
‘... jeg vil samle dere fra 
folkene og sanke dere 
fra de landene som dere 
er spredt i, og jeg vil gi 
dere israels land.’

ESEKIEL 11:17
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‘INTERNASJONALT V
i vet mye om Guds vilje fordi Han 
har sagt mye om dette i Skriften, 
særlig hva angår aliyah, det 

jødiske folks tilbakevending til Israel. 

Min involvering for aliyah begynte i august 
1974 da Gud, ved sin nåde, lot meg få et syn 
om at Sovjetunionen skulle bryte sammen og 
jødene strømme ut fra dette landet med fly og 
skip for å flytte hjem til Israel. Ledet av Herren 
reiste jeg til USSR samme år for å fortelle 
jødene der om deres forestående exodus. 

“Se, jeg samler dem fra alle de landene 
som jeg drev dem bort til i min vrede og 
harme og min store forbitrelse, og jeg vil 
føre dem tilbake til dette stedet og la dem 
bo trygt. De skal være mitt folk, og jeg vil 
være deres Gud. Jeg vil gi dem ett hjerte og 
lære dem én vei til å frykte meg alle dager, 
så det må gå dem vel, dem og deres barn 
etter dem. Jeg vil opprette en evig pakt 
med dem, at jeg ikke vil dra meg tilbake 
fra dem, men gjøre vel mot dem. Og frykt 
for dem vil jeg legge i deres hjerte, så de 
ikke skal gå bort fra meg. Jeg vil glede meg 
over dem og gjøre vel mot dem, og jeg vil 

plante dem i dette landet i trofasthet, av hele 
mitt hjerte og av hele min sjel. For så sier 
Herren: “Likesom jeg har latt alle disse store 
ulykkene komme over dette folket, slik vil jeg 
også la alt det gode komme over dem, som 
jeg har lovt dem.” Jeremia 32:37-42  

Elleve ganger i løpet av disse seks versene 
erklærer Gud sin vilje om aliyah. Han vil 
gjøre det “av hele mitt hjerte og av hele 
min sjel.” Dette er det eneste stedet i 
Skriften hvor Gud sier at han vil gjøre noe 
av hele sitt hjerte og hele sin sjel. Og dette 
“noe” er aliyah.Dette er svært sentralt.

I 1982 møtte jeg på mirakuløst vis 
Gustav Scheller i Jerusalem. Under 
den internasjonale bønnekonferansen 
i Jerusalem i januar 1991 talte Gud 
til Gustav om å begynne arbeidet for 
Ebenezer Operation Exodus og nå står 
vi her i dag. Ved Guds nåde har han 
hjulpet Ebenezer med å hjelpe mer enn 
150,000 jøder til å vende hjem til Israel. 

GUDS VILJE FOR ALIYAH

STEVE LIGHTLE
INTERNASJONAL TALER 

OG FORFATTER

Til høyre: Steve ønsker 
olim velkommen til  Israel 
i de dager da Operation 

Exodus ble etablert.

Lengst til høyre: Fra 
den internasjonale 

bønnekonferansen i 
Jerusalem under den mest 

intense del av den første 
Gulfkrigen i januar 1991, da 
Operation Exodus ble født.
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Lengst til venstre: 
Steve taler i India.

Til venstre: Ungdommen 
kommer til Israel.

Det er tre ting vi kan gjøre:I fjor hadde jeg gleden av å tale i 16 land 
om aliyah og 2017 ser allerede nå ut til å 
bli nokså travelt. Jeg kjenner på at Herren 
er i ferd med å forberede oss på å hjelpe 
et betydelig høyere antall jøder med å flytte 
hjem til Israel. Han ringer i den profetiske 
bjellen om at jødene må vende hjem og for 
å annonsere en viktigere tilbakevending: 
Messias’ andre komme (Jeremia 23:3-8). 

Jødenes tilbakevending som Jesaja, Jeremia 
og Esekiel taler om, finner sted i våre dager 
og Gud har utpekt oss til å leve akkurat 
i denne tiden. La oss ikke miste denne 
besøkelsestiden slik Israel gjorde: ‘--fordi 
du ikke kjente din besøkelsestid’ (Lukas 
19:44). Jeg ber om at vår respons må 
være: ‘La deres ferd blant hedningene være 
god, så at de, skjønt de baktaler dere som 
ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den 
dagen når han besøker dem, fordi de ser de 
gode gjerningene dere gjør.’ (1 Peter 2:12). 

Be, be, be. 

Gjennom bønn vil Gud fortelle oss hva 
vi skal gjøre. Ebenezers tjeneste ble 
født under bønn og den vil bare lykkes 
dersom vi fortsetter i bønn. Selv kan jeg 
ikke gjøre noe uten først å ha lyttet til 
Herrens stemme gjennom bønn. Først da 
kan jeg få visshet for hva jeg skal gjøre. 
Uten Yeshua kan jeg ikke gjøre noe (Johs 
15:19). Yeshua sa at han bare gjorde sin 
Fars vilje (Johs 5:19) og han talte bare de 
ordene som hans Far hadde lært ham (Johs 
8:28). Måtte dette også gjelde for oss.

Mange ganger har folk sagt til meg at at 
det må være en stor velsignelse å få se 
at den visjonen Gud gav meg ble oppfylt 
og mer enn 1.3 millioner jøder fra det 
tidligere Sovjetunionen reiste til Israel. Ja, 
jeg er veldig takknemlig, men det er en 
enda større velsignelse å få samarbeide 
med vår Himmelske Far om Hans Sønns 
gjenkomst. Gud oppfyller sine løfter til det 
jødiske folk. Gjør han ikke det, har heller 
ikke hedningene noe håp, men det gjør han. 
Han har lovet at aliyah skal skje ‘av hele 
sitt hjerte og hele sin sjel.’ Hva med oss?

 
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.
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RUSSLANDS FJERNE ØSTEN M
agadan, i den nordøstlige delen av 
Russland, er en fjerntliggende by 
med et hardt klima. Det var her vi 

møtte Sergei og hans kone, Elena. De 
hadde reist den lange veien til Khabarovsk 
for å møte den israelske konsulen. Og de 
var veldig skuffet over at deres søknad om 
å gjennomføre aliyah var blitt avslått. 

De hadde nylig giftet seg og konsulatets 
regler tilsa at de som nygifte måtte 
vente et år før de kunne søke. I tillegg 
manglet Sergei noen dokumenter som 
kunne bevise hans jødiske røtter.

Likevel nektet dette paret å gi etter for 
mismotet, og fortsatte ufortrødent å lete 
etter de riktige dokumenter. Sergei var som 
sjøkaptein vant til å slåss mot elementene 
for å komme dit hvor han skulle. Derfor var 
han fast bestemt på å gjøre hva som helst 
for å komme fram til Det lovede land, et 
enormt eksempel til etterfølgelse for andre.

Vi ba om forbønn for dem mens vi prøvde 
å hjelpe til med å overvinne hindringene. Vi 

betalte for deres reiseutgifter og hotellopphold 
da de måtte komme tilbake til Khabarovsk 
for et nytt møte på konsulatet. Og denne 
gangen kunne de reise hjem igjen svært 
oppløftet, de hadde fått sine israelske 
visa! De gjennomførte aliyah i slutten av 
september 2016 og har til hensikt å slå seg 
ned i Haifa, noe som gjør det enklere for 
Sergei å fortsette sin karriere som sjømann.

På deres fly til Tel Aviv reiste det også en 
enslig mor og hennes barn - vi betalte for 
den ekstra bagasjen de ønsket å ta med. 
Mens vi ventet i køen for å betale for dette, 
spurte vi henne hvorfor hun reiste til Israel. 
Hun svarte at en morgen våknet hun med en 
klar forståelse av at hun måtte gjennomføre 
aliyah, derfor begynte hun umiddelbart å 
planlegge for dette! Så enkelt var det. 

For et skritt i tro! Hun var villig til å forlate 
sine foreldre og venner for å etablere et 
helt nytt liv i et nytt land. Dette viser også 
at Guds folk fortsatt er lydhøre overfor 
Hans kall om å reise hjem, til og med uten 
at noen forteller dem om det. Halleluja!

KONSTANTIN & ALYONA
LEDERE I KHABAROVSK

EN SJØKAPTEIN  
NÅR DET LOVEDE LAND

Sergei og Elena: De 
er svært glade over å 
kunne kalle Haifa sin 

hjemmehavn.
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RUSSLANDS FJERNE ØSTENM
idt i 2016 ble vi kontaktet av fire 
søstre som bor i Israel og spurt om vi 
kunne hjelpe dem med å bringe deres 

femte søster, Dina, hjem fra Khabarovsk. 

De fire gjennomførte aliyah sent på 
1990-tallet, men Dina og hennes mann var 
ikke interesserte. For ytterligere å komplisere 
saken, ble Dina rammet av slag tidlig i 2016, 
noe som medførte at hun ble lam på høyre 
side. Å gjennomføre aliyah ville bli svært 
krevende, men Gud var med oss og vi tror 
han ønsket at Dina skulle flytte hjem til Israel.

Fordi Dina var sengeliggende hadde hun 
ikke behov for ett, men tre flyseter! Vi 
skaffet henne finanser til kjøp av medisiner 
og transport til det israelske konsulatet, 
noe hun klarte å gjennomføre til tross 
for sin vanskelige helsetilstand.

Kostnadene relatert til flyturen ble delt mellom 
Ebenezer og River of Life Church i Khabarovsk. 
Dina gjennomførte aliyah i desember. Da hun 
ankom Israel fikk hun umiddelbart god medisinsk 
behandling. Vi ber om at hun snart må kunne gå 
igjen og være i stand til å nyte et godt liv i Israel!

KONSTANTIN & ALYONA 
LEDERE I KHABAROVSK

DINA REISER HJEM

Dina (i rullestol og på båre) 
blir godt ivaretatt i Israel.

MOLDOVA

PAVEL & LINA
LEDERE I MOLDOVA

FAMILIEN SAMLES I ISRAEL

G
eorge, Gabriella og deres to døtre har 
returnert hjem til Israel. De er en del av 
en stor familie som vi har hjulpet til å 

kunne gjøre dette. 

Parets 17 år gamle sønn blir værende 
i Moldova for å fullføre sin utdannelse 
- han skal flytte etter om to år.

Vi hjalp George’s eldre bror og søster samt 
deres familier med å gjennomføre aliyah i 
2015. George’s nevø reiste til Israel på studie-
programmet Naale og hans foreldre fulgte 
også med ham dit. George hadde allerede 
alle disse slektningene i Landet da han og 
hans familie fløy dit i oktober 2016. Derfor så 
han virkelig fram til et stort velkomst-selskap! 

De var svært takknemlige for all 
praktisk og finansiell støtte Ebenezer 
gav dem. Vi hjalp dem med pass og 

besøk på konsulatet og betalte for 
behandlingen av deres dokumenter. 
Det var et privilegium å gjøre dette.

Det var en stor 
gjenforening som 
ventet George og hans 
familie i Israel.
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RUSSLAND N
oen ganger møter våre team barn 
som som ikke har det de trenger for et 
normalt liv.

Slik var det for familien på ni som som vi 
oppdaget i byen Ivanovo. Anna, vår regionale 
representant, fant at to av guttene ikke hadde 
hverken varme jakker eller vintersko. I tillegg 
hadde et av barna problemer med ryggen og 
hadde behov for en ortopedisk pute.

Familien hadde ingen midler av betydning fordi 
faren Igor hadde mistet jobben. Men selv da 
han arbeidet var hans lønn så lav at den ikke 
engang dekket utgiftene til mat. Ebenezer gav 
denne familien finansiell hjelp slik at de kunne 
kjøpe det de umiddelbart trengte.

Anna reiste igjen på besøk til familien kort tid 
senere og var glad over å kunne se at barna 
hadde  lykkelige ansikter. Et av dem viste 
henne sine nye klær. Anna oppmuntret dem 
til å tenke seriøst på å gjennomføre aliyah og 
lovet at hun skulle gi dem all nødvendig hjelp til 

å samle sammen deres dokumenter og søke 
om visa på det israelske konsulatet.

ELYA VASYUKOVA
BASELEDER I MOSKVA

DE BLE BERGET

Vi fikk bringe denne 
desperate familien 

hjelp og håp.

UKRAINA

TATIANA
REGIONAL REPRESENTANT 

I UKRAINA

KOMPLIKASJONENE BLE OVERVUNNET

V
alerias søster, Irina, bodde sammen 
med sine foreldre i byen Svetlovodsk. 
Hun hadde slektninger i Israel og da 

hun kom tilbake fra sitt siste besøk der, 
var hun blitt overbevist om at hennes 
familie skulle gjennomføre aliyah. 

Hun delte sine følelser med Valeria. Selv 
om Valeria og hennes mann arbeidet hardt, 
hadde de lave lønninger - derfor besluttet de 
at det var verd å prøve et nytt liv i Israel. Til og 
med Valerias mor bestemte seg for å søke.

Veien til Det lovede land var ikke lett. Irinas 
afrikanske mann hadde reist for lenge 
siden, men hans tillatelse var nødvendig 
for at deres sønn kunne gjennomføre 
aliyah. I tillegg forandret Irina og Valerias 
mor mening. Hun ønsket nå å bli værende 
i nærheten av familiens graver.

Etter å ha fått den nødvendige tillatelsen 
og overbevist deres mor om at det var 
en god idé å flytte til Israel, brukte de 
to søstrene mer enn et år på å samle 
sammen alle dokumenter. Endelig kunne 
hele familien gjennomføre aliyah!

Valeria sammen 
med sin mann Vitaly 

og sønnen Kirill.
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RUSSLANDA
ngelina var bare 20 år gammel, men 
hadde en sterk forståelse for og kall til 
å gjennomføre aiyah, sterkt påvirket av 

kjennskapet til at hennes oldefar og onkel 
hadde vært utsatt for antisemittisme og 
blitt drept for mange år siden. Hun ønsket 
ikke at det samme skulle skje igjen. 

Hun var en modig jente fordi ingen av hennes 
slektninger, inkludert hennes foreldre og 
besteforeldre, ønsket å reise sammen med 
henne, selv om de var jødiske. Derfor ble 
de værende i Novosibirsk. Hun var den 
første i deres familie som gjennomførte 
aliyah og vi tror hun vil bli rikelig velsignet 
i Israel. Det er stort at en ungdom ønsker 
en ny start i Israel - da har de jo hele 
livet framfor seg i Det lovede land.

Et par som vi nylig hjalp, var i motsetning 
til Angelina, de siste i deres familie til å 
gjennomføre et slikt skritt. Anna og Boris 
hadde allerede en datter og et barnebarn 

i Israel og Anna hadde i lang tid ønsket 
å gjennomføre aliyah for å kunne være 
sammen med dem. Men Boris var aldri 
rede til å ta denne beslutningen. 

Årene gikk, men Anna gav aldri opp håpet 
om at hun en dag kunne få et hjem i Det 
lovede land. Hun ville gå til synagogen for å 
be for sitt hjertes ønske om å gjennomføre 
aliyah. Hun lengtet etter å vandre langs 
Middelhavets strender og hvile under trærnes 
skygge. Det var hennes kall, men av en eller 
annen grunn satte alltid Boris foten ned.

En dag fikk Anna oppleve trofast bønnesvar 
da Boris endelig var enig i at de kunne 
reise. De samlet sine papirer og søkte om å 
gjennomføre aliyah. Det israelske konsulatet 
utstedte deres visa og vi møtte dem dagen 
før avreise for å refundere deres utgifter til nye 
pass. Anna hadde ventet i 20 år og var svært 
begeistret over at hun snart skulle gjenforenes 
med sin familie. Vi var alle svært lykkelige!

IRINA
BASE ADMINISTRATOR 
- NOVOSIBIRSK

DE FØRSTE OG DE SISTE

En drøm ble oppfylt:  
Anna sammen med Boris.
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ARGENTINA K
arina og hennes to barn la ut på en 
reise med mål om ‘å vende tilbake’ 
til Israel fulle av forventninger og 

drømmer. Livet for denne tobarns-moren 
var en kamp. Hun måtte ta seg av sine 
foreldre som hadde lidd av kreft gjennom 
flere år, inntil de døde - og dette ødela 
hennes ekteskap. Etter at hun ble skilt 
flyttet hennes mann til Israel for å bo der.

Karina fikk høre om Ebenezer og kontaktet 
oss gjennom vår base i Buenos Aires 
for å finne ut mer om hvordan vi kunne 
bistå henne. Hun var full av tvil og vantro, 
som følge av manglende sikkerhet og 
antisemittisme i Argentina. Men hun 
ble mer tillitsfull etter at hun hadde 
møtte oss og fått fortalt sin historie.

Idag har hun og hennes barn noe 
mye mer enn en bedre framtid. Deres 
reise til Det lovede land medførte også 
at hun fant tilbake til sin ektemann 
- familien ble gjenforenet.

Mange takk til alle dere som ber og 
støtter Ebenezers arbeid finansielt.

RAUL ROUILLE 
NASJONAL KOORDINATOR 

- ARGENTINA

GJENFORENET 
GJENNOM ALIYAH!

Karina og hennes 
barn er klare til å 

gjennomføre aliyah.

Familien er 
gjenforenet.

BRASIL

CARLOS SANTOS
NASJONAL KOORDINATOR 

- BRASIL 

ET ROP OM HJELP

V
år datter døde i juli i fjor. Kort tid 
etter dette store tapet besluttet 
min kone Dione og jeg at vi ville 

reise litt for å prøve å tilpasse oss et 
nytt liv uten vår datter. På veien hjem 
fikk jeg en telefonforespørsel med en 
anmodning om vi kunne hjelpe en jødisk 
familie med å gjennomføre aliyah. 

De var kommet i en alvorlig pengeknipe 
og hadde ikke engang råd til å skaffe seg 
pass. Vi besøkte dem og bestemte oss 
for å hjelpe. I tillegg til deres basale behov, 
trengte de også trøst og veiledning.  
Mens vi hjalp dem ble jeg minnet på 
Jesaja 40,1: ‘Trøst, trøst mitt folk! sier 
deres Gud.’ Dione og jeg sørget over 
tapet av vår datter. Vi trengte selv å bli 
trøstet, men samtidig ropte denne jødiske 
familien om hjelp til å gjennomføre aliyah. 

Vi tok dette som et tegn fra Gud 
at han ønsket at vi skulle fortsette i 
denne tjenesten blant det jødiske folk. 
Vi fikk styrke fra våre sårede hjerter 
og fikk hjulpet denne familien i nød. 
Et medlem av familien har nå flyttet 
til Israel og de to andre forbereder 
seg på å følge etter henne. 
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CANADAC
anada har den fjerde største 
jødiske befolkningen i diasporaen. 
Operation Exodus har vært aktive 

her i omlag 15 år og aliyah fra Canada 
samt støtte til Ebenezers virksomhet i 
Ukraina står først på vår prioritetsliste.

Et ortodoks par fra Toronto, Daniel og Shimshon, 
gjennomførte aliyah våren 2016 noe som 
medførte at mange av deres venner plutselig 
også begynte å legge planer for å gjøre det 
samme ‘Det er noe som foregår, som om det er 
noe i atmosfæren som har endret seg!’ sa Dani.

Vi fikk erfare et oppsving i våre aktiviteter i 
fjor vår og sommer. På den annen side er 
det noen franske jøder som har emmigrert 
til Quebec, Canadas fransktalende provins. 
Vi ber om at Herren må stenge alle ‘falske 
veier for aliyah’ og dra sitt folk mot Sion.

Vårt arbeid for aliyah i 2016 inkluderte å hjelpe 
flere familier, herunder Yarom og Hadas og 
deres fem jenter – Penina, Daphna, Ayelet, 
Liat og Moriah. Fra Israel fortalte Hadas 
oss at ‘nå er vi enda mer sikre på at vi har 
gjennomført den riktige beslutningen... 
dette er vårt hjem og vår fødselsrett’.

DAVID CUMMINGS
NASJONAL LEDER 
- CANADA 

‘DET ER NOE  
SOM FOREGÅR’

Yarom og Hadas’ fem døtre 
var så lykkelige over å reise 
til Det lovede land!

FILIPPINENE 

PETE STUCKEN
ASIA PACIFIC REGION

Pastor Aijelon med 
barn fra ‘Operation 
122:6’ oppdraget.

HJERTER FOR ISRAEL!

M
indanao er den mest sydlige større 
øya på Filippinene og også den 
nest største i landet. Øya har 20 

millioner innbyggere spredt omkring 
på maleriske fjell og brede, fruktbare 
daler som er kjent for å produsere 
frukt og grønnsaker av høy kvalitet.

Pastor Aijelon og hans familie bor i Davao 
City på den sørøstlige kysten av Mindanao. 
De går ut på oppdrag inn i de nærliggende 
provinser hvor de underviser om Israel og 
aliyah til ivrige lyttere. Fokus på deres siste 
‘Operation 122:6’ var rettet mot familier og 
inkluderte undervisning rettet mot barn til å 
be om fred for Jerusalem (Psalm 122:6).

Om lag tusen kilometer mot nord, på 
Luzon, den største øya på Filippinene, 
har pastor Gary etablert trofaste 
bønnegrupper for aliyah blant medlemmer 
av sin menighet i Los Banos. Under hans 
ledelse samles bønneteam månedlig, 

hvor de benytter bønneemner som de 
har fått fra Ebenezers regionale kontor.

Etter disse samlingene mottar vi ofte 
rapporter fra pastor Gary preget av glede 
og lykke. Pris Herren for at han reiser opp 
slike trofaste bønne-partnere som går inn 
i bønnetjenesten for arbeidet med aliyah!
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INTERNASJONALT

Erklæring fra Ebenezer Operation Exodus 
vedrørende FNs Sikkerhetsråds resolusjon 
som fordømmer israelske bosettinger.

S
ent fredag ettermiddag 23 
desember 2016, ved innledningen 
av Hanukkah og julefeiringen, 

vedtok FNs Sikkerhetsråd resolusjon 
2334 med 14 stemmer for, ingen mot og 
ikke noe veto. Ebenezers internasjonale 
styre ser det slik at det ville være feil 
å tie (Jakob 4:17) om dette. Derfor 
ble følgende erklæring sendt ut: 

Vi, det internasjonale styret for Ebenezer 
Operation Exodus, sammen med 
Ebenezers arbeidere og frivillige i mer 
enn 50 land over hele verden, aksepterer 
ikke UNSC Resolusjon 2334 vedtatt 
23 desember 2016. Resolusjonen sier 
feilaktig at israelske bosettinger i Samaria 
og Judea, inkludert Øst- Jerusalem, 
ikke er ‘juridisk lovlige’ og innebærer ‘en 
skamløs krenkelse av internasjonal lov’. 
Denne resolusjonen er også på linje med 
nylige resolusjoner vedtatt av UNESCO og 
UNGA som benekter jødenes historiske 
tilknytning til Jerusalem og Israels 
historiske hjerteland. Ved å gjøre dette, 
fortsetter FN, dets underorganisasjoner 
og det store flertall av verdens nasjoner 
sin urimelige og urettferdige behandling 
av Israel, en fri og demokratisk nasjon 
basert på rettsstatens prinsipper. 

Jødenes historiske rett til deres nasjonale 
hjemland Israel ble anerkjent ved San 
Remo-avtalen fra april 1920 og Palestina-
mandatet fra juli 1922, som ble enstemmig 
godkjent av Folkeforbundet og undertegnet 
av de allierte statene. Dette gjorde disse 
avtalene til internasjonal lov som ble juridisk 
bindende for alle medlemslandene, og 
Folkeforbundets grunnregler i seg selv 
(Art. 22). Disse rettighetene er juridisk 
beskyttet av Art. 80 i FNs charter. 

Vi tror at den levende Gud, den eneste 
sanne Gud, himmelens og jordens skaper, 
er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, Israels 

Gud, og Gud og Far for Yeshua Messias 
(Jesus Kristus). Gud har utvalgt det 
jødiske folk, han har gitt dem en spesiell 
plass blant alle folk og han elsker dem 
(5. Mos. 7:6-8). Gjennom sine pakter 
med det jødiske folk, har han gitt dem 
landet Israel, inkludert hele Jerusalem, 
Judea og Samaria, som deres lovede 
land. Disse paktene med alle sine løfter 
har blitt bekreftet av Yeshua Messias’ 
død og oppstandelse (Rom. 15:8).

Vi tror at Bibelen er Guds evige 
ord, det er guddommelig inspirert, 
ufeilbarlig og fullt ut tilstrekkelig for alle 
forhold vedrørende tro og livsførsel 
(2 Tim. 3:16-17; 2 Peter 1:20-21).

Derfor anerkjenner vi det jødiske folks 
rett til å vende tilbake til Israel og til å bo i 
Israel, inkludert hele Jerusalem og i Judea 
og Samaria, i samsvar med Bibelen.

VI ERKLÆRER:

1. Gud elsker Israel og det 
jødiske folk med sin evige og 
permanente kjærlighet, slik den 
proklameres i Jeremia 31:3-9.

2. Guds pakt med Abraham og hans 
etterkommere, som det står skrevet 
i 1. Mos. 12:3, viser at de folk og 
nasjoner som velsigner Israel vil 
bli velsignet av Gud og de folk og 
nasjoner som forbanner Israel vil bli 
forbannet av Gud. Gud gir en alvorlig 
advarsel til enhver nasjon som går 
mot Jerusalem i Sakarja 12:1-9.

3. Gud har inngått en evig pakt med 
Israel, hvor han gir Israels land 
til det jødiske folk som deres arv 
og evige hjemland. Gud er trofast 
og holder sine løfter for alltid (1. 
Mos. 17:7-9; Salme 105:8-11).

4. Aliyah, som betyr det jødiske folks 
tilbakevending til deres eldgamle 
hjemland Israel, og gjenfødelsen 

EBENEZER OPERATION 
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sitte stille uten å reagere på de falske 
og urettferdige påstandene fra UNSC 
Resolusjon 2334. Historien lærer oss 
at unnlatelsessynder er like alvorlige 
som bevisste synder. Den mest 
vanlige unnlatelsessynd er å tie når et 
enkeltmenneske, en gruppe eller en nasjon 
behandles på en måte som preges av 
fordommer, undertrykkelse eller forfølgelse. 
Derfor står vi sammen med Israel for 
dets rett til å bestemme fremtiden for det 
jødiske folk, for retten til å forsvare seg 
selv og til å bo innenfor trygge grenser.

Vi står sammen med Israel!

Medlemmer av styret for Ebenezer 
Emergency Fund International 

av staten Israel er uttrykk for Guds 
oppfyllelse av de bibelske profetier. 
Derfor er det Gud selv som har gitt 
det jødiske folk retten til å bo og 
ha fremgang i Israel, inkludert hele 
Jerusalem, Samaria og Judea (Esekiel 
kapittel 36 & 37; Jesaja 11:11-12).

5. Jerusalem, komplett og forenet, er 
Israels evige hovedstad. Gud har gitt 
oss en alvorlig advarsel i Joel 3:6-7 
& 21-26 til enhver nasjon eller folk 
som prøver å dele Jerusalem eller 
Israel, eller å spre det jødiske folk 
fra deres rettmessige bosteder.

6. Gud kaller alle nasjoner og regjeringer 
til å anerkjenne Israels rett til å 
eksistere, i samsvar med Sakarja 2:8.

7. Vi støtter nasjonen Israel, dets rett 
til å eksistere i fred og rett til å ha 
fremgang, samt retten til å forsvare sitt 
folk mot alle trusler fra dets fiender.

DERFOR BØNNFALLER VI alle verdens 
nasjoner og deres regjeringer om å støtte 
Israels ubestridte rett til å eksistere i 
landet som Gud har gitt det jødiske folk 
samt retten til Jerusalem som landets  
evige, komplette og udelte hovedstad.

Israels Herre og Gud er trofast - Han 
vil beskytte Sitt folk. Likevel vil vi ikke 

Vær med å be sammen med oss:  
 
Herre Gud, Israels klippe, takk 
for at du har utvalgt det jødiske 
folk, Israels land og Jerusalem for 
dine evige hensikter. Vi velsigner 
ditt folk og landet. Vi ber om fred 
for Jerusalem. Vi ber også for 
tilbakevendingen av ditt folk fra 
alle nasjoner til hele landet som du 
har gitt til dem.
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ISRAEL

‘Jeg vil samle dere fra folkene og sanke 
dere fra de landene som dere er spredt i, 
og jeg vil gi dere Israels land.’ Esekiel 11:17

L
iubov, en ung ny immigrant fra Ukraina, 
ba oss om hjelp i begynnelsen av 
oktober i fjor, på selveste  Rosh 

HaShanah (jødisk nyttår). Hun forklarte 
at den offentlige pengestøtten i form av 
absorpsjons-penger var forsinket som 
følge av høytidene. Derfor hadde hun ikke 
noen penger til å kjøpe mat for.  

Liubov så nedstemt ut da hun kom til vårt 
kontor. Hun kom til Israel i juli 2016 på et 
studieprogram som også inkluderte et 
intensivkurs i hebraisk og undervisning om 

Israels og jødedommens historie. 
Etter å ha fullført dette programmet 
besluttet hun å gjennomføre aliyah. 

Hun leide en leilighet sammen med 
noen venner i Jerusalem og var på 
jakt etter arbeid. Livet i Ukraina er 
hardt og Liubov kunne ikke se hverken 
håp eller framtid for seg der, derfor 
bestemte hun seg for å flytte til Israel 
på permanent basis, til tross for at 
det medførte at hun måtte forlate sine 
foreldre. De har ikke noen planer om å 
gjennomføre aliyah og hun savner dem. 
Derfor ba hun oss å be for dem - be 
om at de måtte forandre mening.  

Etter å ha lyttet til Liubovs historie 
velsignet vi henne med en matpakke og 
et ullteppe vi hadde fått. Da hun kom 
til oss rett før Rosh Ha-Shanah gav vi 
henne også honning som tradisjonelt 
blir spist sammen med epler under 
denne høytiden. Hun takket oss for all 
vår assistanse og vi var glade over å se 
at hun var mye gladere da hun forlot 
vårt kontor med et smil om munnen. 

Da vi ringte henne en måned senere sa 
Liubov at hun hadde fått jobb i Eilat og 
hadde flyttet dit. Vi er takknemlige over 
at vi fikk oppmuntret og hjulpet henne da 
hun hadde utfordringer med overgangen 
til et helt nytt land. Vi gir all ære til 
Gud som har satt oss i stand til å vise 
kjærlighet og gi trøst til hans folk, som 
nå kommer tilbake til Det lovede land.

NATALIA
JERUSALEM KONTORET

Liubov (under til 
venstre): De er mye 

lykkeligere nå.

VI OPPMUNTRET LIUBOV

Find more information & to view the promo film: www.engage-israel.org (*excl. flights & some lunches. Price subject to change)
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Ebenezer Operation Exodus 
International & UK Offi ce
PO Box 9103, Bournemouth
BH1 9DA, UK
+44 (0) 1202 294455
enquiries@ebenezer-ef.org
www.operation-exodus.org

Ebenezer Emergency Fund Norge
Operasjon Exodus v/ nasjonal koordinator 
Jon Olav Østhus — 4164 Fogn
Telefon: 51 71 09 87 
Mobile: 908 808 73 
E-post: jonolavosthus@gmail.com 
Internet: www.eefn.no
Bankkonto: 7877.08.11650

Vår visjon er å være tjenere og forbedere 
for Herren, gjennom å hjelpe det jødiske 
folk med å vende tilbake til Israels land 
fra alle nasjoner og proklamere Guds 
rikes hensikt med deres gjenkomst.

Alle artikler i denne publikasjonen: Copyright 
© Ebenezer Emergency Fund International 
mars 2017. Operation Exodus er den 
operasjonelle delen av Ebenezer Emergency 
Fund International. Det begynte i 1991 med 
bare tre personer, nå er vi representert i 50 
land over hele verden.


