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

OPERATION EXODUS
EBENEZER

VI MÅ SE PÅ ISRAEL 
M E D  G U D S  Ø Y N E

 «Løft dine øyne og se deg 
omkring! … dine sønner skaL 
komme fra det fjerne, og dine 

døtre skaL bæres på armen.»
JESAJA 60:4



‘INTERNASJONALT E
n av de verste frustrasjoner for 
meg som pastor har i mange år 
vært kirkens manglende evne til å 

gripe fatt i åpenbaringen om Israel. Når 
noen av mine med-kristne hverken har 
empati eller omsorg for Israel, tar jeg det 
personlig — det sårer meg. Jeg kjenner 
det på kroppen. Det er et dilemma som jeg 
ønsker å møte med bønn. En konsistent 
bønn for meg har nå en tid vært:  

“Takk, Herre, for at du fjerner flommen 
av erstatningsteologi fra kirkens øyne, 
slik at kirken kan forstå og se det fulle 
lys fra kunnskapen om Guds herlighet i 
Jesu Kristi ansikt – og en del av denne 
praktfulle kunnskapen handler om å 
sette jødene først!” (Rom 1:16)

Jeg vil gjerne at min bønn skal være positiv 
ved å erklære via den hva jeg ønsker å se 
skal skje, selv om virkeligheten for øyeblikket 
er veldig annerledes. De underliggende 
omstendigheter kan aldri endre sannheten. 
Men sannheten kan endre de underliggende 
omstendigheter. Jesus sa til Far, ‘ditt ord er 
sannhet’ (Johs 17:17). Fakta kan være at 
en del av kirken er blind vedrørende Israel, 
men sannheten er at Gud gir den blinde syn, 
og Han svarer på de rettferdiges bønner.

Fakta kan være at folk ber oss om å slutte 
å tale om Israel, men sannheten er at Gud 
har befalt oss i Jeremia 31:10, “… Forkynn 
det til de fjerne kyster og si: ‘Han som 
spredte Israel, skal samle det og vokte det, 
som en hyrde vokter sin flokk.”  På denne 
måten triumferer Guds Ords sannhet over 
de negative underliggende omstendigheter.

Kirken vil aldri være i stand til å oppfylle 
sitt globale oppdrag og til å se klart hva 
den trenger, før den får nåde til å se med 
Guds øyne. Og selv om Hans visjon er en 
panorama-utsikt over hele den fortapte verden 
som Kristus døde for, er det likevel slik, at 
i sentrum av Guds øyne, finner vi fårene til 
Israels hus, som Kristus først ble sendt til. 
Det jødiske folk er Guds øyensten! De er på 
ingen måte det eneste Gud har omsorg for, 
Han har et hjerte for alle mennesker. Men det 
jødiske folk har en prioritert plass foran Ham.

VI MÅ SE PÅ  
ISRAEL MED GUDS ØYNE

NIGEL WOODLEY 
STYRELEDER FOR 

EBENEZER NEW ZEALAND

Israels folk er i sentrum for Guds  
syn på verden

Ja, Guds visjon for verden er omfattende, 
den spenner fra horisont til horisont og til alle 
nasjoner. Likevel, midt i sentrum av Hans 
panorama-utsikt mot verden, vil du finne 

Forside: Gian Luca (Nasjonal 
koordinator for Italia) og hans 

kone hjelper en ung familie ned 
fra flyet på Ben Gurion flyplass.

Brukt etter tillatelse:  
www.flickr.com/yeho/
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Israels folk. Vi leser i Skriften: ‘Da Den Høyeste 
gav folkene arv, da han skilte menneskenes 
barn, satte han folkenes grenser etter 
tallet på Israels sønner, … Han vernet om 
ham, han våket over ham, han voktet ham 
som sin øyensten.’ (5. Mos. 32:8 & 10)

I Rom. 1:16 sier apostelen Paulus: “For jeg 
skammer meg ikke ved evangeliet, for det 
er en Guds kraft til frelse for hver den som 
tror, både for jøde først og så for greker.”

Mitt poeng er: Å se som Gud ser, medfører 
ikke at vi bare ser Israel, men det innebærer 
å se med øyne som har plassert Israel på 
riktig plass framfor Ham. Dette er ikke en 
eksklusiv visjon av Israel, men en prioritert 
posisjon for Israel. Uansett hvor jeg nå ber 
om en utgytelse av Den Hellige Ånd over 
verden, ber jeg først om at den må utgytes 
over Israel. Det er den prioriterte visjonen.

Hver gang vi skal fordele misjonspenger 
i min egen menighet, setter vi alltid først 
av det som Israel skal få (Rom. 15:26-
27). Så snart “Israels-andelen” er på 
plass, drøfter vi hvordan resten skal 
fordeles. Det er en prioritert visjon.

En slik visjon innebærer ikke nødvendigvis 
større gaver til Israel, men det medfører en 

prioritering. Å sikre seg at barnet får mat før 
resten av familien, har ikke fokus på kvanta, 
men på prioritering. Vår menighets visjon 
er: ‘For jøde først, og også til hedningene’. 
Følgelig innebærer prioritering for oss også 
en større del av kaken til organisasjoner 
som arbeider for Israel, særlig Ebenezer. Så 
snart du har plassert Israel på riktig sted, 
ser på henne gjennom sentrum av Guds 
visjon, er ikke bildet lenger uklart, men svært 
klart. Du har da et riktig fokus for ditt blikk.

La oss søke etter etter å få se 
Israel med Guds øyne.

Nigel har vært pastor i Flaxmere 
Christian Fellowship i Hastings, New 
Zealand siden 1982. Han er også for 
tiden styreleder for NZ - Ebenezer 
Operation Exodus og forfatter av 
Holocaust Exposed—the Biblical Account 
of the Jewish Tragedy, en bok som 
forklarer denne tragedien ut fra et 
bibelsk perspektiv.

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.
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UKRAINA V
i har i 20 år hjulpet Holocaust-
overlevende i Ukraina gjennom 
vårt humanitære hjelpe-program - 

utdeling av matpakker og medisiner - som 
de selv ikke har råd til å kjøpe. Vi tilbød 
dem gratis turer til Israel da vi hadde våre 
aliyah-seilinger fra Odessa, Ukraina, til 
Haifa på 1990-tallet.

Vi har hvert år et spesielt prosjekt som vi har 
oppkalt etter Guds befaling i Jesaja 40:1: 
‘Trøst, trøst mitt folk’, når vi viser vår kjærlighet 
og omsorg overfor dem som overlevde 
nazistenes ghettoer og konsentrasjonsleirer.

Det er virkelig rørende når vi hører disse 
eldre menneskene fortelle oss at de kjenner 
seg beæret, ikke bare på grunn av maten 
vi gir dem, men mest av alt fordi vi besøker 
dem i deres hjem. Derfor inviterer vi hvert 
år våre kristne brødre og søstre fra lokale 
menigheter om å gå sammen med oss på 
besøk til Holocaust-overlevende og også 
til steder hvor det ble begått massakre 
mot jøder under 2. verdenskrig.

Vi støtter et lite jødisk samfunn i Uman, 
Ukraina, som setter dem i stand til å drive et 
suppe-kjøkken for Holocaust-overlevende 
som er for svake til selv å kunne lage mat. På 
denne måten oppmuntrer vi dem til å holde 
livet gående. Hver gang vi kommer på besøk, 
gir de uttrykk for sin takknemlighet for dette.

Som følge av høy alder og dårlig helse, i stor 
grad som følge av de lidelser de har blitt utsatt 
for, er det sjelden at en Holocaust-overlevende 
gjennomfører aliyah. Nettopp derfor er det 
grunn til veldig stor glede når det likevel skjer!

Dette hendte nylig for ekteparet Vladimir og 
Irina, begge Holocaust-overlevende. De hadde 
tidligere møtt folk fra Ebenezer flere ganger. 
Så da de endelig bestemte seg for å flytte til 
Israel, kom de til oss og ba om hjelp til å kunne 
gjennomføre aliyah. Det var en stor glede og 
et privilegium å få lov til å betale for deres 
utenlandske pass og kjøre dem til flyplassen 
for flighten til Tel Aviv. Vi er så takknemlige til 
Herren for dette spesielle paret og ber om 
at de må få nyte noen gode år i Israel.

VADIM RABOCHIY 
LEDER FOR REGION  

ØST-EUROPA

GLEDE FOR  
HOLOCAUST-OVERLEVENDE

Eldre jøder som disse blir 
rørt av vår kjærlighet når vi 

besøker dem og gir dem 
matpakker.

Vi trenger din fortsatte finansielle støtte 
for å være i stand til å opprettholde 
vårt humanitære bistandsprogram på 
en effektiv måte.
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UKRAINAD
ersom du ikke responder på Guds 
kall om å vende tilbake til dine fedres 
land, vil du en dag måtte svare 

for din motvilje overfor dine barn og 
barnebarn,’ sa jeg til Slava og hans mor. 

Jeg hadde møtt Slava mange ganger 
tidligere og ved hver anledning minnet jeg 
om viktigheten av å tenke på Guds kall 
om å flytte til Israel. Men hver gang stod 
han imot, nektet for at han var jøde og 
sa at han ikke hadde noen papirer. “De 
oppbevares alle av min mor,” sa han.

En dag da jeg var tilbake i Dnepropetrovsk, 
hvor de bodde, så det ut til at Herren 
hadde arrangert det slik at jeg skulle få 
møte hans mor. ‘Ikke si noe til henne 
om Israel,’ anmodet Slava. Jeg gav ham 
ikke noe løfte og gikk for å besøke hans 
mors leilighet. Vi snakket sammen over 
en kopp te da hun plutselig sa at hennes 
far var jødisk. ‘Åh,’ repliserte Slava, 
‘Det er sant, men vi har ikke papirene 
som kan bevise det.’ ‘Hva! Selvsagt 

har vi det,’ svarte hans mor. ‘Jeg har min 
fødselsattest. Jeg skal gå og finne den.’

Slavas uttrykk endret seg, han viste åpent 
sin skuffelse over at hans mor hadde avslørt 
dette viktige faktum. Det var nå ikke lenger 
noe poeng for ham å forsøke å benekte det. 
I stedet kom han med alle slags forklaringer 
på at de ikke kunne gjennomføre aliyah: 
‘Min kone må ha tilsyn med sin syke mor. 
Og uansett lever vi alle lykkelig her.’

Jeg så på dem begge og formante dem klart 
om deres ansvar overfor barn og barnebarn, 
å sikre dem en best mulig framtid i det landet 
som Gud kalte dem til. Jeg forlot dem og noen 
dager senere kontaktet Slavas mor meg. ‘Vi 
skal begynne å forberede alt. Vi er klare til å 
reise. Vil du hjelpe oss?’ Jeg var overveldet 
av glede. Det var virkelig et bønnesvar!

‘Selvsagt,’ svarte jeg. Slava, hans mor og hele 
familien søkte den israelske konsul om visa. De 
reiste fra Ukraina da vinteren nærmet seg. Nå 
bor de i sine forfedres land. Vi er kjempeglade!!

YANYA 
UKRAINA TEAMET

‘NEI’ BLE TIL ‘JA’!

Så glade for at de  
flyttet til Israel!

‘
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UKRAINA S
østrene Nina og Yulia ble tvunget 
til å flykte fra sine hjem sammen 
med sine barn som følge av 

kampene i Øst-Ukraina. De måtte 
praktisk talt forlate alt de eide for å 
berge livet. De greide kun å ta med 
seg noen bleier, samt sine dokumenter. 
De måtte bære de yngste barna og 
klarte da ikke å ta med seg noe mer.

Etter å ha gått mange kilometer, stoppet 
en forbipasserende bil og tok dem med 
til Kharkov, hvor slektninger av deres far 
bodde. Dette pusterommet ble imidlertid 
kortvarig, fordi de ikke følte seg velkomne. 
Til deres store glede fant vi en mer 
langsiktig bolig for dem. Vi hjalp dem også 
med mat. Så begynte vi å snakke om en 
mer permanent løsning: Å gjennomføre 
aliyah. De lengtet etter å flytte til Israel og 
vi gav dem den hjelpen de hadde behov 
for ved å samle inn alle dokumenter og 
levere dem på det israelske konsulatet.

Det var stor glede da de fikk innvilget sine 
israelske visas. Vi kjørte dem til flyplassen for 
deres flight til Tel Aviv. Gledes- og takketårer 
flommet fra deres øyne for all hjelp vi hadde 
gitt dem. Gud er trofast overfor Sine løfter!

YANYA 
UKRAINA-TEAMET

DE FIKK ERFARE 
GUDS TROFASTHET

Øverst: © PA Photos 
i samarbeid med 
Sword Magazine

Til høyre: Å 
gjennomføre aliyah 

var løsningen på 
problemene!

KASAKHSTAN

ZHANSOLU 
LEDER FOR KASAKHSTAN 

VI FIKK HJELPE SEKS GUTTER

E
n kraftig banking på døren var et signal 
til de seks guttene og deres foreldre 
om at vi hadde kommet fram! Fordi de 

var veldig fattige, var de svært takknemlige 
for det vi hadde med til dem – inkludert 
søtsaker til barna, samt høyt verdsatte 
pakker med mat. 

Da vi kom inn ble vi kjent med en stor 
familie. Alexander var 17, Yuri 15, Gregory 
12, Valery 10, Evgheny 6, og den yngste, 
Veacheslav, bare 2. Alle de eldste syntes 
å være flinke til noe, enten det var musikk, 
dans eller kunst. Det flotte med disse 
guttene var at de var beskjedne, ikke 
skrytende. Og de hadde drømmer. Alexander 
ønsket å reise til Israel for å studere.

Familiens matriark, Maya, gav uttrykk for 
sin takknemlighet for maten og også for det 

profetiske ordet som vi delte med dem, hvor vi 
forklarte Guds kall for dem om å flytte til landet 
Han hadde lovet Sitt folk.

Til høyre: En av disse 
guttene ønsker å 

studere i Israel. Vi ber 
om at hele familien må 

gjennomføre aliyah.

Vær med å be for denne familien og 
mange andre som dem - at de må 
respondere positivt på kallet til å 
gjennomføre aliyah.
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RUSSLANDE
lena kunne ikke forstå hva som 
skjedde. Folkene i passkontrollen 
stanset henne. Det så ut til 

at det var noen mangler med 
hennes datters dokumenter.

Elena hadde fløyet fra Yekaterinburg uten noen 
problemer og hun og hennes datter kom til 
Moskva, hvor de skulle finne sin aliyah-flight til 
Tel Aviv. Men da tok deres reise brått slutt og 
de ble nektet å gå om bord på flyet. Elena var 
helt ute av seg og ble geleidet i retning av et fly 
som skulle ta henne tilbake til Yekaterinburg. 
Vårt team i Moskva fikk høre om problemet 
mange timer senere.

To av våre medarbeidere møtte Elena 
og hennes datter da de kom tilbake 
til Yekaterinburg. Elena var helt tydelig 
oppskaket, men våre folk trøstet henne før 
de hjalp henne på en buss tilbake til hennes 

hjemby. Hun var svært takknemlig over vår 
støtte og etter at «papir-problemet» var blitt 
korrigert, begynte hun og hennes datter på sin 
aliyah-reise en gang til. Denne gang gikk alt 
uten problemer. Deres nye liv i landet som Gud 
har lovet dem har nå for alvor begynt.

ANATOLY
URAL-TEAMET

ELENAS PROBLEM BLE LØST

Øverst: Brukt etter tillatelse: 
www.flickr.com/thawt/

RUSSLAND

KONSTANTIN & ALYONA
LEDERE I KHABAROVSK

GUDS RULLESTOL-GAVE!

V
i besøkte en jødisk familie i Khabarovsk 
og la merke til en mann som lå 
på en seng ute av stand til å reise 

seg. Yakov hadde ikke gått på ti år.

Det begynte å bli vanskelig for hans kona 
Ida å passe ham. Hun visste ikke hvordan 
hun skulle klare å fortsette fordi hun også 
hadde egne helseutfordringer. Yakovs 
primære behov var å få seg en rullestol, 
men det hadde ikke dette paret råd til.

Deres tilstand gjorde noe med oss og 
vi var fast bestemt på å gjøre vårt beste 
for å hjelpe. Men vi visste ikke hvor vi 
kunne få tak i en rullestol. Så var det en 
dag etter den vanlige morgenbønnen 
på kontoret at vi kjente trang til å fortelle 
om dette behovet i vår menighet. Vi 
ble virkelig forbløffet da de fortalte 
oss at de hadde en reserve-rullestol 
og de gav den til oss som en gave til 
Yakov. Det var et herlig bønnesvar!

Bønnene ble besvart: 
Yakov med rullestolen.
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NEDERLAND

BRASIL T
elefonen ringte. Det var herr 
Yemtob, en fransk jøde som bodde 
i Búzios, en by i delstaten Rio de 

Janeiro. Han var i vanskeligheter.

Han hadde kommet til Brasil i 2010 for å 
starte egen virksomhet med sparepenger 
som han hadde samlet etter mange års 
arbeid i Europa. Men de store økonomiske 
og politiske problemene i landet førte til 
at han tapte hele sin investering. 90% av 
familiemedlemmene hadde gjennomført aliyah 
fra Frankrike. Krisen han var i førte til at også 
han begynte å tenke på å gjennomføre aliyah, 
sammen med sin kone og deres to døtre.

Han kom til oss for å få hjelp, etter at han 
gjennom en fransk kusine var blitt informert 
om at Operation Exodus hadde et kontor i 
Brasil. Vi kontrollerte hans dokumenter (noe 
også Jewish Agency for Israel gjorde) og vi 
hjalp ham med selve aliyah-prosessen. I dag 
bor de i Israel, hvor de er lykkelige over å 
ha fått begynne et nytt liv i byen Netanya.

CARLOS DOS SANTOS
NASJONAL KOORDINATOR 

FOR BRASIL

RICHARD A. ZEVENHUIZEN
NASJONAL KOORDINATOR 

- NEDERLAND

LYSET BRYTER FRAM!

FLERE TRENGER VÅR HJELP

I 
det siste året har vi sett en økende 
vilje blant jødene i Nederland til å 
gjennomføre aliyah.

Selv om de fleste hollandske jøder er svært 
assimilert og kjenner seg trygge, er det 
noen som blir stadig mer bekymret over at 
situasjonen i verden nå begynner å 
ligne den vi hadde i årene før 2. verdenskrig. 
Derfor får vi nå stadig flere henvendelser om 
hjelp, i første rekke hva angår organisering, 
pakking og lasting av sjø-containere til de som 
vil sende sine eiendeler med skip til Israel.

En dag hadde vi bestilt en lastebil til å komme 
med en container kl. 11 om formiddagen. 
Det regnet, og mens vi ventet ba vi om 
det måtte tørke opp til vi skulle begynne 
lastingen. Lastebilen var en halvtime 

forsinket, og da den kom hadde det sluttet 
å regne. Det var oppholdsvær i to timer - 
nettopp den tiden vi trengte til å laste opp! 
Rett etter at vi hadde lukket og forseglet 
containerdøren, begynte det å regne igjen. 
Pris Herren for Hans omsorg for oss!

Lykkelig over å kunne 
begynne et nytt liv: Herr 

Yemtob med familie.

LITT FAKTA

 ų Det finnes omlag 52,000 
hollandske jøder som 
bor i Nederland.

 ų 10,000 av dem har israelsk pass.
 ų De fleste bor i 

Amsterdam-regionen.
 ų 104,000 hollandske jøder 

døde i Holocaust.
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ITALIAG
ud har åpnet en dør for Ebenezer 
Italia til hjelpe med aliyah. Jeg er 
så takknemlig for alt som Han gjør 

i vår tjeneste, særlig ved at Han gir oss 
anledning til å utøve denne praktiske 
kjærlighets-handlingen overfor jødene. 

Våre teams hengivenhet ble understreket  av 
det entusiastiske fremmøte til aliyah-flighten fra 
Roma den 19 juli. Det var en spe begynnelse, 
men vi fikk gi de 20 olim som skulle reise en 
hjertelig avskjed. Mye latter og glede fylte luften, 
noe som var til hjelp for dem i gruppen som 
kjente på nervøsitet og frykt for å gjennomføre 
aliyah. Våre oppmuntrende ord og varme smil 
fikk dem raskt til å føle seg mer avslappet.

Presidenten for det jødiske samfunnet i 
Roma var også sammen med oss, likedan 
representanter for Jewish Agency og 
Keren Hayesod, samt våre flotte lokale 
frivillige, inkludert et team fra våre unge 
voksne, som gjorde en fremragende 
jobb ved å hjelpe familiene på ulike 
måter i dagene før avreisen til  Israel.

Det som imponerte meg mest av alt, var 
responsen fra forbedere over hele verden 
på en presserende anmodning om forbønn 
for fem år gamle Moran, som var helt slått ut 
av høy feber. Den lille jentas mor, Valentina 
(som dessverre mistet sin mann for flere 
år siden), var i store kvaler og ba om hjelp. 
Pris Herren for at Han svarte på alle rop, for 
Moran ble bedre i tide til å kunne gjennomføre 
flyturen. Hun, Valentina og hennes bror 
David var lykkelige over å kunne fly avgårde 
til et nytt liv i landet til deres forfedre!

Jeg reiste sammen med dem. Vi hadde en 
velkomst-seremoni ved ankomst på Ben 
Gurion flyplass, Tel Aviv. Her fikk jeg tale til 
disse nye innbyggerne av staten Israel på 
vegne av Ebenezer. Særlig la jeg vekt på 
at dette var en dag hvor manges bønner 
ble oppfylt. En særlig takk går til alle dere 
som ved deres støtte og hjelp har bidratt til 
at denne drømmen ble til virkelighet. Men 
den største takken går til Herren for Hans 
trofasthet mot Sitt Ord om å samle inn Sitt 
spredte folk tilbake til deres virkelige hjemland.

GIAN LUCA MOROTTI 
NASJONAL KOORDINATOR 
- ITALIA

DE FLYR HJEM FRA ITALIA

Vårt team i Italia 
bidro til at det ble 
en minnerik aliyah-
flight fra Roma. 

Til venstre: 
Valentina sammen 
med sine barn 
David og Moran.
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Aliyah er målet for 
våre bønner!

BØNN

‘I begynnelsen var Ordet, og Ordet var 
hos Gud, og Ordet var Gud.’ Johs. 1:1

‘Og Gud sa: Bli lys! Og det 
ble lys.’ 1. Mos. 1:3

‘Til evig tid, Herre, står ditt ord fast 
i himmelen.’ Salme 119:89

‘Himmel og jord skal forgå, men mine 
ord skal slett ikke forgå.’ Matt. 24:35

H
an som var og som er og som skal 
komme, den evigvarende, er vår sikre 
klippe til hjelp. Han er vårt liv, for Jesus 

sa, ‘Det står skrevet: Mennesket lever ikke 
av brød alene, men av hvert ord som går ut 
av Guds munn.‘ (Matt. 4:4). 

I ørkenen forsøkte Satan å friste Ham, men 
hver gang svarte Jesus, ‘Det står skrevet’. 
Satan kan ikke gjøre noe mot oss når vi 
kjenner Guds Ord og står fast på det. La 
oss underlegge oss autoriteten av Hans 
hellige Ord, adlyde Hans Ord, ta på Guds 
fulle rustning og ta opp Åndens sverd 
hver dag (Hebr. 4:12; Efes. 6:10-18).

Han vokter over sitt Ord for at det skal bli 
oppfylt (Jeremia 1:12). For å kunne be i 
samsvar med Guds vilje (1. Johs 5:14-
15), trenger vi å kjenne Hans Ord. Når Han 
gjør Ordet levende for våre hjerter, mens 

vi venter på Ham og proklamerer og ber 
det igjennom, bringer det liv, styrke og 
seier. Etterhvert som vi trofast våker og 
ber, vil Hans løfter og hensikter bli oppfylt 
på Hans måte og i Hans tid (Gal. 6:9).

Takk Herre, at ditt Ord gir lys og 
forståelse og at det er sannhet 
(Salme 119:130; Johs. 17:17). 

Vær med å be og proklamer:

 ų Herre, la Ordet ditt opplyse din menighet, 
slik at den tar kallet om å assistere med 
aliyah alvorlig. (Jesaja 49:22; 60:9-12).

 ų Når vi deler ditt Ord med jødene, 
Herre - måtte det bringe lys og liv.

 ų Måtte alle dem som gjennomfører aliyah i 
de kommende dager og uker bli plantet i 
landet og være fruktbare (Jeremia 32:41).

 ų Takk, Herre, at når vi går ut så har 
vi løftene fra ditt Ord om at det skal 
være en lykt for vår fot og et lys på 
vår sti (Salme 119:105). Måtte vi 
være sensitive og lydige mot dette.

ALISON EASTWOOD 
BØNNETEAMET 

DET EVIGE OG LEVENDE ORD
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UNGE VOKSNEL
ederskapet i Ebenezer Operation 
Exodus Asia-Pacific spurte min søster, 
Katie, og meg om å reise til Taiwan 

etter at vi hadde fått en invitasjon om 
å tale til menigheter som tørster etter 
undervisning om Israel og aliyah. Vi er 
veldig takknemlige over å få gjennomføre 
vår tjenestes første besøk til dette landet!

Vi priser Herren for Jennifers talent for 
organisering og hardt arbeid, hun var vår 
translatør for en gruppe på 14 unge fra 
Taiwan på turen til Engage:Israel 2015. 
Hun hadde laget et fantastisk program for 
oss på Taiwan, hvor vi fikk besøke fire byer 
for å tale i menigheter og dele med andre i 
bibel-grupper. Et av stedene vi besøkte var 
Kaohsiung, hvor gruppen som reiste på tur 
til Israel kom fra, derfor var det en ekstra 
stor velsignelse for oss å møte dem igjen.

En fra denne gruppen, som også var 
en entusiastisk støttespiller for Israel og 
arbeidet for aliyah, var pastor Timothy 
Chen. Under et bønnemøte i Kaohsiung 
inviterte han unge voksne med et hjerte for 
Israel til å komme fram og offentlig bringe 
dette ønsket fram for Herren. Da ba han 
Katie og meg om å be for dem. Det var 
et av høydepunktene under vårt besøk.

Selv om besøket ikke var spesielt rettet inn 
mot unge voksne, viste det seg etterhvert at 

mange av de som møtte fram til våre møter 
befant seg i denne alders-gruppen. Dette 
var virkelig oppmuntrende å se; kanskje 
var de begeistret over å høre hva de unge 
jentene fra Australia hadde å si om Israel!

Vi undres over hvordan Herren brakte oss 
i kontakt med mange ulike mennesker. Vi 
kjente det som at han knyttet en lenke av 
bånd som ville forbli fast til beste for Hans 
rikes hensikter. Han bygger sannelig Sitt 
nettverk mellom nasjonene! Vi fikk se dette da 
Herren ledet det slik at folks veier ble krysset. 
Han leder deres steg og åpner opp veien!

Vi er begeistret over å se at kristne på Taiwan 
fortsetter å slutte seg til arbeidet for Ebenezer 
Operation Exodus og støtter aliyah i bønn.

VI BRYTER NY JORD

NIKI STUCKEN 
UNGE VOKSNE-TEAMET

Kristne fra Taiwan var tørste etter 
undervisning om Israel og aliyah.
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ISRAEL

‘De skal følge Herren. Han skal 
brøle som en løve. Ja, han skal 
brøle. Og bevende skal hans barn 
komme fra havet.’ Hosea 11:10 

D
ave og Channa, et ungt 
amerikansk jødisk par, hørte 
tydelig ‘brølet’ og gjennomførte 

aliyah. Men så kom utfordringene.

Vi fikk en E-post fra Dave hvor han fortalte 
at de hadde flyttet til Israel og han “håpet 
de kunne bli værende’ men ‘finansielt er 
ting ganske vanskelige’. Han tok kontakt 
med oss for å ‘finne ut om det var noe dere 
kan gjøre for å gi oss en hjelpende hånd’.

Vi svarte umiddelbart, og ba om mer 
detaljer. Dave responderte hvor han skrev: 
‘Vi tjener nesten nok, men alt er ganske 
stramt … jeg håper at ting etter hvert blir 
bedre og at dette bare er forbigående.’

Vi forsikret Dave og Channa at ting for visst 
ville bli bedre og oppmuntret dem ved å si 
at de egentlig hadde det ganske så bra, 
det var jo det første året de bodde i Israel. 
Vi inviterte dem til å besøke vårt kontor for 
å få en matpakke, samt øvrig hjelp. ‘Det 
ville være forbløffende,’ svarte Dave.

Siden Channa studerte på et college, kom 
Dave alene til kontoret. Han fortalte oss at 
de møtte hverandre her i Israel, ble gift og 
så returnerte til sitt virkelige hjemland for å 
kunne oppfylle sine håp og drømmer. Dave 
var veldig glad for å finne en ‘hjelpende 

hånd’ og vi var overlykkelige over å kunne 
velsigne dette unge paret i ord og gjerning.

Til vår store glede, sendte de oss 
en ny E-post litt senere:

Vi vil gjerne takke dere fra dypet av våre hjerter; vi 
satte veldig stor pris på den støtten som dere gir til 
nye immigranter til Israel. Matpakken og ullteppene 
dere gav oss var veldig nyttige. En liten hjelp kan 
ha stor betydning, vi satte stor pris på den. Igjen 
mange takk. Hjertelig hilsen, Dave og Channa.

Vi priser og takker Israels Herre og Gud 
for at han gir oss slike herlige muligheter 
til å hjelpe jødene med å etablere seg 
på en vellykket måte i deres land.

IRIS GOLDMAN 
JERUSALEM-KONTORET

AKKURAT HVA DE TRENGTE!

Til høyre: Dave og Channa – 
‘Litt hjelp kan nå langt’

Vær med å be for alle nye olim som 
kom denne sommeren. Måtte Herren 
‘opprette en evig pakt med dem 
…“glede seg over dem og gjøre vel mot 
dem, og ….. plante dem i dette landet i 
trofasthet, av hele sitt hjerte og hele sin 
sjel”’ (Jeremiah 32:40-41).

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 
august 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.


