
“Se, derfor Skal dager komme, Sier Herren, da det 
ikke mer Skal bli Sagt: Så Sant Herren lever, Han 
Som førte iSraelS barn opp fra landet egypt! – men 
det Skal bli Sagt: Så Sant Herren lever, Han Som 
førte iSraelS barn opp fra landet i nord og fra alle 
de land Som Han Hadde drevet dem bort til.’”
JEREMIA 16:14-15 

En kristen tjeneste som hjelper det jødiske folk med å vende hjem til Israel
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‘INTERNASJONALT H
vor og når ble hovedveien til Sion 
åpnet? Hva er noen av de viktigste 
begivenheter vi kan identifisere som 

milepæler for denne hovedveien? Det året 
vi nå er inne i er ganske så ekstraordinært 
hva angår markeringer for hendelser 
som åpnet opp denne hovedveien.

12O år

For 120 år siden, en sen sommerdag i august 
1897 var om lag 200 personer fra 17 nasjoner 
samlet i en konsertsal i Basel i Sveits. Med 
kvinner i formelle kjoler og menn kledd i kjole 
og hvitt, ankom gjestene til den høytidelige 
åpningen av den første sionistkongressen. 
Målet for denne samlingen var å arbeide for 
etableringen av et hjem for det jødiske folk 
i Eretz Israel, det bibelske landet Israel.

Theodor Herzl, som hadde et lidenskapelig 
kall til å engasjere seg i den sionistiske 
bevegelsen, var initiativtaker til konferansen. 
Den ble etterfulgt av en rekke nokså 
intense diplomatiske initiativ for å få støtte 
til å danne en jødisk stat. Han ble en av 
fedrene for den moderne staten Israel.

Diplomati alene var ikke nok. I Herzls 
dager hadde Eretz Israel vært underlagt 
det ottomanske, tyrkiske riket gjennom 
nesten fire århundre. Men for å komme 
i samsvar med Guds plan, gikk 
denne perioden nå mot slutten.

1OO år

Under 1. verdenskrig presset britiske og 
allierte styrker seg nordover, ut av Egypt 
og inn i de områder som var okkupert av 
ottomanske tyrkere. De hadde gjort gjentatte 
forsøk på å trenge igjennom de tyrkiske 
forsvarslinjer ved Gaza, uten å lykkes. 
Så inntraff et avgjørende vendepunkt.

For 100 år siden, på ettermiddagen 31 oktober 
1917, brøt australske styrker gjennom tyrkiske 
forsvarslinjer ved Beersheva, noe som åpnet 
en vei for britiske og allierte styrker til å komme 
inn i Eretz Israel og befri Jerusalem fra islamsk 
dominans. Mindre enn seks uker senere tok 
de Jerusalem uten knapt å fyre av et eneste 
skudd. 11 desember 1917 inntraff den berømte 
begivenhet hvor general Edmund Allenby steg 
ned fra sin hest etter at han respektfullt hadde 
ledet sine tropper gjennom Jaffa-porten. I 
tråd med Den Allmektige Guds timeplan ble 
Den store konges by enda en gang forberedt 
på å ta imot sitt tilbakevendende folk.

Dette militære gjennombruddet var ikke 
tilstrekkelig I seg selv. For at jødene skulle vende 
tilbake til sitt land måtte det gjenopprettes 
for dem. Det var utvilsomt svar på mange 
kontinuerlige bønner fra trofaste kristne som 
medførte at de politiske prosessene nå tok en 
uventet vending. Nøyaktig på dagen da britiske 
og allierte styrker erobret Beersheva som den 
sydligste innfallsport til Landet, forberedte den 
britiske regjeringen en erklæring som lord Arthur 
Balfour skulle utstede tre dager senere. Her 
bekreftet kongens regjering offentlig sin støtte 
til etableringen av et nasjonalt hjem for det 
jødiske folk i territoriet til det bibelske Israel.

Storbritannia hadde på en modig måte tatt 
et langt skritt for å etablere en prosess slik at 
det jødiske folk kunne bli gjenopprettet i deres 
eldgamle land. Dog – umiddelbart etter at 
Balfour-erklæringen var utstedt, oppstod det 
strid og dannelse av fraksjonsgrupper som 
medførte utsettelser, somling og endatil en 
viss tilbaketrekking av de forpliktelser som ble 
utstedt i 1917. Tretti lange år ble brukt gjennom 
den smertefulle britiske mandatperioden. 

EN HOVEDVEI TIL SION

PETE STUCKEN
STYRELEDER - EBENEZER 

EMERGENCY FUND 
INTERNATIONAL

En delegats 
deltakerbevis 
på den første 

sionistkongressen 
i Basel, Sveits 

i 1897.
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I midten til venstre: General 
Edmund Allenby, langs 
murene i Jerusalem i 1917.

I midten til høyre: Israelske 
tropper ved Vestmuren etter 
frigjøringen av Jerusalem i 
1967 -Copyright © 2017 
National Photo Collection 
David Rubinger

Nederst: Flaggparade 
på Jerusalemsdagen.

5O år

For 50 år siden oppstod det igjen krig i Landet. 
Det var under denne bemerkelsesverdige 
Seksdagerskrigen i juni 1967 at israelske 
styrker brøt gjennom de jordanske 
forsvarslinjene rundt Jerusalems gamleby 
og i triumf gjenopprettet jødisk suverenitet 
over hele Jerusalem by. Dette året feirer 
Jerusalem et viktig jubileum som den udelelige 
hovedstad for den jødiske staten Israel.

‘Ta på deg ditt høytidsskrud, Jerusalem, 
du hellige by’ Jesaja 52:1

Idag står vi sammen med våre jødiske 
venner over hele verden for å feire en 
gjenforent jødiske by. Veien til Sion er åpen. 
Hovedveien for aliyah er tråkket opp. Våre 
bønner vil bli besvart og vi skal enda en 
gang få se en stor skare av Sions sønner 
og døtre som passerer gjennom dem!

Jødene i diasporaen ventet, led og ventet. De 
som var fanget i Europa, måtte gjennomgå 
Holocausts grufulle katastrofe. Men 
endelig kom det store gjennombruddet.

7O år

For 70 år siden, 29 november 1947, vedtok 
FNs Generalforsamling resolusjon 181 som 
gjelder delingen av det britiske mandatområdet 
for Palestina i en arabisk og en jødisk stat. 
Staten Israel ble erklært i mai året etter. Den 
nyfødte staten måtte umiddelbart kjempe 
for sin overlevelse mot invaderende arabiske 
styrker. Jordans velutstyrte arabiske legion 
klarte å beseire de jødiske forsvarerne av 
Gamlebyen i Jerusalem og okkuperte den.

Copyright © 2017 National Photo Collection - Milner Moshe
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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.

‘Kom i hu de ting som hendte fra eldgammel tid, 
at jeg er Gud, og ingen annen. Jeg er Gud, og 
det er ingen som jeg, jeg som fra begynnelsen 

forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke 
er skjedd. Det er jeg som sier: Mitt råd skal bli 

fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg.»  
Jesaja 46,9-10

Copyright © 2017 National Photo Collection
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RUSSLAND/ISRAEL F
innes det noe slikt som slumpetreff 
eller tilfeldigheter? Eller er det heller 
øyeblikk hvor Gud bryter gjennom det 

ordinære med det ekstraordinær? Da jeg 
vandret gjennom Gamlebyen i Jerusalem 
hadde jeg knapt forventet et slikt øyeblikk.

En morgen i Moskva i oktober 2014 var 
jeg sammen med et team som hjalp et 
ungt par, Michael og Alexandra, med å 
gjennomføre aliyah. De pratet om deres 
håp for et nytt liv i Israel og deretter kanskje 
flytte til Amerika. Jeg håpet de ville kjenne 
på et fellesskap med sine røtter og Landet 
og vi ba om at de måtte bli værende der.

To år senere, da jeg slynget meg fram gjennom 
gjennom trengselen i Damaskus-porten i 
Jerusalem, stod jeg ansikt til ansikt med 
en politimann som jeg med en gang kjente 
igjen. Han var på sikkerhets-vakt sammen 
med israelske soldater. ‘Katie?’ utbrøt han. 
‘Mike?’ svarte jeg. Jeg kunne knapt tro det! 
Han var lykkelig, men samtidig seriøs i sitt 
arbeid, snakket flytende hebraisk og så virkelig 
ut til å føle seg hjemme. Forskjellen fra den 
unge mannen vi hjalp med å gjennomføre 
aliyah to år tidligere var himmelvid.

‘Jeg trodde aldri jeg skulle få se deg igjen!’ 
sa han. Han fortalte soldatene rundt seg 
om Ebenezer, denne organisasjonen som 
hjelper jødene med å gjennomføre aliyah, og 
hvordan vi hadde hjulpet ham og hans kone 
med å flytte... Han delte med meg hvordan 
det å komme til Israel hadde endret deres 
liv. Der hadde også vært vanskeligheter 
underveis, men nå elsket de sitt nye liv.

‘Denne organisasjonen som du er med i, 
Ebenezer,’ sa han til meg, ‘dere har virkelig 
bidratt til å bringe gode forandringer inn i 
våre liv.’ Det var fantastisk å få høre et slikt 
vitnesbyrd midt i hjertet av Jerusalem. Men 
det som var størst for meg var forandringen 
i Michael selv fra den morgenen i Moskva 
da han ikke hadde noen reell forbindelse 
med Israel og til den unge politimannen 
som stod ved  Damaskusporten og 
hjalp til med å beskytte et land og et 
folk som han nå kalte sitt eget.

Da vi gikk fra hverandre ble jeg igjen 
grepet av det hellige som ligger i aliyah. 
For et utrolig privilegium det er å få 
være med i tjenesten med å bringe 
jødene hjem til deres løftesland!

KATIE STUCKEN
UNGE VOKSNE TEAMET

ET EKSTRAORDINÆRT 
MØTE!

Til venstre: Michael, 
Niki Stucken, 

Alexandra og Katie

Til høyre: Katie sammen 
med Michael i Jerusalem 
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UKRAINAN
adezhda innså at hun kunne få et 
bedre liv i Israel. Hun og hennes mann, 
Dmitry, arbeidet hardt. Dmitry hadde 

erfaring innenfor telekommunikasjon, 
men arbeidet nå i bygningsindustrien.

Nadezhda arbeidet i skatteetaten i deres 
hjemby og måtte ofte benytte mange kvelder 
til å arbeide overtid for å lage rapporter og 
regnskaper, men likevel hadde hun dårlig 
lønn. For å ha mulighet til å få et bedre 
liv måtte de bruke mye penger på å ta 
kurs og videreutdanning. Hun og Dmitry 
veide fordeler og ulemper mot hverandre 
og konkluderte med at Israel kunne gi 
dem et bedre liv. De besluttet å flytte.

‘Vi gjennomfører aliyah på et av programmene 
til Jewish Agency,’ fortalte hun oss. Hun la til 
at de var veldig takknemlige til Ebenezer for 
den hjelpen vi gav dem under den krevende og 
kostbare dokumentasjonsprosessen. ‘Det tok 
oss syv måneder å få alt på plass. Mange takk!’

TATIANA
REGIONAL REPRESENTANT 
I UKRAINA

NYE MULIGHETER I ISRAEL

Dmitry og Nadezhda: 
De ser fram til 
et bedre liv.

EN VIDUNDERLIG BESLUTNING!

N
atalia og hennes tenåringssønn 
hadde tatt en vidunderlig 
beslutning – om å flytte til Israel. 

Natalia arbeidet som kokkeassistent 
og etter at begge hennes foreldre 
døde måtte hun alene ta ansvaret 
for å oppdra sin tenåringssønn.

Hun fortalte oss at han var den eneste 
nære slektningen hun hadde fordi hennes 
kjære bror for noen år siden ble drept i 
en motorsykkelulykke. En tristhet kom 
over hennes ansikt da hun forklarte sin 
situasjon. Vi følte virkelig med henne. ‘Min 
sønn, Dmitry, gikk på en religiøs skole og 
har søkt på et av studieprogrammene 
i Landet’ slik at de begge kunne flytte 
til Israel på permanent basis. Natalia 
var begeistret, men også litt bekymret 
fordi de kom til å være helt alene der.

Vi forsikret Natalia om at vi ikke bare ville 
hjelpe henne med å forberede hennes 
dokumenter i Ukraina, men at vi også hadde 
et kontor i Jerusalem hvor hun ville være 
i stand til å få hjelp dersom hun skulle ha 
behov for det. Hun var svært takknemlig.

En ny begynnelse for 
Natalia og Dmitry.

Vi trenger dine kontinuerlige 
bønner og finansielle støtte for å 
sette folk som Dmitry og Nadezhda 
i stand til å gjennomføre aliyah.
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RUSSLAND E
n gammel dame fikk tilbringe sine 
siste dager i Det lovede land. Raisa 
hadde stor familie. Hun hadde fem 

barn, to av dem bodde allerede i Israel.

De var praktiserende jøder som 
feiret de bibelske festene i sitt 
hjem. Vi spurte henne om hun 
ønsket å komme til sine to barn i 
Israel. Hun sa det var en drøm.

Men her var et stort problem: Hennes 
mor var 94 år gammel og det ville være 
veldig vanskelig å gjennomføre aliyah 
for henne, selv om den svært gamle 
damen var villig til å gjøre det. Raisa 
kunne bare se for seg problemer og 
kostnader. Vi oppmuntret familien og 
forsikret dem om at vi ville hjelpe dem 
med kostnader og vanskeligheter.

De besøkte konsulatet og fikk innvilget 
sine visa. Snart var de på vei til Israel. 
Raisas mor fikk leve ytterligere fire år før 
hun døde og ble begravet i Det lovede 
land. Under et senere besøk i Russland 
fortalte Raisa om sitt gode liv i Israel.

ELYA VASYUKOVA
BASELEDER I MOSKVA

ALIYAH - 94 ÅR GAMMEL!

Raisa, fornøyd med 
livet i Israel.

Undersøkelser i Israel 
har gitt Frida håp.

HÅP FOR HJELPELØSE FRIDA

F
ra tid til annen møter vi jøder som 
er så syke at de trenger en særlig 
hjelp. Frida var en slik person.

Hun var nesten 60 år og i sluttfasen av en 
herjende kreftsykdom. Som sengeliggende 
var hun fullstendig avhengig av sin sønn 
– 20-årige Evgheniy. De var blitt fortalt 
at de ville være i stand til å gjennomføre 
aliyah, men bare tanken på hvordan hans 

mor kom til å lide under reisen var nesten 
mer enn den unge mannen kunne klare.

Det var ingen tvil om at her måtte Ebenezer 
hjelpe til. Vårt team kjørte Evgheniy og 
hans mor til konsulen og han kom ut av 
sitt kontor til bussen for å intervjue Frida 
og utstede hennes visa. Alt ble fullført 
i tide og vi kjørte Evgheniy og Frida til 
flyplassen for deres aliyah flight.

En tid senere ringte Evgheniy fra Israel 
med de vidunderlige nyhetene om at Frida 
hadde gjennomført noen undersøkelser 
som hadde vist at svulstene hadde sluttet 
å vokse. Det var nå håp for henne i Israel!

“Se, jeg vil løfte min hånd til 
hedningene og reise mitt banner 
for folkene. De skal komme 
med dine sønner ved barmen, 
og dine døtre skal de bære på 
skulderen.” Jesaja 49:22
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MOLDOVAT
o familier fra Moldova flyttet 
nylig for å begynne et nytt liv 
i deres forfedres land.

En av dem var Svetlana, sønnen Vladislav og 
moren Valentina. Ebenezer betalte for deres 
pass og behandlingen av dokumenter og gav 
dem nødvendig praktisk hjelp for at deres 
drøm skulle bli virkelighet. Det var god grunn 
til å forvente at de ville bli godt etablert i Israel. 
Svetlana var en erfaren operasjonssøster 
og Vladislav (18) hadde studert hebraisk i 
10 år som en forberedelse for flyttingen.

Valery, kona Tatiana og deres datter og 
svigersønn var også svært motiverte. 
Valery og Tatianas yngste sønn, Nikolai, var 
allerede i Landet. Det siste året hadde de 
brukt på studier innenfor studieprogrammet 
Naale. I tillegg hadde også noen av 
Valerys familiemedlemmer gjennomført 

aliyah en tid før, derfor så de fram til en 
gledelig gjenforening på Ben Gurion-
flyplassen i Tel Aviv da de ankom Israel!

PAVEL & LINA
LEDERE I MOLDOVA

GODT FORBEREDT FOR 
Å KOMME TIL ISRAEL

RUSSLAND

OLEG
BASELEDER I 
NOVOSIBIRSK 

Øverst: Valery og Tatiana 
reiser til Israel sammen med 
sin datter og svigersønn.

Et nytt liv: Svetlana, 
Valentina og Vladislav.

BREV PREGET AV VELSIGNELSE 

V
åre team blir oppmuntret når olim 
sender takkebrev etter at de er har 
etablert seg i Israel.

Irina var full av glede da hun mottok et 
slik brev fra folk som hennes team i Omsk 

hadde hjulpet med å gjennomføre 
aliyah. Hun er veldig nøye med å 
fortelle andre jøder om den kjærlighet 
kristne har til dem og den støtte de 
frivillig gir for å hjelpe dem. Hun tror 
at når Guds Ord blir sådd inn i jødiske 
hjerter, vil det bære frukt i Hans tid.

Forholdet hun bygger til dem bærer 
virkelig frukt fordi mange av dem skriver 
tilbake til henne med hjerter fulle av takk 
for den økonomiske støtte og hjelp de har 
fått. For eksempel sendte Igor og Svetlana 
oss nylig flere E-poster med bilder fra 
Israel. De gjennomførte aliyah i november. 
Nå fikk de igjen være sammen med deres 
datters familie i Landet! På bildet kan vi se 
den lykkelige familien på tre generasjoner.

Et annet par, Lazar og Nina, skrev 
at de på tross av høy alder studerte 
hebraisk. For et engasjement 
overfor en fremtid i Israel!
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COLOMBIA L
imor ringte oss i midten av november. 
Hun bodde i nærheten av Bogota, 
Colombias hovedstad, og ønsket å 

flytte til Israel sammen med sine to barn, 
Ihlak (9) og Liatha (7).

Problemet var at hun allerede hadde 
gjennomført aliyah en gang, i 1999, men hadde 
reist tilbake til Colombia. Hun hadde ikke 
penger til å flytte til Israel igjen sammen med 
sine barn og dersom hun gjorde det ville ikke 
familien være kvalifisert for statlig støtte.

Men hun var fast bestemt på å flytte og klarte å 
få lån fra venner og slektninger slik at hun kunne 
betale for flybillettene til Tel Aviv. Så fikk hun via 
internet kjennskap til Ebenezer – og ringte oss. 
Vi hjalp til med å betale for barnas pass, samt 
andre dokument-kostnader og for transport.

Familien landet i Israel tidlig i desember. Limor 
var lykkelig over å være tilbake i Israel og nå 
var hun fast bestemt på å bli værende. Hun har 
allerede fått arbeid som lærer.

RODOLFO BLANCO
NASJONAL KOORDINATOR 

I COLOMBIA

LIMOR FIKK RESPONS PÅ 
SIN TELEFONHENVENDELSE

Limor sammen med 
sine barn og et 

medlem av Jewish 
Council.

SØR-AFRIKA

ALIDA SCHOULTZ
NASJONAL KOORDINATOR 

FOR SØR-AFRIKA

MENIGHETER BLIR BEGEISTRET AV ALIYAH

I 
februar talte jeg i ulike menigheter i Sør-
Afrikas vakre Garden Route-område. 
Pastorene og forsamlingene i Knysna, 

Mossel Bay, George og Swellendam har 
en sann kjærlighet for Israel og det jødiske 
folk og ble opprømt over å høre om aliyah.

Selv om møtet i Swellendam var midt 
i uken og ble kunngjort på kort varsel, 
kom det mange folk for å høre.

Jeg ble mottatt med åpne armer og alle ble 
berørt over å høre om hvordan Gud oppfyller 
sine profetiske løfter. En mann sa: ‘Jeg er 
overveldet; dette er virkelig en øyeåpner for 
meg.’ Bøker og litteratur ble delt ut og mange 
mennesker ønsket å motta vårt nyhetsbrev, 
samt tegnet seg som bønnepartner og finansiell 
støttespiller - inkludert kona til pastoren i 
Mossel Bay og hennes bønnepartnere.

Gjennom de første månedene i 2017 økte 
aliyah fra Sør-Afrika med 138 prosent 
sammenlignet med 2016. Det var også et 
rekordstort antall potensielle olim som besøkte 
den israelske konsulen i Cape Town.
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MEXICOD
et var med stor glede at vi fikk se 
19-årige Iair fly avgårde til  Israel – den 
første unge jødiske person som våre 

team i Mexico har hjulpet til å gjennomføre 
aliyah. For en vakker frukt av våre bønner!

Vi møtte første gang Iair gjennom Operation 
Exodus USA, som anbefalte ham å kontakte 
vårt kontor i Monterrey. Da vi snakket med 
ham ble vi overrasket over hans store hjerte 
for Israel selv om han ikke vokste opp som 
en religiøs jøde. Hans eldste bror bor der 
og når Iair har fått etablert seg i landet 
ønsker de at deres yngste bror og resten 
av familien også skal gjennomføre aliyah.

Iair ønsket å være i Israel i tide for et intervju 
relatert til muligheten for å tjenestegjøre i 
hæren (IDF), noe han eldste bror for tiden 
gjør. Vi hjalp til med å dekke kostnadene 
for hans flybillett. Vær med å be for ham 

DANIELA CASTILLO
MEXICO-TEAMET

FØRSTEFRUKTEN 
FRA MEXICO!

Øverst: Vårt team sammen 
med Iair (i midten) før 
han fløy til Israel. 

Iair ved Vestmuren, 
Jerusalem.

FRANKRIKE

RACHEL POOT
PARIS-KONTORET

Yael: Lykkelig over å 
være hjemme.

‘SOM EN DRØM’

D
e satt foran meg i en overfylt, liten 
restaurant i Paris. Det var Yael (22), 
hennes bror og hennes far – som 

gjennomførte aliyah i april. Opprømt 
snakket hun om den friheten hun ville få i 
Israel. I Frankrike må hun hele tiden tenke 
på hva hun skal ha på seg eller hvordan 
hun skal oppføre seg for ikke å tiltrekke 
seg oppmerksomhet rundt hennes jødiske 
livsstil. ‘Israel er som en drøm,’ sier hun.

‘Jeg husker i fjor da jeg og min familie fløy 
til Israel. Jeg så horisonten over Tel Aviv på 
avstand, med alle dets lys og jeg ble virkelig 
beveget. Hver gang jeg kommer tilbake til 
Frankrike, blir jeg deprimert. Det er i Israel vi 
kan være frie, feire våre fester og være jødiske 
helt igjennom.’

Takk for dine vennlige donasjoner, det var 
mulig for oss å være med på finansieringen av 
en skips-kontainer for Yaels families personlige 
eiendeler, vi oppmuntret dem og bidro til å 

gjøre deres integrasjon mye lettere. La oss be 
for andre jødiske familier i Frankrike om at de 
følger opp på samme måte som Yaels familie 
gjorde. La oss støtte dem slik at de kan finne 
sin frihet i Israel.

etter hvert som han og hans bror åpner 
opp sine liv for å tjene og beskytte Israel.
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BØNN M
ens Jerusalem feirer sitt 50 års 
jubileum som som en gjenforent by 
under jødisk suverenitet for første 

gang på 2000 år, og nå går inn i dette første 
jubileumsåret, proklamerer vi Herrens 
kjærlighet, trøst og støtte til byen. Måtte 
Hans vakre krone skinne i lovprisningsdrakt 
og gledens olje flyte i Sion (Jesaja 61:2-3).

Midt under verdensomspennende katastrofer, 
opprør og spenninger, kan vi glede oss 
sammen med Hans folk (Rom 15:10) og 
velsigne Den Store Konges by(Salme 
48:2) med håp om en praktfull fremtid!

Jerusalem – seierens by!

‘Det skal skje på den dagen at jeg 
vil gjøre Jerusalem til en løftestein for 
alle folkene. Alle som løfter på den, 
skal såre seg selv.’ Sakarja 12:3

Mange land arbeider mot Guds hensikter for 
Israel og dets hovedstad og ønsker å dele 
den, ofte ut fra uvitenhet om Skriften. Andre 
setter pris på jødenes bidrag til deres land 
og bønnfaller dem om å bli værende og ikke 
flytte hjem. Men Herren bor på Sion (Joel 
3:22) og dømmer nasjonene hva angår deres 
holdning om å ta grep mot Jerusalem.

Vær med å be:

 ų Om at våre regjeringer fritt må tillate 
den jødiske befolkning å gjennomføre 
aliyah og at nasjonale bønnetjenester 
må gi støtte ved forbønn.

Jerusalem – byen for aliyah!

‘Herren bygger Jerusalem, de bortdrevne 
av Israel samler han.’ Salme 147:2

Ettersom Herren valgte Jerusalem 
til å være Hans hellige bolig, ønsker 
Han at Hans folk skal bo sammen 
med Ham. Der ‘skal de være mitt folk, 
og jeg vil være deres Gud i sannhet 
og rettferdighet’ (Sakarja 8:8).

Vær med å be om:

 ų At olim må lære språket, få 
opplæring, finne arbeid, bygge 
hjem og tilbe Gud i en trygg 
og fredfull Jerusalem.

Jerusalem – frelsens by!

“Jerusalem, Jerusalem … fra nå av 
skal dere ikke se meg før dere sier: 
‘Velsignet være han som kommer 
i Herrens navn.’” Matt 23:37-39

Gud er lidenskapelig vedrørende 
Jerusalem og vil at Hans folk skal 
kunne ønske Ham velkommen 
tilbake som deres Messias.

Vær med å be om:

 ų At Ånden som gir visdom og 
åpenbaring må komme over 
israelerne, slik at de får et dypere 
kjennskap til Gud (Efes 1:17).

HEIDI BURGHARDT
DET INTERNASJONALE 

BØNNEKOORDINERENDE 
TEAMET

DEN STORE KONGES BY
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INTERNASJONALTF
or nesten 14 år siden utnevnte 
styret i Ebenezer Operation 
Exodus Alan Field til stillingen 

som Internasjonal Koordinator.

Alan utmerket seg ved å introdusere 
nye strukturer, fagområder og 
kommunikasjonslinjer. Dette la et fundament 
for vår tjenestes revitalisering og vekst 
rundt omkring i nasjonene. Samtidig 
sørget Alan for å få den yngre generasjon 
inn i arbeidet for EOE. Mange av dagens 
ledere i vår organisasjon er med nettopp 
som følge av denne visjonen. Alan og 

Carols forpliktelse til bønn har vært en 
inspirasjon for mange av oss i Ebenezer.

Det har vært et veldisponert løp, som også 
er fullført på en fremragende måte. Alan har 
nå gått av fra sine formelle funksjoner i EOE. 
Han og Carol vil imidlertid fortsette som 
bønnepartnere samtidig som de er åpne for 
Herrens ledelse for hvordan de for øvrig kan 
bidra på nye måter i dagene som kommer.

Alan og Carol, måtte dere begge fortsatt 
kunne benytte deres gaver og bære 
masse god frukt i deres modne år.

PETE STUCKEN
STYRELEDER - EBENEZER 
EMERGENCY FUND 
INTERNATIONAL

EN NY FASE FOR ALAN

Fra Alan & Carol: En personlig hilsen og takk

Vår tid innenfor Ebenezer-familien har vært en 
fantastisk fase for oss begge og vi vil gjerne gi 
uttrykk for vår takknemlighet – først og fremst 
til Herren – og så til dere – våre mange venner 
og medarbeidere i nasjonene. Det har vært en 
stor velsignelse å arbeide sammen med dere 
i dette verdifulle, profetiske og hellige kallet 
med å hjelpe jøder med å gjennomføre aliyah.

‘Hittil har Herren hjulpet oss’ (1 Samuel 
7:12). Dette skriftstedet har vært ‘feltropet’ 
til Operation Exodus siden etableringen 
og det er også vårt vitnesbyrd. Fra mitt 
perspektiv som Internasjonal  Koordinator, 
har Herren gitt et utrolig privilegium hvor 
jeg har sett at Han vandrer gjennom 
nasjonene for å utføre Sine planer og oppfylle 
Sitt Ord. Til tross for betydelig åndelig 
motstand og gjennom mange utfordringer 
har Carol og jeg daglig fått være vitner 
til Hans mirakler og gjennombrudd. Det 
er Herren alene som har skapt veksten 
i vår tjeneste. All ære tilhører Ham!

Til slutt vil Carol og jeg takke dere, alle 
dere vidunderlige Ebenezer-team og 
støttespillere rundt omkring i verden. Vi 
sender dere våre kjærligste hilsener for 
deres bønner, kjærlighet, vennskap, støtte 
og oppmuntring. Vi ønsker å velsigne hver 
enkelt av dere med Hans kall for deres 
liv – ikke glem at: ‘Han er trofast som kaller 
dere, han skal óg gjøre det’ (1 Tess 5:24).
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ISRAEL D
et var slik en glede å høre at en 
fiolin som ble gitt til Ebenezer for 
flere år siden nå benyttes av en 

ung kvinne som gjennomførte aliyah 
fra Ukraina gjennom Jewish Agency 
Naale-program, som vi også støtter.

Fiolinen ble gitt til oss av et medlem av en 
jødisk familie fra Sveits. Det var hennes 
far som hadde eid den. Deres ønske var 
at instrumentet skulle bli gitt til noen som 
gjennomførte aliyah eller til en annen jødisk 
person som bodde i landet og som ville 
være i stand til å bruke den. Fiolinen ble gitt 
til Aloney Yitzchak Youth Aliyah Village, til 
bruk i deres musikalske utviklingsprogram, 
og Dina, en av studentene, var så opprømt 

da den ble gitt til henne som en 
katalysator for hennes drømmekarriere.

Dina gjennomførte aliyah fra Zaporizhzhya, 
en by i Ukraina i september i fjor. Hun 
var bare syv år gammel da hun begynte 
å spille fiolin. Hun spilte gjennom 
åtte års studier på en musikkskole. 
Hennes ambisjon var å satse på en 
fiolinist-karriere i Israel. Hun ble kjent 
med Naale-programmet og lykkes 
å bli tatt opp som student der.

Hun kjenner seg hjemme i Israel og er 
veldig glad for å studere ved Aloney 
Yitzchak skolen. Da hun kom til landet 
kunne hun ikke noe hebraisk. Derfor er 
hun veldig takknemlig for det intense 
hebraisk-kurset hun fikk på skolen. Nå 
snakker hun språket flytende. Hennes 
drøm er å få komme inn på Israel 
Conservatory of Music i Tel Aviv og bli 
en profesjonell fiolinist. Hun ønsker å 
spille dette instrumentet  for et orkester 
og turnere med det over hele verden.

Dina og de ansatte på skolen inviterte 
oss til feiringen av 25-års jubiléet for 
Naale-programmet i Knesset, hvor hun 
skulle få spille på sin nye fiolin. Vi tok 
med glede imot denne invitasjonen 
og var så glade over å se Dina spille 
på gaven sammen med Youth Aliyah 
Orchestra! Vi ber om og stoler på at 
Dina kommer til å få en fremtid preget 
av suksess og en vidunderlig musikk-
karriere i hennes jødiske hjemland.

NATALIYA
KONTORET I JERUSALEM

Dina: På vei til å få 
oppfylt en drøm.

EN FIOLIN I GAVE

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 
mai 2017. 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.


