respondere positivt på kallet om å flytte Hjem. 
Vi sår ut kornet og ber – Han vil frambringe 
frukten!

Vær med å be for:

 ų De mange jødene som deltok på Israel/Aliyah-
messen i Sør-Afrika og som gav uttrykk for at 
de var interesserte i å gjennomføre aliyah. Be 
for dem om at de må få et klart budskap fra 
Herren og begynne prosessen med aliyah! 

 ų De mange hundre kristne som deltok på den 
siste konferansen i India, om at de må få høre 
om hvordan Herren kaller dem til å støtte 
arbeidet for aliyah.

 ų Visdom og styrke for menighetene i 
Novosibirsk som får undervisning om aliya, 
om at de må søke Herrens ledelse for 
hvordan de kan hjelpe jødene med å flytte 
hjem til Israel. Be om at flere menigheter må 
slutte seg til dette initiativet og bli grepet av 
visjonen.  

 ų Forholdet mellom vårt team i Argentina og det 
jødiske samfunn der, om at det må bli styrket 
og at det må komme en vekst i aliyah fra 
denne regionen.

EN I HERREN
Å flytte fra et land til et annet har sine utfordringer, 
men Herren er den stabile faktor som bringer 
jødene sammen som en nasjon — se  
Esekiel 37:19 

Vær med å be for:

 ų De mange olim som gjennomfører aliyah 
fra Ukraina, Frankrike og andre land, at de 
må bli forenet og integrert inn i det israelske 
samfunnet. Be om Herrens hjelp til å finne 
arbeid og bolig, og til å lære språket.

 ų Utholdenhet og styrke for dem som 
har besluttet å gjennomføre aliyah, fordi 
prosessen kan ta lang tid, og om at alle 
hindringer må fjernes. 

 ų Fortsatt beskyttelse over det jødiske folk og 
Ebenezers team når de reiser rundt i Ukraina. 
Be om rask frigivelse av dokumenter, slik at 
flyktningene kan reise hjem til Israel.

ELIZABETH WEBB 
ENGAGE INTERNATIONAL 

BØNNE-KOORDINATOR

Til høyre: Bestefar 
og hans barnebarn 
gjennomfører aliyah  

fra Ukraina.
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ENGAGE

TROFASTE  
OVERFOR GUDS KALL
H

ver enkelt av oss er unike skapninger. 
Vi har våre sterke sider, men samtidig 
er vi på en forunderlig måte bundet 

sammen av Giveren av alle disse gavene  
(1 Kor 12:5-6).

Når vi møter unge voksne fra ulike deler av 
verden, er det for visst veldig inspirerende å 
se unge mennesker tilby sine gaver tilbake 
til Herren slik at de kan bli benyttet i tjeneste 
for Ham. Ebenezer arbeider innenfor tre 
hovedområder: Bønn, praktisk hjelp til å 
gjennomføre aliyah og samarbeid med ulike 
menigheter. Det er et privilegium å få være med 
å knytte den yngre generasjon opp mot ulike 
arbeidsområder innenfor vår tjeneste, i henhold 
til den enkeltes guddommelige kall.

Gjennom Engage-turene og andre arrangement 
responderer unge voksne på Herrens kall til 
å hjelpe jødene hjem. Etter Engage:Israel, ble 
Marcela fra Mexico involvert i Ebenezer som 
en sentral frivillig ved den operasjonelle basen 
i Argentina. Hun skriver: ‘Engage påvirket 
livet mitt fordi det førte til at jeg forstod Guds 
plan for Israel, og for meg. Videre ble dører 
åpnet for meg slik at jeg kunne tjenestegjøre i 
Argentina, hvor jeg arbeidet sammen med det 
jødiske samfunnet ved å dele det vidunderlige 
budskapet om aliyah.’ 

Kirie fra Papua Ny Guinea kjenner på at 
hun er kalt inn i bønnearbeidet. Israel 
hadde aldri vært særlig viktig for henne 

før hun var med på åpningmøtet for Global Prayer 
Call i Sydney, Australia. ‘Siden da har livet mitt 
vært totalt forandret,’ sier hun. ‘Israel er nå alt jeg 
snakker om — jeg deler mine opplevelser med 

andre og prøver å skaffe meg mer kunnskap, jeg 
leser mye og mediterer over Guds Ord, og ikke 
minst, jeg ber mye for Israels barn. Jeg ber om at 
flere unge mennesker i Stillehavsområdet vil stå 
opp for Israel og handle på en måte som vi aldri 
før har sett!’

De unge voksne har også deltatt i arbeidet 
sammen med Kirken. Katie fra UK skriver: ‘Jeg 
var med på turen til Israel hvor Gud viste meg 
hvordan profetiene blir oppfylt i vår tid. Siden 
da har jeg hjulpet til på arrangementer som 
konferansen i UK. Nå ser jeg fram til å være med 
på Engage:Polen og kan knapt nok vente med 
å få se alt det som Gud har tenkt å gjøre! 
Gjennom mitt partnerskap med Ebenezer, 
har Han styrket og undervist meg — og 
når vi gir til Herren det lille vi har, gir 
Han oss tilbake i overflod!’

Lily (Australia), Jim (Fiji), Kirie 
(Papua Ny Guinea), Annita 
(Australia) og Esther (New 
Zealand) under en Global 
Prayer Call i Australia

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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ISRAEL

DE SOM HERREN  
HAR FRIDD UT
‘…de som Herren har fridd ut, skal vende 
tilbake. De kommer til Sion med jubel, med 
evig glede om sin panne. Fryd og glede 
griper dem, sorg og sukk må flykte.’  
           Jesaja 35:10

Vi kjenner Herrens Ord. Vi ser klart at tiden for 
jegerne er en realitet flere steder.

Vi elsker det jødiske folk, derfor lengter vi også 
etter at de skal flytte hjem til Israel; vi ber og 
gjør alt som står i vår makt for å sette dem i 
stand til å gjøre nettopp det.

Vi får se at aliyah er i vekst, noe vi gleder oss 
stort over. Samtidig blir vi mektig rørt her på 
kontoret i Jerusalem når vi får oppleve at olim 
deler sine vanskeligheter med oss: Det å bli 
revet opp fra det de var vant med og forsøke å 
etablere nye røtter i et nytt land, selv om det er 

deres eldgamle fedreland. Slike situasjoner 
fordrer at vi er sensitive, samtidig som det 
også gir oss vidunderlige muligheter til å 
oppmuntre dem og til å minne vårt folk om 
Guds løfter.

For eksempel fikk vi oppmuntre og hjelpe  
Lou og hans familie fra USA. De hadde  
mistet sitt hjem som følge av 
vanskelighetene i den amerikanske 
økonomien, men det førte dem hjem 
til deres rette fedreland, Israel. Likevel 
strevde de inntil de fikk erfare at deres 
tenåringsdatter og sønn slo nye røtter og  
fikk nye venner. Takk Gud for at vi fikk lov  
å oppmuntre denne familien og gi dem 
praktisk hjelp!

Nylig fikk vi også hjelpe Vladimir og Olga fra 
Ukraina. De måtte flykte fra et krigsherjet 
Donetsk og til Kiev. Her innså de at de ikke 
kunne reise tilbake til Donetsk, men måtte 
flytte til sin datter i Israel. Dette paret syntes 
det var pinlig å motta hjelp, og vi kunne se 
i deres øyne det trauma som deres siste 
erfaringer hadde skapt. Vi trøstet dem, 
oppmuntret dem og gav dem praktisk hjelp.

Det er Gud selv som bringer sitt jødiske 
folk hjem ‘frir dem ut’ fra nasjonene, for å 
gi dem glede og lykke, og fjerne deres sorg 
og sukk. La oss stole på Ham og be om 
at disse dyrebare menneskene snart kan 
få lære sin Gud å kjenne og få erfare Hans 
godhet i Landet som Han har lovet dem!

IRIS GOLDMAN 
JERUSALEM KONTORET

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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