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VI ØNSKER Å BRINGE ÆRE 
TIL HANS NAVN!

“Hittil Har 
Herren 
Hjulpet oss.”

1 SAMUEL 7:12

En kristen tjeneste som hjelper jøder å vende tilbake til Israel
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INTERNASJONALT

‘…holder fast ved ham som er hodet. Fra 
ham er det jo legemet vokser Guds vekst, 
hjulpet og holdt sammen av bånd og ledd.’ 
Kolosserne 2:19

T
juefem år, et kvart århundre, og 
en nokså vanlig definisjon på en 
generasjon. På alle måter må vi kunne 

si at Ebenezer Operation Exodus i 2016 
har passert en viktig milepæl. 

Under en bønnekonferanse i Jerusalem i 
januar 1991, mens Israel var gjenstand for 
rakettangrep fra Saddam Husseins regime i 
Irak, talte Herren til Gustav Scheller: ‘Nå er 
tiden inne til å bringe mitt jødiske folk hjem til 
Israels land.’

Under denne ekstraordinære Gud-valgte 
hendelsen ble Ebenezer Operation Exodus 
født. Fra Gustavs kontor i Bournemouth, 
England, begynte arbeidet med å iverksette 
de første skrittene for å ta kontakt med 
jøder og Aliyah-flighter kunne begynne. 
«Fiskefeltet» var det tidligere Sovjetunionen, 
hvor hundretusener av dem var klar til å 

gjennomføre aliyah. Det var også mange 
flere tusen som ventet på noen som kunne 
komme til deres bygd eller by for å hjelpe 
dem til å reise, som kom for å minne dem om 
at Israel fremdeles er deres lovede land, at 
nå var tiden kommet for dem til å velge Israel 
som sitt nye hjemland. Og at Ebenezer var 
der for å hjelpe dem!

Frivillige ‘fiskere’ reiste rundt på de store 
viddene i Ukraina, Russland, Sentral-Asia 
og videre ut. Etter de første Aliyah-flightene 
åpnet det seg en mulighet med en skipsrute 
fra Odessa til Haifa. Jødene reiste hjem med 
skip og de kunne ta med seg mesteparten av 
sine eiendeler.

Så det begynte med en beskjeden 
tilstedeværelse i Bournemouth, men etter hvert 
vokste arbeidet sterkt med baser over hele 
FSU. Det å lokalisere dokumenter og få utstedt 
aliyah visa var ofte vanskelig og tidkrevende, 
men våre team var utholdende. Med fly og skip 
har vi hjulpet olim med å gjennomføre reisen 
til Israel. I januar dette året passerte antall olim 
som har fått hjelp av Ebenezer 150,000 jøder.

PETE STUCKEN
STYRELEDER FOR EBENEZER 

EMERGENCY FUND
INTERNATIONAL

HOLDE FAST VED  
HAM SOM ER HODET!

I 2015 anmodet Ebenezers internasjonale 
styre om at vi skulle forsøke å lage en ny 
logo til erstatning for den logoen vi nå har 
benyttet en stund. Styret ønsket at den nye 
logoen skulle: 

 ų Reflektere vår tjenestes fundament og 
historie. 

 ų Inkludere tjenestens navn Ebenezer 
Operation Exodus.

 ų Kunne benyttes over hele verden. 

Juan Saborido, vår unge designer, tilnærmet 
seg denne instruksen under bønn og 
begynte med å lese Gustav Schellers bok 

‘Operation Exodus’. Han kom til Samuels 
vitnesbyrd i 1. Samuel 7:12 hvor det sies: 
«Hittil har Herren hjulpet oss.» «Vi sendte ut 
noe enkelt materiell som forklarte hva vi følte 
vi måtte gjøre, vi kalte det Operation Exodus 
og etablerte Ebenezer Emergency Fund for 
å administrere det.»

Som dere kan se fra de to figurene, 
inkluderte og foredlet Juan de følgende 
elementer for å produsere den nye logoen 
som det internasjonale styret fikk presentert 
og som ble godkjent. I løpet av de neste 
måneder vil den nye logoen bli tatt i bruk 
gjennom hele vår virksomhet.

NY INTERNASJONAL LOGO
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Utelukkende som følge av Den allmektige Guds 
nåde, står vi på videre i dette herlige arbeidet 
med å bringe jøder i eksil hjem til Israel. Våre 
‘fiskere’ er nå også aktive i Europa, USA 
og Latin Amerika. Nå har vi representanter i 
omlag 50 land. I hvert enkelt av disse har vi et 
ansvar for å reise opp bønnepartnere for aliyah, 
proklamere Guds profetiske hensikter for Israel 
overfor kirken og gi praktisk assistanse og 
humanitær hjelp til jødene hvor som helst og 
når som helst behovet måtte oppstå. 

Når vi nå passerer denne 25-års milepælen, 
stanser vi opp og spør: Hvem er vi? Hva er 
vi kalt til å være? Vi er kalt og utstyrt for å 
vise den uselviske, dynamiske kjærlighet og 
gjenopprettelseskraft hos en Gud som også er 
Israels forløser, gjenoppretteren, legen, den Ene 
som gjør ting riktig og som alltid oppfyller det 
han har lovet.

Når vi hjelper jødene hjem ønsker vi å være 
slike som uttrykker og reflekterer Jesu 
karakter, hodet som vi alle er tilknyttet. Vårt 
forhold til hverandre må være som friske 
ledd og bånd som skaper gode forbindelser 

mellom de mange ulike funksjonelle lemmer 
på Kristi legeme. 

Vi holder oss tett til Jesus, hodet, fordi det er 
bare da vår vekst vil komme fra GUD – og det 
er den eneste veksten vi ønsker å være med 
på. Bare da vil vi være riktig posisjonert for å 
kunne oppfylle vårt kall: Å be for, samt hjelpe 
det jødiske folk etter hvert som de vender hjem 
fra alle verdens kanter. 

Dette bringer ære til Hans hellige navn!

NY INTERNASJONAL LOGO
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Ebenezers navn betyr:  
Hebraisk: bokstavelig hjelpestein. 
Alteret som Samuel bygget mens han sa:  
‘Hittil har Herren hjulpet oss.’ 

Ved å splitte formen og myke opp rommet ved 
å knytte den opp mot menorahen, oppnår vi 
en dobbel symbolikk, en skjult menorah, og  
en skikkelse i tilbedelse.

altar simplification

OPERATION EXODUS
EBENEZER

Symbolikk: 
Ved å benytte anerkjente jødiske symboler, 
forsøker vi å frembringe en vennlig holdning 
overfor jødiske samfunn og organisasjoner uten 
å gå på kompromiss med vår kristne identitet.

menorah altar combination

hexagramcombination

Øverst: Mediterranean Sky 

var det første skipet som ble 

benyttet av Ebenezer.

Under: Deltakere på 

Engage:Israel



‘INTERNASJONALT v
i er bare ordinære mennesker, men 
vi tjener en ekstraordinær Gud!’ 
pleide vår avdøde grunnlegger 

Gustav Scheller å si — bare tjenere for 
den høyeste Gud. Vi står i ærefrykt når vi i 
disse dager feirer 25 år for Guds mirakler, 
vi får være med å oppfylle det som Han 
hadde profetert til sitt paktsfolk: Å bringe 
dem tilbake til Det lovede land, og at vi 
som er troende skulle hjelpe dem til å 
gjøre dette. (Jesaja 43:5–7, Jeremia 23:3).

Gud kalte Operation Exodus til tjeneste under 
nærmest umulige omstendigheter: Under 
et møte med 120 forbedere som satt i et 
bomberom i Jerusalem med gassmasker på, 
midt under den første Gulfkrigen. Men det var 
Hans timing og Han gjorde det umulige mulig! 
Slik ble denne tjenesten født i bønn, og det 
har forblitt selve livsnerven i alt vi gjør. Vi er 
dypt takknemlige over å ha så mange avgjorte 
forbedere over hele verden.

Herren har gitt oss redskaper som charterfly 
og skip (Jesaja 60:8–9), slik at vi kan være 
tjenere og hjelpe til med å oppfylle det som 
profetene har forutsagt. Han kalte mange 
frivillige til å assistere det jødiske folk med å 
vende tilbake til sitt virkelige hjemland, Israel 

(Jesaja 49:22). Seilingene fra Odessa til Haifa 
i løpet av en periode på 12 år sendte et sterkt 
signal til kristne over hele verden om at nå var 
tiden kommet hvor Gud bringer jødene tilbake 
til Israel (Jeremia 31:10). Paulus erklærer i 
Romerbrevet 15:27 at det er vår plikt å støtte 
det jødiske folk og Jesaja 62:10 kaller oss til å 
forberede veien for dem.

Vi undrer oss over hvordan Herren gav oss en 
slik tjeneste ved at vi nå har fått fotfeste i mer 
enn 50 land. Han har gitt oss det som trengs 
finansielt gjennom troende over hele verden 
slik at vi så langt har vært i stand til å hjelpe 
mer enn 150,000 jøder med å gjennomføre 
aliyah gjennom de siste 25 år, samt bringe 
hjelp og trøst til mange tusen gjennom våre 
humanitære hjelpeprogram i det tidligere 
Sovjetunionen. For et vidunderlig kristent 
vitnesbyrd om kjærlighet og omsorg overfor 
Guds utvalgte folk!

Etter hvert som vi bringer ære til Hans navn, 
står vi i undring og takknemlighet overfor 
det privilegium det er å være Israels Guds 
medarbeider i denne spennende profetiske 
oppgaven med aliyah. Kjære bønnepartnere, 
støttespillere og medarbeidere – dere er en del 
av dette mirakelet!

VI STÅR I ÆREFRYKT!

Øverst: Frivillige i FSU 
står klar til å hjelpe olim 

på en jernbanestasjon før 
de skal ta fly til Israel.

Ebenezer aliyah seiling.

MARKUS J. ERNST
PRESIDENT FOR EBENEZER

EMERGENCY FUND 
INTERNATIONAL

‘
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VI STÅR I ÆREFRYKT!
UKRAINAe

r dette Ebenezer Fund? Er dere 
fremdeles i Ukraina?’ spurte stemmen 
i telefonen. Da vi svarte at vi fremdeles 

virkelig var i aktivitet der, ble innringeren 
veldig emosjonell og hadde vanskelig for å 
holde tårene tilbake: 

‘Vær så snill og hjelp oss!’ bønnfalt han. ‘Mitt 
navn er Vladislav, og vi bor i Lugansk. Vi har ti 
barn – vår eldste sønn fyller 18 år om to uker. 
Vi er svært redde fordi separatistene i Lugansk 
kan komme til innrullere ham i deres hær og 
sende ham til krigsområdene. Vi fryktet at dere 
hadde forlatt Ukraina som følge av krigen. Vi 
ønsker å flytte til Israel og dere er de eneste 
som kan hjelpe oss!’

Vi gjorde noen undersøkelser og det viste 
seg at denne familien virkelig var i en veldig 
vanskelig situasjon. Vladislavs barn var, i 
henhold til den israelske loven om rett til å 
vende hjem til Israel, den siste generasjon av 
sin familie som hadde rett til å gjennomføre 
aliyah. Men for å få til dette, måtte de reise før 
deres eldste sønn fylte 18 år, og det var bare 
14 dager igjen! Stakkars Vladislavs kone, hun 

gråt mens hun vurderte muligheten for å reise 
uten sin eldste sønn. Følelsene som denne 
situasjonen skapte rev og slet i hjertene til alle 
som var involvert. Vi måtte handle raskt, men 
med følsomhet. Enhver forsinkelse ville kunne 
ha permanente konsekvenser for familien. Vi ba.

Det første vi måtte gjøre var å evakuere familien 
fra Lugansk. Etter en risikabel reise for å finne 
et trygt sted å krysse grensen, klarte vi å bringe 
hele familien til Kiev, hvor vi overleverte deres 
dokumenter til den israelske konsulen. Deretter 
ventet vi alle på deres tillatelse til å gjennomføre 
aliyah. Det var en prøvelsens stund både for oss 
og familien, men til sist kom de gode nyhetene! 
Søknadene ble innvilget og Vladislavs familie 
gjennomførte aliyah tre dager før deres eldste 
sønns 18 årsdag! For et mirakel! Gud er trofast.

Vær med å be for vårt team i Ukraina 
mens de fortsetter å hjelpe desperate 
jødiske familier med å slippe unna 
krigssonen og flytte til Israel. Vær også 
med å be om at Herren må velsigne oss 
med det vi trenger av økonomiske midler 
for å fortsette dette arbeidet.

YANYA
UKRAINA TEAM

DET MIRAKELET  
DE TRENGTE!

 

Vladislav og  
hans familie 
gjennomfører aliyah.

‘
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UKRAINA v
år sønn og hans familie har vært i Israel 
en stund,’ fortalte Leonid oss, ‘men vi 
har også en datter her i Ukraina som 

trenger oss.’ Dette var en felles grunn for at 
de begge utsatte beslutningen om hvorvidt 
de skulle gjennomføre aliyah.

Beslutningen ble endret over natten da en 
granat landet bare 100 meter fra deres hjem 
i Donetsk, en by som ligger i sentrum av 
krigshandlingene i den østlige delen av Ukraina. 
Leonid og hans kone Olga, var i sjokk. Ingen 
ble skadet, men farene de alle var utsatt for, ble 
veldig åpenbare.

Paret søkte vår hjelp. Etterat deres søknad om 
å gjennomføre aliyah var behandlet, hjalp vi 
dem gjennom kontrollpunkter og kjørte dem til 
jernbanestasjonen hvor de tok toget til Kiev. De 
var svært takknemlige for vår hjelp; de kunne 
ikke skryte nok av vår sjåfør Vladimir, som de 
sa viste dem omsorg som om de var nære 
slektninger, og også bar deres tunge bagasje. 
‘Vi ønsker dere alle Guds velsignelse,’ sa 
Leonid da de gikk ombord i toget.

Byen Dnepropetrovsk har et av de 
største jødiske samfunn i Ukraina. Vi 
åpnet nylig et kontor der – vær med å be 
for vårt arbeid.  

TATIANA
DNEPROPETROVSK 

BASELEDER

EN GRANAT FØRTE TIL AT 
DE SKIFTET MENING

Øverst: Våpenrester  
samlet sammen fra  
konflikten i Ukraina.

Til høyre: Leonid og Olga 

Nederst til høyre: 
Irina ser fram til  

et bedre liv i Israel.

ALIYAH DEMPER HENNES SMERTER

I
rina var ikke fremmed for smerter og 
problemer. Hennes sønn hadde fått en 
kreftdiagnose da han var 12 år gammel 

og han døde dessverre da han var 21. Hun 
hadde arbeidet i en skjønnhetssalong, 
men da konflikten mellom separatistene 
og regjeringsstyrker brøt ut i den østlige 
delen av Ukraina, stengte eieren salongen 
og forlot byen. Dette førte til at Irina ble 
arbeidsløs. 

Men hun var en godhjertet kvinne. Derfor brukte 
hun tiden til å hjelpe de gamle i sitt nabolag. 
Men det var vanskelig å leve uten fast inntekt.

Irina hadde slektninger i Israel og kontaktet vårt 
kontor for å se om vi kunne hjelpe henne med 
å gjennomføre aliyah. Vi gav henne finansiell 
hjelp til å skaffe seg pass og kunne reise til 
konsulatet. Hun var svært takknemlig overfor 

oss, ikke minst for den emosjonelle støtte vi 
også gav henne, fordi hun hadde kjent seg 
isolert. Endelig kom dagen for hennes Aliyah-
flight. En lokal pastor som hjelper oss, kjørte 
henne til flyplassen. Hun ønsket oss Guds 
velsignelse og fremgang. Måtte hun få et godt 
liv i Israel!

‘
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RUSSLAND

KASAKHSTANp 
å veien til flyplassen fortalte åttini år 
gamle Taisia meg historien om sin 
familie. Hun innrømmet at hun hadde 

vært motvillig overfor å flytte til Israel på 
permanent basis, men hun hadde et sterkt 
ønske om å få se sitt oldebarn, Victoria, 
som var flyttet til Israel noen år tidligere. 

Victorias mor hadde tilslutt overbevist Taisia 
om at det ville være bra om de alle kunne 
flytte. Derfor bestemte hele familien seg for 
å gjennomføre aliyah. Som følge av sin høye 
alder, var hun sengeliggende ganske lenge. 
En stund så det ut til at hennes drøm ikke 
kunne realiseres. Men Taisias datter fortsatte 
med å forberede deres søknad. 

Nå er Taisia, hennes barnebarn og 
svigersønn i Israel. Hennes datter, som 

ble igjen i Kasakhstan for å selge deres 
to leiligheter, forventes å bli forenet med 
dem snart. Følgelig vil fire generasjoner bli 
gjenforenet i Det lovede land!

ZHANSOLU
LEDER I KASAKHSTAN

SAMMEN IGJEN I ISRAEL

ET SPESIELT ØYEBLIKK

KONSTANTIN & ALYONA 
LEDERE I KHABAROVSK

d 
a vi sa våre farvel til Valentina på 
flyplassen i Khabarovsk før hennes 
aliyah-flight, dukket det opp et kjent 

jødisk ansikt. Natalia, Valentinas datter, 
hadde tatt fly fra Israel for å følge sin mor 
til hennes nye hjemland! Natalia hadde 
gjennomført aliyah to år tidligere.  

Seks måneder tidligere hadde 
Valentina gått igjennom sin 
søknadsprosess for aliyah. Hun 
var henrykt da hennes israelske 
visa ble utstedt. Hun kunne 
ikke vente til tidspunktet for 
gjensynet med Natalia, denne 
gang i Det lovede land. Det 
var et veldig rørende øyeblikk 
da Natalia kom til Khabarovsk. 
I innsjekkingsområdet gav 
de hverandre mange varme 
klemmer – vi fikk også noen! 
Det er alltid et spesielt øyeblikk 
når ulike generasjoner blir 
gjenforenet på deres vei til et 
nytt liv i Israel, til landet som Gud 
har lovet dem.

Vi ønsket dem god og trygg reise og håper 
at Valentina vil finne seg vel til rette i sitt nye 
hjemland og være lykkelig.

Vær med å be for våre team – om at de må 
få bidra til at flere familier blir gjenforenet i 
deres virkelige hjemland, Israel.

Til venstre: En drøm  

blir til virkelighet for 

Taisia (i midten).
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EUROPA I
de siste 25 årene har vi sett at Guds 
mektige hånd har vært i virksomhet 
for å bringe jødene hjem til Israel. Det 

startet med ‘landet i nord’ (det tidligere 
Sovjetunionen), men for noen få år siden 
begynte et skifte som også inkluderte jøder 
fra andre land (Jesaja 43:5–6).

Vår internasjonale struktur i Sentral-Europa er 
i hovedsak på plass og teamene i vår region 
arbeider godt sammen. Med et bakteppe 
preget av en sterk økning i antisemittiske angrep 
i Europa, avholdt Ebenezer sin første store 
sentral-europeiske konferanse, ‘Israel forløst’, 
i Ambilly, Frankrike, i juni i fjor med ledere, 
forbedere og støttepartnere fra 15 nasjoner. 
Formålet var å lovprise, be og søke Herrens ord 
vedrørende aliyah for vår tid.

Angrepet på jøder i Paris var ikke bare et sjokk 
for Frankrike, men også for hele Europa og 
store deler av den øvrige verden. I 2014–15 
var det en sterk økning i aliyah fra Frankrike. 
Massakren i Paris i november i fjor ventes å 
føre til ytterligere vekst blant dem som vil reise. 
Gjennom samarbeid med jødiske organisasjoner 
og samfunn, har vårt team i dette landet blitt 
stadig mer kjent blant de franske jødene. I fjor 
hjalp vi mer enn 500 av dem til å gjennomføre 
aliyah — noe som utgjør nærmere 10% av det 
totale antallet olim fra Frankrike.

Vi ser også en vekst i aliyah fra Tyskland. Vi 
takker Gud for vår andre og tredje gruppe-flight 
for aliyah fra Tyskland den siste dagen i august 

2015! Vårt tyske team har et svært godt forhold 
til Jewish Agency og flere aliyah-flights er 
planlagt i 2016.

Den første aliyah-flight fra Italia fant sted i juli i 
fjor. Vi har hatt en følelse av at 2015 ville markere 
starten på vår tjeneste for aliyah her, men det 
har langt oversteget vårt teams forventninger. 
Flere aliyah-flights er planlagt for 2016.

Vårt team i Nederland hjelper jødiske familier 
med å gjennomføre aliyah ved å laste kontainere 
og bringe de som skal hjem til flyplassen. Våre 
team i UK, Belgia og Sveits har også assistert 
jødiske familier med å flytte til Israel. Relasjoner 
til jødene og deres organisasjoner, samt hjelp 
med aliyah, øker i disse landene.

Vi er så takknemlige for alle forbedere og 
finansielle gaver fra Afrika, særlig Sør-Afrika, 
Burkina Faso og Den demokratiske 
republikken Kongo, hvor vi har etablert 
trofaste Ebenezer-team. De er mye involvert i 
undervisning blant kristne og menigheter om 
Guds plan for Israel og dette med forbønn for 
aliyah. De har også muligheter for å slippe til i 
radio og på TV.

URS KÄSERMANN
UTVIKLINGSLEDER

 ET SKIFTE MOT VEST

Øverst: Vi hjelper til med 
å laste en kontainer for 

hollandske olim.

Nederst til høyre:  
Olim med sine  

israelske ID-kort.
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LATIN-AMERIKAF
jorten mexicanere tok det siste 
Lufthansa-flyet til Tel Aviv i januar 1991 
før utbruddet av Den første Gulfkrigen. 

Formålet var å slutte seg til avgjorte 
troende fra 24 nasjoner i forbindelse med 
den årlige bønnekonferansen i Jerusalem. 
Ingen så for seg at de skulle være vitne til 
den dramatiske fødselen av Ebenezer  
Operation Exodus.

I dag, ved Guds nåde og vilje, arbeider 
Ebenezer i 12 latin-amerikanske land, med 
pastorer, ledere og hundrevis av troende, 
ikke bare i Mexico, men også Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Paraguay, Peru og 
Venezuela har blitt en del av familien som 
forplikter seg i tjenesten for å hjelpe jødene 
med å vende hjem til Israel. Vi har etablert 
representasjonskontorer som samarbeider 
tett med Jewish Agency. En nøkkelbegivenhet 
fant sted i Buenos Aires, Argentina i desember 
2014, da vi innviet vår første operasjonelle base 
i Latin-Amerika til Herren.

De siste 25 årene med kontinuerlig og 
fokusert forbønn har vært sentralt for å 

overvinne motstanden, forberede veien for det 
jødiske folk gjennom nasjonal omvendelse, 
bønnevandringer på grensene, i havner og 
andre strategiske steder og ved å etablere 
trofaste forbønns-grupper.

Vårt hovedfokus for aliyah gjennom de siste fem 
årene har vært Argentina, Brasil og Venezuela, 
hvor vi har bygget opp team med dedikerte 
representanter og frivillige for å sette oss i stand 
til å gi kjærlighet, trøst og praktisk assistanse 
til det jødiske folk. Penger til arbeidet skaffes til 
veie av lokale menigheter.

Vi proklamerer Guds rikes hensikter for 
Messias’ legeme når det gjelder aliyah, 
gjenopprettelsen av Israel og Herrens 
gjenkomst, samtidig som vi opponerer mot 
erstatningsteologien, antisemittisme og 
arroganse i kirken overfor Israel.

I tillegg til at vi fortsetter å støtte den 
internasjonale tjenesten for dagene som 
kommer, står vi overfor en stor utfordring med 
de 625,000 jødene som bor i Latin-Amerika, 
samt flere millioner latinamerikanere som har 
jødiske aner. De trenger alle å høre fra oss at 
Herren, Israels Gud, kaller dem hjem til deres 
eget land, Israel, slik at han kan manifestere 
sin hellighet gjennom dem innenfor 
nasjonenes synsvinkel.

HERIBERTO GONZÁLEZ
REGIONAL KOORDINATOR
FOR LATIN-AMERIKA

VI GJØR FRAMSKRITT  
I LATIN-AMERIKA

Til høyre: De reiser hjem 
fra Argentina (til venstre).

Under: Møte med Jewish 
Agency.

Copyright © 2014 Gaston Cabrera Arista.
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ASIA PACIFIC d
a Herren spredte Israels folk blant 
‘alle nasjoner’ (Lukas 21:24) gjorde 
han en grundig jobb. Mens jeg var 

i Penang, Malaysia, i 2012 i forbindelse 
med et regionalt styremøte for Operation 
Exodus, ble vi tatt med til en gammel jødisk 
gravplass. Gravsteinene var vitne om at 
det en gang hadde vært et jødisk samfunn 
der, et sted jeg forestilte meg måtte være 
for fjernt for dem til å bli spredt til. Jeg tok 
beviselig feil – gravminnene var klare nok.

Jeg tenkte på hva som hadde skjedd med 
dette samfunnet og konkluderte med at 
det ikke lenger eksisterte. Nå ser det ut til 
at dette bare er et fotspor i historien fordi 
etterkommerne til dem som er gravlagt har 
gått videre — kanskje har noen av dem flyttet 
hjem til Israel. Noe som bringer meg til dette 
punktet: Herren, Israels Gud, som var trofast 
mot sitt løfte om å iverksette sin trussel om 
å spre det jødiske folk som følge av deres 
konsistente ulydighet, er nå tilsvarende trofast 
og grundig med å iverksette sitt løfte om å 
samle dem igjen fra alle nasjoner som følge av 
hans nåde (Salme 102:13; Jesaja 54:7–8).

Derfor kan vi i Ebenezer Operation Exodus 
i dag høre profeten Jeremia rope ut: “Hør 
Herrens ord, alle folk! Forkynn det til de fjerne 
kyster og si: Han som spredte Israel, skal 

samle det og vokte det, som en hyrde vokter 
sin flokk.’” (Jeremia 31:10).

Her i Asia Pacific-regionen er vi blant de kyster 
som ligger lengst borte fra Israel. Likevel ser vi 
at Ebenezers arbeid i Australia, New Zealand, 
Malaysia, India, Japan, Indonesia, Filippinene, 
Thailand, Fiji og mange andre steder, 
fortsetter å vokse etterhvert som vi bygger 
nye nettverk for å kunne reise opp enda flere 
bønnepartnere og praktisk støtte for denne 
Gud-bestemte endetids- innsamling av det 
jødiske folk. Vi takker enhver person i alle land 
som på en eller annen måte engasjerer seg i 
dette mektige arbeidet — takk for det du gir 
avkall på for å hjelpe til med denne tjenesten. 
Når Jesus kommer tilbake, vil han si til oss alle: 
‘Vel gjort, dere gode og trofaste tjenere!’

NIGEL WOODLEY
STYRELEDER 

EBENEZER NEW ZEALAND

VI SAMLER HANS  
SPREDTE FOLK

Til høyre  
(over og nedenfor):  

Bnei Menashe jøder 
fra India.
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BØNNv
år tjeneste innenfor Ebenezer 
Operation Exodus ble født i januar 
1991 under den internasjonale 

bønnekonferansen i Jerusalem hvor 120 
forbedere fra 24 nasjoner deltok. Gjennom 
denne uken begynte Saddam Hussein sine 
scud-rakettangrep på Israel. Under disse 
omstendigheter talte Herren til Gustav 
Scheller, grunnleggeren av vår tjeneste, 
med ord som ble bekreftet av konferansens 
lederskap: ‘Nå er tiden kommet for å hjelpe 
det jødiske folk hjem fra landet i nord.’

Det første budskapet som fremkom under 
konferansen, fra Jeremia 1:12, var veldig 
relevant for dem av oss som var kalt til å be for 
denne nyfødte tjenesten: ‘For jeg vil våke over 
mitt ord, så jeg fullbyrder det.’

Bønn er midt i hjertet av denne tjenesten. Veldig 
tidlig lærte vi viktigheten av felles bønn med 
dens forpliktelse overfor Herren og hverandre. Å 
lære hvordan vi kan be sammen i små grupper 
inkluderer også at vi legger fra oss vår egen 
agenda, for å kunne ta til oss det som ligger på 
vår Fars hjerte. Det finnes en spesiell styrke i det 
avtalte åndelige fellesskap som innebærer at 
bønnen blir ‘vår’. Vi har erfart at det er ‘vi’ som 
ber og ikke ‘jeg’ (alene) i våre grupper.

Herren har lært oss å opphøye Hans navn 
sammen med Hans ord over enhver vanskelig 
situasjon vi måtte komme opp i (Salme 
138:2); derfor er proklamasjon av hans ord og 
erkjennelsen av Guds rustning en viktig del av 
vårt bønnearbeid mens vi kjemper mot fiendens 
knep og bedrag (Ef. 6:11).

I Jesaja 62:10 leser vi: ‘Dra inn gjennom 
portene! Rydd veien for folket! … Bygg opp 
veien! Rens den for stein…’ Dette skaffer oss et 
mandat fra Skriften for det kall som Herren har 
gitt til Ebenezer Operation Exodus om å bygge 
hovedveier for aliyah i Ånden. Det innebærer 
også en krig i Åndens verden med salvede 
bønneinitiativ hvor fokus er på spesifikke 
regioner eller land (2 Kor. 10:3–6).

Vi blir ofte ledet til å appellere til vår himmelske 
Far om å frigjøre sine engler for å gjennomføre 
en åndelig krig i tråd med hans ord (Salme 
103:20-21).

Takk til alle dere som står sammen med oss på 
denne bønne-reisen for Ebenezer! Vi vil gjerne 
oppmuntre dere til å gå sammen med oss også 
i den nye fasen av dette arbeidet.

BØNN ER VÅRT HJERTESLAG!

Øverst: Ebenezer ble født under 
en bønne-konferanse.

Til venstre: Bønn i Russland.

JOAN THOMAS
BØNNE TEAM
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Tur Guide: Hanna Ben Haim

Ledere: Urs Käsermann  
og Johannes Barthel

DEN 4. INTERNASJONALE TUR TIL ISRAEL
1 – 11 September 2016

Hoteller: Tel Aviv, Genesaretsjøen og 
Jerusalem

Tour Price: 1899.- US$  
Flybilletter er ikke inkludert 
www.operation-exodus.org/tour-book

FRANKRIKEu 
nder vår siste konferanse i Jerusalem 
annonserte vi åpningen av et nytt 
kontor i Paris i februar dette år for 

å støtte vårt team i Frankrike og det 
voksende arbeidet for aliyah.

Jewish Agency rapporterer om et økende 
antall antisemittiske angrep. I 2015 
gjennomførte 7,900 jøder aliyah fra Frankrike 
– det høyeste tallet noensinne. Ebenezer 
Operation Exodus, i samarbeid med Christians 
for Israel International og Jewish Agency, 
utvider sitt arbeid i Frankrike. Det nye kontoret 
er en del av våre ekspansjonsplaner for 2016.

70% av Frankrikes 600,000 jøder bor i Paris-
regionen og åpningen av vårt nye kontor er et 
betydelig strategisk skritt for Ebenezer i dette 
landet. Elizabeth Webb og Sarah Gimenez 
vil bygge opp arbeidet under ledelse av vår 
nasjonale koordinator Xavier Darrieutort, ved 
å etablere kontakt med menigheter i Paris 
samt styrke bønnearbeidet. Teamet vil også 

bli involvert ved å skaffe praktisk støtte til dem 
som skal gjennomføre aliyah.

Vær med å be om at Herren må beskytte 
vårt team gjennom dette nye initiativet. 
Be også for dem i områdene rundt Paris 
som Herren har forberedt og kalt til å 
engasjere seg i arbeidet for aliyah.

ALAN FIELD
INTERNASJONAL 
KOORDINATOR

NYTT KONTOR I PARIS

Find more information & to view the promo film: www.engage-israel.org (*excl. flights & some lunches. Price subject to change)

18 JULI - 1 AUGUST 2016
for ungdom fra 18 - 35+

1590 US$*
PRIS

(*ekskl. fly & og noen lunsj-måltider.  
Hvis nødvendig kan prisen endres.)

 www.engage-israel.org

Ebenezer Operation Exodus 
& 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 Herrens tjenere og 
forbedere, å hjelpe det jødiske folk med å 
vende tilbake til Israels land fra alle nasjoner 
og til å proklamere Guds rikes hensikter for 
deres hjemkomst.

Alle artikler i denne publikasjonen Copyright 
© Ebenezer Emergency Fund International 
mars 2016. Operation Exodus er den 
operasjonelle delen av Ebenezer Emergency 
Fund International. Det begynte i 1991 med 
bare tre personer, nå har vi representanter i 
50 land over hele verden.


