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“ ---da vil jeg, selv om de bortdrevne 

blant dere er ved himmelens ende, 

samle dem derfra.” NEHEMJA 1:9



INDIA D
et er historisk.... det er et mirakel.... 
det er profetisk. Historisk fordi et folk 
som forsvant inn i historiens folder 

har blitt gjenoppdaget og blir nå hjulpet 
tilbake til Israel etter nesten 2,700 år i eksil. 
Mirakuløst og profetisk, fordi dette er en 
nøyaktig oppfyllelse av eldgamle bibelske 
profetier og det skjer rett foran øynene 
våre.

“---da vil jeg, selv om de bortdrevne blant dere 
er ved himmelens ende, samle dem derfra.” 
Nehemja 1:9.

Dette verset tonte i våre hjerter mens vi fikk 
være vitner til begeistringen fra Bnei Menashe 
stammen i landsbyen Churachandpur i den 
fjerne og nord-østlige delen av delstaten 
Manipur i India. 162 av dem gjorde seg klar til 
å gjennomføre aliyah i to grupper. 

Det var en stor glede for Ebenezers frivillige å 
hjelpe dem ved innsjekkingsskrankene, med 
deres bagasje, ved passkontrollen, samt vise 
dem veien til avgangshallen. Vi erfarte ofte 
at de sprudlende unge barna måtte bæres, 
og de eldre måtte hjelpes. Mange ganger 
gjennom den to dagers lange turen, støttet 
den eldre delen av Bnei Menashe - både menn 
og kvinner - seg tillitsfullt og sterkt på armene 
til Ebenezers frivillige når de skulle ta sine skritt 
framover. Således oppfylte de bokstavelig talt 
profetien “De skal komme med dine sønner 
ved barmen, og dine døtre skal de bære på 
skulderen.” (Jesaja 49:22).

ABE & DEEPA 
THOMAS 

INDIA 

VI HJELPER BNEI 
MENASHE HJEM

Et annet viktig skriftsted er Jeremia 31:21 
hvor det heter “Reis deg varder, sett deg 
merkesteiner, gi akt på hovedveien, den veien 
du gikk.” Da Nordriket i Israel ble spredt, 
reiste de ti stammene østover langs de 
eksisterende handelsrutene. Noen av dem 
ble boende i Kyrgyzstan og Usbekistan, 
som fortsatt har noen av de eldste jødiske 
samfunn i verden, mens andre reiste lenger 
øst. Silkeveien omfattet mange av disse 
eldgamle handelsveiene. Bnei Menashe reiste 
lenger østover i løpet av flere århundre før 
de etablerte seg i det som nå er den nord-
østlige delen av India. Nå vender de tilbake 
til Israel fra India via Uzbekistan Airlines, med 
mellomlanding i Tashkent –  noe som i seg 
selv har profetiske toner over seg ved “--- den 
veien du gikk.” (Jeremia 31:21).

Vi kan ikke annet enn å stå i ærefrykt og 
undring over den absolutte nøyaktighet i 
oppfyllelsen av de bibelske profetier rett foran 
våre øyne, gjennom de jødiske folks aliyah.

All ære til Gud!
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INTERNASJONALT D
et var en stor ære og glede da vi i 
fjor høst fikk besøk av Steve Lightle i 
Finland, Estland og Danmark. Steve 

fløy inn til et kaldt og vindfullt Finland  
fra varmen på Filippinene - forskjellen i 
klima mellom disse landene er enorm.  
Vi fikk til og med litt snø i Finland, noe som 
medførte at vi fikk en mulighet til å lage og 
kaste snøballer.

Steve fortalte om sin visjon, hans forkynnelse 
var preget av oppmuntring og kall til å  
være rede til handling. Budskapet nådde 
hundrevis av mennesker i hvert av landene.  
I Finland hadde Steve tre møter, først i Helsinki, 
deretter i Joensuu og til slutt i Seinajoki. Disse 
byene ligger i ulike deler av Finland,  
de danner en trekant på kartet. På denne 
måten har Steves budskap nådd de sørlige, 
østlige og vestlige deler av Finland! Han var 
også intervjuet på en kristen radiostasjon og 
et av møtene ble tatt opp av en kristen TV-
stasjon. Et annet møte er tilgjengelig  
på YouTube.

I Estland hadde Steve også tre møter, men 
de var på samme sted, Tallin, og alle var 
på samme dag. Disse tre møtene utgjorde 
tilsammen en enhet, hvor han hadde de 

samme tema som han talte over i Finland. Alle 
møtene ble tatt opp av en kristen TV-stasjon. 

I Danmark hadde han også tre møter hvor 
han nådde mange mennesker med sitt viktige 
budskap.

Hver gang Steve reiste seg for å tale kunne 
vi merke og høre den salvelse Herren øste 
utover ham! Etter møtene kom folk for å prate 
med oss, deres øyne skinte og de var fulle av 
entusiasme og spenning! Nå fortsetter vi å be 
om en overflod av frukt og høst i fremtiden. 

Steve skrev følgende: “Jeg er mer oppmuntret 
i dag hva angår aliyah enn noen gang før. 
Det er slik en velsignelse å få komme tilbake 
til Finland etter så mange år hvor jeg møtte 
gamle venner og ble kjent med nye. Vi merket 
Herrens nærvær på en helt spesiell måte fordi 
veldig mange mennesker fortalte om Hans 
nærvær. Herren talte til mange forskjellige 
mennesker om at de måtte engasjere seg i 
Ebenezer Operation Exodus.”

Pris og ære til vår kjærlige Gud, vår Herre 
Jesus, som gjorde alt dette mulig og gav 
visdom til både Steve og alle menneskene 
som arrangerte disse møtene! 

STEVE LIGHTLE
INTERNASJONAL TALER  

STEVE DELER SIN VISJON

Salvet forkynnelse: 
Steve sammen med  
en tolk.
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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.



RUSSLAND M
in kone, Elya, og jeg sluttet oss til 
tjenesten for Ebenezer i 1997, da vi 
ble utnevnt som ledere for Ebenezers 

base i Russlands Fjerne Østen. 

I 2004 begynte vi å bli et redskap for Kirken 
hva angår tjenesten for aliyah. Men etterhvert 
forstod vi at Kirken bare ville bli i stand til 
å komme tett innpå dette arbeidet ved at 
den selv fikk en åpenbaring om aliyah. I 
denne forbindelse ble vi ledet til å starte 
ulike utdanningsprosjekt, inkludert trykking 
av magasiner og etablering av en website. 
Et økende antall pastorer har mottatt en 
åpenbaring om Israel og deler nå dette med 
troende i ulike menigheter over hele Russland. 

Et avgjørende veikryss for tjenesten i Russland 
var en konferanse bestående av ledere for 
jødiske og kristne samfunn, som fant sted i 
Memorial Synagogue i Moskva den 27 mai 
2010. Ledere for den russiske protestantiske 
kirke var til stede på denne samlingen, på 
vegne av russiske kristne. De sendte ut en 
bønn om omvendelse fra den århundrelange 
kristne antisemittismen, som i virkeligheten 
ble starten på den jødisk-kristne dialogen i 
Russland. Og dette ble en dialog preget av 
handling og ikke bare ord.

Senere, i august 2010, ble det etablert en 
arbeidsgruppe for å lede den Judeo-Christian 
Dialogue (JCD) i Russland, og jeg ble anmodet 
om å være koordinator for denne gruppen. 
På denne måten ble Ebenezer, Russland et 
redskap for den russiske kirken hva angår 
tjenesten relatert til gjenopprettelsen av 
Israel.

Et stort antall inter-kirkelige “Bønn for 
Israel”-møter har blitt arrangert på regulær 
basis. Poster på programmet for hver av 
disse samlingene inkluderer innsamling av 
penger, noe som gir de troende muligheten 
til å ære Herren med kjærlighetsgaver som 
kan benyttes til å finansiere ulike prosjekter, 
inkludert bygging av minnesmerker på steder 
hvor det ble foretatt massedrap av jøder under 
2. verdenskrig. Andre tiltak kan være å skaffe 
medisinsk hjelp til  holocaust-overlevende; 
bygge lekeplasser for jødiske barn i Israel og 
hjelpe jødene i Russland til å gjennomføre 
aliyah. 

Vi har blitt gjort oppmerksom på at våre 
handlinger taler sterkere enn våre ord. I 
virkeligheten har vi sett at mange jøder har 
endret sine holdninger overfor kristne og vi har 
kommet nærmere hverandre.

BORIS VASYUKOV
NASJONAL KOORDINATOR 

- RUSSLAND

EN JØDISK-KRISTEN 
DIALOG I RUSSLAND 

Øverst: Et mellomkirkelig  
møte for Israel i Moskva 

inkludert notabiliteter  
fra Israel

Til høyre:  
Møte med kristne og 

jødiske ledere.
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RUSSLANDI 
2017 hadde jeg det privilegium å 
få reise til Russland hvor jeg hjalp 
Ebenezers team i Moskva, Novosibirsk 

og Mariinsk. I dette enorme landet forstod 
jeg mer av det veldige ansvar som hviler 
på skuldrene til våre team og hvor godt 
de utfører sine oppgaver. 

Noen høydepunkter inkluderer et møte  
med Holocaust-overlevende og kirkeledere, 
samt da jeg fikke være med 138 olim 
til flyplassen, og ikke minst 34 unge 
jødiske voksne som reiste til Israel for å få 
undervisning. Å få erfare deres begeistring 
var en spesiell velsignelse. 

I Moskva møtte jeg en jødisk mann i 
syttiårene som hadde blitt tvunget inn i 
ghettoene. Jeg ble berørt av historiene 
om hvordan deres bevegelsesfrihet var 
begrenset og om masseutryddelses-leirene, 
slik som Auschwitz. Svært få var så heldige 
at de overlevde slik at de kunne fortelle 
sin historie. Du kan fremdeles se smerten i 
deres øyne når de minnes sine nærmeste. I 
en bok jeg fikk, var det bilder av små barn i 
ghettoene – ofte adskilt fra sine foreldre – og 
historier om mange som overlevde fordi de 

JOHNNY VAN DER MERWE
STYREMEDLEM - 
SØR AFRIKA  

FRIVILLIG TJENESTE 
I RUSSLAND

Johnny i Moskva: 
‘Vi deltar i 
oppfyllelsen av 
Guds plan.’

fikk hjelp fra folk og institusjoner med andre 
trosretninger.

I Novosibirsk fikk jeg være sammen med en 
gruppe Holocaust-overlevende til Freedom 
Park Memorial, hvor vi la ned roser for å 
minnes dem som ble drept. Vi fikk også 
høre om et opplæringsprosjekt for skolebarn 
vedrørende Holocaust.

I de ulike menighetene hvor vi deltok, fikk 
jeg ofte mulighet til å dele fra Guds Ord. Det 
var gledelig å se at mange av dem hadde en 
forståelse for Guds plan for det jødiske folk og 
Israels land.

Å få følge olim til flyplassen i Moskva var 
hver gang veldig oppmuntrende. Utenom 
enslige personer, var det mange familier. Jeg 
la armene mine rundt en eldre kvinne for å 
oppmuntre henne, hjalp til med bagasjetraller, 
delte ut boarding pass og assisterte på mange 
andre måter, i stort og smått. Dette hjalp meg 
til å forstå at uansett hvor vi er engasjert for 
denne saken, er vi alle en del av oppfyllelsen 
av Guds plan og at bibelske profetier virkelig er 
sanne også i vår tid.
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‘INTERNASJONALT F
or sytti år siden ble verden vitne 
til en ekstraordinær geopolitisk 
begivenhet. En nasjon gjenoppstod 

på verdenskartet etter at dets befolkning 
hadde vært spredt til alle verdens fire 
hjørner i nærmere to tusen år. For noen ble 
det nå kastet et nytt lys over ordene som vi 
finner hos profeten Jesaja: "Hvem har hørt 
slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et 
land til verden på en dag, eller blir et folk 
født på én gang?" (Jesaja 66:8)

Om noen få uker, når solen går ned over 
Middelhavets kystlinje den 18 april 2018  
(4 Lyar 5778), starter Israel feiringen av sitt 
70-års jubileum som selvstendig moderne stat 
(HaAtzma'ut). På tross av forbannelsene fra 
dets mange fiender – Israel er kommet for å 
bli, et kraftfullt vitnesbyrd om Den Allmektige 
Guds trofasthet overfor Hans løfter.

Fra siste del av 1800-tallet og framover, 
begynte jødiske immigranter fra Russland og 
Øst-Europa å etablere seg i Landet, til tross 
for mange vanskeligheter. Men det var først 
for  70 år siden at portene til aliyah ble åpnet 
på vidt gap. Det begynte med Holocaust-
overlevende fra et krigsherjet Europa, samt 
fortrengte familier fra andre land i Midt-Østen, 
så fra Afrika, fra Asia, fra Amerika, og senere 
fra Russland – det jødiske folk strømmet inn 
i Landet - hundrevis, tusenvis, titusenvis - en 
mangfoldig folkemengde kom tilbake til sitt 
land som de var lovet av Gud.

Dette var omstendighetene da Ebenezer 
Operation Exodus ble etablert for 27 år siden: 
Formålet var å hjelpe jødene tilbake til Landet 
som en bokstavelig og nøyaktig oppfyllelse av 
profetiene nedtegnet i Bibelen.

Aliyah er en separat tjeneste, en hellig 
oppgave, kostelig i Herrens øyne. Han sier:

“—Se, jeg fører dem ----- og samler dem 
---.” (Jeremia 31:8). Vi er priviligerte som får 
samarbeide med Ham når Han sanker inn 
igjen Sitt utvalgte folk tilbake til Landet som 
Han har gitt dem.

Vi bringer gledelige nyheter - et godt 
budskap til jødene som er spredt rundt 
omkring i landene: ‘Israels Gud er en 
trofast Gud; Han har laget en vei som 
setter deg i stand til å vende tilbake til 
dine forfedres land. For dere finnes det 
en forløsning fra eksilet og et løfte om å 
få vende hjem til Israel, fordi deres Gud er 
trofast og Han regjerer!’

Kanskje forutså Jesaja disse dagene da 
han skrev:

“Hvor fagre er på fjellene hans føtter som 
kommer med gledesbud, som forkynner 
fred, som bærer godt budskap…og sier 
til Sion: Din Gud regjerer!’”Jesaja 52:7

BARE VED BØNN

Vårt arbeid består av bønn til og med før 
det blir til praktisk hjelp. Veiene jødene 
benytter for å gjennomføre aliyah er full 
av hindringer. Veiene kan være både 
vanskelige og farlige. Vi ser at Herren nå 
åpner opp sikre hovedveier for aliyah som 
svar på våre bønner. Bønn og forbønn er 
sentralt for alt vi er og gjør. Vårt kall er å 
være vektere for aliyah:

“På dine murer, Jerusalem, setter jeg 
vektere. Aldri skal de tie, ikke hele dagen 
og ikke hele natten. Dere som minner 
Herren, unn dere ingen ro! Og gi ham ikke 
ro før han bygger Jerusalem opp igjen, 
og før han gjør henne til en lovsang på 
jorden!” Jesaja 62:6-7

Over klodens 27 tidssoner har våre 
bønnepartnere tatt dette kallet på 
alvor. Hver enkelt av dere som er 
bønnepartnere er en del av dette 
fellesskapet av vektere som ikke er 
stille, hverken dag eller natt, som minner 
Herren om alle Hans herlige løfter om at 
Hans folk skal bli gjenopprettet i Hans 
land som et viktig ledd i forberedelsene 
for den kommende Konge.

HVEM HAR HØRT SLIKT?

PETE STUCKEN
STYREFORMANN - EBENEZER 

OPERATION EXODUS
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HVEM HAR HØRT SLIKT?
David Ben Gurion 
leser opp Israel 
uavhengighetserklæring 
i museumet i Tel Aviv i 
1948. © 2018 National 
Photo Collection

rede til å stå med det jødiske folk i denne 
tiden med økende antisemittisme, vold og 
lidelser i nasjonene. Vi må alle sørge for at vi 
er i posisjon til å hjelpe, styrke og beskytte 
det jødiske folk med deres aliyah i dagene 
som kommer. Men vi må også huske på 
at dette kan komme til å bli et kostbart 
standpunkt.

Vi ønsker å utbasunere et kall til Kirken i 
disse dager, med et ønske om at den må 
være seg sitt ansvar bevisst, at den ikke 
forholder seg likegyldig til Guds mysterium 
da Han kalte Israel og inngikk Sine pakter 
med land og folk. Ettersom Herren utruster 
oss, søker vi å undervise og forberede 
menigheten til å ta dette kallet på alvor 
– inkludert den skjebne som er relatert til 
aliyah. Måtte menigheten fylle sin tiltenkte 
plass!

VÅR VISJON  “er å være tjenere og 
forbedere for Herren, ved å hjelpe det 
jødiske med å vende tilbake til Israels land 
fra alle nasjoner, og proklamere Guds rikes 
hensikter med deres tilbakevending”.

Vi ber for aliyahs hovedveier. Under bønn 
søker vi å identifisere og få en forståelse 
for hindringer og tilstoppelser for aliyah fra 
nasjonene. Gjennom bønn åpner vi portene og 
rydder veien for det jødiske folket. Gjennom 
bønn bygger vi opp hovedveier for dem – slik 
at de kan reise trygt og sikkert. Gjennom 
bønn fjerner vi hindringer og barrierer for deres 
aliyah. Gjennom bønn setter vi opp veivisere 
for unge og eldre slik at de kan finne veien, 
komme trygt fram til Israel og finne et sikkert 
bosted der. Profetene forutså dette:

“Dra inn! Dra inn gjennom portene, rydd veien 
for folket! Bygg, bygg veien, rens den for stein, 
løft et banner for folkene!” Jesaja 62:10

“Reis deg varder, sett deg merkesteiner, gi 
akt på hovedveien, den veien du gikk! Vend 
tilbake, du jomfru, Israel, vend tilbake til dine 
byer her!” Jeremia 31:21

VI MÅ UTRUSTE MENIGHETEN

Hvor presserende er det ikke nå at Kristi 
legeme i nasjonene må bli forberedt og være 

En gruppe jøder 
fra Bnei Menashe 
ankommer Ben 
Gurion flyplass ved 
slutten av fjoråret.
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MOLDOVA

““Men ham som kan gjøre mer enn alt, langt 
ut over det vi ber om eller forstår, etter den 
kraften som er virksom i oss – ham være ære 
i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle 
slekter i alle evigheter! Amen.” Efes 3:20-21

I 
sannhet, den nye minibussen som er 
kjøpt inn til bruk i det operasjonelle 
arbeidet for Ebenezer Emergency Fund i 

Moldova dette året er noe som vi betrakter 
som «langt ut over» det vårt team kunne  
be om!

Det gamle kjøretøyet vi disponerte, en minivan, 
var til stor velsignelse i vårt arbeid gjennom 
mange år, fordi den ble brukt av Herren for 
å transportere et stort antall olim samt deres 
bagasje, enten til flyplassen i Chisinau hvor 
de tok fly til Tel Aviv eller til havnen i Odessa 
hvor de kunne ta båt til Haifa. Vi er svært 
takknemlige til Herren, vår generøse forsørger, 
fordi han gjorde det mulig for oss å bytte ut 
vår gamle minivan med en helt ny minibuss! 
Herren skaffet til veie denne bussen til oss ved 
hjelp av en svært generøs testamentarisk gave 
fra en av våre dyrebare støttespillere.

Siden ifjor sommer har olim fra Moldova hatt 
rett til å ta med seg mer bagasje på aliyah 

PAVEL & LINA
BASELEDERE 
- MOLDOVA

EN TESTAMENTARISK 
GAVE FINANSIERTE EN 
NY MINIBUSS I MOLDOVA

flights, noe som har skapt behov for mer 
plass til alle kofferter og vesker – særlig for de 
som har stor familie. Nylig hjalp vi Vyacheslav, 
Lyudmila og deres to unge barn fra Bender, 
Transnistria, med å vende hjem til Israel. Kort 
tid før hadde Ebenezer hjulpet dem med 
å besøke konsulatet, samt med relevante 
dokumenter. Da reisedagen til Israel kom, ble 
de kjørt til flyplassen. Familien på fire kjente 
seg svært komfortable i Ebenezers buss, 
samtidig som der var plass nok til de utallige 
veskene. Om sommeren, når temperaturen 
i Moldova kan være opp mot +40C, kan 
familier med unge barn reise komfortabelt 
til det israelske konsulatet i Chisinau samt 
til flyplassen, fordi den nye bussen har air-
condition. Vi tror dette redskapet vil bli mektig 
benyttet av Herren for å gjennomføre Hans 
planer og hensikter med aliyah fra Moldova!

Vi gir all ære og takk til Gud og takker 
også våre generøse støttespillere for deres 
engasjement overfor vår tjeneste. Det setter 
våre team i stand til å gi nødvendig hjelp til 
trengende jødiske familier, og derved vise dem 
Guds kjærlighet i handling!
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MOLDOVAV
årt team hadde kjent Mariana og Denis 
i mange år, fordi vi hadde truffet på 
dem gjennom vårt prosjekt for utdeling 

av vintersko i november 2013. Paret 
hadde fire døtre og vi pratet med dem om 
muligheten for å gjennomføre aliyah.

Da Guds time var inne bar våre ord frukt 
og de to eldste jentene reiste til Israel på 
Naale studieprogram i 2015. Begge disse 
jentene fant seg godt til rette, var lykkelige og 
oppmuntret sine foreldre og søsken til å følge 
i deres fotspor. Ebenezer betalte for to av 
familiens pass og dekket utgifter til besøk hos 
konsulen i Chisinau og Odessa. Vi var glade 
og takknemlige da vi kjørte dem til flyplassen 
den dagen de skulle gjennomføre aliyah og 
ønsket dem Guds rike velsignelse i Landet.

Det var herlig å få hjelpe en familie med å bli 
gjenforent i Landet. Hallelujah! Vi lovpriser 
Herren for det arbeidet han gjør i livene til 

PAVEL & LINA
BASELEDERE I  
MOLDOVA

DØTRENE REISTE I FORVEIEN

RUSSLAND

ALEXANDER
YEKATERINBURG 
REGIONEN 

PÅ VEI MOT ET NYTT LIV!

Y
akov hadde erfart mye 
antisemittisme i Kiev og hans 
jødiske bakgrunn hadde hindret 

ham fra å begynne på universitetet der. 
Han ble ofte ydmyket og noen ganger 
fysisk angrepet og måtte hele tiden 
forsvare seg selv. 

Han kunne ikke holde dette ut lenger. Da 
han fikk høre at forholdene var fredeligere 
i Ural, Russland, besluttet Yakov og hans 
kone å flytte dit. Her fikk han fullført sin 
universitetsgrad og fikk en god jobb. 
Mange av deres slektninger hadde reist 
hjem til Israel for flere år siden. Hans mor 
og bror med familie hadde reist til Israel 
fra Ukraina og nå ønsket Yakov å gjøre 
det samme. Vi hjalp dem med å forberede 
nødvendige dokumenter og gav dem 
praktisk hjelp. Parets barn blir værende i 
Russland inntil videre, men det forventes at 
de vil følge etter sine foreldre i nær fremtid. 

disse menneskene. Vi ser på det som et stort 
privilegium å bringe trøst og oppmuntring 
til dem, samt be om at Herren vil gi oss nye 
muligheter til å hjelpe andre som måtte være i 
samme situasjon. Hallelujah!

Vi lovpriser Herren for det arbeidet han gjør i 
disse menneskenes liv. Vi ser på det som et 
stort privilegium å bringe trøst og oppmuntring 
til dem. Vær med å be om at Herren vil gi oss 
nye muligheter til å hjelpe andre som måtte 
være i samme situasjon. Hallelujah!

Vær med å be om at denne familien  
og andre som dem, vil bli trygt plantet  
i Landet.
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NEDERLAND I 
november 2017 hjalp vi en familie med 
deres aliyah. Jochanan er en pensjonert 
rabbi fra den hollandske hæren. Hans 

kone Suzy ble født i Fez, Marokko, hvor 
hun bodde til hun var 12 år gammel. Da 
gjennomførte hun aliyah sammen med 
sine foreldre. Senere møtte hun Jochanan i 
Israel og sammen kom de så til Nederland. 

De har fire barn; Tanya er eldst og gift med 
en australsk jødisk mann. De gjennomførte 
aliyah fra sitt hjemland i 2017 med hjelp fra 
Ebenezer Australia! Tanya bor nå sammen 
med sin familie i Modi'in. En av deres sønner 
bor i England og de to andre sønnene bor 
fortsatt i Nederland. Familien har kjøpt en 
leilighet i Netanya.

Med hjelp fra 16 frivillige vasket vi ut deres 
hjem i Amersfoort i løpet av to uker. Vi 
forvisset oss om at alt var pakket, merket, 
listet, satt på paller og lastet opp på en trailer. 
Bagasjen ble sendt med en sjø-container  
til Ashdod.

Som Jochanan skrev i sitt brev:

"Et langvarig ønske har nå blitt oppfylt: Vi har 
en sterk tilknytning til Eretz Israel. Vi håper at 
vår aliyah vil oppmuntre våre gjenværende 
barn til også å flytte dit. Å bo i Eretz Israel er 
en stor Mitzvah for enhver jøde! "

RICHARD ZEVENHUIZEN
NASJONAL KOORDINATOR 

- NEDERLAND

ALIYAH FRA  
NEDERLAND
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thy
kingdom
come

alder 18-35+

BLI MED PÅ TUR SAMMEN MED OSS - 
14 INSPIRERENDE DAGER PREGET AV ÆREFRYKT 

explorers
expeR

ience

En oppdagelsesreisendes 
erfaring. Bli med på å 
utforske miraklenes 
land, se de eldgamle 
historiene fra Skriften 
bli til virkelighet, gå der 
hvor Jesus vandret og 
gå dypere inn i din tro 
gjennom inspirerende 
undervisning, lovsang 
og bønn. Få venner 
for livet under ditt 
livs viktigste reise.

for 
bare $1690.00 USD 

*Vi forbeholder oss rett til å justere prisen.

warriors
expeR

ience

En krigers erfaring.
Kjenner du på et kall til 
bønn? Har du vært i Israel 
og ønsker å gå dypere? 
Ønsker du å vokse i 
tilbedelse og forbønn? 
En krigers erfaring er 
noe for deg! Dykk dypere 
i din forståelse ved 
hjelp av undervisning 
fra eksperter på bønn, 
forbønn og tilbedelse i 
Guds hær for endetiden.

pioneers
expeR

ience

En pionérs erfaring. Denne 
erfaringen ved hjelp av dine 
hender vil knytte deg til Israels 
land som aldri før. Sammen 
med folkene i en bosetting 
midt i Judeas høyfjell, vil vi 
benytte våre hender til å plante 
trær, bygge hus og tilbringe 
noen spennende dager sam-
men med dem som virkelig 
ser Israel vokse fra sine røtter 
og oppover. Ved hjelp av våre 
hender kan vi få se at de bibel-
ske profetier blir til virkelighet.

Mer info på Sosiale Media EbenezerInt: &   www.engage-israel.org

for 
bare $1390.00 USD 

*Vi forbeholder oss rett til å justere prisen.
for 

bare $990.00 USD 
*Vi forbeholder oss rett til å justere prisen.

9-23 
juli 
20 18



BØNNV
i tror at Herren reiser opp en hær 
av forbedere for aliyah. Går vel to 
sammen uten at de har avtalt det 

med hverandre?” Amos 3:3

Det er innlysende at vi trenger å bli enige 
dersom vi ønsker å gå sammen. I sitt brev til 
filipperne formaner Paulus oss til å ha “det 
samme sinn, den samme kjærlighet, ja, med 
en sjel ha det samme sinn.” (Filipperne 2:2). 
Dette er veldig aktuelt for bønn.

Et forbløffende løfte!

Yeshua har gitt oss et herlig løfte: “Igjen 
sier jeg dere: Alt det to av dere på jorden 
blir enige om å be om, skal de få av min 
Far i himmelen. For hvor to eller tre er 
samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant 
dem” (Matteus 18:19-20). Her finner vi en 
invitasjon til oss om å komme sammen, 
i Yeshuas navn, og bli enige om å be, i 
henhold til Hans profetiske Ord. Og Abba, 
vår Far, vil gjøre det!

“Ikke noe hindrer Herren fra å frelse, enten 
det er mange eller få.” (1 Samuel 14:6)

Da Jonathan og hans våpensvenn vant over 
filistrene, visste de at seier ikke var avhengig 
av hvor mange de var, men hvilte på det 
faktum at Herren kjempet for dem.

Et kongelig regnestykke!

I sin store sang, synger Moses: “Hvordan 
kunne en forfølge tusen, og to drive ti tusen 
på flukt …” (5. Mosebok 32:30). Det er klart 
at den himmelske regnemåte er ulik vår. Noe 
grunnleggende skjer når vi kommer sammen 
og blir enige om å be: Herren selv er da midt 
iblant oss! “… for det var Herren, deres Gud 
som kjempet for dere, slik som han hadde 
sagt til dere (Josva 23:10).

Vi samarbeider om det profetiske ord

Gud har kalt oss til å være Hans medarbeidere 
(1 Kor 3:9). Dette må i særdeleshet være 
klart hva angår dette som Han gjør av hele 
Sitt hjerte og hele Sin sjel i våre dager: Igjen 
å samle det jødiske folk ut av alle nasjoner 
og plante dem i deres Lovede Land og være 
gode mot dem (Jeremia 32:37-41). Herren 
fullbyrder Sitt profetiske Ord og leter etter 
menn og kvinner som er forpliktet på å tjene 
Ham og samarbeide med Ham når det gjelder 
oppfyllelsen av profetiene.

Du kan være en del av denne hæren 
av forbedere Herren reiser opp for den 
avsluttende aliyah fra alle fire verdenshjørner! 
Dersom Herren kaller deg til å være med i 
et bønnefellesskap sammen med en eller to 
andre, eller å bli med i en bønnegruppe som 
ber for aliyah, må du for all del ta kontakt med 
din nasjonale koordinator! 

PHILIP HOLMBERG
BØNNETEAMET

EN HÆR AV  
FORBEDERE
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in the

of the
Footsteps
Prophets

4 – 11
November

2018

tour guide: Hanna Ben Haim

2 days in BAy Club Hotel Haifa
2 days in the Negev
3 nights in Ramat Rachel, jerusalem

+info: silke.barthel@ebenezer-international.de

$1465.00 USD 
*Price does not include flights

for 
only



ISRAEL F
orbedere fra hele Israel, fra Afula til 
Beer-sheva, men som opprinnelig 
kom fra Amerika, England, Frankrike, 

Sverige og Uganda, var samlet i Pavilion 
Prayer Tower i Jerusalem for å lovprise 
Herren og be for Ebenezers tjeneste og 
for aliyah. Vi ber om at det jødiske folk må 
vende tilbake til Israels land og at de skal 
trives der, slik Skriften foreskriver:

“Og nå, så sier Herren, som skapte deg, 
Jakob, som dannet deg Israel: ‘Frykt ikke! 
Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er 
min…. Jeg vil si til Norden: Gi dem hit! - og til 
Syden: Hold dem ikke tilbake! La mine sønner 
komme fra det fjerne og mine døtre fra jordens 
ende” (Jesaja 43:1,6).

Det var en sterk opplevelse av at oppdraget 
haster, samt et ønske om enhet mens vi ba 
sammen. Etterpå var det en dame som gav 
uttrykk for det mange av oss kjente på da 
hun sa: “Jeg kunne ha bedt i 
mange timer til.” Dette møtet 
var det første av mange 
månedlige bønnemøter som 
nå ligger foran oss.

Vi åpnet møtet med helhjertet 
bønn, lesing fra Skriften 
og en påminnelse om 
opprinnelsen til arbeidet i 
Ebenezer. Colin Ross ledet 
oss i lovsang. Johannes 
Barthel, regional koordinator 
for Israel, oppmuntret oss 
med vitnesbyrd om Guds 
trofasthet og Gian Luca 

Morotti fra Italia minnet oss om den sentrale 
visjonen for Ebenezer.

En forbeder skrev: “For et fantastisk møte vi 
hadde igår! Det var så oppmuntrende å bli 
minnet om alt Far har gjort for oss gjennom alle 
disse årene! En påminnelse om HANS trofasthet 
for å oppfylle Sitt Ord.” Måtte vi fortsatt ha fokus 
på Guds hensikter for det jødiske folk mens vi 
ber. Hans planer vedrørende Israel er åpenbart 
i Skriften, og vi har det privilegium å leve i en 
tid hvor vi ser at profetiene blir oppfylt rett foran 
øynene våre da det jødiske folk vender tilbake til 
sitt fedreland fra alle verdens kanter. 

Jeremy og Lissa Smith ble nylig tilknyttet 
Ebenezers team i Israel. De har vært i 
menighetstjeneste i mer enn 20 år, 14 av disse 
har vært i Israel, hvor de bor sammen med sine 
seks barn. 

JEREMY  
& LISSA SMITH

ISRAEL 
KONTORET

EN SAMLING AV VEKTERE

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, ved å hjelpe  jødene med å vende tilbake  
til  Israels land fra  alle nasjoner og proklamere  
Guds rikes hensikter med deres tilbakevending.

Alle artikler i denne publikasjonen:  Copyright  
© Ebenezer Emergency Fund International  
februar 2018. 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.


