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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, hver den som nevnes med mitt 

navn, og som jeg har skapt til min ære, som jeg har 
dannet og gjort.’  

 Jesaja 43:5-7.

MOTSTANDEN

ØKER

MEN HANS ORD VIL 
BLI OPPFYLT



Guds plan kan ikke stanses, selv 
om verden gjør et alvorlig forsøk på 
å splitte Israel blant dets fiender. 
Herren sier at Han samler folket 
fra hele verden: ‘Han skal løfte et 
banner for folkene, han skal samle 
de fordrevne av Israel og sanke 
de spredte av Juda fra jordens fire 
hjørner.’ Jesaja 11:12.

I våre dager ser vi igjen 
antisemittismens stygge hode reise 
seg, spesielt i europeiske land, det 
tidligere Sovjetunionen og Latin 
Amerika. Vi har mange steder i løpet 
av de siste månedene registrert en 
markert økning i hatske utfall mot 
jødene – noe tilsvarende situasjonen 
før 2. verdenskrig. Her følger noen 
eksempler:

• 4 juli 2014: 20,000 mennesker 
demonstrerer i Paris ved å 
rope ‘Mort aux juifs!’ (Død over 
jødene!). Noen av dem forsøkte 

Itjensten for aliyah ser vi at Gud oppfyller sine profetiske løfter 
ved å bringe sitt folk tilbake til Israel. Alt dette finner sted som 
en forberedelse av Messias’ åpenbaring og gjenkomst. Vi er 

den generasjon som kan se med våre egne øyne at profetiene fra 
Jeremia, Jesaja, Esekiel, Amos  og andre blir oppfylt. 

å storme en synagoge, hvor det 
befant seg folk som fryktet for 
sine liv. De ble tilslutt reddet ut 
av sikkerhetsstyrker.

• 17 juli var det en 
menneskemengde i Berlin 
bestående av anti-Israel 
demonstranter som ropte: 
‘Jøder, jøder, feige griser; kom ut 
og kjemp for dere selv!’

• I Sveits erklærte presidenten for 
de jødiske samfunn at hatet mot 
jødene i landet hadde nådd nye 
dimensjoner med gjentatte og 
åpne oppfordringer til vold mot 
dem i Zurich. 

Hvordan skal vi forholde oss til dette? 
Det trengs offer for å hjelpe jødene 
til å flytte hjem, men belønningen er 
av evig verdi. Og alt godt vi kan gjøre 
bidrar til å fjerne hindringene på deres 
vei til frelse.

Motstanden øker

Ta kontakt med vår nasjonale 
koordinator i Norge dersom du ønsker 
å få tilsendt vårt nyhetsbrev. Det er 
gratis, men vi er takknemlige for alle 
frivillige gaver.

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 
september 2014. Operation Exodus er den 
operative delen av Ebenezer Emergency 
Fund International. Det begynte i 1991 med 
bare tre personer, nå har vi representanter i 
50 land over hele verden.

Ebenezer Emergency Fund  
International 
Ebenezer House, 5a Poole Rd. 
Bournemouth, BH2 5QJ, UK
Phone: +44 (0) 1202 294455 
Fax: +44 (0) 1202 295550
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.operasjonexodus.no
Bankkonto: 7877.08.11650

Ebenezer Operasjon Exodus

2  En kristen tjeneste for å hjelpe jøder tilbake til Israel



NØKKELORD
  » Aliyah er ordet som benyttes for immigrasjon av 
jøder fra Diasporaen til Israels land. Ordet er hebraisk 
og betyr oppstigning og kan også innebære ‘å reise 
opp’ – det medfører også å nærme seg Jerusalem.

  » Olim betyr jødiske immigranter til Israel – altså de som 
gjennomfører aliyah. I entall blir en mannlig immigrant 
kalt en oleh og en kvinnelig immigrant en olah. 
Potensielle olim er de jødene våre team kontakter og 
innstendig ber om å gjennomføre aliyah. 

for våre team i de ulike land å styrke 
forbindelsen og samarbeidet med 
jødiske samfunn og organisasjoner. Vi 
prioriterer høyt at våre jødiske venner 
skjønner at vi står sammen med dem, 
at vi vil be for dem og støtte dem når 
de skal gjennomføre aliyah.

Jeg besøkte nylig presidenten for de 
jødiske samfunn i Budapest, Ungarn 
(bare i denne byen alene bor det 
100,000 jøder) for å fortelle ham om 
vårt arbeid og tilby vårt samarbeid. 
Ebenezer blir verdsatt høyt og det 
var en svært varm atmosfære under 
hele møtet. På bakgrunn av økende 
antisemittisme bygger vi nå opp et 
team i dette landet slik at vi kan hjelpe 
ungarske jøder med å gjennomføre 
aliyah. 

Det jødiske folk har et påtrengende 
behov for våre bønner og vår 
finansielle støtte. Bibelen sier klart 
at ikke-jøder skal hjelpe til rent 
praktisk når Gud oppfyller 
sine profetiske løfter. Din 
støtte vil ikke bare bidra til 
å realisere mange jøders 

Midt i denne økende 
verdensomspennende 
antisemittismen ser vi også en 
betydelig økning i aliyah, særlig 
fra Frankrike (tre ganger mer enn i 
2013) og Ukraina (dobbelt så mange 
som i fjor). Det øker også fra andre 
land. Vi kjenner på at vi lever i en 
overgangstid – fiskerne er fremdeles 
virksomme, men jegerne blir også 
stadig mer synlige (Jeremia 16:16). 
Det er viktig å huske på at aliyah er 
nært knyttet til den landsomfattende 
frelsen av jødene, så vel som til å 
fremme Guds ære.

Ebenezer er oppmerksom på 
betydningen av tiden for fiskere og 
jegere. Vårt team i Ukraina arbeider 
for fullt for å hjelpe jødene med å 
forberede sine dokumenter før de flyr 
hjem til Israel. Også i en rekke andre 
europeiske land hjelper våre team 
jødiske familier med å forberede seg 
for å gjennomføre aliyah.

Fordi vi er oppmerksomme på de 
vanskelige tidene som ligger foran 
oss, er en annen prioritert oppgave 

Urs Käsermann 
Utviklingsleder 
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drøm om å vende tilbake til sitt hjemland, 
men også bidra til at Guds vilje blir oppfylt 
på jorden. For en ære og for et privilegium å 
hjelpe til med å forberede veien for Messias’ 
gjenkomst!

Midt under denne økende motstanden 
fortsetter Gud sin plan med å gjenopprette 
og forløse Israel!

En fransk jødisk  

familie er glad for  

å være i Israel
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Vi lever i en helt spesiell tid

Det var i 1991, ved starten av 
den første Gulfkrigen, at Gustav 
Scheller fikk et kall fra Herren om å 
hjelpe til med å bringe det jødiske 
folk fra det tidligere Sovjetunionen 
tilbake til Israel. Det syntes å være 
et meget ubeleilig tidspunkt, siden 
Israel ble bombardert av raketter 
fra Irak og folk måtte bære med 
seg gassmasker. Til tross for dette 
adlød Gustav kallet fra Herren. Slik 
ble Ebenezer Emergency Fund 
International grunnlagt. 

Nå er Israel nok en gang i krig med 
palestina-araberne i Gaza. Kan det 
stanse aliyah? 

Vi tjener en mektig og trofast Gud; 
derfor fortsetter det jødiske folk 
med å vende hjem til Israel, stikk 

i strid med 
alle odds. 
Ingen makt 

i denne verden kan stoppe Hans 
planer fra å bli realisert. Mange 
ganger i uken assisterer folk fra 
Ebenezers base i Moskva mange 
olim med å gjennomføre aliyah. 
Jødiske familier kommer til Moskva 
fra ulike bygder og byer i Russland, 
Ebenezers sjåfører møter dem på 
jernbanestasjoner og kjører dem 
trygt til flyplassen slik at de kan 
gå om bord på flyet til Israel. Vi 
dekker også deres kostnader når de 
kommer til Moskva for å få israelske 
visa og pass. 

Det er betegnende at aliyah fra 
Moskva har økt de siste årene. Vi 
erfarer at et stort antall enslige unge 
jøder, samt unge familier med barn, 
vender hjem i vår tid. Våre sjåfører 
er travelt opptatt nesten hele natten 
før et tidlig morgenfly til Tel Aviv. 
De plukker opp jødiske familier og 
deres bagasje på ulike steder i byen 
slik at de kan nå fram til flyplassen i 
tide for å rekke flyet. 

Vår generasjon av troende er ekstremt 
velsignet fordi vi nesten daglig kan 
observere et mirakel fra Gud som ingen 

har sett i løpet av de siste 2,000 år: Jødene 
vender hjem. 

Vi hadde et desperat behov for en 
buss med adekvat setekapasitet 
til dette arbeidet. Derfor er vi 
svært takknemlige til dere, våre 
støttespillere, for deres sjenerøse 
gaver, som satte oss i stand til å 
kjøpe en stor minibuss som kan 
bringe inntil 8 passasjerer samt 
deres omfangsrike bagasje til 
flyplassen på en gang. Mange takk!

Boris Vasyukov
Nasjonal leder 
for Russland

Elya Vasyukova
Baseleder i 
Moskva

Vær med å be for olim når de 
kommer hjem til Landet.

Takket være dine generøse gaver, kunne vi kjøpe 

denne store minibussen.

Ebenezer Operasjon Exodus
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Please pray for our work 
from the Khabarovsk base.

Hjemme tilslutt!

i ble nære venner og under våre 
mange besøk hos dem ba vi dem 
innstendig om å gjennomføre aliyah. 
De har ingen barn og alle deres 
slektninger, med unntak av en, bor i 
Israel. Følgelig var de veldig glade for 
vår praktiske hjelp.

I begynnelsen av 2014 bestemte de 
seg for å flytte til Det lovede land. 
De gikk gjennom perioder preget av 
engstelse før dette store steget, men 
vi oppmuntret dem og hjalp dem 
ved å følge dem til de ulike kontor 

To personer som er svært spesielle for oss har nå reist 
hjem til Israel. Åttiseks år gamle Arkady er en overlevende 
fra Holocaust. Vi har kjent ham og hans kone Rimma fra 

oppstarten av Ebenezers tjeneste i Moldova

I 2012 flyttet Mikhail, Lyudmila og 
deres sønn Stanislav til Israel. Da 
de var etablert i landet inviterte 
Mikhail sine foreldre, Vitaly og 
Yulia, til å komme etter dem. 
De aksepterte lykkelig tilbudet 
og tidligere dette året startet 
forberedelsene. Trass i deres høye 
alder var Mikhails foreldre ivrige 
etter å begynne å studere hebraisk 
samt å gjøre hva de kunne for at 
deres sønn og hans familie kunne 
trives i Israel. 

Vårt team ble oppmuntret av 
holdningen til denne familien. De 
tok med glede imot oppfordringen 

Ikke se dere tilbake!

Gå framover uten å se deg tilbake og uten noen form for 
beklagelse,” var holdningen en familie vi hjalp med å 
gjennomføre aliyah hadde bestemt seg for å ha.

til å gjennomføre aliyah, de var 
ikke opphengt i det de måtte 
forlate, men så fremover mot 
målet og et nytt liv i Israel. De var 
svært takknemlige for hjelpen 
de hadde fått av Ebenezer, 
inkludert at vi møtte dem 
på jernbanestasjonen, 
skaffet dem 
overnatting og hjalp 
dem til flyplassen. 

Måtte Herren velsigne 
dem og deres familie 
når de nå skal 
etablere seg i et nytt 
hjem.

Pavel
Baseleder i Moldova 

de måtte innom for å få nødvendige 
dokumenter. Vi hjalp dem også med 
å pakke bagasjen.

Så kom den store dagen da jeg fikk 
kjøre dem til flyplassen og hjalp dem 
om bord på flyet til Tel Aviv. Noen 
få dager senere var det vidunderlig 
å høre Arkady spøkefullt si i en 
telefonsamtale at han kjente seg 
hjemme i sitt land! 

Vær med å be for vår 
tjeneste blant Holocaust-
overlevende.

Zhansolu
Leder i Kasakhstan‘

Arkady og Rimma: De er så glade for å 

være vel framme i Israel.

En gjenforent familie: Mikhail, Lyudmila og Stanislav har 

fått selskap i Israel av Mikhails foreldre, Vitaly og Yulia. 5
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Som en tjeneste har vi en stund vært oppmerksomme 
på de klare varselstegn som vi nå ser i Latin Amerika. 
Antisemittismen øker ikke bare faretruende raskt, men den 

er også forbløffende åpenlyst i måten den uttrykkes på.

Siden den siste internasjonale 
Ebenezer-konferansen i 
Jerusalem, har Den Hellige Ånd 
utfordret og overbevist oss om at 
Latin Amerika bør arbeide tettere 
sammen med Canada og USA for 
det åndelige og praktiske arbeidet 
i vår tjeneste. På denne måten vil 
vi øke effektiviteten i tjenesten i 
en tid da arbeidet har hast. Mens 
den panamerikanske hovedveien 
rent fysisk forbinder nasjoner fra 
nord til syd, kjenner vi på at der 
er en åndelig forbindelse mellom 
nasjonene fra Nord-, Sentral og 
Sør- Amerika. 

Bønnestøtte og kommunikasjon 
mellom nasjonale koordinatorer 
har økt med velsignede resultater. 
Flere bønneinitiativ har blitt tatt 
i Brasil, Peru og Bolivia. Nye 
initiativ er planlagt for Argentina, 
Colombia og Guatemala.

I juni hadde vi 
en Ebenezer-

konferanse for Nord-, Sentral- og 
Sør-Amerika i Lima, Peru. Vi 
tilbrakte mye tid i bønn for hver 
nasjon. Et hovedtema var hvordan 
vi mest hensiktsmessig kan legge 
til rette for frivillig assistanse 
mellom landene. Videre ba vi om 
hvordan vi bedre kunne respondere 
overfor mulige nødssituasjoner 
for aliyah. Spesielt var her en 
sterk enhet i bønnen for USA, 
som jo har den største jødiske 
befolkningen på våre kontinent. Vi 
hadde deltakende koordinatorer fra 
Canada, USA, Mexico, Guatemala, 
Venezuela, Colombia, Brasil, 
Argentina, Paraguay og Peru.

Vårt hovedfokus nå er å få etablert 
en operasjonell base i Argentina. 
Som en forberedelse til dette 
hadde vi et treningsseminar med 
hovedfokus på hvordan vi kunne 
lete opp mulige olim. Seminaret ble 
ledet av Roger Wolcott fra Mexico, 
Vadim Rabochiy fra Ukraine og 
Raul Rouille fra Argentina. Vi kjente 

Voksende arbeid 
i Latin Amerika
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på en stor velsignelse da Herren 
utfordret omlag 100 unge voksne 
til å engasjere seg i dette arbeidet. 
Det å besøke jødiske hjem var en 
viktig del av dette seminaret. 

Vi har også blitt velsignet i 
Argentina med nye bønnepartnere, 
hovedsakelig gjennom et nylig 
avholdt undervisningsseminar 
i Cordoba. Det var ganske 
mange pastorer på dette 
seminaret, i første rekke som et 
resultat av personlige besøk til 
menigheter der fra Ebenezers 
team. Selve registreringen av 
Ebenezer i Argentina ble ved 
Guds nåde fullført i juli. Mange 
menigheter sa de var interesserte 

Tur til Itapua med pastor Enrique.

Under et treningsseminar i Monterrey, Mexico utfordret Herren 

omlag 100 unge voksne til å engasjere seg i denne tjenesten.

Ebenezer Operasjon Exodus
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da vi annonserte planlagte 
undervisnings- og treningsseminar 
for frivillige.

Venezuela er gjenstand for stor 
bekymring for det latinamerikanske 
og det internasjonale styret 
på grunn av omfattende 
antisemittisme. Dette får også 
offisiell støtte fra den nasjonale 

fagforeningen, ja til og med fra 
deler av regjeringen. Følgelig er 
det her et umiddelbart behov 
for bønnestøtte. Lederen for 
Jewish Agency har fortalt oss at 
de planlegger å forberede hele 
det jødiske samfunnet for aliyah. 
Derfor var de veldig glade for å få 
hjelp av Ebenezer. 

I tidligere år besøkte 
styremedlemmer fra Latin Amerika 
flere ganger Bolivia. Dette bærer 
frukt ved at våre kontakter der nå 
vurderer å etablere et nasjonalt 
styre for Bolivia samt utpeke 
en egen nasjonal koordinator. 
En annen oppmuntring er en 
planlagt konferanse i november i 
Cochabamba.

Vårt arbeid i Colombia bærer også 
frukt. Den første oleh har fått sitt 
pass og emigrasjonspapirer. Dette 
ble gjort under velsignelse av 
hovedrabbien i Bogota, som også 
har en liste over andre potensielle 
olim som vi kan hjelpe.

at teamet i Guatemala vil opptre 
som koordinator for hele denne 
regionen. 

Vi fra Latin Amerika er så 
takknemlige for din fortsatte støtte 
i bønn. Mange takk.

Heriberto González
regional koordinator for 
Latin Amerika
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Sentral Amerika har blitt velsignet 
ved etableringen av et Ebenezer-
team i Guatemala som allerede 
har hatt et engage seminar for 
unge voksne. Den nasjonale 
koordinatoren har arbeidet for 
å plante visjonen for aliyah i de 
nasjonale Mayan-menighetene 
i North Petén-regionen. Vi har 
fått gode tilbakemeldinger på 

dette og noen menigheter ber 
med fokus på hvordan de kan 
bli mer involvert. Her er også et 
godt landsomfattende nettverk 
for pastorer som bør være 
hensiktsmessig for å utbre denne 
visjonen.

En særlig oppmuntring i Sentral 
Amerika er at vi har fått invitasjoner 
om å tale fra Nicaragua, Costa 
Rica og Honduras. Det nye 
teamet i Guatemala vil følge 
opp dette. Vi ser for oss at en 
gang i fremtiden kan det være 

Venezuela er gjenstand for mye bekymring  
som følge av omfattende antisemittisme.

Deltakere på et undervisningseminar i Cordoba, Argentina.

Ledermøte på en Ebenezerkonferanse for Nord- og Sør Amerika.
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USA 

Deres drøm ble til virkelighet

UK 

En oppløftende konferanse

Tzvi, Avigail og deres barn er 
en av familiene som Operation 
Exodus USA har hjulpet med 
å reise hjem til Israel. Dette er 
deres historie.

Da de søkte om å få gjennomføre 
aliyah, sa Tzvi: ‘Vi tror at jødene 
hører hjemme i det landet som G-d 
gav oss. Det er best for vårt forhold 
til G-d at vi bor der.’

Tzvi vokste opp i Brooklyn, New 
York, i et religiøst hjem, men følte 

at det var noe som manglet i livet 
hans. Da han studerte et år i Israel, 
følte han seg hjemme — og visste 
at det var her han ville bo.

Avigail ble født i Frankrike 
og hennes famlie forlot den 
antisemittismen de møtte der og 
flyttet til USA, selv om hennes far 
alltid fortalte sin familie at Israel var 
stedet hvor de hørte hjemme.

Da Tzvi og Avigail giftet seg 
oppdaget de at de begge drømte 

Herrens nærvær gjennom flere 
inspirerende budskap. Chuck Cohen 
gav oss en salvet undervisning fra 
Jeremia kapitel 30-33. Han var også 
til stor oppmuntring for de unge 
voksne under et spesialseminar for 
dem. Vadim Rabochiy delte med 
oss hvordan aliyah vokser midt 
under krisen i Ukraina. Her fikk vi 
også med oss mange bønneemne. 
Han oppmuntret oss til å forberede 

om å flytte til Israel. Tre år senere ble deres 
drøm oppfylt!

oss på fremtidige krisesituasjoner i 
vårt eget land, noe som kan inntreffe 
raskt. Vi ba for ham og teamet i 
Ukraina, om at Herren måtte styrke 
og hjelpe dem.

Vi hadde også en sterk sekvens med 
bønn for United Kingdom da brødre 
og søstrer fra andre nasjoner ba for 
representantene fra England, Wales, 
Skottland og Nord-Irland, noe som 
styrket alle våre relasjoner (Salme 
133). Pris Herren!

Våre hjerter er fulle av takk 
til Herren for en herlig tid 
preget av velsignelse, glede og 
enhet. Vi fikk erfare et sterkt 
fellesskap med Herren og 
hverandre i løpet av den tre 
dager lange konferansen. 

Dypere relasjoner er etablert 
og nye medlemmer ønsket 

velkommen.

Mange av oss 
kjente på 

Internasjonal oppdatering

Ebenezer Operasjon Exodus
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Kathy Ardino 
Aliyah leder - USA

Alison Eastwood 
Nasjonal leder i UK 

Tzvi og Avigail: De bor nå lykkelig i Israel.

Chuck Cohen taler på en Ebenezerkonferanse i UK.



Singapore 

Overveldende respons på 
en konferanse
Singapore er bare en liten flekk 
på kartet for Pacific Asia. Det er 
også det yngste landet i denne 
regionen. ‘Å vende hjem – en 
levende profeti’, en én dags 
Operation Exodus konferanse 
i hjertet av Singapore, ble først 
planlagt som en samling for 50-
100 personer, men Herren ledet 
arrangørene – støttespillere for 
Operation Exodus fra Singapore 
– til å leie et lokale med plass  
til 450. 

Dette trossteget ble belønnet da 
konferansen var fulltegnet fire uker 
før den skulle starte. Delegatene 
kom fra 90 menigheter. Dette 
inkluderte mer enn 30 pastorer og 
menighetsledere, inkludert den 
tidligere biskopen for Singapore, Rev 
Moses Tay. 

Steve Lightle var en av hovedtalerne. 
Han fortalte om visjonen for en 
masse-aliyah fra det tidligere 
Sovjetunionen som han fikk i 1974 
og hvordan han reiste til russiske 
byer for å erklære til vantro jødiske 
samfunn at de snart ville vende hjem 
til Israel!

Iris Goldman, fra vårt kontor i 
Jerusalem, og Moshe Gabay fra 

Keshet, fortalte rørende om deres egen 
aliyah. Shirley Lawrenson, Olim Liaison, 
fanget hele salens oppmerksomhet med 
sitt mektige personlige vitnesbyrd – som 
begynte som en tre måneders frivillig for 
Ebenezer i 1995. Hun har nå vært med i 
19 år, herav som skipsleder på mer enn 
100 seilinger fra Odessa til Haifa. Nå 
hjelper hun jødiske immigranter med å 
etablere seg i Israel.
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Davao City ligger på sydspissen 
av øya Mindanao, et viktig 
frukt og grønnsaksområde 
for Filippinene. Den sivile 
sikkerheten på deler av øya er 
påvirket av pågående militante 
islamistiske aksjoner, men 
Mindanao er også hjem for noen 
levende menigheter.

Aijelon Boholst og hans kone, Lea, er 
pastor-par for en slik menighet. Nylig 
inviterte de oss til å undervise under 

Pete Stucken 
Styreformann  
Sør-Øst Asia & Oseania

Filippinene

De fikk lære om aliyah
en weekend-konferanse om aliyah 
hvor de samlet bibelskolestudenter 
og regionale pastorer. Flere 
pastorer reiste i mange timer 
tvers over Mindanao for å være 
med på konferansen. Det mest 
oppmuntrende var deres ønske 
om å bli undervist i hvordan de kan 
begynne å be for aliyah. 

Vi gleder oss over at Herren reiser 
opp flere nasjoner i Asia for dette 
arbeidet!

Bibelstudenter fra Mindanao tok imot undervisningen 

med stor entusiasme.

Steve Lightle og Shirley Lawrenson sammen 

med noen delegater fra Singapore.

Moshe Gabay fra Keshet forteller om 

sin egen aliyah i Singapore.
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ALT AV BØNN 

Mens vi leser igjennom artikler og 
vitnesbyrd i dette nyhetsbrevet, er 
det klart at antisemittismen øker 
sterkt, ikke bare i noen spesifikke 
områder, men over hele verden. 
Urs Käsermann sammenligner den 
nåværende stemningen i Europa med 
situasjonen rett før 2. verdenskrig, 
Boris i Russland forteller at ‘aliyah 
fra Moskva har økt de siste årene’ 
og Heriberto sier at teamet i Latin 
Amerika er førstehånds vitne til det 
åpenbare uttrykk for antisemittisme 
som nå skjer i deres region. 

Mens vi er vitne til en sterk omveltning 
i mange nasjoner kan vi samtidig 
prise Herren fordi han handler og 
kaller sitt folk hjem! Slik Romerbrevet 
forteller oss, bruker Herren disse 
tingene til det gode. Veksten i aliyah 
er et vitnesbyrd om hans trofasthet.

Ebenezer svarer på jødenes behov 
gjennom bønn og praktisk hjelp. Vær 
med å be for:

Elizabeth Webb 
Bønnekoordinator - Engage 
International  

• Etableringen av en operasjonell 
base i Argentina. Vi er takknemlige 
for at Ebenezer ble offisielt 
registrert i juli og for det positive 
forholdet til jødiske samfunn. Vi 
ber om din fortsatte støtte 
i bønn, slik at vi kan ha 
et konstruktivt forhold til 
relevante myndigheter og for 
Herrens ledelse etter hvert 
som arbeidet skrider fremover.

• En sterk økning i aliyah fra områder 
hvor antisemittismen øker, mens 
våre team arbeider sammen med 
Jewish Agency for å forberede 
de jødiske samfunn. Vær med å 
be om at alle hindringer som 
gjør det vanskelig å reise til 
Israel vil bli fjernet og at de må 
bli ført trygt hjem til sitt rette 
fedreland. 

• Våre nye team i Sentral Amerika. 
Vær med å be om at Ebenezers 
nettverk blir styrket over 
landgrensene slik at de blir i 
stand til å fremme aliyah over 
hele regionen.

• At jødene er i stand til å tolke de 
pågående verdensbegivenheter  
som et signal fra Herren om at Han 
nå kaller dem hjem til deres forfedres 
land, hvor han har lovet dem å bo  
i trygghet. 

• Våre fisketeam og lokale kristne i 
Ukraina og Russland. Vær med å be 
om enhet, guddommelig visdom 
og fortsatt beskyttelse mens de 
utfører sitt arbeid under meget 
krevende forhold.

• Region Sør-Øst Asia og Oseania. Vi 
er svært oppmuntret over åpenheten 
blant lokale kristne og ber om dine 
forbønner for disse brødre og 
søstrer når de nå intensiverer 
forbønn for aliyah. 

• Olim som nylig har returnert til Israel. 
Vær med å be om at Herren  
trofast må gi dem det de trenger 
for å bli fullt integrert i Israel. 
Be om at vårt team i Jerusalem 
må ha daglig beskyttelse og få 
guddommelig veiledning når 
de hjelper dem som opplever 
vanskeligheter.

‘For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, 
dem som etter hans råd er kalt’. Rom 8:28

Yanya (til venstre) hjelper en familie fra Ukraina.

Shirley (nummer 2 fra venstre) og Fiona Stucken (bak) sammen med deltakere fra Singapore.

GUDS PLAN KAN IKKE STOPPES!

Ebenezer Operasjon Exodus
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En generasjon 
kalt til å stå opp

Det var forbløffende å se hvor viktig 
vårt nærvær i Landet var for folkene 
vi møtte. Da de fleste andre turene 
ble kansellert, var det mange i Israel 
som hadde vansker med å tro at en 
gruppe på 75 unge voksne fra 18 ulike 

land ville komme dit for å velsigne og 
tjene. Mange ganger ble vi takket for ‘å 
være modige nok til å komme til Israel 
i en tid som denne’. Lokale media var 
også fascinert av vår gruppe. Det var 
et vitnesbyrd bare å være der, og enda 
mer da de fikk høre at vi representerte 
en tjeneste for aliyah som ønsket å 
hjelpe det jødiske folket!

Aliyah var et sentralt tema under hele 
turen. Dette at arbeidet med å hjelpe 
det jødiske folk hjem i vår tid haster, 
ble understreket flere ganger gjennom 
undervisningen. Vi er så takknemlige 

Vi hadde tidlig en følelse på dette årets Engage: Israelsturen 
fokuserte på likhetene mellom vår tur og Ebenezers fødsel 
i januar 1991.

Selv om omstendighetene var ulike, 
ble Ebenezer født i et bomberom i 
Jerusalem. Åpningsmøtet for Engage 
2014 ble også holdt i et bomberom. 
Herren hadde kalt oss til å besøke 
Landet samtidig som tropper fra IDF 

gikk inn i Gaza. Vår tur ble avsluttet da 
mesteparten av troppene ble trukket 
tilbake igjen. Det var som om Herren 
hadde kalt oss til å være en åndelig 
hær i Landet på denne tiden. Det gav 
oss en helt ny dimensjon i det å stå 
sammen med Israel. Var vi forberedt 
på å betale den endelige prisen 
dersom det ble påkrevd?

til Herren for at han svarte våre bønner. 
Vi ble svært oppmuntret fordi det var 
tydelig at deltakerne ble fornyet og 
forstod den strategiske betydningen og 
viktigheten av aliyah. Vi merker også at 
Herren reiser opp forbedere med en 
begeistring for å be som aldri før.
Vår bønn for tiden som ligger foran er 
at vi må kunne stå fast mot den økende 
opposisjonen overfor Israel. Det er klart 
at antisemittismen øker. Vi ønsker å være 
en generasjon som vil stå opp for det 
Gud vil skal skje i disse dagene!

Niki Stucken
Leder for engage international 
team - SEAO region

De plukker grønnsaker til trengende 
israelske familier.

This was a life altering experience for me… — James (Wales)

action-packed
days in Israel14

Join us for…
20st JULY — 3th AUGUST 2015

for ages 18 — 35+

Vi ser at Herren reiser opp forbedere med 
et kall til å be som aldri før

Ebenezer Operasjon Exodus
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Israelstur 2015
29. april – 10. mai

Besøk til Bnei Menashe

Bønn på Jerusalems murer

Besøk www.operation-exodus.org for flere detaljer, inkludert fullt tur program, samt for å bestille turen. Bestill tidlig – det er begrenset plass.

Prisen inkluderer:  Gode kvalitetshoteller, buss med air condition, 
halvpensjon, inngangsbilletter, skatter, tips, turguide.

Prisen inkluderer ikke: Fly, lunch, reise- og helseforsikring. Et forlenget opphold 
kan arrangeres gjennom Keshet, vår turpartner: www.keshetisrael.co.il / info@
keshetisrael.co.il mailto:info@keshetisrael.co.il

Tur koordinator: Johannes Barthel  — info@ebenezer-international.de 
mailto:info@ebenezer-international.de

US$1795

PRIS  
FOR TUREN:

Abe og Deepa, vårt team i India, 
arbeider med kjærlighet og 
oppmuntring sammen med Michael 
Freund og hans organisasjon Shavei 
Israel, som sammen med andre, 
assisterer jøder fra Bnei Menashe og 
hjelper dem til flyplasser for å sende 
dem av gårde til deres rette hjemland. 
Ebenezer er så privilegert ved at vi får 
lov å støtte dette forbløffende tiltaket 
hvor vi hjelper disse jødene med å 
flytte hjem til Israel.

Jeg hadde det privilegium å være 
sammen med teamet fra Shavei Israel 
da de nylig møtte olim på flyplassen. 
Vi var vitne til at de gikk ut av flyet 
og tok sine første skritt i landet som 
de hadde lengtet etter i så mange 
år. Vi var sammen med dem under 
prosessen da de fikk sine første 
registreringsdokumenter. Så kom vi til 
det mest spennende delen for dem: 
Da de vandret inn i ankomsthallen 
på flyplassen hvor de ble ønsket 

For en hjemkomst!
Shirley Lawrenson 
Olim Liaison, IsraelNår vi ser på deres ansikter, ser vi at alle har en historie å fortelle. Da vi nylig 

møtte olim fra Bnei Menashe på Ben Gurion flyplassen ved deres ankomst 
til Israel, fikk vi et sterkt og uforglemmelig minne.

velkommen av familiemedlemmer 
som hadde ventet på dem i flere 
timer, måneder, ja, til og med år - før 
de kunne kaste seg i armene til dem 
de elsket.

Hvordan kan jeg forklare denne 
gleden? Det finnes ikke ord — 
smilene i deres ansikter sier alt. De 
var trette etter en lang flytur og også 
av all informasjonen de fikk. Likevel 
– da de vandret gjennom dørene i 
ankomsthallen var det som om alt 
annet var glemt: De var kommet 
hjem til Israel, de var i armene på 
sine kjære. Gleden og begeistringen 
var overveldende. Gledestårer 
strømmet, hjertelige omfavnelser og 
smil ble utvekslet mens de gikk over 
til bussene som ventet for å kjøre 
dem til deres første nye hjem i Det 
lovede land. 

For en velsignelse å få være med 
på slik en glede, begeistring og 

oppfyllelse av de bibelske profetier. Selv om 
jeg i mange år har vært vitne til hjemkomsten 
til mange olim til Israel, kan jeg forsikre 
dere om at det aldri blir rutine. Slike scener 
overvelder meg stadig. Mens jeg stod der 
og så hjemkomsten til disse 42 nye borgere 
av Landet, ba jeg: ‘Herre, vær så snill å hold 
dørene åpne; hold hovedveien åpen slik 
at mange, mange flere kan vende hjem til 
Israel.’ Pris Herren!

Et tårefylt gjensyn på Ben Gurion.
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