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En kristen tjeneste som hjelper jøder å vende tilbake til Israel



INTERNASJONALT V
i takker Gud for vår andre og tredje 
gruppe-flight for aliyah fra Tyskland 
på den siste dag i august. Frivillige 

fra Ebenezer var på flyplassene i Frankfurt 
og Berlin tidlig denne morgenen. De satte 
opp bord med mat og drikke for olim, deres 
venner og familiemedlemmer som hadde 
kommet for å ta farvel. 

For de fleste olim og deres jødiske venner var 
det første gang i sitt liv de fikk erfare å få hjelp 
og støtte fra kristne mennesker. Ved å gi dem 
disse forfriskningene kunne vi på en synlig 
måte vise vår støtte og kjærlighet til dem – og 
samtidig være et vitne overfor mange andre 
som også var på innsjekkingsområdet. Med 
økende anti-Israel propaganda i Tyskland, 
endatil i menighetene, ble dette et klart tegn 
på at det finnes troende som er overbevist om 
at vi lever i en tid hvor profetiene om at jødene 
skal vende hjem til deres sanne fedreland 
Israel, oppfylles. 

Tyskland har en veldig trist historie med 
antisemittisme også før Holocaust. I det 
19. århundre var det innflytelsesrike ledere 
som forsøkte å overbevise jødene om at 

sionisme og at Messias skal komme, bare 
var eldgamle myter. Følgelig argumenterte 
de for assimilering. Mange jøder hadde en 
sterkere tysk enn jødisk identitet. De kjempet 
som soldater i 1. verdenskrig og endret ofte 
sine navn til en mer tysk variant, men de ble 
fremdeles forfulgt på den verst tenkelige måte. 

Vårt ønske er å hjelpe jødene med å 
finne veien tilbake til Det lovede land før 
antisemittiske angrep tvinger dem til å gjøre 
det. I Tyskland er vi velsignet ved at det bor 
omlag 350,000 jøder mellom oss. Men vi som 
kjenner Guds plan innser at de ikke kommer 

JOHANNES BARTHEL
NASJONAL KOORDINATOR I 

TYSKLAND

DE REISER HJEM FRA 
TYSKLAND

Øverst: Ben Gurion 
flyplass, Israel.

Frivillige deler 
ut forfriskninger 

før avgang.
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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.

til å være her lenge. Vi ønsker ikke å presse 
noen, men allerede nå ser vi at det er et 
økende antall som forstår tidene vi lever i. Jeg 
hadde gleden av å være sammen med noen 
olim på en av flyturene. Ved ankomsten til Ben 
Gurion flyplass i Israel fikk jeg anledning til å 
dele med dem fra Jeremia kapitel 16 om at det 
er Gud som kaller dem tilbake til Israel – deres 
virkelige hjemland. Vi tror at de som har forlatt 
Tyskland nå, representerer fortroppene og at 
mange flere vil følge i deres fotspor.  

Idéen med å arranger gruppe-flighter fra 
Tyskland har gitt oss økende godvilje hos 
Jewish Agency. Tidlig i september ble jeg 
invitert til et møte med Natan Sharansky, 
lederen for Jewish Agency. Vi snakket 
om situasjonen for jødene i Tyskland og 
resten av Europa. Som følge av dette vil 
det nå gjennom de kommende måneder 
være en rekke prosjekter hvor vi arbeider 
sammen. Vi har blitt bedt om å etablere 
et felles kontor i Berlin; vi planlegger felles 
informasjonskampanjer om aliyah og holder 
på å lage materiell til disse. Dette er alt 
sammen med et formål: Å øke aliyah fra 
Tyskland. Tett samarbeid med Jewish Agency 
er oppmuntrende for begge parter – et stort 
privilegium – men også på mange måter en 
betydelig utfordring. 

Den neste gruppe-flight fra Tyskland er 
planlagt å finne sted 17 januar 2016. Vårt mål 
er å ha regulære gruppe-flighter fra Tyskland, 
idéellt sett en gang i måneden, i stedet for 
en eller to ganger i året. Vi tror at et økende 
samarbeid med Jewish Agency også vil bære 
frukt for aliyah i mange andre land. 

Vi kan kanskje si at disse gruppe-flighter er 
100 prosent sponset av Ebenezer, men jeg 
foretrekker å si at de er 100 prosent sponset 
av Gud, som tillater troende kristne å bruke 
sine gaver i Hans arbeid! Derfor gir vi all takk 

til Ham som også har rørt ved ditt hjerte slik 
at du generøst støtter arbeidet for aliyah, 
både i bønn og finansielt. Frukten er helt 
tydelig allerede nå, men hvordan vil det ikke 
bli i evigheten! 

Vi forstår på de tilbakemeldinger vi har 
fått fra dem som vi har hjulpet med å 
gjennomføre aliyah de siste årene, at det kan 
være utfordrende å tilpasse seg dagliglivet 
i Israel. Men ingen av dem har beklaget sin 
beslutning – tvert om er det et budskap 
som vi hører igjen og igjen: Fortell jødene 
i Tyskland om at nå er tiden kommet til å 
vende Hjem! 

Du kan se og dele med andre et videoklipp 
fra en av de siste aliyah-flighter på: 
www.operation-exodus.org/german-aliyah

Øverst: En varm avskjed for olim

Nederst: Johannes Barthel 
sammen med Natan Sharansky.
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‘Du skal vise Jakob trofasthet, Abraham 
miskunnhet, slik du med ed lovte våre 
fedre i de tidligste dager.’ 

Mika 7:20 



E
lena, hennes mann Igor og deres tre år 
gamle datter, Sofia, bodde i Donetsk, 
som er senter for noen av de hardeste 

kampene i krigen mellom ukrainske 
regjeringsstyrker og separatister. Elena 
forteller sin historie:

Min mann arbeidet som selger for en 
konfeksjonsbedrift og hans inntekt var høy 
nok til å dekke våre behov, selv da jeg var i 
svangerskapspermisjon. Vi hadde et godt liv, 
men så brøt krigen ut i vår region mellom den 
ukrainske hæren og separatistene. Ofte måtte 
vi gjemme oss I kjelleren og vårt barn kunne 
bli hysterisk som følge av eksplosjonene. Det 
var svært farlig. Da han skulle levere varer til 
butikker, ble Igor flere ganger angrepet. To 
av våre slektninger ble drept og en tredje ble 
meldt savnet. Vi visste ikke hva vi skulle gjøre. 

Så fikk vi et mulig svar. Min kusine 
og hennes familie hadde litt tidligere 
gjennomført aliyah. Nå ringte hun meg og 
oppmuntret oss til å gjøre det samme. 
Vi var enige om at det ville være en klok 
beslutning å forlate dette urolige landet og 

flytte til Israel. Jeg begynte å studere hva 
det ville innebære. Jeg oppdaget raskt at vi 
hadde et problem: Vi manglet nødvendige 
dokumenter. Min søster hadde dem og 
nektet å gi dem til oss. Jeg ringte Jewish 
Agency for å få råd og de satte meg i 
forbindelse med Tatiana fra Ebenezer. 

Ebenezer hjalp oss enormt. Tatiana forklarte 
hva vi matte gjøre og gav oss mye støtte, 
samt finansiell hjelp til å søke om pass og 
visa. Vi fikk hjelp til å flytte fra Donetsk til 
Dnepropetrovsk, hvor det var tryggere og 
hvor de også skaffet oss husrom. Vi fikk 
også hjelp med reisen til flyplassen da vi 
skulle gjennomføre vår aliyah-flight.

Ebenezer har vist oss at det finnes kristne 
som er villige til å hjelpe jøder. Jeg har gitt 
deres kontaktdetaljer til mange andre jødiske 
familier i tilfelle de også skulle beslutte å 
gjennomføre aliyah. Jeg ønsker dere alle god 
helse og alt godt i tiden som kommer.

Elena, Igor og Sofia har nå etablert seg i Israel 
siden de kom hit i april. 

DET ER VELDIG  
KLOKT Å REISE NÅ!

UKRAINA

TATIANA 
TEAMET FRA UKRAINA

Elena, Igor og Sofia 
på vei til Israel.
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UKRAINAE
n sterk smerte fortalte Andrei at noe 
var galt. Han og familien ønsket å 
gjennomføre aliyah på slutten av 

dette året og nå ble han bekymret for sin 
helsetilstand. Legeundersøkelsen medførte 
dårlige nyheter: Andrei hadde kreft. 

Han hadde kontaktet oss i begynnelsen av 
2015 fordi han hadde hørt at vi hjalp dem som 
planla å flytte til Israel. Men på det tidspunktet 
visste han lite om i hvor stor grad han hadde 
behov for vår hjelp.

Vi kontaktet den israelske konsulens kontor og 
understreket hvor mye denne saken hastet. Vi 

ble veldig takknemlige da det viste seg at de 
kunne akselerere behandlingen av familiens 
dokumenter. Samtidig måtte Andrei møte til 
et intervju dagen etter hans andre runde med 
kreftbehandling.

Hver gang vi besøkte familien takket Andrei 
oss hjertelig for vår støtte og hjelp. ‘Uten deres 
hjelp,’ sa han, ‘hadde vi ikke kunnet reise så 
raskt.’ Da jeg spurte ham hva han ventet seg i 
Israel, var hans enkle svar: ‘Et mirakel!’ 

VADIM RABOCHIY
REGIONAL LEDER – 
 ØST-EUROPA

DE VENTER PÅ ET MIRAKEL

UKRAINA

Vårt team i Ukraina trenger din 
fortsatte støtte for å kunne hjelpe flere 
jøder med å gjennomføre aliyah fra 
dette svært urolige landet.

Vær med å be om det 
helbredelsesunder som Andrei trenger.

TRE GENERASJONER REISER HJEM

TATIANA 
TEAMET FRA UKRAINA

D
mitry, han arbeidet innenfor transport 
av gass, hans kone Alla (hun var lege), 
deres 15 år gamle sønn Evgheniy og 

Dmitrys 85 år gamle mor Svetlana bodde 
alle i en toroms leilighet i Donetsk-regionen 
i Ukraina. 

Selv om Dmitry visste at hans mor var jødisk 
hadde han ingen papirer som kunne bevis det. 
Følgelig måtte familien få hjelp til å behandle 
sin søknad om aliyah. Mens de tenkte 
over hvordan de best kunne starte denne 
prosessen, fikk de besøk av en sykepleier fra 
den jødiske veldedighetsorganisasjonen Hesed. 
Hun kom for å besøke Svetlana og sette dem i 
forbindelse med en annen familie like ved som 
var kommet lengre i søknaden om å få utstedt 
visa. Dmitry snakket med dem og fikk anbefalt 
å kontakte Ebenezer.

Dmitrys mor trengte rask behandling av 
søknaden fordi hun hadde dårlig helse. 
Følgelig tok Ebenezer tak i saken. Vi dekket 
også familiens kostnader relatert til søknaden 

De overvant problemene: 
Dmitry, Alla, Evgheniy 
og Svetlana venter 
på flyet til Israel.

om pass samt besøkene hos den israelske 
konsulen, pluss nødvendig transport, slik at de 
kunne gjennomføre aliyah i juni.
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MOLDOVA

Vær med og støtt arbeidet vårt team i 
Moldova driver – både gjennom forbønn 
og økonomi.

PAVEL
BASE-LEDER MOLDOVA

A
ndrei hadde behov for en helt spesiell 
hjelp for å kunne gjennomføre aliyah. 
Han er 42 år gammel, gift og har 4 

barn. Men han måtte amputere begge 
føttene som følge av en motorulykke for 
mange år siden. Han kunne bare bevege 
seg ved hjelp av kunstige føtter og krykker. 
Da jeg besøkte ham tidligere dette året 
forstod jeg at han var veldig åpen for 
muligheten til å gjennomføre aliyah fordi 
hans familie strevde for å overleve. Han 
foreslo også at jeg besøkte hans søster 
Lyuba, som var 13 år yngre enn ham. 

Lyuba og hennes egen familie var også ivrige 
etter å gjennomføre aliyah. Derfor var det et 
stort privilegium å få hjelpe begge familiene 
med sine forberedelser. Vi hjalp dem med å 
følge opp avtalte besøk på konsulatet, betalte 
for deres pass, samt andre nødvendige 
dokumenter og skaffet dem transport til 
flyplassen den dagen de skulle reise til Israel.

Det var en stor glede da Andrei ringte oss 
etterat han og søsteren hadde ankommet trygt i 
Ashkelon, hvor de hadde besluttet å etablere seg.

Fra høyre: Andrei, hans 
søster og hennes familie 

– de gjennomførte alle 
aliyah på samme dag.

ET NYTT LIV FOR ANDREI

Konstantin og Daria: 
De begynte å leve 

som nygifte i Israel.

RUSSLAND

KONSTANTIN & ALYONA
LEDERE I KHABAROVSK

V
i har hatt det store privilegium nå i 
august og tidlig i september å hjelpe 
mange unge mennesker fra de mest 

østlige deler av Russland med å reise til 
Israel for å begynne på studieprogrammer.

DE ER SÅ LYKKELIGE I ISRAEL!
En annen velsignelse vi fikk var å hjelpe 
et nygift par, Konstantin og Daria, med å 
gjennomføre aliyah. Etter at de hadde bosatt 
seg sendte de oss et inspirerende takkebrev:

Shalom! Mange takk for deres hjelp! Vi bor 
nå på et absorpsjonssenter i Karmiel og vi 
er glade for å fortelle at vi er godt etablert. 
Alt her er mye bedre enn vi hadde forventet. 
Før vi kom hit hadde vi hørt at nye olim måtte 
regne med store utfordringer da de skulle 
etablere seg i Landet, men det har ikke vært 
vår erfaring. Vi har fått alt vi trenger for å 
kunne begynne et vellykket nytt liv, inkludert 
bolig, mat, muligheter for å ta utdanning og 
søke på jobber. De vanskeligheter vi har møtt 
er alle nokså små.

Vi gleder oss sammen med Konstantin 
og Daria og er takknemlige til Herren for 
muligheten vi fikk til å hjelpe dem!
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USBEKISTANO
lgas mor, Tatiana, døde plutselig. 
I tillegg til dette fryktelig sjokket, 
mistet Olga også sitt hjem. Tatiana 

hadde arbeidet på en militærbase i 
Termez, nær grensen mellom Usbekistan 
og Afghanistan. Hun, Olga, barnebarnet 
Marina og deres oldebarn Igor delte en 
leilighet på basen. Da Tatiana døde, mistet 
familien sitt hjem.

Ebenezer hadde kontaktet Tatiana noen år 
tidligere og familien besluttet etter hvert å flytte 
til Israel. Men det hadde vært problemer med 
noen av dokumentene fordi nasjonaliteten på 
Tatianas og Olgas fødselsattester var strøket 
ut. Tatiana døde før dette kunne løses og Olga 
måtte reise med sin datter og barnebarn til 
en by nær hovedstaden Tashkent. Her fikk de 
bo i en ett-roms leilighet som var eid av Olgas 
sønn. De strevde med å overleve på tilfeldige 
strøjobber som husvask og klesvask.

Vårt team løftet opp familien i bønn og støttet 
dem som best vi kunne, både finansielt 
og emosjonelt. En lokal menighet begynte 
også å hjelpe dem, noe som fungerte veldig 
bra. Så, i 2008 skjedde det et mirakel. Det 
israelske konsulatet utstedte et dekret hvor 
det het at personer som ikke kunne skaffe 

originaldokumenter, i stedet kunne komme 
med fotografiske kopier. Et medlem i vårt 
team reiste sammen med Olga til arkivet og 
fikk der ta bilde av arkivet som beviste Olgas 
jødiske etnisitet.  

De måtte også reise til Termez for å få tak i et 
annet dokument de trengte før familien fikk 
tillatelse til å gjennomføre aliyah.

Så oppstod det et annet tilbakefall: Familien 
hadde ikke tillatelse til å bo der de nå bodde. 
Før dette var løst ville det være vanskelig å få 
en avtale med konsulen. Olga ble stadig mer 
nedbrutt, hun lurte virkelig på om de noen 
gang ville bli i stand til å gjennomføre aliyah. Vi 
fortsatte å be og kontaktet konsulatet fra tid til 
annen. Tiden gikk og så opplevde vi enda et 
mirakel: Konsulen ba Olga og hennes familie 
om å komme for et intervju. Dette resulterte 
i at de fikk utstedt visa og det ble fastsatt en 
dato for deres aliyah-flight. 

Nå i slutten av juli landet de endelig trygt i 
Israel. Vi er så glade for dette gode utfallet, det 
skyldes først og fremst Guds trofasthet, hvor 
han også har benyttet vår finansielle, praktiske 
og emosjonelle støtte til denne familien over en 
periode på 11 lange år!

UTHOLDENHETENS  
VELSIGNELSE 

Happy ending: Olga (i 
midten), datteren Marina 
og barnebarnet Igor 
gjennomfører aliyah.

ZHANNA
LEDER I USBEKISTAN
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ARGENTINA

THAILAND

ENRIQUE PORRAS
BØNNE- OG HJELPE-

KOORDINATOR FOR  
§LATIN AMERIKA 

I 
sentrum av den indo-kinesiske halvøyen, 
finner vi Thailand med 67 millioner 
innbyggere, mer enn 14 millioner 

bor i eller rundt Bangkok, den yrende 
hovedstaden i dette landet som i hovedsak 
må regnes å være buddhistisk.

Thailand er det eneste landet i Sør-Øst Asia 
som har direkte forbindelse med Israel. Dette 
gjør Bangkok til et møtepunkt for reisende fra 
denne regionen. Denne muligheten har også 
bidratt til at Thailand er et populært feriemål for 
tusenvis av unge 
israelere. Det finnes 
jødiske samfunn 
i Bangkok og 
Chiang Mai. 

Vi ønsker å 
gi troende fra 
Thailand en 
forståelse av 
de profetiske 

skrifter som igjen kan bidra til å reise opp 
flere forbedere for aliyah. Vi ble veldig glade 
da pastor Kosum Luxkananukul fra Antioch 
Ladprao Baptist Church ville være vertskap for 
en konferanse for oss i september. Sammen 
med Katie og Niki Stucken var vi et team på 4 
personer, det var en stor velsignelse å fortelle 
dem om vår tjeneste samt å undervise ivrige 
kristne fra Thailand, inkludert mange pastorer. 
Vi tror Thailand kan spille en unik rolle i jødenes 
tilbakevending til Israel. 

Raul Rouille sammen med 
en enke som måtte ha 

hjelp for å gjennomføre 
aliyah sammen med 

sine to barn. 

Konferansedeltakere 
lytter intenst til 

budskapet!

THAILAND  
HØRER OM ALIYAH

ABE OOMMEN
& ASIA PACIFIC TEAM

T
akk for hjelpen dere gav oss slik at vi ble 
i stand til å vende tilbake til Det lovede 
land, ‘ skrev en familie på fire som vi 

nylig hjalp med å gjennomføre aliyah fra 
Argentina.

Mariano, Maria, Alma og Luca beskrev dagene 
da de etablerte seg i Israel som ‘dager fylt av 
masse spenning’ og de var særlig takknemlige 
til Raul Rouille, vår leder i Argentina, og hans 
team for alt de hadde gjort for dem. 

Basen, som åpnet for et år siden, er veldig aktiv 
med å nå ut til landets jødiske samfunn med 
humanitær hjelp samt å fortelle om muligheten 
til å gjennomføre aliyah. Et samfunn, i Entre Rios 
provinsen, har vært der helt siden 1880. På et 
sted som kalles Avigdor Colony ble det åpnet 
en dør for oss da fire jødiske familier anmodet 
oss om hjelp med dokumenter de måtte skaffe 
for å kunne gjennomføre aliyah.

SPENNENDE DAGER!
En annen viktig del av vår virksomhet er å 
undervise pastorer i Latin Amerika om Guds 
hensikter for den tiden vi lever i og at det 
haster med å be om at jødene må vende hjem 
til sitt eget land.

‘
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FIILIPPINENE

USA

M
ed hjerter fylt av glede kunne vi 
fortelle om Herrens godhet under 
et Operation Exodus seminar i 

Davao, Filippinene. Det var organisert og 
arrangert av pastorene Aijelon og Lea, 
samt Aron og Flora. Det to dager lange 
møtet hadde mange unge deltakere som 
var studenter på bibelskoler. Her var 
også en god del pastorer fra byen og 
omkringliggende steder.

Det var slik en hunger etter å høre mer fra 
Guds Ord og et behov for å be om at Hans 
kongelige hensikter måtte oppfylles. De som 
kom var overmåte glade da de fikk bøker og 
undervisningsmateriell om Israel fra Operation 
Exodus samt annet materiell som var gitt 
generøst fra Shalom Israel Ministries i Australia. 

FOR HANS NAVNS SKYLD

Under en sekvens med spørsmål og svar på 
Dag 1 ble det spurt, ‘Hvordan kan jeg be mer 
for Israel?’ og ‘Hvordan kan vi yte mer hjelp 
til arbeidet for aliyah?’ Denne lidenskapelige 
kjærligheten og støtte til det jødiske folk rørte 
virkelig ved våre hjerter. Vi forstod at vi kommer 
til å oppleve mange spennende ting med 
utgangspunkt i denne byen i dagene som 
kommer. Herren arbeider!

NIKI & KATIE STUCKEN
ASIA PACIFIC TEAM

DEBRA MINOTTI
LEDER – OPERATION 
EXODUS USA

GRIPENDE DAGER I BYEN

D
a Israels statsminister Benjamin 
Netanyahu, sa: ‘Til jødene i Europa og til 
jødene i verden sier jeg at Israel venter 

på dere med åpne armer,’ var det et historisk 
øyeblikk. Her hos oss fører dette til en dyp og 
ransakende debatt innen de jødiske samfunn 
som er på mer enn seks millioner.

For Operation Exodus USA var det en ny 
bekreftelse på at vi måtte nå videre ut og ta 
nye initiativ ved aktivt å oppsøke jødene her og 
gi dem budskapet om aliyah, samt undervise 
menighetene. Således blir flere oppmerksomme 
på vår tjeneste. 

Vi planlegger å ekspandere ved å åpne 
to nye senter, det første i et episenter 
for den jødiske befolkning her – området 
rundt New York City, hvor det antas å bo 
omlagt to millioner jøder (inkludert 500,000 
russisktalende). Vi planlegger også å åpne 
et senter i et geografisk strategisk viktig 
området i Ohio.

Vi ønsker å øke oppmerksomheten rundt 
vår tjeneste ved å kontakte nye menigheter 
for å fortelle om hva Gud gjør og løfte 
banneret høyt! Vær med oss i bønn for 
disse initiativ.
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BØNN

ALT VED BØNN
B

ønn er den nøkkelen Herren har gitt 
oss om å stå sammen med Ham 
i oppfyllelsen av Hans himmelske 

strategier her på jord: 

‘Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og 
det du binder på jorden skal være bundet i 
himmelen, og det du løser på jorden, skal være 
løst i himmelen.’ Matteus 16:19.

Vi er så takknemlige for dine bønner, som åpner 
stengte dører og åpne veien for aliyah. Arbeidet 
i Ebenezer har vokst og rykket framover, nye 
områder er inntatt, som for visst er et bevis på 
Herrens trofasthet som svar på bønn! 
 
Takk for:

 ų Muligheter til å dele budskapet med 
pastorer, bibelskoleelever og forsamlinger 
i Argentina, Filippinene, Thailand, 
Taiwan og USA. Vær med å be om at 
budskapet om aliyah må spres ytterligere 
ut som en følge av disse møtene og 
at Herren må skape hjerter preget av 
forbønn hos dem som har deltatt.

 ų Et økende samarbeid med Jewish 
Agency i Tyskland og Ukraina. Be om 
at både dette forholdet og relasjonen 
til andre jødiske samfunn over hele 
kloden, må styrkes ytterligere slik 
at veksten i aliyah kan fortsette.

 ų Vær med å be om visdom og 
rettferdighet fra kontorer som 
utsteder pass, arkiver og israelske 
konsuler når alle disse utsteder 
dokumenter, og at Herrens Navn og 
Ord må løftes opp over det som måtte 
hindre dem som av et sant hjerte 
søker om å gjennomføre aliyah.

Gjennom bønn ledet av Den Hellige Ånd 
inviterer Herren oss til å stå sammen med 
Ham ved å holde den åndelige og fysiske 
veien til Israel åpen for det jødiske folk.

Vær med å be om:

 ų At jødiske samfunn må høre og svare 
på Herrens kall om å flytte til Israel 
som følge av statsminister Benjamin 
Netanyahus erklæring om at Israel 
venter på dem ‘med åpne armer’, 
særlig de som kommer fra USA.

 ų Visdom og beskyttelse for våre team 
i Ukraina, som arbeider utrettelig 
under krevende omstendigheter. Be 
Herren holde veien åpen for jøder fra 
Ukraina og at de kan gjennomføre 
aliyah på en trygg måte. 

 ų Om at gruppe-flighten fra Tyskland 
i januar 2016 må bli fylt opp.

 ų Styrke og utholdenhet for dem 
som står overfor vanskeligheter i 
prosessen med aliyah. Be om at de 
må stå fast og følge Guds vilje. 

 ų Om Herrens støtte og trøst til nye 
olim slik at de kan bli godt etablert i 
Israel, og at de aldri mer må bli rykket 
opp fra landet (Amos 9:15). 

ELIZABETH WEBB 
ENGAGE INTERNASJONAL

BØNNE-KOORDINATOR

Gud bringer sitt
 folk hjem!
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ENGAGE

I HENHOLD TIL GUDS HJERTE

TOM BROOKER
KOORDINATOR FOR  
ENGAGE UK & EUROPA

Øverst til venstre — Se, 
høre, be: Deltakere på 
en minnerik tur i Israel 
i 2015.

18 JULI – 1 AUGUST 2016
for aldersgruppen 18 – 35+

Du finner mer informasjon og kan se en liten film på: www.engage-israel.org

gjør virkelig det! Gjennom lovsang, bønn, 
undervisning og opplevelser, begynner Skriftens 
Ord å få en ny mening og Den Hellige Ånd 
berører hvert enkelt hjerte.
 
Sist sommer var det 83 personer fra 19 
nasjoner som var på Engage:Israel 2015 for å 
høre hva Gud sier. De kunne se inn på Gaza-
stripen fra et utkikkspunkt bare noen kilometer 
borte, de ba om beskyttelse over Israels 
grenser og at det måtte bli en guddommelig 
løsning på konflikten. De fikk se ned på havna 
og Haifa mens de proklamerte Guds Ord og ba 
om at ‘porten for aliyah’ måtte holdes åpen for 
alle som returnerte med skip over Middelhavet. 
Fra Mount Bental i den nordlige delen av Israel, 
kunne de se inn i den opprørskontrollerte delen 
av Syria og høre buldringen fra eksplosjoner 
ikke så langt derfra.

Gud gav dem som var forberedt og åpne en 
visjon for aliyah.
 
Deltakere inkluderte også noen fra Dubai samt 
en delegasjon på 15 personer fra Taiwan, 
inkludert en pastor. Han grep også visjonen om 
aliyah og ønsker nå å sende nye ungdommer 
på fremtidige turer. Pris Herren! Etter hvert 
som hver deltaker forteller hva de har opplevd 
og lært når de kommer hjem til sine land og 
menigheter, ser vi med forventning fram til hva 
Herren vil gjøre gjennom dem for å oppfylle sine 
planer for dagene som ligger foran oss. 

E
benezer Operation Exodus blir 
fornyet. En etter en bringer Herren nye 
mennesker inn i vår tjeneste. Slik vokser 

vårt internasjonale nettverk og vår familie 
seg sterkere med friske, nye forbedere som 
har et ønske om å følge Hans hjerte.
 

Herren våker over sitt ord slik at det kan 
oppfylles og han benytter dem som er beredt 
og villige til å tjene Ham. Siden 2009 har 
Ebenezers Engage:Israel program vært en 
spydspiss i å åpenbare Guds sannheter overfor 
den nye generasjon. Hundrevis av unge voksne 
har vært sammen for å utforske realitetene i 
Israels land og til å forstå hvordan profetiene 
oppfylles i våre dager. 

De har kommet fra hele verden, inkludert 
mange land som ikke har hatt noe arbeid for 
Operation Exodus. De kommer uten å vite 
hva de kan forvente, men ivrige etter å høre 
hva Gud vil tale til dem. Og Han taler! Han 

1590 US$*
PRIS FOR TUREN:

(*ekskl. fly & og noen lunsj-måltider. Hvis nødvendig kan prisen endres.)
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ISRAEL

TRØST OG GLEDE!
‘Trøst, trøst mitt folk! sier deres Gud.’ 
Jesaja 40:1 

Å 
trøste det jødiske folk er en befaling 
fra Gud. Det er også en glede. 
For et privilegium å være Herrens 

medarbeider når Han vender Sitt folks sorg 
om til glede (Jeremia 31:13).

Det er dette som er vår oppgave her på 
kontoret i Jerusalem: Å være et redskap til trøst, 
oppmuntring og praktisk hjelp. Vi håper og ber 
om at vi kan få bringe glede inn i utfordrende 
omstendigheter etter hvert som Guds folk 
vender hjem og etablerer seg i sitt land.

Vi vet aldri hva en dag kan komme til å medføre 
når vi får en E-post, mottar en telefonsamtale eller 
et besøk av noen olim. Her kommer noen ferske 
eksempler:

Denis og Ekaterina: Plutselig en ettermiddag 
hørte vi forsiktig banking på døren til vårt kontor. 
Utenfor stod Ekaterina, som hadde gjennomført 
aliyah fra Russland sammen med sin mann Denis. 
Denis måtte finne arbeid og de hadde begge 
behov for mat før sabbaten. Så vi gav dem en 
matpakke og informasjon om hvor de kunne 
søke etter arbeid. Vi forstod at Denis og Ekaterina 
allerede hadde fått hjelp av Ebenezer Moskva hva 
angår transport både til det israelske konsulatet 
og så til flyplassen da de skulle reise til Israel.

Hadassah: Denne dyrebare kvinnen 
gjennomførte aliyah fra USA og strevde for å 
få endene til å møtes. Hun ble trøstet fordi vi 
ville lytte til det som lå henne på hjertet. Vi gav 
henne en liste over mulige jobber og betalte noen 
regninger for henne. Dette oppmuntret henne til 
økt utholdenhet vedrørende etableringen i Israel.

Selv om vi ikke kan løse alle utfordringene 
forbundet med dette å komme hjem til Israel,  
så er det likevel en glede å være en kanal for 
Guds trøst!

IRIS GOLDMAN 
KONTORET I  
JERUSALEM

Vår assistanse 
oppmuntret Ekaterina og 

hjalp henne med å slå 
røtter i Israel.

Turguide: Hanna Ben Haim
Ledere: Urs Käsermann  
og Johannes Barthel
Hoteller: Tel Aviv, Genesaretsjøen  
og Jerusalem

Pris: 1899.- US$  
Flybilletter er ikke inkludert. 
www.operation-exodus.org/tour-book

Den 4. internasjonale Ebenezer-tur til Israel
1 – 11 September 2016

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 
november 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.

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


