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‘For Herren Herren gjør 
ikke noe uten at han har 
åpenbart sine skjulte råd 
for sine tjenere profetene. 
Når løven brøler, hvem 
skulle ikke da bli redd? 
Når Herren taler, hvem 
skulle ikke da profetere?’

Amos 3:7-8
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Dere utgjorde en betydelig forskjell 
i en nødssituasjon slik at vi kunne 
hjelpe mange jødiske familier 
til å gjennomføre aliyah eller 
begynne på de helt avgjørende 
forberedelsene.

Vi har i en periode skrevet og 
talt om en ‘ny årstid’ — og 
advart om at dette arbeidet 
har hast! Vi ser det profetiske bli 
brettet ut like foran våre øyne. De 
pågående begivenheter i Ukraina 
truer med å destabilisere hele 
regionen. Vi er svært bekymret 
for de baltiske landene. Ebenezer 
hadde nylig en konferanse i 
Tartu, Estland, for å vekke opp 
menighetene ved å nå ut til 
pastorer og menighetsledere. 
Denne konferansen inkluderte 
også en viktig bønneaksjon 
på grensen mellom Estland og 
Russland. Aksjonen ble iverksatt 

Deres respons på rapporten i vårt forrige nyhetsbrev 
vedrørende krisen i Ukraina og på Krim har vært overveldende. 
På vegne av våre operasjonelle team og lederskapet for 

Ebenezer Operation Exodus, vil jeg gjerne uttrykke vår dypeste 
beundring og takk for deres bønner, støtte og finansielle gaver.

av et internasjonalt Ebenezer-team 
sammen med lokale kirkeledere. 
Vær med å be for Ebenezers 
representanter, pastor Eino i 
Estland og pastor Sasha i Latvia, 
samt deres familier og menigheter.

Vikeligheten i Ukraina minner oss 
alle om de farene jødene i det 
tidligere Sovjetunionen (FSU) står 
ovenfor. Vi har også blitt alvorlig 
urolig vedrørende de 100,000 
jødene som bor i Budapest, 
Ungarn, hvor vi ser en stor fare 
i den økende antisemittismen. 
Ebenezer vil etablere et nærvær i 
Ungarn dette året for å støtte det 
jødiske samfunnet der. Jødene 
i Tyskland blir nå sakte, men 
sikkert, det nest største jødiske 
samfunnet i Europa. Det bor nå 
omlag ¼ million jøder i dette 
landet. De består i hovedsak 
av russisktalende immigranter, 
som nesten ikke har noen som 
helst relasjon til Israel — deres 
virkelige hjemland. Ebenezer 
Operation Exodus arbeider 
hardt i Tyskland hvor vi aktivt er 
forpliktet til å hjelpe og støtte 
jødene til å gjennomføre aliyah.  
Som et profetisk første skritt 
kommer vi denne sommeren til  
å sponse en aliyah-flight  
fra Tyskland. 

‘For Herren Herren gjør ikke 
noe uten at han har åpenbart 
sine skjulte råd for sine tjenere 
profetene. Når løven brøler, 
hvem skulle ikke da bli redd? 
Når Herren taler, hvem skulle 
ikke da profetere?’ 

Amos 3:7-8

Ta kontakt med vår nasjonale 
koordinator i Norge dersom du ønsker 
å få tilsendt vårt nyhetsbrev. Det er 
gratis, men vi er takknemlige for alle 
frivillige gaver.

NÅ ER DET TID 
FOR HANDLING

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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© Ebenezer Emergency Fund International 
februar 2014. Operation Exodus er den 
operative delen av Ebenezer Emergency 
Fund International. Det begynte i 1991 med 
bare tre personer, nå har vi representanter i 
50 land over hele verden.
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International 
Ebenezer House, 5a Poole Rd. 
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Phone: +44 (0) 1202 294455 
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Internet: www.operasjonexodus.no
Bankkonto: 7877.08.11650
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at hovedbølgene av aliyah 
finner sted i krisetider. Det er 
dette som gjør våre ‘pre-krise’ 
forberedelser så veldig viktige. 
Videre er det helt avgjørende  
at alt vi gjør er inspirert av  
Guds visdom.

Vær med å be for Ebenezers 
lederskap — om at de i fullt 
mål må ha Herrens visdom slik 
at vår strategi kommer i et rett 
forhold til Hans prioriteter og 
timing.  Vær også med å be 
om frigivelse av de lemmer på 
Herrens legeme som blir kalt 
til en tjeneste for aliyah på en 
praktisk måte og for tilførsel av 
nødvendige finansielle ressurser 
til dette arbeidet som har slik 
hast. TIDEN ER NÅ KOMMET!

1. De som har til hensikt å 
gjennomføre aliyah og 
som ikke trenger noen 
oppmuntring fra slike som 
oss for å ta dette avgjørende 
skrittet, men som likevel kan 
trenge støtte.

2. De som ikke en gang 
tenker på å gjennomføre 
aliyah og ikke er 
interessert. Denne gruppen 
består typisk av mange 
formuende jøder i Vesten.

3. Så har vi en viktig 
mellomgruppe — de som 
enten vurderer eller ønsker å 
gjennomføre aliyah, men rent 
personlige forhold gjør det 
vanskelig for dem å flytte til 
Israel — deres virkelige hjem.

Denne tredje gruppen 
vokser etter hvert som 
antisemittismen øker over hele 
verden. Historien bekrefter 

Vårt hovedfokus som en tjeneste 
må ligge på det jeg vil kalle 
‘pre-krise’ land.  I tillegg til 
Europa og FSU ser vi flere klare 
varselstegn i Latin-Amerika.  
Vi utvikler derfor vår strategi 
videre ved å etablere en ny base 
i Argentina. Her har vi startet 
et arbeid med å trene opp et 
team av frivillige for å bygge opp 
en nødvendig støttestruktur. 
Behovet for å oppmuntre til og 
assistere aliyah er stort. Og 
fordi vi her snakker om store 
land med en veldig spredt 
jødisk befolkning, gir dette 
oss betydelige finansielle og 
budsjettmessige utfordringer. 
Vi er også veldig bekymret over 
rapportene som kommer ut fra 
Venezuela – dette må være noe vi 
tar med i våre bønner.

Herren utfordrer oss i arbeidet 
for aliyah som aldri før. I denne 
tjenesten møter vi tre ulike 
grupper jøder:

Alan Field 
CEO & internasjonal 
koordinator

Venezuela
France

Ukraine
Hungary

Argentina
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‘Vårt hovedfokus som en tjeneste må ligge på det 
jeg vil kalle ‘pre‑krise’ land.  I tillegg til Europa og 
FSU ser vi flere klare varselstegn i Latin‑Amerika.’
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Oppdatering fra Ukraina 

På samme måte som Jewish 
Agency (JA), har vi merket en 
betydelig økning i potensielle olim 
som ber om vår støtte og hjelp. I 
mars og april hjalp vi over dobbelt 
så mange jøder som vi gjorde i 
hele 2013!

Det gode forholdet Ebenezer har 
etablert til JA gjennom mange år 
viser seg nå å være av uvurderlig 
betydning fordi JAs anerkjennelse 
av vårt arbeid skaper tillit blant 
jødene. I virkeligheten var det 
en leder fra JA som introduserte 
oss til potensielle olim som deres 
‘kristne venner’. Ved første øyekast 
kan dette synes å ikke være av 
stor betydning for kristne i Vesten, 
men i et land som Ukraina, hvor 
den russisk-ortodokse kirken 
har en lang historie preget av 
antisemittisme, er dette virkelig 
et stort skritt i rett retning, noe vi 
gleder oss storlig over. Et takkebrev 
vi nylig fikk, gav fint uttrykk for 
dette: ‘Deres støtte har hjulpet oss 
til å forstå at vi ikke er alene… og 

dette blir satt spesielt stor pris på 
under denne vanskelige tiden.’ 

Slike uttrykk for takknemlighet er 
veldig oppmuntrende og gjør alt 
vårt arbeid umaken verd. Det er 
en bekreftelse på at vårt arbeid 
‘kjærlighet i praksis’ bærer frukt for 
Herren gjennom denne særdeles 
krevende tiden.

Politisk sett er det ingen som vet 
hva som kommer rundt neste 
hjørne. Situasjonen er ekstremt 
uforutsigbar. Vår kjære grunnlegger, 

Den seneste tids uro her i Ukraina har ikke bare fylt våre hjerter 
og sinn mens vi fortsetter å hjelpe jødene, men det som skjer 
er også et alvorlig signal inn mot den jødiske befolkningen her.

Gustav Scheller, snakket ofte om 
‘stormskyer som samlet seg i 
landet i Nord’. Her i Ukraina ser vi at 
disse stormskyene blir mørkere. På 
denne bakgrunn anmoder jeg dere 
om å be for de jødiske familiene 
som fortsatt er her. Be Herren tale 
til deres hjerter, slik at de ønsker 
å gjennomføre aliyah raskt. Jeg 
ber også om forbønn for oss i 
Ebenezers team i Ukraina. Be om at 
vi må få kjenne på Herrens visdom 
og forstand i alle våre handlinger, for 
Han sier jo i Johs 15:5 at uten Ham 
kan vi ingenting gjøre.

Vadim Rabochiy 
Regional leder for Øst-Europa

Aleksandr, Anna og lille David søker om tillatelese til å kunne gjennomføre aliyah.

Roman Polonsky, The Jewish Agency for Israel ©

‘Deres støtte har hjulpet oss til å forstå 
at vi ikke er alene… og dette blir satt 
spesielt stor pris på under denne 
vanskelige tiden.’ — Jewish Agency

Ebenezer Operasjon Exodus
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Please pray for our work 
from the Khabarovsk base.

Motstanden  
måtte overvinnes

Men dette var ikke sant for alle. 
Hun følte kulde fra noen som hadde 
antisemittiske holdninger. 

Videre var det også opposisjon 
fra noen av Elenas omgangskrets 

Mange av Elenas naboer oppmuntret henne til å flytte til 
Israel. De forstod at det ville være bra for hennes familie 
å være sammen med andre jøder i deres eget Land.

I et kort øyeblikk smakte han på den 
frykten han hadde kjent på siden 
dette forferdelige hendte. Nå trodde 
han det var hans tur! 

Josefs historie berørte oss sterkt og 
vi gjorde hva vi kunne for å trøste 
ham. Han var alene, forhindret 
fra å oppleve kjærligheten både 
fra foreldre og en ektefelle. Hans 
følgesvenner gjennom livet hadde 
vært skuffelse og desperasjon. Han 

Han trodde de hadde  
kommet for å hente ham.

Etter hvert som han fortalte sin historie fikk vi tårer i øynene. 
Josef innrømmet at da han så oss ved sin inngangsdør, 
kom minnene om Holocaust tilbake. Han var liten gutt da 

nazistene kom til huset deres og førte hans foreldre bort.

fortalte oss at han trodde 
det fryktelige han hadde 
opplevd kunne skje igjen i 
Ukraina. Vi forsøkte å trøste 
og velsigne Josef som best 
vi kunne.  

Vær med å be for Josef og 
resten av jødene i Ukraina i 
denne farefulle tiden. ‘Måtte 
Herren bønnhøre deg på 
nødens dag!’ (Salme 20:1).

Yanya
Ukraina team

som var motstandere av aliyah. 
Hennes svigerforeldre ønsket ikke 
at den unge familien skulle forlate 
Ukraina og gjorde hva de kunne for 
å hindre at deres drøm ble realisert. 
Elenas egen familie var også imot 

flyttingen – hun hadde store 
problemer med å overbevise 
dem om at dette var riktig.

Det er ofte slik at ting som 
er svært viktige, ikke blir 
virkeliggjort uten kamp. Og når 
Gud kaller, flytter eller fjerner han 
ofte hindringene. ‘Hør, det er en 
som roper: Rydd i ørkenen en 
vei for Herren! Gjør i ødemarken 
en jevn vei for vår Gud.’ (Jesaja 
40:3) Når hun tilslutt har 
overvunnet vanskelighetene, vil 
Elenas planer om å gjennomføre 
aliyah for sin familie bli realisert! 
De er underveis!

Elena og hennes familie på vei til Israel.

Yanya gir Josef en matpakke.
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Jeg undret meg over hva hun kunne gjøre? Ksenias søknad til den 
israelske konsulen om visa ble avslått. I mange år hadde hun båret 
på en drøm om å bo i Israel slik som hennes far og nå så det ut til at 

denne drømmen var forduftet.

Ksenia og hennes nye mann hadde 
innlevert sin søknad om aliyah 
og, som hun hadde fryktet, det 
var utilstrekkelig dokumentasjon 
om hennes jødiske identitet. I 
desperasjon undret hun seg på 
om hennes far, som hun hadde 
mistet kontakten med, kunne hjelpe 
henne. Til slutt fant hun fram til hans 
israelske telefonnummer. Da han 
hørte om hennes løfte, var han mer 
enn villig til å gjennomføre en DNA 
test for å bevise hennes jødiskhet.

Vi hjalp Ksenia med å 
levere inn en ny søknad 
om visa. Gleden var stor 
da det viste seg at DNA-
testen var tilstrekkelig til 
å overbevise konsulen. 
Endelig var hun og hennes 
mann på vei til Israel!  Hun 
takket oss for hjelpen — 
uten den, sa hun, var det 
tvilsomt om hennes drøm 
om å gjennomføre aliyah 
hadde blitt en realitet!

Igor og Veneras datter, Elizaveta, 
reiste i fjor til Israel på et 
studieprogram. Der møtte hun sin 
fremtidige ektemann!  Salomos 
høysang sier: ‘Ikke før var jeg gått 
fra dem, så fant jeg ham som min 
sjel elsker. Jeg grep fatt i ham, 
og jeg slipper ham ikke….’ (Kap 
3:4)..De skal gifte seg i august. 
Denne gledelige begivenheten 
medførte at Igor, Venera og deres 
sønn, Josef, også planlegger å 
gjennomføre aliyah i tide til å være 
med på å forberede bryllupet. 

Herren finner alltid en løsning! 

Jeg har lenge kjent Igor, Venera og deres to barn. De er del av 
en stor jødisk familie fra Kyzylorda, som ligger sør i Kazakstan. 
Jeg har bedt for dem i mer enn 12 år. I februar ble mine bønner 

oppfylt og jeg er begeistret over å kunne fortelle nyheten om at de 
nå har gjennomført aliyah!

Vi er så glade på deres 
vegne! Herren har sine 
planer for å få jødene til å 
flytte hjem til Landet!

En uventet løsning

Zhansolu
Leder i Kazakstan

Tatiana
Regional representant  
fra Stavropol

 
K

A
Z

A
K

S
TA

N
 /

 R
U

S
S

L
A

N
D

Igor, Venera og Josef gjennomfører aliyah.

Ksenia: Drømmen om aliyah ble til virkelighet.

Ebenezer Operasjon Exodus
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ble gjennomført og mirakelet 
skjedde! Myndighetene fjernet 
hindringene i veien tidligere 
enn ventet. Følgelig kunne 
Oleg og Irina fortsette reisen, 
slik at de rakk flyet og kunne 
gjennomføre aliyah 27. januar 
som planlagt. Halleluja! Vi har 
virkelig en trofast Gud!

en lang reise fra der 
de bodde, anbefalte 
jeg dem å komme til 
hotellet i byen den 
25. for å forebygge 
eventuelle problemer 
som kunne oppstå og 
som kunne forårsake 
forsinkelser!

Den 25. fikk jeg 
telefonen fra Oleg 
hvor han fortalte om 
at de hadde blitt 
stanset som følge av 
steinblokken. Det så 
ut til at dette kunne 
hindre dem i å reise 
til Israel som planlagt. 
Han og Irina var i en  
nærmest panisk tilstand.

Gud sier: ‘Bygg, bygg veien, rens 
den for stein…’ (Jesaja 62:10). 
Vi oppmuntret Oleg og Irina til å 
stole på Israels Gud, som ønsker 
at de skal gjennomføre aliyah. 
Forbønner og proklamasjoner 

Jeg hørte at Olegs stemme var preget av uro da han 
via telefon forklarte den knipen han og hans kone, 
Irina, var kommet opp i. På veien til flyplassen i 

Tashkent, hvor de skulle reise på sin aliyah flight, hadde 
det oppstått et alvorlig problem.

Veien gikk over et høyt fjell og en 
stor steinblokk hadde falt over 
veien, slik at den var helt blokkert. 
Ingen biler kunne komme forbi, 
de måtte stanse turen. Det var 
ikke mulig å fortsette før veien var 
ryddet. De fryktet at forsinkelsen 
kunne medføre at de mistet flyet. Vi 
fortalte dem at vi skulle be.

De hadde begynt på reisen flere 
timer tidligere, men på et vis hadde 
turen til Israel begynt flere år tidligere 
med Irinas mor. Hun hadde ønsket 
å gjennomføre aliyah, men så døde 
hun før hun var klar til å reise. Irina 
hadde alltid kjent på en stor sorg 
som følge av dette, men det var 
først da hennes to døtre hadde 
gjennomført aliyah at hun og Oleg 
kjente på et kall til å følge etter dem.
 
Etter den vanlige perioden med 
forberedelse av dokumenter og 
besøk til den israelske konsulen, 
mottok Irina og Oleg sine visa og 
fikk billett på flyet 27. januar fra 
Tashkent til Tel Aviv.  Da det ville bli 

Yuriy & Zhanna
Ledere i Uzbekistan

En utfordrende reise
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‘Bygg, bygg veien, rens 
den for stein…’

Jesaja 62:10

Oleg og Irina: Vi fikk oppleve at våre bønner ble besvart.
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Estland 

Vi fikk se bøn-
ner bli besvart
Det er alltid en stor glede å se 
noe skje når du i lang tid har 
bedt og arbeidet for at det skulle 
skje!  Styremøtet for den baltisk-
nordiske regionen i Tartu, Estland, 
var et svar på bønn og flere 
måneders planlegging.

Vi møttes også for å be for aliyah 
og rydde en rask vei for det jødiske 
folks tilbakevending til Israel. En 
av steinene som blokkerer for 
en effektiv vei for aliyah er våre 
nasjoners gjeld overfor jødene. 
Gjennom en bønneaksjon bekjente 

vi disse syndene og ba om tilgivelse. Vi 
proklamerte Guds Ord som kaller Hans 
folk tilbake fra eksil og til Det lovede land. 

Vi ble rikt velsignet av å lytte til 
undervisning fra Willem Glashouwer, 
president for Christians for Israel 
International. Han talte sterkt og klart 
på en konferanse i menigheten hvor 
vi hadde våre møter — det var første 
gang han var i denne regionen! Vi er alle 
svært takknemlige for den tiden vi fikk 
ha sammen og ser allerede fram til neste 
samling i Riga, Latvia i oktober 2014.

Internasjonal oppdatering

De ber ved elven Pilcomayo på grensen til Argentina.

Ebenezer Operasjon Exodus
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Philip Holmberg 
Nasjonal leder  
Ebenezer Sverige

Latin-Amerika 

Under lyset  
fra Hans Ord
Gud er virksom i Latin-Amerika 
etter hvert som vi forsøker å hjelpe 
det jødiske folk hjem til Israel, 
tale imot erstatningsteologien i 
menighetene og utfordre kristne til 
å ta ansvar i bønn og bli engasjert i 
forskjellig praktisk arbeid.

Vi har fått oppleve en herlig respons 
fra mange menigheter, særlig i 
Brasil, Guatemala og Paraguay. I de 
nordlige delene av Argentina finner vår 
representant, Juan Carlos Maldonado, 
ikke bare at erstatningsteologien står 
sterkt. Her er også en hunger etter 

profetisk forståelse — noe vi også 
finner i noen områder i sør.  
I Buenos Aires, hvor vi nå 
åpner et kontor like ved 
Jewish Agency, er det 
en forening av pastorer 
som betrakter Ebenezers 
undervisning om Israel som 
veldig viktig for Argentina.

Venezuela er en 
utfordring for Ebenezers 
arbeid på grunn av 
sikkerhetssituasjonen og 
reiserestriksjonene i landet. 

Det er også svært få menigheter som 
har noe forhold til Israel. Her forsøker vi å 
åpne en ny hovedvei for aliyah. Etter en 
konferanse i februar dette året er det nå 
150 personer som ber for jødene.

Enrique Porras 
Regional bønne- & 
utviklingskoordinator
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Polen 

Utfordret  
til å bli med
Jeg ble virkelig inspirert av 
undervisningen til pastor 
Daniel Yahav fra Israel under 
fjorårets internasjonale 
Ebenezer-konferanse i 
Jerusalem. Følgelig inviterte  
jeg ham til Polen.

Han takket ja til å delta på en 
weekend-konferanse i april i min 
menighet i Wroclaw. Hovedformålet 
var å oppmuntre kristne til å bli mer 

involvert i arbeidet med å hjelpe 
jødene til å reise hjem til Israel.

Daniel gav oss en bibeltro 
undervisning rundt ulike tema 
relatert til Israel. Han fortalte oss 
også om Guds hånd over ham, 
som på mirakuløst vis hadde reddet 
livet hans under militærtjenesten, 
og hvordan hans far overlevde 
konsentrasjonsleiren i Auschwitz og 
ble en troende.

Stephen Minnis, koordinator ved 
hovedkontoret i UK, oppmuntret de 
som deltok til å be for Ebenezers 
arbeid.

Målet for konferansen ble oppnådd 
ved at deltakerne fikk ny innsikt 
om Israel, det jødiske folk 
og menigheten. Pastoren 
for min menighet sa til 
Daniel: ‘Din tjeneste 
for Ordet… har gitt 
meg en økt forståelse 
for Israels rolle i Guds 
evige plan.’

Internasjonal oppdatering

Katarina (til venstre) hjalp sin mor og bror med å reise til Israel, det 

samme gjorde Dorothea fra Forbedere for Israel (til høyre)
De reiser Hjem: Sina (i midten) sammen med Eva og Stephen.
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Vi har blitt svært velsignet over 
å se en vekst i antall jøder som 
ber om hjelp til å gjennomføre 
aliyah. En av dem var Sina, som 
kom til Tyskland for 19 år siden 
fra St Petersburg, Russland. 
Hun kom til oss fordi hun hadde 
forstått at Israel var hennes 
virkelige hjem.

Johannes Barthel 
Nasjonal koordinator  
for Tyskland

Piotr Skoczylas 
Nasjonal koordinator  
for Polen

Tyskland

De reiser til sitt 
virkelige hjem

Følgelig kjørte Stephen, vår sjåfør, 
og Eva, en av våre frivillige, henne til 
flyplassen i Frankfurt hvor hun gikk 
ombord på flyet til Tel Aviv. 

Så fikk vi en telefon fra Katarina, 
som hadde etablert seg i Israel: 
Kunne vi hjelpe hennes mor og en 
bevegelseshemmet bror til å komme 

og bo sammen med henne? Støttet av 
forbedere hjalp vi denne familien til å 
overvinne ulike problemer og således bli 
gjenforent i Det lovede land.

Nå planlegger vi en betydelig begivenhet 
denne sommeren: Den første charterflyet 
for aliyah fra Tyskland. Den er fult ut 
finansiert av Ebenezer. Vær med å be for 
dette og det øvrige arbeidet vi gjør  
for å hjelpe jødene til deres  
forfedres land.
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Pris Gud for at mange unge tar 
ansvar for å støtte aliyah i mange 
ulike land over hele verden. Vi 
ønsker også å takke for motet 
og hengivenheten til disse som 
tar et klart standpunkt, selv om 
situasjonen er veldig krevende, slik 
som i Bhutan. Vær med å be om at: 

• Alle de som Han kaller inn til arbeid 
for Engage: Israel i juli må forplikte 
seg til å komme, og at Herren selv må 
møte deltakerne mens de forbereder 
seg til denne unike begivenheten. 

• Herrens dekning og beskyttelse må 
hvile over de siste forberedelser og 
over selve turen. Måtte den bære 
mye frukt til Hans ære. 

• Unge voksne må fortsette å støtte 
Ebenezers nettverk.

Å engasjere den neste generasjon

Alt ved bønn

Herren åpner virkelig opp nye veier for 
aliyah og Ebenezer er velsignet ved 
å være et instrument i Hans hender 
gjennom denne tiden. Han benytter 
verdensbegivenheter for å oppnå 
sine hensikter og som Alan Field 
skriver: “Historien bekrefter at aliyahs 
hovedbølger finner sted i krisetider. 
Det er dette som gjør våre ‘pre-krise’ 
forberedelser så veldig viktige.” La 
våre forberedelsesbønner bygge slike 
nye hovedveier når vi ber for:

• Jødiske samfunn som lider av 
økende antisemittisme i Ungarn 
og for arbeidet  som nå etableres i 
denne regionen.

• At Herren må påvirke jødene som 
bor i Tyskland til å vende hjem 
til sitt rette fedreland. Måtte den 
neste aliyah-flighten oppmuntre 
mange til å følge i deres fotefar.

Elizabeth Webb 
Internasjonal   
bønnekoordinator for engage

• Våre team i Latin-Amerika, etter 
hvert som de får etablert basen i 
Argentina, samt for ustabiliteten og 
restriksjonene i Venezuela.

• Ebenezers lederskap, at de må 
ha visdom til å kunne vurdere 
Herrens strategi og være i stand til 
å frigjøre penger og folk for å kunne 
gjennomføre den.

 
Vi takker Herren at Han gjennom 
mange år har velsignet vår relasjon 
til Jewish Agency og andre jødiske 
samfunn i Ukraina. Vær fortsatt med 
å be for uroen i denne regionen, at:

• Herren må oppmuntre de 
gjenværende jødiske familiene til å 
gjennomføre aliyah snart.

• Våre team i Ukraina og FSU må 
eie Herrens visdom og beskyttelse 
over alt sitt virke. nations to settle 

well in Israel.
• Pastorene Eino (Estland) og Sasha 

(Latvia) må nå ut til nye menigheter 
med et budskap om at aliyah har hast, 
samt at de får høste rike frukter av den 
nylige konferansen.

• Olim som kommer fra mange land 
klarer å slå rot i Israel på en god måte.

Tid for handling!
“Se, jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire fram. Skal dere 
ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i 
ødemarken.” Jesaja 43:19

Et kart over jødiske samfunn i Argentina.
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Vi ønsker å  
respondere på Guds kall

Den første dagen talte jeg om 
at Gud skapte mennesket, 
vi ble lovet en Frelser, 
paktene, lovene, ulydigheten, 
avvisningen av Messias og 
den verdensomspennende 
spredningen av folket. Fra 
dette utgangspunktet talte jeg 
om oliventreet, den fysiske og 
åndelige gjenopprettelsen av 
Israel, menighetens gjeld overfor 
Israel og betydningen av aliyah.

Jeg kjente virkelig på Herrens 
nærvær. Mange gråt. De fleste 
var svært mottagelige for denne 
‘nye’ undervisningen. Mot slutten 
av dagen var det omlagt 40 
ungdommer som forpliktet seg til å 
bli bønnepartnere for Ebenezer fra 
nasjonen Bhutan. Halleluja! 

Mange kom for å avlegge vitnesbyrd 
om at dette var noe nytt — de 
hadde aldri tenkt på at de hadde 
noen som helst relasjon til eller 
oppdrag for Israel.

I mange land innenfor denne regionen finnes det en del 
komplekse forhold vedrørende religion og tilgang til det kristne 
budskapet. Innenfor disse landene ser vi imidlertid unge voksne 

som har en lidenskap og hunger for sannheten i Skriften og som 
ønsker å forstå mer om Guds plan for Israel.

Nylig hadde vi en konferanse for 
ungdom med pastor Monie fra 
Bhutan. Her ble også Dr Joseph, 
Engage-representant i India, invitert 
til å være en del av lederteamet. 
Bhutan er svært buddhistisk, det 
er faktisk ulovlig å dele det kristne 
budskap med andre. Disse utdrag 
fra Dr Josephs rapport viser noen 
av de forbløffende frukter som Gud 
gav oss under denne konferansen:
Ungdomskonferansen som hadde 
tema ‘Touching Lives, Transforming 
Nations’ ble avholdt i februar i 
Jaigaon, en by på grensen mellom 
India og Bhutan. Det var omlag 165 
unge representanter fra nesten alle 
provinsene i Bhutan. Etter hvert som 
jeg begynte å dele fra Ordet merket 
jeg fort at disse ungdommene ikke 
hadde noe kjennskap til forholdet 
mellom Israel og menigheten. Jeg 
bestemte meg da for først å etablere 
noen fundamenter for deretter å tale 
om vår rolle i gjenopprettelsen av 
Israel. Det var virkelig en hard jord å 
arbeide med.

Vi bør se på Engage som redskapet 
eller fiskegarnet vi kan benytte for 
å tenne den neste generasjon ved 
å dele denne kostelige åpenbaring 
om Guds pakt for sitt land og 
folk, dette med å gjenopprette 
forbindelsen med røttene for deres 
tro, visjonen for aliyah og den mer 
omfattende tjenesten i Operation 
Exodus. Vær fortsatt med å be om 
åpenbaring tvers igjennom den 
neste generasjon.

Katie Stucken
Det internasjonale lederteamet 
for engage Region Sør-Øst 
Asia/Oceania

Et kart over jødiske samfunn i Argentina.

Dr. Joseph taler til unge voksne.
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Bella ringte oss. Hun var svært 
forlegen over å måtte be om 
hjelp, fordi hun har bodd lenge 
i Israel, siden hun kom hit med 

sine foreldre fra Moldova som en 
liten jente. Vi forsikret henne om 
det ikke var noen grunn til å være 
forlegen, fordi vi er her for å hjelpe! 
Hun fortalte oss at hun og hennes 
mann hadde  to små barn, en  gutt 
og en jente, og at hun nå ventet 
seg en ny datter.

Herrens godhet

Iris Goldman 
Jerusalemskontoret

Herren Israels Gud lover jødene at når de vender hjem til Landet, 
vil de få erfare Hans godhet. Vi priser og takker Gud for at Han 
holder sine løfter! Likevel er det noen som strever. Da har vi på 

kontoret i Jerusalem det privilegiet å få være med å oppfylle Guds 
Ord ved å hjelpe noen av disse som har det vanskelig.

Vi hjalp til med å betale en 
strømregning, kjøpte babyklær 
til den nye datteren og ulltepper 
til de to andre barna. Vi gav dem 
også en matpakke og informasjon 
om hvordan de kunne lete etter 
arbeid, samt mer langsiktige 
støtteordninger fra myndighetene.

Det var ekstraordinært at vi nettopp 
hadde mottatt en veske fra Norge 
full av vakre ting for en jentebaby. 
Derfor kunne vi gi denne veska til 
Bella. Det var en stor opplevelse 
å se gleden i hennes ansikt!  
Videre hadde vi også nettopp 
mottatt to fargerike, håndlagede, 
barneulltepper fra UK. De var helt 
perfekte for de to andre barna.

Herren er så god! Vi var veldig glade 
over å kunne dele Hans godhet 

‘Og de skal komme og synge med fryd på Sions berg. De 
skal stråle av glede over Herrens gode ting, over korn og 

most og olje og unge får og okser. Deres sjel skal være 
som en vannrik hage, de skal ikke lide nød lenger.’  

Jeremia 31:12

med Bella og hennes familie. Dette 
bidro til å oppmuntre dem og gav 
håp for framtiden.

Bella - full av takknemlighet når hun tar imot 

babyklær og ulltepper for sine barn.

Et av de nydelige ullteppene.
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