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En kristen tjeneste som hjelper jøder å vende tilbake til Israel

Operation Exodus
A ministry of Ebenezer Emergency Fund International

Hold dem ikke tilbake, la mine sønner komme fra 
det fjerne og mine døtre fra jordens ende

Jesaja 43:6



INTERNASJONAL I
mai fullførte vi Global Prayer Call (GPC) 
100 dager med bønn. Det markerte 
70-årsdagen for frigjøringen av 

Auschwitz, seieren over nazi-regimet og 
forsøket på å utrydde det jødiske folk. 
GPC ble godt mottatt og fulgt opp av 
forbedere og menigheter i mange land.
 
GPC oppmuntret oss til å be for tre helt 
avgjørende, men likevel uavhengige områder. 
Det første gjaldt forbønn for Messias’ 
legeme – den kristne menighet, at vi 
følger opp vårt kall om å være et kongelig 
presteskap. Det andre er å be for ‘alle 
mennesker, for konger og for alle som er 
høy stilling’ i våre nasjoner (1 Tim 2:1-2). Det 
tredje er å be for Israel og det jødiske folk. 

Ebenezer Operation Exodus er en 
forbønnstjeneste, derfor er det helt vitalt 
for oss å be for den kristne menighet for 
å kunne motta åpenbaringer og forståelse 
for Herrens evige kjærlighet for det jødiske 

folk og Hans planer for dem og for landet 
Israel. Han har ikke erstattet dem med 
den kristne menighet – for Skriften sier, 
‘Kristus er blitt en tjener for de omskårne 
(Jødene) for Guds sannferdighets skyld, for 
å stadfeste løftene til fedrene’ (Rom 15:8).

Formålet med GPC var å skape en ny 
forpliktelse om å be for mitt eget land i 
forhold til Israel. Min kone og jeg var en del 

PHILIP HOLMBERG
MEDLEM AV DET 

INTERNASJONALE STYRET

JUBLENDE GLADE  
I BØNNENS HUS
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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.

av et lite bønneteam som reiste til Israel 
i mars for å be om tilgivelse fra Herren 
og fra en representant for den israelske 
regjering for beslutningene og holdningene 
til vår svenske regjering og vårt land. 

Det er et stort privilegium for oss i 
Ebenezer Operation Exodus å be for 
Israel, det jødiske folk og aliyah. Vi ber 
om en komplett gjenopprettelse av Israel, 
Jerusalem og tempelhøyden – og om at 
Herren skal vende tilbake i herlighet! 

Herren dannet det jødiske folk og Israels 
land til å være under Hans myndighet og 
for å tjene Ham; de er Hans folk, landet 
er Hans og Han er Israels Gud. Folket og 
landet hører sammen. Den endelige dommen 
eller forbannelse for ulydighet, er forvisning 
av folket fra landet (5 Mos 28:63-64). 

Herren er Israels Gud, trofast mot sin pakt, 
Sine løfter og det profetiske ord. Det er 
Herren som eier 
Israels land, selv om 
Han i perioder har 
tillatt andre land å 
okkupere det. Men 
vi har vanskeligheter 
med å forstå hva 
adskillelse av folk og 
land virkelig betyr. 
Paulus skriver: ‘Jeg 
sier da: Har de snublet for at de skulle falle? 
Langt derifra! Men ved deres fall er frelsen 
kommet til hedningene for å vekke Israel til 
nidkjærhet. Men hvis deres fall er blitt til en 
rikdom for verden, og er deres fåtallighet 
blitt til en rikdom for hedningene, hvor mye 
mer da deres fulltallighet!’ (Rom 11:11-12).
 
Derfor er ikke aliyah noe som bare 
skjer på grunn av en tilfeldighet eller et 

sekundærarbeid for ‘spesialister’ –det er 
en sentral del av hva Herren gjør i vår tid! 
Han viser nåde mot Sion og gjenoppretter 
folket i landet. Sluttresultatet vil bli: ‘For 
er verden blitt forlikt med Gud ved deres 
forkastelse, hva annet vil da deres antakelse 
bli enn liv av døde?’ (Rom 11:15).

Det er et profetisk tegn når vi ser troende 
i mange land over hele verden komme 
sammen for å be som et legeme for aliyah. 
Det er Herren selv som bringer fremmede 
‘som holder seg til Herren’ og ‘for å elske 
Herrens navn, og for å være hans tjenere’, 
til Hans ‘hellige berg og la dem glede 
seg i mitt bønnehus’ (Jesaja 56:6-7)! 

Jeg tror Herren kaller oss som en tjeneste 
inn i en ny dimensjon av felles forbønn. Han 
kaller oss til å innvie våre liv, som Kingsley 
Priddy skrev i Operation Exodus av Gustav 
Scheller, ‘som et offer til Hans disposisjon’ 
for å være forbedere for en ‘mektig Åndens 

bølge når Hans 
tid er kommet til å 
fullføre Sin endelige 
aliyah fra alle 
verdens fire hjørner. 
Dette medfører en 
daglig død av vår 
egoistiske natur’ 
slik at ‘Den Hellige 
Ånd kan være fri 

til å leve Sitt liv innenfor et slikt legeme’.

Samtidig salver Herren oss med Hans 
hellige, friske og kostbare olje – Hans 
olje preget av glede:  ‘la dem glede seg 
i mitt [Hans] bønnehus ---- fordi Herren 
Herren, han som samler de fordrevne 
av Israel: “Enda flere vil jeg samle til 
ham, i tillegg til dem som allerede er 
samlet til ham.”’ (Jesaja 56:6,8).

Derfor er ikke aliyah noe som bare 
skjer på grunn av en tilfeldighet eller 
et sekundærarbeid for ‘spesialister’ 
–det er en sentral del av hva Herren 
gjør i vår tid!
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‘…glede seg i mitt [Hans] bønnehus ---- 
fordi Herren Herren, han som samler de 
fordrevne av Israel: “Enda flere vil jeg 
samle til ham, i tillegg til dem som allerede 
er samlet til ham.”’  Jesaja 56:7–8



RUSSLAND

RUSSLAND v
årt humanitære hjelpearbeid slikt 
som klær og mat, bidrar ofte 
til å smelte jødiske hjerter som 

i utgangspunktet kan være ganske 
varsomme med å ha kontakt med kristne. 

Synagogen i Volgograd har lenge 
praktisert et prinsipp om å lukke dørene 
for Ebenezer – inntil tidligere dette året 
da vi tilbød praktisk assistanse til jødiske 
familier med mange barn eller barn med 
spesielle behov. Da vi hørte om de endrede 
holdningene, ble teamet fra Ebenezer 
veldig takknemlige, og ble oppmuntret 
over de nye mulighetene dette medførte. 

Etter at vi hadde hatt et møte med familier 
fra dette samfunnet, har vi mottatt mange 

telefoner hvor de ber om mer informasjon om 
aliyah-prosessen. Studieprogram som Naale 
ser ut til å være det som er mest effektivt 
overfor foreldre, da dette ofte innebærer at de 
mottar gode rapporter om livet i Israel og dette 
virker som en pådriver for deres egen aliyah.

ALEXANDER
REPRESENTANT FOR 

VOLGOGRAD

HJELP BYGGER TILLIT

h
ver eneste jødiske familie som 
vi hjelper med å reise hjem til 
Israel fra Novosibirsk-regionen 

har sin egen historie å fortelle.

Noen av dem må igjennom et stort 
antall vanskeligheter og Irinas familie fra 
Krasnoyarsk var ikke noe unntak. Etter å 

VI GJENFORENTE EN FAMILIE
ha tenkt over saken i en periode, besluttet 
Irina å gjennomføre aliyah sammen 
med sine tre små barn, to av dem var 
et 18 måneder gammelt tvillingpar.

De hadde planer om å flytte til samme 
sted som Irinas mor og to eldre døtre 
som alle hadde gjennomført aliyah noen 
år tidligere. Den eldste datteren arbeider 
i politiet og den yngre studerer gjennom 
Naale-programmet. Noen andre slektninger 
bor også i Israel, de er godt etablert 
og har aldri angret på at de flyttet. 

Å gjennomføre aliyah med tre små barn 
var ingen enkel oppgave, Jewish Agency 
ba derfor om hjelp fra Ebenezer under 
forberedelsene, noe som også inkluderte 
å skaffe til veie transport og overnatting 
før selve avreisen til Israel. Teamet dekket 
alt i bønn, familien mottok sine visa og 
gjennomførte aliyah i mars. All ære til Gud!

OLEG
LEDER I  

NOVOSIBIRSK 

Irina og hennes 
tre barn er  
nå i Israel.
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RUSSLANDv
i har fått ha det privilegium å hjelpe 
mange jøder til å gjennomføre 
aliyah dette året. Flyvningene 

fra Yekaterinburg kan ofte være 
ganske utfordrende for oss, men 
her er også store velsignelser. 

På en av dem nå i mai, var det en eldre 
kvinne fra Magnitogorsk som reiste 
sammen med sin mann, Volodya, og deres 
datter Sveta. Hun var bare delvis seende 
og hadde også vansker med å bevege 
seg. Vi måtte forflytte henne i rullestol 
og hun ropte ofte på Volodya og Sveta, 
for å sjekke om de var der, men de forlot 
henne aldri. Det var rørende å se hvordan 
de hele tiden forsikret henne om at de 
skulle hjelpe henne med alt hun hadde 
behov for. Deres kjærlighet, tålmodighet 
og villighet til å hjelpe var helt tydelig en 
kilde til mye håp og styrke for henne. 

En annen familie som gjennomførte aliyah 
med dette flyet, gjorde også et sterkt 
inntrykk på oss med sin kjærlighet for 
hverandre: et par unge, autistiske tvilling-
jenter. En av dem var svært redd og gråt 
mye på veien til flyplassen. Vi er ikke sikre 
på hva hun var redd for. Heller ikke hennes 
far visste det. Han holdt henne fast med 
sine armer tett inntil seg og sa, ‘Vær ikke 
redd, din pappa vil beskytte deg fra alt.’ 

Reisen viste seg å være en stor prøvelse for 
foreldrene, men deres ro var inspirerende. 

Begge disse familiene hadde noe spesielt 
– noe kraftfullt og forbløffende som talte 
til alle oss som betraktet dem. Måtte 
Herren velsigne dem i deres nye land 
og hjelpe dem til å finne den spesielle 
assistansen som de har behov for. 

Under en annen flytur var det et eldre 
ektepar som ønsket å ta med seg hele 
600 kg med bagasje – langt over det de 
hadde lov til! Men også dette ble vendt til 
en velsignelse. Vi snakket med flyselskapet 
om dette og hjalp dette parets sønn med 
å forflytte all bagasjen til flyplassen. Det 
tok oss fem timer, men Gud velsignet 
denne tiden med fruktbare samtaler.

Vi gir Gud all pris og ære for at 
vi har vært i stand til å hjelpe alle 
disse dyrebare menneskene med å 
vende tilbake til Det lovede land!

ANATOLY
LEDER FOR TEAMET I URAL

Vi hjalp til med å transportere 
all bagasjen til det eldre 
ekteparet fram til flyplassen.

ALIYAH FRA URALFJELLENE
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UKRAINA

Vær med å be for 
dette arbeidet og tenk 
over om du kan støtte 
arbeidet økonomisk, 
slik at vi kan være i 
stand til å hjelpe flere 
familier i Ukrainas 
risikofylte områder 
med å flytte til Israel. 

TATIANA 
UKRAINA-TEAMET

VÆR MED Å BE FOR VÅRE TEAM!

S
om så mange jødiske familier fra 
Øst-Ukraina som vi har hjulpet, fikk 
også Diana og Roman erfare at deres 

liv endret seg dramatisk da krigen kom til 
deres by Donetsk, hvor de bodde sammen 
med sine to barn Liana (10) og vesle Mikhail.

Etter hvert som konflikten forsterket 
seg henvendte de seg til Ebenezer for 
å finne en vei ut. Diana forklarer:

Vi ble værende i byen Donetsk fordi vi, i likhet 
med mange andre, ikke hadde noe sted å 
flytte til. Min mann hadde en god jobb som 
direktør for et firma som solgte og reparerte 
ventilasjonssystemer, men måtte stenge 
forretningen som følge av hyppige og kraftige 
bombeangrep; og plutselig var vi uten inntekt. 

Hver eneste dag var vi bekymret på grunn 
av vår datter, som fortsatt gikk på skole. 
Hver gang vi hørte en eksplosjon et sted i 
nærheten av skolen sprang vi dit for å sjekke 
at alt var ok. Barna gjemte seg ofte i skolens 
underetasje. Dette hendte ganske ofte og 
forårsaket et fryktelig stress. Vi kunne ikke 
en gang ta med oss vårt yngste barn ut for 
å gå en tur – det var altfor farlig. I tillegg var 
det veldig høye priser på mat og medisiner, 
noe som også presset vår familie på en slik 
måte at vi var usikre på om vi ville overleve. 

Mine foreldre og noen andre slektninger 
bodde allerede i Israel. De ringte til oss hele 
tiden og bønnfalt oss om å komme til dem. 

Ivan, vår sjåfør for basen i Novosibirsk, var 
på vei hjem sammen med Ludmila, en frivillig 
for Ebenezer, da en bil plutselig kjørte inn i 
deres minibuss fra siden, noe som medførte 
at deres buss rullet rundt flere ganger før 
den stanset opp i en grøft. Ivan var uskadet, 
men Ludmila ble fraktet til sykehus med 
ganske alvorlige skader. Våre team reiser 
mange tusen kilometer hvert år under ulike 
årstider – vi trenger din kontinuerlige bønn 
om Herrens beskyttelse og hjelp.

En dag besluttet vi å flytte fra Donetsk og 
vårt ødelagte liv der og gjennomføre aliyah. 
Det var vårt ansvar å gi våre barn et trygt 
sted og dette var det beste vi kunne gjøre.

Vi kontaktet Ebenezer og de hjalp oss med å 
flytte, først til Dnepropetrovsk, som ikke var 
rammet av kamphandlingene. Samtidig gav de 
oss nødvendig assistanse i forbindelse med de 
dokumenter vi måtte gi til det israelske konsulat 
for å kunne søke om å gjennomfør aliyah.
 
De skaffet oss overnatting, finansiell hjelp 
og oppmuntret oss mens vi ventet på 
konsulatets beslutning. Min mann og jeg har 
forstått at uten den hjelp vi fikk fra Ebenezers 
team ville vi ikke vært i stand til å forlate 
Donetsk og hvem vet da hva som hadde 
hendt med oss. Vi er svært takknemlige. 

Familien fløy til Israel i slutten av mars.

Øverst: 1000 
parasoller skaffer 
skygge i en gate 

i Jerusalem

Til høyre: Roman, 
Diana og deres barn 
gjennomfører aliyah.

TRYGT FRAMME I ISRAEL
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UKRAINA

MOLDOVA

Vær med å be om at Herren må gi våre 
team flere slike gode “sammentreff” 
for å hjelpe familier fra Moldova til å 
gjennomføre aliyah.

HJELP I RETTE TID
velsignelse over dem i Israel, deres  
virkelige hjemland. 

M
arina bodde sammen med sin 
familie i sentrum av Donetsk. Hun 
var biologilærer på en skole i byen 

og hennes mann Sergey, arbeidet på et 
supermarked. Alle ble redde da kampene 
begynte. Eksplosjoner kunne høres over 
hele byen. 

Mange mennesker tenkte på å flytte og 
Marina, Sergey og deres sønn Anton flyttet 
til Dnepropetrovsk hvor de bodde hos noen 
venner. 

Etter to måneder tilbød Marias’ rektor i Donetsk 
henne mer arbeid, noe hun takket ja til. Derfor 
flyttet familien tilbake til Donetsk. Men kampene 
fortsatte å avbryte hverdagslivet for både 
voksne og studenter. Maria og hennes mann 
visste at tiden var kommet for å gjennomføre 
en permanent flytting. De ba derfor om hjelp fra 
Ebenezer til å gjennomføre aliyah.

Vi gav dem litt finansiell hjelp og etter at alt 
papirarbeidet var unnagjort hjalp vi dem med 

overnatting før deres aliyah-flight. De uttrykte 
sin hjerteligste takk til vårt team i Ukraina for all 
assistanse de hadde fått.

PAVEL
LEDER I MOLDOVA 

TATIANA
UKRAINA-TEAMET

d
en økonomiske hjelpen som Ebenezer 
kunne gi Oleg, hans kone Nadejda og 
deres fem år gamle sønn David, før 

deres aliya, ble virkelig gitt i rette tid.

Da Olegs arbeidsgiver fikk høre at han planla 
å immigrere til Israel, ble han sagt opp. 
Dette satte den unge familien i en alvorlig 
knipe. Fordi ingen ville gi Oleg arbeid noen 
få måneder før familien skulle flytte til Israel, 
stod familien uten inntekt. Men vi var heldigvis 
i stand til å gi dem nødvendig støtte til å søke 
om å få utstedt dokumenter, samt til det de 
trengte for sin daglige husholdning.

Oleg og Nadejda var svært takknemlige for all 
hjelp, oppmuntring og finansielle støtte som 
vi gav dem. Vi kjørte dem til flyplassen den 
dagen de skulle reise og ba om Herrens rike 

TILSLUTT BLE DET EN 
PERMANENT FLYTTING

Øverst: Slik ser det 
ut etter kampene i 
Ukraina © PA Photos 
i samarbeid med 
Sword Magazine

Marina og Sergey: De 
flytter til riktig sted.

Vi gav Oleg, 
Nadejda og vesle 
David all den hjelp 
de trengte.
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EUROPA P
å bakgrunn av krigen i den østlige 
delen av Ukraina samt sterk økning 
i antisemittiske angrep i Europa, 

arrangerte Ebenezer nylig sin første større 
konferanse for Sentral-Europa hvor 240 
ledere, forbedere og støttespillere fra 15 
nasjoner var samlet i Ambilly i Frankrike. 

Aliyah fra Frankrike har økt sterkt dette året 
og Xavier Darrieutort, vår nasjonale leder for 
Frankrike, opplyste at flere hundre olim trengte 
hjelp hver måned. Destinasjoner for franske 
jøder har vært UK, USA, Canada og Australia. 
Derfor tok delegatene initiativ til å be om 
omvendelse og proklamasjon fra Guds Ord om 
at disse falske veiene for aliyah må bli stengt og 
at det må åpne seg en ny hovedvei for en sann 
aliyah til Israel.

Innsiktsfulle oppdateringer ble brakt fram fra 
flere land, inkludert vårt kontor i Jerusalem, 
samt en rykende fersk rapport fra Yanya om 

aliyah fra Ukraina. Ebenezers Engage team 
(ungdomsgruppe) utgjorde også en viktig del av 
programmet for denne konferansen.

Vi fikk også inspirerende undervisning fra flere 
kanter – herunder viktige budskap om å hjelpe 
menighetene til å kunne skille mellom ulike 
strategier for bønn.  Dette kom tydelig fram da 
Ken Hepworth snakket kraftfullt om Skriftens tegn 
for den tiden vi lever i. Steve Lightle gav oss klar 
undervisning og åpenbaring om åndskreftene som 
står bak IS (Den islamske staten).

URS KÄSERMANN
LEDER FOR ARBEIDET I 

NYE LAND

Rudy og hans 
familie er vel 

framme i Israel.

Unge deltakere på 
konferansen.

EN VIKTIG KONFERANSE

FRANKRIKE

XAVIER DARRIEUTORT
NASJONAL LEDER I 

FRANKRIKE

f 
or et år siden reiste jeg sammen med 
min kone til Sarcelles, en forstad i 
Paris, for å møte Rudy, hans kone og 

seks barn, samt en annen familie på åtte.

INTEGRERT I ISRAEL
Disse to familiene er blant de første 
til å kontakte Ebenezer i Frankrike 
takket være en jødisk organisasjon.

Den kosmopolitiske befolkningen i Sarcelles 
så ut til å leve harmonisk sammen, men 
dette endret seg i juli 2014 da antisemittiske 
uroligheter brøt ut rett foran jødenes boliger. 
«Som følge av frykt for våre naboer gikk 
vi ikke lenger ut gjennom hoveddøren, vi 
gikk heller via parkeringsplassen,” forteller 
et familiemedlem. Begivenhetene medførte 
at de måtte flytte. De gjennomførte aliyah, 
fulle av takknemlighet for den hjelp vi hadde 
gitt dem. Rudy sendte oss endatil et bilde 
fra da de landet på Ben Gurion-flyplassen!

I mai måned dette året var jeg så heldig å 
møte dem igjen – i Jerusalem! De jublet over 
igjen å kunne gi uttrykk for sin takknemlighet 
og fortalte entusiastisk om hvor godt det 
var å bli integrert i deres virkelige hjemland.
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ITALIA

UK

V
i har hatt en følelse av at 2015 
ville være året da vårt arbeid med 
diaspora i Italia begynte. Men 

vi hadde ikke kunnet forestille oss 
den virkningen dette hadde på dem 
Herren utrustet for Ebenezer Italia.

‘Når jeg blir voksen skal jeg komme og 
begynne å arbeide for dere,’ gjentok åtte 
år gamle Aaron, som kommer fra en 
jødisk familie i Roma. Kanskje kan dette 
oppsummere vår første aliyah-operasjon 15. 
juli da vi hjalp syv olim med å flytte til Israel. 

I Roma fikk vi også besøke, trøste og hjelpe 
en trengende familie på fire ved å skaffe dem 
matpakker, kjøpe kofferter til dem, hjelpe dem 
med å transportere en container full av deres 
eiendeler samt kjøre dem til flyplassen 30 juli 
for å se dem vel avgårde på deres aliyah-flight. 

ALIYAH FRA WALES

Vi er alle svært takknemlige for denne 
gode starten. Den brakte med seg en stor 
oppmuntring fordi den bekreftet vårt kall 
om å være et redskap som skal utgjøre en 
forskjell blant de jødiske samfunn i Italia.

GIAN LUCA MOROTTI
NASJONAL LEDER 
 FOR ITALIA

ALISON EASTWOOD
NASJONAL LEDER  
FOR UK

(Fra venstre) Perpetua, 
Sheila Mather 
(Bønnekoordinator 
for Wales), Jonathan 
og James Tranter 
(Engage unge voksnes’ 
representant i Wales).

DE FØRSTE TIL Å FLYTTE HJEM

J
onathan og Perpetua (Pet) fullførte 
deres livs mål om å gjennomføre 
aliyah i juni. De flyttet da fra sitt 

fødested Wales, til sitt nye hjem i Israel.

De hadde planlagt å gjøre dette før de giftet 
seg for 14 år siden. I fjor fikk Pet diagnosen 
hjernesvulst og fikk gjennomført en vellykket 
behandling. Men dette ble et tegn for dem 
begge om deres egen forgjengelighet – derfor 

visste de at de enten måtte fortsette å 
drømme eller gjennomføre flyttingen nå.

De kontaktet oss og ba om hjelp 
– herunder for de utfordringene de 
hadde med å betale for flytting av 
Pets medisinske utstyr til Israel. 
Som følge av behandlingen har hun 
vansker med å bevege seg. Vi var 
alle glade for å kunne hjelpe. 

Jonathan og Pet sier: ‘Vi har 
blitt rikt velsignet ved at vi 
fikk møte representanter fra 
Ebenezer. Jeg kan ikke gi 
uttrykk for hvor takknemlige vi 
er for det fantastiske arbeidet 
de har gjort.’ Etter at de kom 
fram til Israel, fortalte de oss: 
‘Bare så dere skal vite det, 
vi er trygt framme i Israel. 
Alt er vidunderlig her – vi er 
så takknemlig og glade over 
endelig å være kommet hjem.’
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BØNN

ALT VED BØNN
v

ær vedholdende i bønnen, så dere 
våker i den med takk til Gud”   
Kol 4:2 

EN NY DIMENSJON I BØNNEN
Hver familie som gjennomfører aliyah, 
hver historie om vellykket integrering i 
israelsk liv og hver åpen dør til menigheter 
og jødiske samfunn, er et vitnesbyrd 
om Guds trofasthet. Vi takker og 
priser Ham for svar på våre bønner og 
erkjenner at innsamlingen av det jødiske 
folk er et mektig signal til nasjonene 
om den tiden vi lever i. La oss med 
glede ta imot invitasjonen om sammen 
med Herren å få oppleve at Hans plan 
og hensikter blir virkeliggjort, mens 
Han blir opphøyet gjennom aliyah! 
 
Vær med å be for:

 ų At Herren må trekke oss dypere 
inn i forbønn for vekst og ny styrke 
i Ebenezers bønne-nettverk. Takk 
Herren for en fornyet forpliktelse til 
bønn gjennom Global Prayer Call.

 ų At flere unge voksne må høre og 
ta imot Herrens kall om å be for 
aliyah, og at Han vil gi næring til 

kornet som er sådd ut gjennom 
de siste turene og begivenheter.

 ų En klar forståelse om Herrens bønne-
strategi for vår tid. Vi priser Ham 
for alt Han har åpenbart gjennom 
konferansen om Sentral-Europa.

DE MÅ PLANTES I LANDET
Det praktiske arbeidet med aliyah har to 
viktige aspekter; å hjelpe jødene med å 
vende hjem til Israel og deretter assistere 
dem med å bli godt etablert i landet.

Vær med å be om:

 ų Herrens beskyttelse og velsignelse 
over våre team som arbeider i 
det tidligere Sovjetunionen (FSU) 
samt våre nye områder i Latin 
Amerika, USA, Frankrike og andre 
europeiske land mens de reiser 
og bruker mye tid på å fortelle 
om aliyah og assistere olim.   

 ų At Israels regjering må være beredt 
til å ta imot det store antallet olim 
som kommer til å gjennomføre aliyah 
i månedene som kommer. Be om at 
landets politikk og lover vil bidra til en 
rask og vellykket etablering i landet.

 ų Om at nye olim som Ebenezer nylig 
har hjulpet ved spesielle aliyah-
flights fra Frankrike, Italia, Tyskland 
og FSU må bli greit etablert i 
Israel. Og vær med å be om at 
mange må følge i deres fotspor!

 ų Om at olim som møter utfordringer 
må få et spesielt kall fra Herren. Be 
om at de må få en dyp overbevisning 
om Guds plan og hensikter, slik at de 
blir i stand til å takle vanskelighetene. 
Be også for vårt kontor i Jerusalem 
når de tilbyr støtte og hjelp. 

ELIZABETH WEBB 
BØNNE-KOORDINATOR FOR 

ENGAGE INTERNATIONAL

Vårt Engage:Israel team 
på et mottakssenter i 

Israel med Marina. 
(se artikkel på side 7)

“
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ENGAGE

HAN VIL FINNE EN UTVEI
T

idspunktet for Engage-turen til Polen 
var helt tydelig valgt av Herren. Den 
fant sted på et viktig og strategisk 

tidspunkt i historien som sammenfalt 
med 70-årsdagen for frigjøringen av 
Auschwitz, slutten på 2. verdenskrig og 
seieren markert ved Europadagen. 

Denne bønneturen var en profetisk deklarasjon 
for en ‘Aliyah Highway to Life’ fra Berlin 
til Polen og, for noen i gruppen videre til 
Jerusalem. Ved en vakker avslutning av 
reisen, fikk de som kom til Jerusalem være 
med på en proklamasjon på Oljeberget! 

Vi fikk høre verdifull undervisning om 
våre åndelige røtter og deres frukt, 
effektiv felles bønn og hovedveier for 
aliyah. Dette hjalp oss til å stå sammen 
og be på viktige historiske steder.
Vi reiste med tog langs en rute som ble 
benyttet til å transportere jøder til deres 
dødsleirer. Her fikk vi proklamere liv for 
det jødiske folk og nasjonen Israel. 

Christina Lim fra Australia skriver:

Vi som er unge voksne i denne tiden fikk vi 
også utfordringen med å dyrke kjærlighet 
og tett fellesskap med vår Himmelske Far 
slik at vi blir satt i stand til å møte tiden som 
kommer med mot, visdom og dømmekraft.

Jeg kommer aldri til å glemme denne 
minnerike togturen til Polen, hvor hver enkelt 
av oss dannet en rekke av forbedere hvor 
hver person tok et skift på 20 minutter hver 
under hele togturen for å proklamere livet 
på et sted som før hadde vært benyttet til å 
transportere jøder til konsentrasjonsleirene.

Timo Erkelens fra Nederland skriver:

Hensikten med denne turen var å lære 
å bli en forbeder og stå opp mot den 
økende antisemittismen i våre egne land. 

Det var veldig sterkt å proklamere vårt 
budskap i hagen til villaen i Wannsee 
angående jødenes tilbakevending til deres 
rette hjemland Israel (fra Jeremia 32:37-41). 
I Auschwitz-Birkenau delte vi Herrens nattverd 
igjen og proklamerte bibelske sannheter 
om det jødiske folk fra Salme 24 og Mika 2. 
Etterpå vandret vi som en gruppe gjennom 
inngangsporten til dette dødens sted for 
å understreke at vi endret dette fra en 
‘dødens hovedvei’ til en ‘hovedvei for livet’.

NIKI STUCKEN
ENGAGE TEAM

Øverst: Bønneaksjon i 
Auschwitz.

Til venstre: Deltakere 
fra Engage-Polen i 
Auschwitz.
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ISRAEL

TRØST I ZION
T

il å gi de sørgende i Sion hodepryd 
istedenfor aske, gledes olje 
istedenfor sorg, lovprisningsdrakt 

istedenfor en avmektig ånd. De skal 
kalles rettferdighetens terebinter, Herrens 
plantning til hans ære.’ Jesaja 61:3

Å gjennomføre aliyah er Guds vilje for alle 
jøder i diasporaen, likevel innebærer det også 
ofte store utfordringer. Men vi har en stor 
Gud som er i stand til å hjelpe jødene med å 
rive seg løs fra sine nåværende hjemland og 
sette nye røtter i deres virkelige hjemland.

Her på kontoret i Jerusalem assisterer vi 
ofte olim som møter store vanskeligheter. 
Vårt formål er nettopp å bringe trøst 
og hjelp hvor det måtte være mulig 
under slike omstendigheter.

Vi møtte Marina første gang sist sommer.  
Hun hadde kommet hjem til Israel fra 
Russland, hun bodde sammen med sin 
sønn og hans familie. Marinas ektefelle reiste 
ikke sammen med henne. Derfor var hun 
ganske ulykkelig da vi først møtte henne, 
men takknemlig og anerkjennende da vi gav 
henne matpakker. Vår forbønnsgruppe for 
Ebenezer i Israel ba for Marina og vi begynte 
etterhvert å se noen små smil I hennes ansikt!

Da vi mottok en gave fra UK som bestod av 
vakre strikkede klær til små barn, inviterte vi 
Marina til å velge noe fra denne gaven til sine 
barnebarn. Hun koste seg da hun foretok sine 

valg og var veldig glad for gaven. Vi kan nå 
se en fornyet åndelig styrke i hennes ansikt.

Marinas historie utfolder seg på riktig 
sted, sammen med historiene til alle jøder 
som vender hjem. Dette er stedet hvor 
Herren, Israels Gud, har lovet å bringe 
oss trøst, ‘hodepryd istedenfor aske’ 
og ‘gledes olje istedenfor sorg’. Han vil 
plante dem her for sin æres skyld.

Takk Gud for at Marina, hennes sønn og 
hans familie er plantet i deres hjemland! Vi 
ber Ham også om å føre Marinas ektefelle 
hjem og tror at hele familien vil få erfare Hans 
trøst i Sion. Vi takker Ebenezers støttespillere 
for at dere hjelper oss til å fortsette arbeidet 
med å bringe trøst her i Jerusalem.

IRIS GOLDMAN 
JERUSALEM-KONTORET

‘

Marina: Vår hjelp har 
oppmuntret henne 

og hjulpet henne til å 
etablere seg i Israel.

Operasjon Exodus er et redskap fra Herren for å 
oppmuntre og hjelpe det jødiske folk til å vende tilbake 
til Israels land fra landet i nord og alle nasjoner, og å 
forkynne Guds rikes hensikter med deres hjemkomst.

Alle artikler i denne publikasjonen Copyright © Ebenezer 
Emergency Fund International august 2015. 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.

Operation Exodus
A ministry of Ebenezer Emergency Fund International

Ebenezer Emergency  
Fund International 
Ebenezer House, 5a Poole Rd. 
Bournemouth, BH2 5QJ, UK 

Phone: +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


