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Hvem er disse som 
kommer flyvende som 
skyer, som duer til 
sine dueslag?

JESAJA 60:8

V I  F E I R E R  2 5  Å R  M E D  A L I Y A H  1 9 9 1 – 2 0 1 6

En kristen organisasjon som hjelper jødene med å vende hjem til Israel

OPERATION EXODUS
EBENEZER

Som ‘duer til 
sine dueslag’



‘RUSSLAND V
i hilser dere fra Ebenezer Operation 
Exodus’ team i Russland! Tjenesten 
i vårt land begynte i 1996 med et 

kontor i Khabarovsk, et administrativt 
senter i Russlands Fjerne Østen. Et team 
av frivillige gjorde en fantastisk jobb da 
de reiste i store deler av denne veldige 
regionen på leting etter jødiske familier 
og for å knytte kontakter med lokale 
menigheter, noe som medførte at et stort 
antall jøder fikk hjelp med å flytte til Israel.

Sammen med min kone Elya, begynte jeg i 
Ebenezer der i 1997. Det var en forbløffende 
og herlig tid! Mer enn 100 olim besøkte vårt 
kontor hver dag! Mange hadde reist lenge. 
De ble hentet på jernbanestasjonene og 
innkvartert på hoteller. Tidlig neste morgen 
skulle vi kjøre dem til flypassen slik at de 
kunne ta det første flyet. Så sa vi farvel og 
måtte forte oss tilbake til stasjonene igjen 
for å møte en ny gruppe på 120-130 olim 
som skulle ta det neste flyet til Israel.

Det var en tid med store vekkelser i Russland. 
Senere snakket den internasjonale taleren Steve 
Lightle om dette og sa at vekkelsen i Kirken var 
nøye knyttet sammen med de store bølgene 
av aliyah. Da Russland tillot jødene å reise hjem 
ble Den hellige ånd øst ut over nasjonen.

I år 2000 kalte Herren oss til å tjene i det 
sentrale Russland. Han gjorde oss også 

oppmerksom på den likegyldighet som på den 
tiden preget den russiske kirken overfor Israel. 
Vi forstod at Han ønsket å benytte Ebenezer til 
å vekke opp menighetene vedrørende dette.

I 2010, på Ebenezers initiativ, møttes 
representanter fra mange av de største kristne 
menighetene i Moskva for å be sammen 
for Israel. En dialog mellom Kirken og det 
jødiske folk ble lansert og har siden bare 
spredt seg videre over hele Russland.

Disse mellomkirkelige bønnemøtene for Israel 
har blitt viktige regulære samlinger og vi har 
fått se en vekst i aliyah fra Russland. Ebenezer 
hjalp i fjor 3,500 jøder fra vårt land med å flytte 
hjem til Israel. Dette viser ikke bare at vekst i 
aliyah fører til en åndelig vekkelse, men også 
til oppvåkning i Kirken vedrørende Israel!

KIRKEN VÅKNER, 
ALIYAH ØKER

BORIS VASYUKOV
NASJONAL LEDER 

FOR RUSSLAND

Øverst til høyre: De deler ut 
Matza under Hanukkah

Til høyre: Vi hjelper 
olim på flyplassen
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UKRAINAV
i møtte første gang Natalia for 
mange år siden mens de arbeidet 
på et gårdsmeieri sammen med 

hennes mor, Natasha, og snakket i 
korthet med dem om å flytte til Israel. 
Men Natasha svarte på tiltale: ‘Hvem 
fortalte deg at vi var jødiske? Det er vi 
ikke. Det var min mor som var jødisk.’

Etter at vi hadde hjulpet dem ute på jordene, 
ble vi invitert inn til deres hjem. Vår gave var en 
matpakke som også hjalp til med å åpne døren 
for ytterligere diskusjoner om aliyah.

Familiens fattigdom var også veldig åpenbar. 
Det var vinter ute, men det føltes også som om 
det var vinter inne! Det var ingen varme for det 
hadde de ikke råd til. Da Natasha tok av seg 
støvlene la vi merke til at hun ikke hadde noen 
sokker; mens barna ikke hadde noen støvler!

Vi delte med Natasha og Natalia om Guds 
kall  om å vende tilbake til Det lovede land og 
vi kunne se at de ble beveget som følge av 
dette. ‘Dersom min søster reiser,’ sa Natasha, 
‘da vil jeg reise også.’ Det tok noen år, men 
tilslutt gjennomførte Natashas familie og hennes 
søsters familie aliyah. Men Natalia hadde giftet 

seg og hennes mann nektet å reise, selv om 
hun virkelig ønsket å være sammen med sin 
mor i Landet.

Årene gikk, men Natalia ville ikke gi opp håpet 
til å overtale sin mann om at de ville få det 
bedre i Israel. Problemene i Ukraina ble stadig 
verre og tilslutt forstod også Natalias mann 
at å gjennomføre aliyah ville være den beste 
løsningen for dem når alt kom til alt. Han ba om 
vår hjelp med å sende søknad til det israelske 
konsulatet, men halvveis inn i prosessen 
begynte han å tvile og besluttet å trekke 
søknaden. Vi ba om forbønn og våre partnere 
responderte alvorlig på dette. Vi var begeistret 
da vi hørte nyhetene om at han likevel hadde 
besluttet å gå videre med søknaden om aliyah. 

De kjempet seg gjennom en vinterlig reise til 
flyplassen for å kunne ta sin flight til Tel Aviv. 
Mens vi tok farvel med dem, fortalte Natalia 
oppbrakt oss: ‘Min drøm har blitt virkelighet: 
Her er jeg, endelig reiser jeg Hjem!’

YANYA
UKRAINA-TEAMET

EN DRØM GIKK I 
OPPFYLLELSE!  

Øverst: Sentrum av Kiev © 
av Anton flickr.com/zuk0

Natalia og hennes familie 
ved avreise for Israel: 
‘Endelig reiser jeg hjem!’

KIRKEN VÅKNER, 
ALIYAH ØKER

Din fortsatte forbønn og finansielle 
støtte er vitalt for vårt arbeid i Ukraina.
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UKRAINA

UKRAINA I
lya var 15 år gammel og ivrig etter 
å flytte til Israel og delta på Naale 
studieprogram. Han hadde vært på et 

jødisk samfunnssenter i Lugansk sammen 
med sine foreldre og i 2014 oppmuntret 
de ham til å søke.

Han besto ikke testen, men han fikk en ny 
mulighet senere og denne gang gikk det bra. 
Ilya søkte om å få utstedt sitt reisevisum, men 
den israelske konsulen anmodet om flere 
dokumenter, noe som førte til at fremdriften 
ble forsinket.

Kampene i regionen hadde medført alvorlige 
restriksjoner på alt mulig. Så ble Ilyas nabolag 

truffet av granater og flere ble drept. Hans 
familie var redde og kom til å huske på at 
Ebenezer kanskje kunne hjelpe dem. Følgelig 
ble vi kontaktet. Vi gav dem alle de råd og 
all den hjelp vi kunne. Kort tid senere fikk vi 
tak i alle dokumentene Ilya trengte. Vi fikk en 
avtale med det israelske konsulatet og visa ble 
utstedt. Endelig var han på vei til Israel!

TATIANA
DNEPROPETROVSK 

- BASELEDER

YANYA
UKRAINA-TEAMET

DE OVERVANT 
HINDRINGENE

EN STOR TAKK!

V
i regner det som et ikke-målbart 
privilegium å hjelpe jøder med å reise 
hjem til Israel fra Ukraina. Vi gir all ære 

til Gud for at vi får lov å være med i Hans 
arbeid for aliyah og er begeistret når vi 
mottar takkebrev slik som dette:

Dear Yanya og team,

Jeg vil gi uttrykk for min takknemlighet til DERE, 
kjære bemerkelsesverdige mennesker, som 
hjalp meg og min sønn med å vende hjem til 
Israel. Dere var sammen med oss hele veien 
gjennom alle vanskeligheter og utfordringer, 
mens vi forberedte oss på å gjennomføre 

aliyah. Dere hjalp meg med å reise meg fra 
‘bunnen’ ved generøst å skaffe meg finansiell 
støtte, som gjorde at vi kunne fremskaffe 
alle nødvendige 
dokumenter… Dere forlot 
oss ikke - heller ikke i 
Det lovede land, hvor vi 
også har vært omsluttet 
av deres omsorg og 
oppmerksomhet! Mange 
takk for alt godt arbeid 
og for at dere hjelper 
mennesker i nød.

Elena

Elena og hennes 
sønn, Gleb

Øverst og helt til høyre: 
Brukt etter tillatelse fra 

Jewish Agency for Israel

Til høyre: Ilya er nå trygt 
framme i Israel
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USBEKISTAN Z
hanna, Zhanna, husker du meg?” Jeg 
var i Haifa, Israel, og jeg snudde meg 
for å oppdage at det var Gulnara fra 

Tashkent, Usbekistan. 

For mange år siden besøkte jeg og min kjære 
avdøde mann Yuri, hennes mor, Lyubov, flere 
ganger før hun gjennomførte  aliyah. Hun 
droppet muligheten for å reise til Israel fordi 
hun var lykkelig i Usbekistan hvor hun bodde 
sammen med sin yngre sønn, Farkhad, som 
hadde en god jobb. Men Gulnaras søster, Lola, 
var svært interessert i å gjennomføre aliyah 
og begynte å forberede sine dokumenter.

Men så mistet Farkhad jobben og da begynte 
også han å tenke på å flytte til Israel. Derfor 
startet han sine forberedelser for å reise. Til 
slutt innså også Lyubov hvor fornuftig dette var, 
noe som medførte at mange andre i familien 
begynte å tenke på aliyah. Mens de alle var 
travelt opptatt med å fremskaffe nødvendige 
dokumenter reiste Gulnara og Lola til Israel 
på Naale studieprogram — de ble de første 
fra denne familien til å fly som ‘duer til sine 
dueslag’ (Jesaja 60:8) og de bosatte seg 

i Israel! Det var vidunderlig å møte denne 
familien igjen i Landet etter så mange år og 
få se alt det store Gud hadde gjort for dem!

Dette var en av mange familier fra Usbekistan 
som jeg besøkte da jeg var i Israel tidligere 
dette året. Jeg ble møtt på Ben Gurion 
flyplassen i Tel Aviv av Igor og Natasha. De 
og deres yngste sønn gjennomførte aliyah i 
august 2015. Det var vidunderlig å se at de 
var lykkelige og takknemlige til Gud for sitt 
nye liv. Igor liker sitt arbeid som flislegger på 
baderom. Natasha trives også med arbeidet 
som består i å hjelpe to eldre mennesker. 
Deres sønn er student. Livet er bedre enn i 
Tashkent, hvor Igor ikke kunne finne fast arbeid.

Natasha reiste sammen med meg for å 
besøke Alla og hennes to døtre. Da de 
gjennomførte aliyah i 2003 var deres yngste 
datter, Renata, syv år og hadde en talefeil. 
Som ved et under fra Herren snakker hun 
nå flytende hebraisk, som om det skulle 
være hennes morsmål! Både hun og hennes 
søster er nå gift og har egne barn.

Det var veldig oppmuntrende å 
se andre familier fra Usbekistan 
slå røtter i Det lovede land!

ZHANNA
LEDER - USBEKISTAN

SOM ‘DUER TIL  
SINE DUESLAG’

Til høyre: Zhanna 
sammen med Gulnara 
og hennes familie i Haifa

Under: Allas familie, 
inkludert datteren 
Renata og hennes baby

“

Vær med å be for Zhanna og hennes 
team mens de trofast arbeider for å 
hjelpe flere jøder med å flytte hjem til 
Israel fra Usbekistan.
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USA D
ette året forventer vi den største 
bølgen av aliyah-forespørsler siden vi 
startet vårt arbeid i 2004. I 2015 hjalp vi 

547 jøder med deres immigrasjon til Israel, 
opp fra 403 i 2014 — en økning på 36%. 
Som forberedelse på å hjelpe et større 
antall, utvider vi nå vår tjeneste innenfor 
flere områder:

New York: Nå i februar kom vi inn i en ny 
fase ved at vi åpnet et nytt kontor i Brooklyn, 
New York. New York City er nå hjembyen 
for den største jødiske befolkningen på den 
vestlige halvkule. Shirley Lawrenson, som 
leder kontoret, forkuserer på jødiske nabolag 
i Brooklyn og gjennomfører bønnevandringer, 
for å bli bedre kjent med de ulike nabolag 
og slik forberede seg på å nå ut til jødene. 
Kontakt med forbedere i regionen etableres 
og opprettholdes og de som forplikter seg 
til å be for utviklingen av arbeidet i New York 
City slik at et solid fundament blir etablert.

Herren har kalt oss til å være en røst i New 
York City området. Vi har en sterk følelse av at 
arbeidet haster og fokusere på dagene som 
kommer. Vi forventer å se en betydelig vekst 
i aliyah fra dette området etter hvert som vi 
fortsetter med å nå ut til våre jødiske venner. 

Midt-Vesten: Columbus aliyah senter ble 
offisielt åpnet i september 2015. Vi har hatt 
gleden av deltagelse fra Columbus Jewish 
Federation ved to anledninger på vårt 
Gesher (Bro) Senter. Rabbi Pesach Wolicki 
fra Efrat, Israel, en samarbeidspartner med 
Rabbi Shlomo Riskin fra senter for Jewish 
Christian Understanding and Cooperation 
(CJCUC) i Efrat, talte der tidligere dette året.

I mars var Rabbi Ari Abramowitz vår 
gjestetaler. Han talte også svært lidenskapelig 
i en ortodoks synagoge om behovet for at 
amerikanske jøder gjennomfører aliyah og 
kom med denne oppfordringen: ‘Jødene i 
Amerika er i en veldig stor fare. Det er tid for 
dere til å vende hjem. Tiden er kommet til å 
forlate Amerika før det blir for sent. Kom nå.’

Vi kjenner på stor ydmykhet og står 
i ærefrykt overfor de dører Gud har 
åpnet i Columbus, samt styrkingen av 
relasjonene til våre jødiske venner.

Vi har fått overlevert noen kunstgjenstander 
relatert til Holocaust fra en lokal jødisk familie 
og disse befinner seg nå på en utstilling i 
Gesher senter, som står under tilsyn av David 
Swaggerty, en representant for vårt US styre. 
Utstillingen er en annen måte som vi benytter 
til å bygge broer inn mot de jødiske samfunn.

PHILIP MARKWARDT
FORMANN OPERATION 

EXODUS USA

EN RØST FOR ALIYAH I USA
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Nederst til venstre: Ortodoks 
jødisk mann i Brooklyn, NY. 
Foto Jimmy Baikovicius © 

flickr.com/photos/jikatu

Nederst til høyre: 
Holocaust-relatert utstilling på 

Gesher Senter, Columbus



Russland-Alaska-Canada forbindelsen: 
Da bønne-initiativet relatert til Israel fra 
Russland-Alaska i Alaska i april 2015 ble 
iverksatt, og med støtte fra Ebenezers 
internasjonale lederskap, begynte 
representanter fra Russland, Alaska og 
Canada å kommunisere regelmessig via 
Skype. Se for deg folk fra seks ulike tidssoner 
som kommer sammen med tolk! Dette 
er et svært spennende møte-opplegg. 
Våre samtaler er informative og inkluderer 
bønneoppdateringer, tilbedelse, lovsang og 
perioder hvor vi bare gleder oss sammen.

Vi ser nå at vennskap utvikles og styrkes mens 
vi arbeider sammen i enhet for å publisere 
kvartalsmessige bønnebegjær som har blitt, 
og fortsatt vil bli sendt ut til forbedere fra disse 
nasjonene. Gjennom samarbeid og regulær 
kommunikasjon mellom våre regioner, er vår 
bønn at vår tjeneste skal styrkes ytterligere 
som et hele, og at denne delen av vår 
tjeneste for aliyah blir fri for hindringer slik 
at aliyah fra disse regionene kan vokse.

Latin Amerika: Enrique Porras fra 
Ebenezer Latin Amerika har hjulpet oss 
i flere måneder. Dette har åpnet mange 
dører ved at vi har nådd ut til store latin-
amerikanske samfunn. Det var også mange 
latin-amerikanske koordinatorer som deltok 
på bønneinitiativet for Manhattan i 2015.

Vi er svært oppmuntret av dere alle - 
for deres bønner og støtte til det store 
arbeidet som ligger foran oss.

FAKTA-OPPLYSNINGER

 ų Den jødiske befolkningen i USA er på omlag 6 millioner.
 ų Jødene i området rundt New York City (som 

inkluderer Manhattan, Brooklyn, Queens, New 
Jersey og Bronx): Omlag 2 millioner.

 ų Jødene i New York City inkluderer omlag 
500,000 russisktalende som bor i Brooklyn, 
Brighton Beach og Sheepheads Bay.
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Nederst til venstre: En 
ung jødisk familie som 
Ebenezer hjalp med å 
gjennomføre aliyah

Nederst til høyre: 
Enrique Porras taler i en 
latin-amerikansk kirke i 
White Plains, NY



FRANKRIKE

‘For Herrens ord er sant, all hans gjerning 
er trofast.’ Salme 33:4

I 
mange år har det vært et ønske for oss 
å være fast etablert i Paris sammen med 
Jewish Agency. Våre bønner har ikke 

vært forgjeves! Gud er trofast. Han skaffer 
oss det vi har behov for og han underviser 
oss mer og mer for hver dag som går om 
de tider ‘...som Faderen har fastsatt av sin 
egen makt.’ (Ap. Gj. 1:7).

Det internasjonale lederskapet for Ebenezer 
har spilt en helt vital rolle i den sterke veksten 
for Ebenezer Frankrike. Vi takker dem for 
den tillit som de har vist oss og for deres 
støtte, både praktisk og i bønn. Vi vet at vi 
under alle forhold kan regne med dem. Vi 
gleder oss og takker Herren for at vi har fått 
ha Elizabeth Webb og Sarah Gimenez til 
å hjelpe oss med vårt pionér-arbeid i Paris 
og omkringliggende områder. Deres sterke 
engasjement i deres nye roller er en inspirasjon.

På denne måten er vi nå etablert i Paris, hvor 
vi arbeider sammen med Jewish Agency! 
Denne utviklingen, som har funnet sted ved 
at Herren selv har åpnet dørene, er for oss en 
bekreftelse om at jegernes tid er underveis 
(Jeremia 16:16). Likevel forsikrer Herren oss 
fremdeles om det som skal komme: ‘Frykt 
ikke, for jeg er med deg!’ (Jesaja 41:10).

Vi tror at mange jøder vil reise fra Frankrike dette 
året - akkurat slik som det var i 2015. Kanskje 

vil de bli tvunget til å flykte som følge av økende 
usikkerhet og dette at det er umulig å leve fritt 
her med deres jødiske identitet. Vi forbereder 
oss på å hjelpe dem ved å være lydige mot 
Ham som er trofast ved å oppfylle sitt ord.

Takk for din støtte og oppmuntring. Vi trenger 
Herrens hjelp til å reise opp frivillige, både hva 
angår bønn og praktisk arbeid, på vegne av 
jødene i Frankrike som vil respondere overfor 
kallet fra Shofaren til vår Allmektige Herre.

XAVIER DARRIEUTORT
NASJONAL KOORDINATOR 

FRANKRIKE

DE FLYTTER  
HJEM FRA PARIS

Øverst: © PA Foto 
i samarbeid med 
Sword Magazine

Nederst til venstre: 
En gate i Paris

Nederst til høyre: 
Lizzie og Sarah i 

vårt nye kontor

FAKTA

 ų 420,000 jøder bor i 
Paris-regionen (70% av alle 
jøder som bor i Frankrike).

 ų I 2014 hjalp vi 29 med 
å flytte til Israel.

 ų I 2015 hjalp Ebenezer 410 olim 
med å gjennomføre aliyah.

8 | Ebenezer Operation Exodus



JEMEN

ITALIAP
ris Herren som i fjor satte oss i stand 
til å begynne å arbeide på en praktisk 
måte overfor de jødiske samfunn!

Dette resulterte i den første aliyah gruppe flight 
fra vårt land. Gjennom de gode forbindelsene 
som Ebenezer Italia gjennom de senere år har 
etablert med jødiske myndigheter, har det blitt 
bygget et solid bånd av tillit mellom oss. Nå ser 
de på oss som deres partner for aliyah. I Roma, 
hvor majoriteten av de italienske jødene bor, er 
det et medlem av vårt team som arbeider som 
frivillig på kontoret til Jewish Agency, hvor han 
hjelper olim med å behandle deres papirer. Vi 
har hatt stand på Israels Dag i Milano og Roma 
for å promotere vårt arbeid for aliyah. 

Vi arbeider nå sammen med Jewish Agency 
for aliyah flights fra Italia denne sommeren. Vår 
intensjon er å hjelpe 70 olim innen utgangen 
av dette året. Vi ønsker at dette skal være et 

internasjonalt prosjekt hvor hele Ebenezer- 
familien kan bli involvert. Vi trenger din støtte og 
vi stoler på at Herren vil være trofast og dekke 
alle våre behov.

GIAN LUCA MOROTTI
NASJONAL LEDER - ITALIA

ET AVGJØRENDE 
PARTNERSKAP

DE SISTE JØDENE FRA JEMEN VENDER HJEM

D
en siste gruppen av jødiske 
immigranter fra Jemen landet i Israel 
20 mars, noe som satte et punktum for 

aliyah fra dette landet.

Omlag 200 har de siste årene blitt 
reddet ut av Jemen med hjelp av Jewish 
Agency for Israel (som vi samarbeider 
tett med), inkludert flere dusin de 
siste månedene. Angrep mot jødiske 
samfunn har økt og landet har sunket 
inn i en omfattende borgerkrig.

Natan Sharansky, arbeidende styreformann 
for Jewish Agency, sa: ‘Dette er et svært 
viktig øyeblikk i historien for Israel og aliyah. 
Fra Operasjon Magisk Teppe i 1949 inntil 
i dag, har Jewish Agency hjulpet jøder fra 
Jemen hjem til Israel. I dag har vi fullført 
dette historiske oppdraget. Dette kapitlet 
i historien til et av verdens eldste jødiske 
samfunn kommer til en avslutning, men 

jemenittiske jøders 2,000 år gamle bidrag til 
det jødiske folk vil fortsette i staten Israel.’

Mer enn 51,000 jemenittiske jøder har 
gjennomført aliyah siden 1948, nær 
50,000 av dem gjennom Operasjon 
Magisk Teppe i 1949 og 1950. 

En av de olim som 
vi nylig hjalp med 
å gjennomføre 
aliyah fra Italia

Vær med og støtt vårt arbeid i Italia.

Noen jøder fra Jemen 
som gjennomfører aliyah.
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BØNN

‘Gud… ga oss forlikelsens tjeneste ….’  
2 Kor 5:18.

G
jenopprettelse (eller forlikelse) kommer 
fra Gud fordi han har forlikt oss med 
seg selv gjennom Jesus Kristus. Her er 

to viktige vilkår: Gudsfrykt og ydmykhet.  

Hebreerbrevet oppmuntrer oss til å ‘tjene 
Gud til hans behag, med blygsel og ærefrykt. 
For vår Gud er en fortærende ild’ (12:28-
29). Vi trenger også å ydmyke oss overfor 
Gud og hverandre. ‘Herren er nær hos dem 
som har et nedbrutt hjerte, og han frelser 
dem som har en nedbrutt ånd.’ (Salme 
34:19). Gudsfrykt har å gjøre med hvem Gud 
er; ydmykhet har å gjøre med hvem vi er. 
Bekjennelse er et praktisk uttrykk for begge 
vilkår: Vi gir Gud rett i at synd er synd.

Forlikelsens tjeneste: I forbindelse med 
aliyah betyr det at vi er involvert i bønn og 
forbønn for innfallsporter for aliyah og at 
hovedveier må åpne seg, vi gjenoppretter 
jødene i eksil med det landet Gud har 
lovet dem. Det betyr også at Kristi 
kjærlighet tvinger oss til å vise kjærlighet og 
medlidenhet overfor jødene, velsigne dem, 
stå sammen med dem, hjelpe og støtte dem 
ved å peke på forlikelsen gjennom Herrens 
velbehag, nåde og barmhjertighet.

Forlikelsens ord: Vi trenger å forberede 
kirken på masse-aliyah, ved å undervise 
troende og frambringe en forståelse for 
tilbakevendingen til Israel. Dette vil utruste, 
frigjøre og innvie Guds trofaste tjenere i 
menigheten for arbeidet med aliyah, samt 
forlike dem med Herrens vilje i denne 
avgjørende tiden.

Vær med å be om at:

 ų Den hellige ånd må utgytes i enda 
større grad hva angår gudsfrykt og 
ydmykhet i tjenesten for Ebenezer 
Operation Exodus.

 ų Jødene som er spredt rundt om 
i nasjonene må forstå at Herren, 
Abrahams, Isaks og Jakobs Gud 
- Israels Gud, ønsker at de skal 
gjennomføre aliyah for at de skal bli 
gjenopprettet med Det lovede land.

 ų Guds trofaste tjenere i den 
verdensomspennende kirke må 
forstå at Herren, Israels Gud, Jesus 
Messias’ Far ønsker å utruste, frigjøre 
og innvie dem til arbeidet for aliyah.

PHILIP HOLMBERG
OVERSEER ADVISOR 

FOR BØNNETJENESTEN

GJENOPPRETTELSE

Nederst til venstre: 
Medlemmer av det jødiske 

samfunnet i Rostov-on-Don 
og noen kristne minnes 

sammen ofre fra Holocaust
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UNGE VOKSNEÅ 
være i Herrens tjeneste er 
ikke begrenset av alder, kjønn, 
nasjonalitet eller språk. Det har 

vært spennende nå nylig å se disse 
aspektene i virksomhet over hele Asia 
Pacific-regionen med nye kontakter 
og møtepunkter som har oppstått helt 
uventet - den eneste forklaring må 
være at det er Herren som arbeider.

Toowoomba, Australia er ikke en by som ofte 
står fram på verdens-arenaen, men på Herrens 
arena ser vi definitivt at det er noe som skjer 
der! Vi har en helt utrolig ny bølge av støtte fra 
dette regionale senter. Etter å ha blitt kontaktet 
av en lokal leder, ble våre team invitert til fire 
weekender i 2015-16 for å fortelle om Israel, 
aliyah og det praktiske arbeidet til Ebenezer 
Operation Exodus. Mye fokus ligger på bønn.

Med denne gruppen på noen få hundre 
mennesker fikk vi formidlet i detalj kallet om 
aliyah, hva det innebærer å be om at portene 
for aliyah fra våre nasjoner må åpnes, hvordan 
vi kan søke Herren og rydde vei for Ham, samt 
hvordan alle kan ta del i vårt vitale bønnearbeid. 
Hvor oppmuntrende har det ikke vært å se 
folk fra alle aldre samlet: Fra unge single og  
familier til de som nettopp har gått av med 
pensjon og eldre som er bundet til rullestol. 
Hver enkelt kom med et hjerte som tørstet etter 
å be, mange hadde kjørt i mer enn seks timer 
for å være til stede på et ettermiddagsmøte.

Helt sør i Australia fikk vi etablert en vidunderlig 
kontakt med pastorer og unge voksne i 
Daylesford, en liten by med 6,000 innbyggere. 

De driver et bønnehus og inviterte oss til å 
være med på deres ukentlige bønnemøter for 
Israel. De fortalte oss hvordan de, sammen 
med andre pastorer og ledere, leter etter 
hvordan de kan åpne et bønnehus i Israel.

Samtidig var vårt India team i Mumbai hvor de 
hadde møter fylt opp av folk som hungret etter 
å høre mer. De ledet også kraftfull bønn for 
Herren om at Han måtte åpne portene for aliyah 
fra de jødiske samfunn i denne store byen.

Herren reiser opp en hær av bedende 
mennesker i denne tiden – en hunger 
etter Herrens nærvær og etter å søke 
Hans ansikt. Måtte vi alle finnes 
innenfor den samme flokken.

VI BER OM AT  
PORTENE MÅ ÅPNES

KATIE STUCKEN
UNGE VOKSNE TEAM
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ISRAEL

“Jeg vil plante dem i deres land, og de 
skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, 
det som jeg har gitt dem, sier Herren din 
Gud.” Amos 9:15

N
ylig hadde vi det det store privilegium 
å assistere Stasia, en elskverdig 
ung kvinne som hadde gjennomført 

aliyah fra Moskva. Selv om hun hadde 
profesjonell erfaring fra tiden i Russland 
og hadde fått en relativt bra jobb da hun 
kom til Israel, strevde hun fortsatt for å få 
endene til å møtes.

Hun ble virkelig oppmuntret da vi gav henne 
en matpakke og noe informasjon som kunne 
hjelpe henne til å etablere seg i Israel på en 
god måte. Hun var enda mer takknemlig da 
vi inviterte henne til å velge et ullteppe for seg 
selv blant de mange fra vår samling av heklede 

og strikkede tepper som Ebenezer mottok på 
den internasjonale konferansen i Israel tidligere 
dette året.

I våre dagers oppjagede og lite omsorgsfulle 
verden, er det godt å vite at det fremdeles 
finnes folk som tar seg tid til å lage gaver til 
noen som de kanskje aldri har møtt - eller som 
det er usannsynlig at de kommer til å møte. 
Det frydefulle draget som vi så i Stasias ansikt 
var bevis nok på at denne gaven var veldig 
viktig for henne. Det er alltid en fornøyelse å 
motta en gave, men det er noe ekstra spesielt 
å få et av disse teppene fordi de er laget av 
kjærlighet og omsorg.

Her på kontoret i Jerusalem er vi veldig 
takknemlige for at Ebenezer kan fortsette å 
spille en slik viktig rolle ved å hjelpe olim med 
matpakker og andre ting. Det er en del av den 
oppmuntringen vi gir dem, slik at de kan ta 
vitale skritt i deres absorpsjonsprosess for å 
kunne sette skikkelige røtter i landet.

JENNIFER BURTON
KONTORET I JERUSALEM

OMSORG FOR STASIA

Stasia er glad 
for å få hjelp

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

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 
bønnepartnere for Herren, å hjelpe det 
jødiske folk til å vende hjem til Israels land 
fra alle nasjoner og proklamere Guds rikes 
hensikter med deres tilbakekomst.

Alle artikler i denne publikasjonen Copyright 
© Ebenezer Emergency Fund International 
juni 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.


