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“Frykt ikke! Jeg er med deg. Fra Østen vil jeg la din ætt 
komme, og fra Vesten vil jeg samle deg. Jeg vil si til 
Norden: Gi dem hit! - og til syden: Hold dem ikke tilbake!  
La mine sØnner komme fra det fjerne og mine dØtre fra 
jordens ende,”
JESAJA 43:5-6 



‘INTERNASJONALT G
jennom mer enn to århundre som 
ledet fram til Balfour-erklæringen, 
vokste det fram en klar visjon innenfor 

den evangeliske kirken i Storbritannia 
vedrørende gjenopprettelsen av Israel i Det 
lovede land. Denne forståelsen og bønnen 
som fulgte den, resulterte i et kall fra Gud til 
Storbritannia om å være hovedinstrumentet 
for noe som ligger tungt på Guds hjerte.  
Likevel, kort tid etter starten av det 
britiske styret over Det hellige land ved 
slutten av 1. verdenskrig, begynte vårt 
land å fjerne seg fra Balfour-erklæringen 
og vi vendte ryggen til det jødiske folk.

Mot Jerusalem – Herrens hånd ble åpenbart!

31 oktober 1917 var en offensiv fra allierte 
tropper rundt Beersheva ledet av general 
Allenby ute av stand til å bryte igjennom den 
tyrkiske hærens forsvarslinjer av kyststripen 
mot Gaza. Det var en desperat mangel på 
vann for de mange hestene. Avgjørende for 
kampene ble et angrep fra den australske 4. 
Light Horse Brigade, som brøt gjennom de 
tyrkiske linjene og erobret Beersheva, som 
hadde tilgang på det livsviktige vannet. Dette 
åpnet veien for de allierte til å rykke framover 
mot Jerusalem, og deretter Damaskus, noe 
som betød slutten på en 400 års periode med 
islamsk herredømme over Det hellige land. 

Disse kampene fant sted samme dag (31 
oktober 1917) som Lord Balfour, Storbritannias 

utenriksminister, signerte Balfour-erklæringen, 
som så ble formelt utstedt 2 november 1917.

To venner og saken om et 
hjemland for det jødiske folk

Lord Balfour var påvirket av sin oppdragelse 
i et kristent hjem i Skottland hvor troen på 
Yeshuas andre komme og den foregående 
hjemvending av jødene  til Palestina var 
en del av disse overbevisningene (se 
Jesaja 11:12 & 43:5-6). Lord Balfour møtte 
Chaim Weizmann i Manchester i 1906. 

Sistnevnte vokste opp i en stor jødisk familie 
i Hviterussland. Han studerte biokjemi i 
Tyskland før han flyttet til Manchester. Han ble 
en av lederne for den sionistiske bevegelsen 
i Storbritannia. Under 1. verdenskrig utviklet 
han en viktig kjemisk ingrediens for krutt, noe 
som førte ham inn i miljøet til den britiske 
regjeringen og Lord Balfour, som han allerede 
var blitt venn med. Balfour-erklæringen sier:

‘Hans Majestets regjering ser positivt på 
etableringen av et nasjonalt hjem for det 
jødiske folket i Palestina, og vil gjøre sitt 
ytterste for realiseringen av dette prosjektet. 
Det må likevel klart understrekes, at det 
ikke må foretas handlinger som utgjør 
overgrep på de sivile og religiøse rettigheter 
blant eksisterende ikke-jødiske samfunn i 
Palestina, eller på de rettigheter eller den 
politiske status jøder nyter i andre land.’

VI MÅ BEVARE OG BESKYTTE 
BALFOUR-ERKLÆRINGEN 

JOAN THOMAS
BØNNE-TEAMET

Desember 1917: 
Erobringen av 

Jerusalem: General 
Allenby (i midten) 

framfører sin tale på 
trappene av Citadel.  
©  IWM  (Q 48460)
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David Ben-Gurion (Israels 
første statsminister) erklærer 
offentlig etableringen 
av staten Israel i Tel 
Aviv 14 mai 1948.

Et kall til bønn for Ebenezer 
Operation Exodus

Som en bønnetjeneste fikk vi i juli 2011 
et kall til å markere 73-års jubileet for 
Evian-konferansen som ble avholdt i juli 
1938. Ebenezer ble ikke bare tiltrukket 
av våre nasjonale feilgrep på Evian, men 
til historien for våre sentrale overtredelser 
gjennom den britiske mandatperioden 
mellom 1918 og 1948. I årene som har 
fulgt etter juli 2011, har vi i økende grad 
vært åpen for Herren om å ydmyke oss 
selv og bekjenne disse nasjonale synder, 
slik som Daniel gjorde (Daniel kapittel 9).

For tiden søker vi Den hellige ånds 
ledelse i bønn for å bryte igjennom 
den bedragerske motstand i den 
internasjonale kampanje for å delegitimere 
Israel hvor målet er å fjerne Israel som 
Det lovede land for jødene. Vi ber 
oppriktig for vår regjering, kirke og 
det militære, om at de fullt og helt må 
omfavne og beskytte de rettigheter 
som følger av Balfour-erklæringen.

Vi bønnfaller Herren om at den britiske 
regjering må be Israel og det jødiske 
folk om tilgivelse dette året, for å ha 
krenket betingelsene for det britiske 
mandatet og for måten vi snudde 
ryggen til det jødiske folk på, noe som 
gjorde deres tilstand mye verre.

Balfour-erklæringen ble inkorporert i 
internasjonal lov i San Remo-erklæringen 
i 1920 og Artikkel 22 i pakten for 
Folkeforbundet. Dette var en avgjørende 
faktor for den neste sentrale begivenhet 
i gjenopprettelsen av Israel, nemlig FNs 
delingsvedtak av Palestina. Nå lå alt til rette 
for at staten Israel kunne bli gjenopprettet. 

I oktober og november 1947 ble Wales 
Bible College ledet til å be for jødene

Jeg siterer fra boken ‘Rees Howells 
Intercessor’ side 244:

‘De ba inntrengende om at Gud, som følge 
av pakten med Abraham for 4,000 år siden, 
ville bringe Sitt folk tilbake til deres Land, og 
at Palestina igjen skulle bli en jødisk stat” … 
bønnen var konsentrert om den kommende 
avstemningen i FN … i den første runden 
rundt dette med delingen av Palestina 
var det ikke flertall for forslaget. Men de 
vendte tilbake til enda mer intens bønn, 
og gjennom denne fikk de i tro se “Guds 
engler påvirke medlemmene i De forente 
nasjoner til å arbeide på vegne av Guds 
folk”, og de hadde full visshet om seier.’

FNs generalforsamling stemte for delingen 
av Palestina med 33 stemmer for, 13 imot 
mens 10 avsto fra å stemme. Dette førte 
til erklæringen om opprettelsen av staten 
Israel 14 mai 1948 av David Ben Gurion.
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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.



MOLDOVA T
o familier oppfylte Guds planer ved 
å starte nye liv i det landet Han 
kaller det jødiske folk hjem til.

Igor, Angela og deres 18 år gamle datter 
Lidia var en av familiene som ble gjenforent 
med sine to sønner i Israel. Vi hadde 
tidligere hjulpet en av sønnene med å 
gjennomføre aliyah, så vi kjente til denne 
familien. Det var herlig å se dem i flytte til 
Det lovede land og bli gjenforent der. En 
av deres sønner var gift og hadde to barn, 
derfor vil Igor og Angela ha gleden av å se 
at de to små vokse opp.  Gud er god!

En annen familie som adlød Guds kall 
var Gennady, Lucia og deres datter Inna. 
Vi betalte for behandlingen av deres 
dokumenter, og Gennady takket oss for all 
god hjelp. Han fortalte oss at at alle hans 
slektninger tidligere hadde gjennomført 
aliyah. For en gjenforening ville ikke dette bli! 

PAVEL & LINA
BASELEDERE I MOLDOVA 

GJENFORENT I ISRAEL 

Øverst: Igor, Angela 
og Lidia reiser til 
Det lovede land.

Til høyre: Lucia og 
Gennady sammen 

med Inna.

ET MODIG SKRITT!

F
ørste gang vi møtte Julia og hennes 
sønn Vladimir, var i gaten utenfor 
deres hjem mens vi delte ut matpakker 

som en del av vårt Hanukkah-prosjekt 
i desember 2014. Et år senere møtte 
vi dem igjen og oppmuntret dem til å 
vurdere om de skulle gjennomføre aliyah.

Det var et skremmende skritt å ta for en 
enslig mor, men i februar 2016 bestemte Julia 
seg endelig og to måneder senere begynte 
prosessen med overlevering av hennes 
dokumenter til det israelske konsulatet. 
Prosessen tok ti måneder, men til slutt fikk Julia 
og Vladimir tillatelse til å gjennomføre aliyah. Vi 
hjalp dem med å få utstedt pass og fylt av glede 
kjørte vi dem til flyplassen for deres aliyah flight.

Julias avreise fra Moldova til et nytt liv i landet 
til hennes forfedre, påvirket hennes bror til å 
følge hennes eksempel. Han har nå sendt 
inn sin søknad til det israelske konsulatet 

for videre behandling. Det tar neppe veldig 
lang tid før Julia og Vladimir har fått selskap 
av broren i deres nye hjem i Israel.
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“

RUSSLANDF
ørste kvartal dette året besøkte 
jeg 22 familier, de fleste av dem 
fortalte at de hadde begynt å 

samle sammen sine dokumenter for å 
være klar til å gjennomføre aliyah.

Mange av disse potensielle olim fikk 
hjelp ved at vi gav dem medisiner. Annen 
assistanse ble gitt til dem som vi så levde 
under svært kummerlige forhold. En av dem 
var Sergei (bildet ovenfor), som led av en 
alvorlig sykdom og som også hadde mistet 
sin familie. Vi satte ham i stand til å besøke 
Jewish Agency, som fikk etablert en avtale 
med den israelske konsulen. Vi vil hjelpe ham til 
flyplassen når han er klar for sin flight til Israel.

Georghiy var en annen vi kom i kontakt 
med. Han er en fremragende musiker 
som hadde bestemt seg for å flytte til 
Israel sammen med sin familie og vi 
hjelper dem med å få utstedt pass.

Vi har også møtt Victoria, som har vært plaget 
av epilepsi siden barndommen, samtidig som 
hun ble dårlig behandlet fordi hun var jøde. Hun 
kom til oss for å få hjelp til å samle sammen 
sine dokumenter for å kunne gjennomføre 
aliyah. Vi gav henne også penger til medisiner. 

NIKOLAI
REGIONAL REPRESENTANT 
I PYATIGORSK

VI GAV DEM HJELP

RUSSLAND

IRINA
BASEADMINISTRATOR 
I NOVOSIBIRSK 

LYUBOVS DRØM

J
eg har erfart antisemittisme hele 
mitt liv,” sa Lyubov. ‘Til og med på 
sommerleiren ble jeg ledd av, hånet og 

behandlet på en usmakelig måte. En gang 
måtte min eldre bror få meg hjem før tiden, 
fordi ydmykelsen ikke var til å holde ut.  

‘Senere ble min far, som var en berømt 
vitenskapsmann, forfulgt og vi levde med 
frykt i våre hjerter.  En annen gang ble vi 
tvunget til å flykte til vår dacha (weekend-
hytte) for å unngå trøbbel.’ Lyubov 
drømte om å gjennomføre aliyah.

Da hun ble voksen giftet hun seg med en 
jødisk mann og fikk en datter. De tenkte på 
å flytte til Israel, men plutselig ble Lyubovs 
datter forelsket i en hedensk russisk mann 
og giftet seg med ham. Derfor utsatte 
familien sin aliyah. Det unge paret fikk en 
sønn og da han bare var 6 år gammel 
deltok han på tilstelninger i det jødiske 

samfunnssenteret. Han var stolt over å være 
jødisk og Lyubov håpet at det ikke er lenge 
til før de alle kan være sammen i Israel.
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‘UKRAINA H
va kan jeg gjøre? Hva kan jeg gjøre?’ 
gråt Olga. Hennes sønn, Vadim, hadde 
cerebral parese og nå hadde han også 

fått diagnosen hjernesvulst. En operasjon 
for å fjerne svulsten i Moskva ville koste 
millioner av rubler! Olga besluttet å ta 
med seg Vadim og gjennomføre aliyah. 
I Israel visste hun at det var hjelp å få.

Olga skrev til oss: ‘Jeg er så takknemlig til 
Ebenezer for hjelpen de gav til oss,’ sa hun. 
‘Den økonomiske hjelpen satte meg i stand 
til å betale for våre pass. I tillegg skaffet de 
økonomisk støtte til en lege som ble med 
oss på flyet, ellers hadde vi ikke fått lov 
til å gjennomføre reisen. Det tok oss flere 
måneder å finne en lege som var villig til å 
reise og dette hadde vært umulig for oss 
på egen hånd. Så kom de også og hentet 
oss med en buss som var stor nok for 
Vadims rullestol. Mange takk skal dere ha.’

TATIANA
REGIONAL REPRESENTANT 

I UKRAINA

ALIYAH VAR DERES 
ENESTE HÅP

Olga og Vadim: 
De håper på 
en vellykket 

operasjon i Israel.

Anastasia, Ruslan 
og familien: 

De holder på å 
realisere en drøm.

GODE TEST-RESULTATER!

E
n DNA test satte Anastasia, Ruslan 
og deres tre barn i stand til å forlate 
Ukraina og bo i Det lovede land.

Anastasia deler fra sin historie: ‘Min far hadde 
bodd i Israel i 15 år, men fordi jeg var født 
utenfor ekteskap, var han ikke registrert som 
min far på min fødselsattest. Da vi besluttet å 
gjennomføre aliyah konsulterte jeg en advokat 
som foreslo at jeg burde ta en DNA test. Min 
far var enig og kort tid senere gjennomførte vi 
testen. Jeg måtte selge min mors leilighet for 
å kunne betaler for testen, men det var verdt 
det. Testen var positiv og vi søkte om aliyah i 
november i fjor. 

Det var ingen grunn til å bli værende i Ukraina. 
Ruslan hadde mistet jobben i en stein-gruve, 
og forsøkte å skrape sammen en inntekt som 
taxisjåfør. Jeg drømmer om å få en høyere 
utdannelse i  Israel og dersom vi ikke reiser 
er det ikke sikkert at barna får en ny sjanse. 
Ebenezer hjalp oss finansielt og praktisk. 
Mange takk skal dere ha.’

Takk Herren for at vi er i stand til å 
hjelpe slike flotte folk som Vadim 
og Olga. Fortsett å stå sammen 
med oss i bønn for våre team i 
det tidligere Sovjetunionen.
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UKRAINAO
lesea, Alexander og deres sønn 
Dmitry var på vei til et nytt liv! 
Olesea hadde arbeidet som 

administrator og hennes mann var 
dataingeniør. De var relativt lykkelige, 
men ønsket et nytt liv for deres unge 
sønn Dmitry. De hadde slektninger i 
Israel og planla å etablere seg der.

De delte fra sin historie: ‘Vi møtte først 
teamet fra Ebenezer under Hanukkah-
uken da de delte ut matpakker. Vår sønn 
var veldig glad for å få så mye søtsaker. 
Vi ble grepet av deres vennlighet. I tillegg 
til maten fikk vi også et lite hefte med 
kontaktdetaljer for Ebenezer. Det var 
det jeg jeg senere fant og som gjorde 
at jeg tok kontakt. Vi er så takknemlige 
for den finansielle støtten som kom 
akkurat da vi trengte den. Den gjorde 
at vi kunne betale for behandlingen av 

våre papirer og utstedelse av pass. Vi 
ønsker dem alt det beste og håper at alle 
jøder en dag vil gjennomføre aliyah!’

TATIANA
REGIONAL REPRESENTANT 
I UKRAINA

DE BLE GREPET AV 
VÅR VENNLIGHET

RUSSLAND

VOLODYA & LUBA
LEDERE I ROSTOV-ON-DON

De er så 
takknemlige 
for vår støtte: 
Alexander, Olesea 
og Dmitry.

Luba sammen 
med Lyudmila 
som er klar til å bli 
gjenforent med sin 
sin datter.

ALIYAH TILSLUTT! 

E
tter å ha ventet i 17 år har nå en mor 
fulgt etter sin datter til Det lovede 
land. Lyudmilas datter reiste til Israel i 

2000 på et studieprogram i regi av Jewish 
Agency, og ble værende der. Hun fant 
et nytt liv i Israel, fascinert og håpefull 
over muligheten for at hennes mor 
ville følge henne, særlig fordi Lyudmila 
også allerede hadde en bror i Israel.

Men Lyudmila hadde det ikke travelt med 
å forlate Russland og søkte ikke om å få 
utstedt visa. Dette året fikk vi imidlertid en 
telefon fra hennes bror i Israel, hvor han 
ba om at vi assisterte hans søster. Hun 
hadde problemer med helsen, noe som 
medførte at vi måtte hjelpe henne med å 
reise til Moskva for å søke om visa til Israel.

Dagen etter denne samtalen reiste vi 
til Lyudmilas hus hvor hun gispet av 
overraskelse over den raske responsen. ‘Dere 
er så kjappe,’ sa hun. ‘Min bror ringte dere jo 

først i går, og så kommer dere hit i dag! Jeg 
har ikke en gang hatt tid til å bekymre meg!’
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TYSKLAND E
tter lang tids bønn og forberedelse har 
vi fått åpnet et kontor i Berlin sammen 
med Jewish Agency. Dette gir oss 

en ny viktig mulighet til å støtte aliyah fra 
Tyskland og andre deler av  Europa. Vi 
er fylt av ærefrykt over at vi får være en 
del av Guds arbeid for denne tjenesten.

Mer enn 70 gjester var sammen med 
oss da vi åpnet våre lyse og nye lokaler, 
som ble kalt for Israel Programme Centre 
(IPC). Blant gjestene var lederen for Jewish 
Agency - Natan Sharansky, en annen var 
den assisterende israelske ambassadøren, 
Avraham Nir-Feldklein, som også holdt en kort 
velkomsttale. Det var tid for feiring, fylt av dyp 
takknemlighet og glede. En langvarig drøm 
var gått i oppfyllelse rett foran øynene våre!

Visjonen om dette senteret var frukt av et 
langvarig og godt partnerskap med våre 
jødiske venner. Men å etablere et sentralt 
kontor med opplærings-fasiliteter, var et 
betydelig skritt framover. Vi snakket sammen 
om det og ble tilslutt enige om denne unike 
ideen og begynte å lete etter passende lokaler.

WINFRIED RUDLOFF
BERLIN-KONTORET

SENTERET I BERLIN ÅPNET

Fra venstre mot 
høyre: Hanna Ernst, 

Winfried Rudloff, 
Katia Novominski  

(IPC Head, Jewish 
Agency) og 

Markus Ernst.

Vi fant det vi var på jakt etter i Charlottenburg-
distriktet i Berlin: Seks rom med plenty 
golvplass. Våre partnere fra Jewish 
Agency likte stedet fordi det var et 
attraktivt sted for besøkende som trengte 
råd og hjelp for deres reise til Israel.

Med sine to store møterom med plass til 
inntil 70 personer, vil IPC ikke bare være et 
kontor, men det vil også være et godt sted 
for opplæring, filmframvisning og velegnet til 
å holde mottakelser. Det betyr at Ebenezer 
nå har en viktig base i Tysklands hovedstad!

Vi takker vår store Gud for denne utviklingen 
og er også ekstremt takknemlige for dem som 
over lang tid har vært i bønn, for at denne 
utvidelsen av vår tjeneste skulle bli en realitet. 
Vi takker den internasjonale Ebenezer-familien 
og det internasjonale lederskaps-teamet. Uten 
deres støtte og oppmuntring hadde ikke Israel 
Programme Centre i Berlin eksistert i dag. 

Dere er svært velkomne til å besøke 
oss i Berlin til European Ebenezer 
Conference fra 26-29 oktober!
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AMERIKAD
elegater fra 14 nasjoner deltok på vår 
2017 Americas Summit konferanse, 
som gikk over tre dager på et hotell 

i sentrum av Guatemala City. Under en 
middag ved åpningen av konferansen 
takket Yoav Katz, Israels assisterende 
ambassadør til Guatemala, på vegne 
av Israels folk, oss for vår støtte som 
del av tjenesten innenfor Ebenezer.

Hver av de videre sesjoner og arbeidsøkter 
bygget på de foregående. Overskriften på 
invitasjonen til konferansen: ‘Sammen vil vi 
be og bli utrustet av Herren som et samlet 
team for denne verdensdelen for dagene 
som kommer,’ ble i sannhet oppfylt!

Hotellets nærmeste nabo er et minnesmerke til 
ære for den moderne staten Israel – en vakker, 
liten åpen plass med en stor Davidsstjerne. 

HERIBERTO GONZALES
TEAMET FOR LATIN-AMERIKA

ET FELLES TEAM!

USA

KATHY ARDINO
USA - ALIYAH LEDER

AVRAMS OVERVELDENDE GLEDE

S
elv om Avram og hans familie elsket å 
bo i USA, hvor de var født, visste de 
at Israel var deres virkelige hjemland 

og at de måtte lyde Gud og flytte dit.

Avrams to eldste barn fra et tidligere 
ekteskap gjennomførte aliyah for en stund 
siden og nylig hjalp vi resten av familien 
til å bli gjenforent i Det lovede land.

Familien inkluderer også babyen Shiraz 
Esther, som ble født 1. juledag 2016 - den 

første dagen i festen for Hanukkah. ‘Vi 
lever i en tid med mirakler,’ utbrøt Avram 
før de reiste til Israel. ‘Jeg har blitt velsignet 
med fem barn. Slik som Abraham har 
jeg blitt velsignet med et nytt barn i min 
alderdom. Jeg kan ikke beskrive den store 
og overveldende glede over å kunne lede 
min familie tilbake til Det lovede land,’ 
fortalte han oss mens han også takket 
Operation Exodus for alt vi hadde gjort.

Plassen er formet som stjernen, det er også 
blomsterbed og trebeplanting. Dette var 
virkelig et strategisk sted hvor representanter 
fra 14 nasjoner kunne proklamere 
Herrens ord vedrørende gjenopprettingen 
av det jødiske folk i Israels land!
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BØNN F
or vi har ikke kamp mot kjøtt og 
blod, men mot maktene, mot 
myndighetene, mot verdens herskere i 

dette mørket, mot ondskapens åndehær i 
himmelrommet.” Efeserne 6:12

Den åndelige og fysiske kampen for Israels 
land har pågått fra tidenes morgen. Det er 
virkelig ikke noe nytt under solen! Mens 
vi feirer 100 års markeringen for Balfour-
erklæringen – et vendepunkt i historien 
som ledet fram til gjenfødelsens av staten 
Israel – har kampen enda en gang blusset 
opp igjen. 

For et privilegium det er å få lov til å stå 
sammen med Herren gjennom bønn for å 
arbeide med Hans dyrebare planer og hensikter 
for landet Israel og det jødiske folk. 

Mens vi bærer fram våre bønner til Ham på det 
åndelige område, gleder vi oss over å se at Gud 
handler mektig innenfor det fysiske område!

Takk Herren for enkeltpersoner og grupper som 
trofast forsøker å bringe lys til sannheten bak 
etableringen av staten Israel og hvem som står 
på løftene gitt oss i Guds Ord. 

 ų Be om styrke og oppmuntring, som bidrar 
til at de holder ut i kallet.

Balfour-erklæringen ble inkludert i 
internasjonal lov i erklæringen fra San 
Remo-konferansen i 1920 og i november 
1947 stemte FNs Generalforsamling for 
delingen av Palestina med 33 stemmer for, 
13 imot og 10 avholdt seg fra å stemme. 
Dette ledet opp til erklæringen av staten 
Israel i mai 1948. 

Vær med å be om:

 ų At sannheten må bli eksponert opp mot 
bedrag og skjevheter.

 ų Økende internasjonal forståelse for de 
historiske begivenheter som åpnet veien 
for Israels gjenfødelse. Be om at dette 
må føre til økt støtte blant nasjonene for 
den jødiske staten.

 ų At den engelske regjering, kirken 
og forsvaret fullt ut må omfavne 
beskyttelsen av rettighetene som følger 
av Balfour-erklæringen.

 ų At det kommer en unnskyldning til 
Israel og det jødiske folk fra den britiske 
regjeringen dette året. 

 ų At det blir bedt om tilgivelse for alle 
feil som ble begått under den britiske 
mandatperioden, særlig for den grove 
forsømmelsen og den svært dårlige 
behandlingen av jødene under en mørk 
historisk periode.

ELIZABETH WEBB
BØNNE KOORDINATOR 

- UNGE VOKSNE - 
INTERNASJONALT 

KAMP FOR BALFOUR
“
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ASIA-PACIFICL
edere og bønne-partnere fra Asia-
Pacific regionen var samlet i Kochi, 
India, til en konferanse for bønn og 

undervisning — en tid innviet til bønn og 
å søke Herren slik at vi i større grad kan 
forstå den enkeltes kall relatert til sitt land 
og forholdet til aliyah. 

Som region ba vi ‘at vi måtte fylles med 
kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og 
forstand’ (Kolosserne 1:9). Tretten nasjoner var 
representert, fra New Zealand til De Forente 
Arabiske Emirater, og mange mellom disse to!

Vi ble opplært til å bygge et fundament for 
felles bønn og i profeti-ledet bønn. Vårt ønske 
er å få være en effektiv bønne-hær for Herren, 
å være blant dem som virkelig forstår hvordan 
vi skal be og være skarpsindige, slik at vi 
forstår tiden vi lever i. Fra dette grunnlaget 
gikk vi over til å be for “hovedveiene for aliyah” 

(Jesaja 62:10). Vi fikk ved Guds nåde og 
barmhjertighet et møte med Herren - det var 
noen veldig betydningsfulle dager!

NIKI STUCKEN
TEAMET FOR 
UNGE VOKSNE

EFFEKTIV BØNN

UK

ALISON EASTWOOD
NASJONAL LEDER - UK

IVRIGE ETTER Å HØRE WILLEM

V
i hadde gleden av å ønske 
Willem Glashouwer, President i 
Christians for Israel International, 

velkommen til UK i juni. Som svar på 
manges bønner fikk vi se åpne dører 
for møtene og pastorer tok imot våre 
invitasjoner til lunch-møter i et større 
antall enn vi kunne drømme om. Selv 
før Willem ankom, hadde viktige 
kontakter og relasjoner blitt etablert.

Flere hundre deltok på møtene i London, 
Rochdale, Manchester, Leeds, Glasgow 
og Perth. En av  pastor-lunchene var 
overbooket. Willems tjeneste med å 
formidle Guds Ord, som ble delt ut 
fra dypet av hans hjerte vedrørende 
viktigheten av aliyah, ble tatt godt imot. 
Det var virkelig en hunger etter å grave 
dypere inn i Skriften for å forstå mer 
og mange publikasjoner ble kjøpt. Hele 
rundreisen var preget av mye oppmuntring 
og rikt fellesskap – en utrolig tid.

Det kommer nå nye muligheter til å dele 
vårt budskap i menigheter, bygge relasjoner 
med kirkeledere og dele Guds planer og 
hensikter for aliyah til et bredere publikum. 
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ISRAEL J
eg var i Israel fra mai til juli hvor 
jeg besøkte franske familier som 
hadde blitt hjulpet av Ebenezer 

til å gjennomføre aliyah.

Formålet var å se hvor vellykket deres 
etablering i forfedrenes land hadde vært, 
analysere deres behov for hjelp og finne 
praktiske løsninger på deres problemer. 
Gjennom å lytte til deres historier, ønsket 
vi å øke vår hjelp til aliyah prosessene i 
Frankrike. I tillegg forsøker vi å lage et 
nettverk av lokale organisasjoner som kan 
støtte og hjelpe olim i alle aspekter for deres 
integrering inn i det israelske samfunnet. 

Framfor alt, vi ønsker å oppmuntre dem, fordi 
aliyah virkelig er en psykologisk utfordring som 
krever mye besluttsomhet og utholdenhet. 

Jeg oppdaget at situasjonen for franske 
olim varierte veldig: Noen hadde det gått 
svært bra for, mens andre hadde møtt 
på store utfordringer. Tilpasningen og 
kultursjokket kan være veldig krevende. 
Mentaliteten og det israelske systemet er 
svært ulikt det vi har i Frankrike: I Israel er 
hardt arbeid helt nødvendig for å lykkes 
med alt; ingenting blir overlevert på sølvfat.

Et par jeg besøkte i Haifa var svært nedbrutt. 
Begge hadde helsemessige utfordringer, 
de hadde ikke arbeid og var preget av 
håpløshet. Etter at jeg hadde besøkt dem 
flere ganger la jeg merke til at ting hadde 
endret seg: De delte med meg hvor mye 
våre besøk hadde betydd for dem, de fikk 
nytt mot, håp og en opplevelse av å være 
elsket. Vi fikk til og med en anledning til å be 
sammen! Det var et veldig ekstraordinært og 
kraftfullt øyeblikk, åpnet opp av Gud selv!

En familie i Netanya hadde det helt motsatt. 
De hadde arbeid, en vakker leilighet, en 
bil og var svært godt integrerte.De var så 
lykkelige og takknemlige til Ebenezer.

Herren ledet meg gjennom absolutt alle ting 
under tiden i Israel. Det er gjennom Ham 
at vi blir satt i stand til å trøste Hans folk 
og avlegge vitnesbyrd om Hans kjærlighet 
til jødene vi hjelper med å vende tilbake 
til Det hellige land og slå seg ned der.

NELLY CHESNEL
EBENEZER FRANKRIKE

VI HJALP DEM MED 
Å ETABLERE SEG
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Ebenezer Operation Exodus 
International & UK Offi ce
PO Box 9103, Bournemouth
BH1 9DA, UK
+44 (0) 1202 294455
enquiries@ebenezer-ef.org
www.operation-exodus.org

Ebenezer Emergency Fund Norge
Operasjon Exodus v/ nasjonal koordinator 
Jon Olav Østhus — 4164 Fogn
Telefon: 51 71 09 87 
Mobile: 908 808 73 
E-post: jonolavosthus@gmail.com 
Internet: www.eefn.no
Bankkonto: 7877.08.11650

Vår visjon er å være tjenere og forbedere 
for Herren, ved å hjelpe det jødiske folk 
med å vende hjem til Israels land fra 
alle nasjoner og å erklære Guds rikes 
hensikter for deres tilbakevending.

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


