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En kristen tjeneste som hjelper jøder å vende tilbake til Israel

OPERATION EXODUS
EBENEZER

FORSTÅ SEG 
PÅ TIDENE

‘Av IssAkArs bArn kom det 
menn som forstod seg på 

tIdene, så de vIsste hvA 
IsrAel hAdde å gjøre.’

1 KRØNIKEBOK 12:32



‘INTERNASJONALT

‘Av Issakars barn kom det menn som 
forsto seg på tidene, så de visste hva 
Israel hadde å gjøre.’1 Krønikebok 12:32

V
i trenger en skarp årvåkenhet, en 
åpenbaring og sunn dømmekraft for 
fullt ut å forstå de svært vanskelige 

verdensomspennende ‘tider’ vi nå opplever. 
Dette kan vi bare oppnå fra et liv preget 
av forbønn, hvor vi søker etter Herrens 
visdom og en ånd som gir åpenbaring.

Ordet ‘forstå’ på hebraisk er “binah”, som betyr 
‘å ha innsikt i’. Vi leser i Daniel 2:21-23 at Gud 
‘omskifter tider og stunder. Han avsetter konger 
og innsetter konger. Han gir de vise visdom og 
de forstandige forstand. Han åpenbarer det 
dype og skjulte. Han vet hva som er i mørket, 
og hos ham bor lyset.’ Daniel fortsetter med å 
si: ‘Jeg takker og priser deg, mine fedres Gud, 
fordi du har gitt meg visdom og styrke. Nå har 
du gjort kjent for meg det vi ba deg om,…’

Trofaste støttespillere rundt omkring i 
nasjonene; dette er årsaken til at deres bønner 
er så livsviktig for vår tjeneste - etterhvert 
som vårt internasjonale styre og Ebenezers 
øvrige lederskap prøver å lede oss videre 
fremover i månedene som ligger foran.

Utfordringene vi står overfor, er enorme. 
Ebenezers kall er først og fremst å være en 
tjeneste preget av forbønn. Dette innebærer at 
vi ber om Den Hellige Ånds ledelse og timing, 
før vi handler. Men Gud har også kalt oss til 
å utføre et profetisk oppdrag: Å hjelpe jøder 
over hele verden med å vende tilbake til Israel i 
samsvar med Skriften. Ved Guds nåde, og ved 
hjelp av deres stadige trofasthet i kallet, har vi nå 
utført denne tjenesten gjennom de siste 25 år.

Gjennom de første ni måneder av 2016 reiste 
jeg over store områder. Jeg besøkte våre 
kontor og team i New York, Paris, Moskva, 
Jerusalem, Kiev og Europa. Det profetiske ordet 
som ble formidlet på Ebenezers konferanse 
i Jerusalem i januar i forbindelse med vårt 
25 års-jubileum, om at ‘tiden er knapp og 
det er mye som må gjøres’, har blitt stadige 
klarere for meg. Dette har skjedd etter hvert 

som jeg har mottatt rapporter og med egne 
øyne sett hva som skjer og hvilke prosesser 
som er i gang rundt omkring i landene. Disse 
ordene ble koblet sammen med en nøktern 
advarsel om at ‘innen 48 måneder kommer 
verden til å være veldig forandret’. Det ligger 
virkelig store utfordringer framover for våre 
team, både i øst og vest. Historien forteller 
oss at de største bølgene for aliyah har 
funnet sted under krisetider og de har fulgt i 
kjølvannet av langsiktig og engasjert forbønn.

Vi opprettholder et omfattende operasjonelt 
og humanitært arbeid over store deler av 
Russland. Våre team utfører et utrolig arbeid, 
ofte under nærmest fiendtlige og ellers svært 
krevende forhold. De besøker jødiske samfunn 
over hele denne enorme regionen for å bringe 
hjelp og støtte til disse familiene i deres 
bestrebelser på å gjennomføre aliyah. Men vi 
ser nå at omstendighetene endres raskt og det 
blir stadig vanskeligere for våre team å utføre 
sitt arbeid. I juli signerte president Putin to nye 
føderale lover som begge medfører endringer 
i 21 lover som offisielt er laget for å forebygge 
terrorisme og derved øke innbyggernes 
sikkerhet. Inkludert i disse endringene finner 
vi ‘Restriksjoner i friheten for samvittigheten.’ 
Denne pakken med nye lover definerer og 
begrenser ‘misjons-aktiviteter’ av religiøse 
organisasjoner og deres medlemmer. Det 
følger av dette at aktiviteten til utenlandske 
religiøse organisasjoner kan påvirke våre 
teams muligheter til å kunne operere fritt.

Å FORSTÅ SEG PÅ TIDENE

ALAN FIELD
INTERNASJONAL 

KOORDINATOR
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Spenninger mellom separatister på Krim og 
Ukraina øker nå igjen, særlig i områdene 
rundt Donetsk. Vadim, vår leder i Ukraina, 
rapporterer at ‘hver eneste dag har vi soldater 
som enten blir drept eller såret’. Dette er et 
område hvor våre team arbeider for å nå ut 
til jødiske familier som ønsker å gjennomføre 
aliyah – vær med å be for deres sikkerhet.

Moldova, hvor det finnes en russisk enklave 
(Transnistria), og de baltiske land kan fort bli 
involvert i en eskalerende regional konflikt.

Våre team arbeider intenst og i september 
støttet Ebenezer to flighter for gruppe-
aliyah sammen med «Christians for 
Israel International» (basert i Nederland), 
en organisasjon vi har arbeidet tett 
sammen med i mange år.

En ung gutt venter på å gå 
ombord på et fly til Israel.

I første halvdel av dette året 
representerte aliyah fra det 
tidligere Sovjetunionen 58.8% 
av aliyah fra hele verden.

tilbakevending av jøder til Israel. Det er 
like påtrengende å bringe en åpenbaring 
og forståelse til menighetene i nasjonene 
gjennom proklamering av Guds Ord. 
Store deler av den kristne menighet har 
ingen åpenbaring av dette kallet fra Gud 
til dem om å hjelpe jødene med deres 
tilbakevending. Derfor må vi be om en 
ånd preget av åpenbaring og forståelse.

Kjære venner, vi kan ikke stå i tjenesten for 
aliyah uten dere! Det er en stor glede å se 
at et økende antall kristne over hele verden 
får en slik forståelse og åpenbaring. Således 
blir de også påvirket av Den Hellige Ånd til å 
støtte arbeidet for aliyah praktisk, finansielt 
og, viktigst av alt, gjennom bønn og forbønn.

I Amerika er vårt nye kontor i Brooklyn, 
New York, operativt under ledelse av Shirley 
Lawrenson, som har flyttet fra vårt kontor 
i Jerusalem.  Et arrangement for Israel og 
aliyah i Sheepshead Bay, Brooklyn, som var 
et samarbeid med Jewish Agency, gav økt 
profilering for Ebenezer og vårt nye kontor 
innenfor jødiske samfunn i dette området.

I Latin Amerika oppmuntrer vi aktivt til aliyah og 
Ebenezers base i Buenos Aires, Argentina, er 
fullt operasjonell. Et pågående prosjekt hvor vi 
har behov for din bønn og finansielle støtte, er 
etableringen av et nytt kontor i Chile. Igjen ser 
vi en økning i antisemittiske angrep, noe som 
har ført til politibeskyttelse for presidenten for 
Chiles jødiske samfunn, Gabriel Zaliasnik. ‘Jeg 
er 43 år gammel og jeg husker virkelig ikke 
noe slikt som dette,’ sier han. ‘Vi har hatt åtte 
antisemittiske angrep i ulike deler av landet.’

Ebenezers oppgave er ikke bare å hjelpe 
til med den verdensomspennende 

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 
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MOLDOVA V
i takker Herren for at vi i august 
dette året var i stand til å hjelpe 23 
jøder med å reise til Israel på fire 

aliyah-flighter fra Chisinau, hovedstaden 
i Moldova. Inkludert i denne gruppen 
var det fem ungdommer som skulle 
begynne på studie-programmer i 
Israel. Vi skaffet dem transport til 
flyplassen samt annen assistanse.

Her kommer historiene til fire av 
familiene på disse flightene:

Vi møtte første gang Dmitry, Elena og deres 
to barn under et prosjekt for vinter-sko i 
2013. De bestemte seg først for å flytte til 
Russland, hvor de ble greit etablert og fikk 
gode jobber. Men ting endret seg og den 
økonomiske nedgangen rammet landet. 
Da kom de til å huske muligheten for å 
gjennomføre aliyah, noe vi hadde nevnt 
for dem. På denne bakgrunn flyttet de 
tilbake til Moldova hvor vi hjalp dem med å 
skaffe relevante dokumenter samt søknad 
om visa. De var svært takknemlige.

Lilias mann, Oleg, nektet å flytte til Israel 
eller å tillate at hans familie flyttet. Sammen 
med våre bønnepartnere la vi dette fram 
for Herrens trone. Vi fikk et gjennombrudd 

da Oleg samtykket til at hans kone og barn 
kunne reise. Han besluttet å bli værende i 
Moldova. Men etterat han hadde tatt farvel 
med dem på flyplassen, ble hans hjerte 
enda mykere. Følgelig begynte også han 
å forberede sine dokumenter slik at han 
kunne bli forenet med sin familie i Israel.

Galina måtte oppmuntres for å beslutte å 
bringe sine to barn til Israel. Hun hadde 
vurdert å gjennomføre aliyah og var glad 
for å få besøk av oss. Men hun opplevde 
søknadsprosessen som ganske skremmende. 
Men vår hjelp med å skaffe til veie nødvendige 
dokumenter, samt støtte til å gjennomføre 
mange besøk hos den israelske konsulen 
i Chisinau, medførte at hun og familien var 
ombord på en av aliyah-flightene i august.

Evghenia, en enslig mor, og hennes sønn Ilya, 
kunne ikke slutte med å takke oss for den hjelp 
de hadde fått siden de besluttet å gjennomføre 
aliyah. Hennes søster bodde allerede i Israel, 
men Evghenia følte hun måtte bli værende 
for å passe sin syke mor. Dessverre døde 
moren etter en tid, og da hennes far også 
døde kort tid senere, bestemte Evghenia at 
nå var tiden kommet for å flytte til Israel. Vi var 
veldig glade over å kunne kjøre henne og Ilya 
(og deres katt) til flyplassen til deres flight.

PAVEL
LEDER FOR MOLDOVA

EN INNSANKING 
FOR ALIYAH

Øverst: Evghenia og Ilya 
reiser hjem til Israel.

Under: Galina og 
hennes familie.

Til høyre: Dmitry, Elena 
og deres barn, Daniel 

og Anghelina.
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KASAKHSTANJ
eg betalte for Julias togbillett, slik 
at hun kunne komme til Alma Ata til 
sitt avtalte møte med den israelske 

konsulen. Da jeg fikk høre mer om hennes 
behov, begynte jeg å be om at Herren 
måtte styrke henne og hjelpe henne med 
å samle sammen sine dokumenter.  

Hun var bare 31 år gammel, en enslig mor 
med sin unge sønn, Vladislav. Han var full av 
energi og ganske så vilter av seg. Derfor hadde 
hennes mor også hjulpet til med å passe ham.

Vi var veldig glade over at hun hadde foretatt 
den riktige beslutningen om å gjennomføre 
aliyah, og vi var der for å hjelpe hvor det måtte 
være påkrevet. I løpet av et år klarte Julia å sette 
sammen den nødvendige dokumentpakken og 
endelig kom dagen for hennes aliyah-flight.  

Da de kom fram til Israel slo de seg ned i 
Ashdod. De hadde ikke noen slektninger 
eller venner der, men vi tror at Herren vil 
hjelpe dem. Heldigvis er Julia fast bestemt 
på å lære hebraisk, få en god jobb og sørge 
for utdannelse til sin sønn. Måtte Herren 
skaffe henne alt hun har behov for.

ZHANSOLU
LEDER FOR KASAKHSTAN

VI FIKK HJELPE JULIA

Et nytt liv for Julia.

UKRAINA

YANYA
UKRAINA-TEAMET

DE FLØY TIL SIKKERHET

V
i møtte Sergei og Natalya, samt 
deres to barn, tenåringen Sonia og 
lille David, da vi besøkte Makeevka 

i Donetsk-regionen i den østlige del 
av Ukraina. De var svært bekymret 
over den politiske situasjonen i sin 
hjemby som hadde eksplodert i vold. 
Donetsk-regionen har fått erfare noen 
av de verste kampene i borgerkrigen. 
Alt dette førte til den livsendrende 
beslutningen om å ta sine barn og 
reise til Israel, hvor livet er tryggere.

De hadde allerede noen slektninger i 
landet, noe som gjorde beslutningen 
litt enklere. De var trygge på at deres 
familie ville få en bedre framtid i Israel.

Vi gav dem den hjelp de hadde behov for 
angående søknaden til den israelske konsulen 
og kjørte dem til Dnepropetrovsk flyplass 
da tiden for deres aliyah-flight var kommet. 
De var svært takknemlige og bønnfalt oss 
om å fortsette det de beskrev som det 
‘herlige arbeidet’ Gud har kalt oss til!

Sergei, Natalya, 
David og Sonia venter 
på fly-avgang.
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UKRAINA 1
. september fløy 116 unge jøder fra 
Kiev, Ukraina til Israel for å studere 
i sine forfedres land. Sammen 

med dem på denne flighten var det 
også 38 andre jøder som hadde til 
hensikt å bli israelske statsborgere.

Ebenezer, sammen med to andre kristne 
og to jødiske organisasjoner, gjør det 
mulig å arrangere og støtte slike spesielle 
flighter for studenter fra diasporaen, 
slik at de kan studere i Israel gjennom 
programmene for Naale og Sela.

Som far til en sønn i den samme 
aldersgruppen 14-15 år, begynte jeg å 
forstå hva disse unge menneskene måtte 
føle da de forberedte seg på å ta sine første 
skritt i et fremmed land uten sine foreldre, 
slektninger eller venner. Derfor trøstet vi 
dem ved å fortelle dem at Den Allmektige 
av Israel ville beskytte dem med sine sterke 
hender fordi jødene er Hans øyensten.

Min kone Natalia og jeg hadde det privilegiet 
å være sammen med dem på flighten til 
Tel Aviv. Andre støttespillere var også med. 
Da vi pratet med dem var vi henrykt over 
å høre at mange var pionérer – de første 
medlemmer av sine familier til å ta skritt 
med sikte på å gjennomføre aliyah. Det 
skjer ofte at innen et par år er det mange 
foreldre og andre slektninger som følger 

disse ungdommene til Israel og beslutter 
å bli boende der på permanent basis.

Fjorten år gamle Sasha sa at dersom han 
likte seg i Israel, ville hans foreldre og hans 
yngre bror følge etter ham. En annen student, 
Daniel (15), ønsket å bli kirurg der. Ira, også 
15, fortalte meg at mens hennes mor var 
mentalt forberedt på at hun reiste, strevde 
hun med å forsone seg med at hennes datter 
bodde langt borte fra sin fødeby Kharkiv. 
Men en dag begynte hun å kjenne på en 
merkelig forbindelse med Israels land!

En familie på fem som hadde gjennomført 
aliyah var også på det samme flyet 
– de var del av en større familie som 
med vår hjelp begynte å flytte til Israel 
for to år siden. Siden da har vi hjulpet 
26 av dem til å gjøre det samme!

Minister of Absorption - Sofa Landver 
ønsket studenter og olim varmt velkomne til 
Israel. Lederen for Jewish Agency - Natan 
Sharansky - understreket viktigheten av 
støtte fra kristne til slike flighter, mens han 
forklarte at vi var blant deres beste venner.

VADIM & NATALIA RABOCHIY
REGIONAL LEDER FOR 

ØST-EUROPA

UNGE PIONÉRER!

Under: Noen av 
tenåringene som reiste 

til Israel for å studere.

Til høyre: En familie 
gjennomfører aliyah.

Vær med å be for disse unge 
studentene. Be også for deres 
foreldre og slektninger om at 
de også må flytte til Israel.
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UKRAINAB
omben smalt inn i den neste 
boligblokken og Daria kjente det 
kraftige trykket da det traff hennes 

blokk, og forårsaket store skader på 
bygningen – herunder mange knuste 
vinduer. På samme måte som hun hadde 
gjort mange ganger før, beskyttet hun 
sin gamle mor med et ullteppe for å 
hindre skader forårsaket av splinter, 
samt dempe lyden av eksplosjonene.

Daria fortalte oss om den terror hun hadde 
måttet leve med da vi møtte henne på 
Hesed Jewish Centre i Donetsk under en 
tur i Øst-Ukraina. Hun var blant en gruppe 
mennesker der som lyttet til Yanya da hun 
fortalte om hjelpen som var tilgjengelig fra 
Ebenezer for dem som valgte å gjennomføre 
aliyah. Hver av dem fikk en matpakke samt 
en informasjonsfolder om vårt arbeid.

Darias barn bodde i Israel, men hun besluttet 
å bli værende i Donetsk for å passe på 
sin mor. Da krigen brøt ut, begynte hun 
seriøst å tenke på å gjennomføre aliyah, 

men da var hennes mor 96 år gammel og 
veldig svak. Daria var også redd for at hun 
ikke ville overleve en slik drastisk forandring, 
kanskje heller ikke selve flyturen til Israel.

Noen ganger var bombingen så grusom 
at Daria brakte sin mor til deres naboers 
bomberom, som var i en kjeller i nærheten 
av en skole. Selv om hennes barn stadig 
fortalte henne at hun burde reise, var det 
Darias omsorg for sin mor som hindret henne 
fra å ta denne beslutningen, endatil aliyah 
aldri var langt borte fra hennes tanker.

Så, i september 2015, døde Darias mor. Hennes 
barn fortalte henne at nå var det ingenting som 
kunne holde henne tilbake fra å reise til Israel. 
Etter møtet i Donetsk med Yanya og meg i 
begynnelsen av dette året, kontaktet Daria 
oss igjen: Hun ønsket å gjennomføre aliyah 
snarest mulig! Vi hjalp til med alt papirarbeid 
og skaffet henne transport til flyplassen for 
hennes flight til Tel Aviv i slutten av juli dette 
året. Hun var overlykkelig og veldig takknemlig 
overfor oss for alt vi hadde gjort for henne.

TATIANA
REGIONAL REPRESENTANT 
I UKRAINA

DARIAS VANSKELIGE 
BESLUTNING

Daria: Endelig kunne 

hun reise til Israel..
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USA J
eg ble vitne til at en drøm ble realisert 30 
august: 17 unge mennesker fløy avsted 
fra John F. Kennedy-flyplassen i New 

York til Israel for å lære hebraisk, utforske 
sine forfedres land og studere på steder 
som utsteder internasjonalt anerkjente 
vitnemål. Ebenezer USA hadde privilegiet 
å gi disse ungdommene økonomisk støtte.

Guttene og jentene var begeistret over at de 
endelig, etter mange måneders planlegging, 
intervjuer og tester, nå kunne gå om bord på 
et El Al fly som skulle bringe dem til Tel Aviv. 
Men de kjente også på smerte over å ta farvel 
med foreldre, brødre, søstre og venner.

Å avslutte sin skolegang i et annet land 
- herunder lære et nytt språk - krever 
mot, noe de 17 hadde. En gutt klynget 
seg til sin eldre bror som skulle reise og 
ville ikke gi slipp på ham. Men den eldste 
hvisket kjærlig i sin lillebrors øre, før han 
overleverte ham til deres far, for så å 
forsvinne gjennom JFKs sikkerhetssystem.

Mange takk for alle deres bønner 
som vil følge ungdommene på den 
viktige livsreisen de nå foretar.

SHIRLEY LAWRENSON
NEW YORK CITY - 
AVDELINGSLEDER

DRØMMEN BLE  
TIL VIRKELIGHET

De begynner på 
en livsreise!

USA

KATHY ARDINO
ALIYAH-LEDER USA

EN MILEPÆL BLE NÅDD

I 
løpet av årets åtte første måneder 
hjalp vi 467 jøder med å gjennomføre 
aliyah fra USA. I juli markerte vi 

at immigrant nr. 2,000 kom til Israel 
siden oppstarten av vårt arbeid.

Blant dem vi nylig fikk hjulpet med å 
reise til Det lovede land var Tova, Shmuei 
og deres baby-gutt, Moshe. ‘Ord kan 
ikke beskrive vår takknemlighet overfor 
dere,’ skrev de. ‘Det har vært en livslang 
drøm for oss å gjennomføre aliyah og 
dere hjalp til med å gjøre det mulig.’

Barry, Chana og deres barn var så 
takknemlige for vår støtte, både økonomisk 
og på annet vis: ‘Israel er jødenes 
hjemland og vi er så lykkelige over å 
være der. Det er et kostbart vågestykke 
og deres bidrag hjalp oss veldig.’

‘Dere hjalp til med å 
gjøre det mulig’: Tova, 

Shmuei og baby Moshe.

Vær med å be for alle dem som har 
fått hjelp med å gjennomføre aliyah 
– at de må bli absorbert på en god 
måte i sitt virkelige hjemland.
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TYSKLANDE
t annet viktig skritt ved utviklingen 
av aliyah fra Tyskland fant sted 
i begynnelsen av september 

da vi hjalp olim med å fly fra 
Berlin og Frankfurt til Tel Aviv.

Vi hadde team på begge disse tyske flyplassene 
med velkomst-bord for å gi alle dem som 
skulle reise til et nytt liv i Det lovede land; 
kaffe, te, snacks og frukt. Noen av oss ble 
også med på flyturen fra Frankfurt til Israel.

Vi hadde et team i Stuttgart for å hjelpe 
Miriam med å pakke møbler som hun 
ønsket å ha med seg til sitt nye hjem, samt 
hjelpe henne med å vaske ut hjemmet hun 
nå skulle forlate. Deretter kjørte Andrea og 
Gerd det som var pakket ned til Antwerpen, 
hvor det skulle sendes med skip til Israel.

I midten av september åpnet vi et kontor i Berlin. 
Som en midlertidig løsning deler vi lokaler med 
den jødiske organisasjonen Keren Hayesod, 
mens vi leter etter felles kontorer sammen med 
Jewish Agency. Vi ser fram til å samarbeide 
med jødiske institusjoner, slik at de som ønsker 
å gjennomføre aliyah kan få best mulig hjelp.

JOHANNES BARTHEL
NASJONAL KOORDINATOR 
- TYSKLAND

ARBEIDET FOR  
ALIYAH TRAPPES OPP

Vi velsigner dem på deres 
vei til Det lovede land.

VEST-EUROPA

URS KAESEMANN
UTVIKLINGSLEDER

DET PRESSER PÅ!

M
ed våre egne øyne kan vi se at 
Gud bringer det jødiske folk ut fra 
alle nasjoner (Jesaja 43:5-6) og 

hjem til Israel. Dessuten er vi selvsagt 
klar over økningen i antisemittiske 
angrep i Europa og resten av verden.

Gud erklærer i Jeremia 16:16 at Han vil 
sende bud på mange fiskere for å lete 
etter Sitt folk og bringe dem tilbake, 
deretter vil Han sende ut mange jegere. 
Vi erfarer nå dette i noen av de områdene 
vi arbeider. Vi blir utfordret til å regne på 
kostnadene og stå fast på det uforanderlige 
Guds Ord sammen med alle Hans 
utvalgte. I Sentral-Europa hvor det bor 
mer enn 1.2 millioner jøder, arbeider våre 
team hardt i de fleste land for å hjelpe 
jødene med å gjennomføre aliyah.

Selv ser vi på vårt arbeid som en 
guddommelig plikt til å støtte jødene 
med å gjennomføre aliyah. Under 

Ebenezers 25-års jubileumskonferanse 
spurte Steve Lightle oss: Er dere beredt til 
å stå opp for Israel, be for Israel og enda 
til ofre deres liv for det jødiske folk?
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BØNN

‘…Juble over Jakob med glede og rop 
med fryd over det første blant folkene! La 
lovsang lyde og si [be]: Herre, frels ditt folk, 
dem som er igjen av Israel!’ Jeremia 31:7

S
ela…Pause…og tenk over hvor 
fantastisk det er at en jødisk profet 
under inspirasjon av Den Hellige 

Ånd for mer enn 2,500 år siden skulle 
skrive noen få ord som skulle inkludere 
et mønster for effektiv og utholdende 
forbønn fra Herrens folk i det 21. århundre!

Lovsyng…Proklamer…Be…Dette er måten 
vi skal innlede våre bønnestunder på - når 
vi kommer fram for Herrens ansikt.

Lovsyng: Dette fører oss inn i Herrens 
nærhet og hjelper oss til å legge fra oss 
våre egne tanker. Det forbereder våre 
hjerter på å ta imot Hans tanker.

Proklamer: Vi taler høyt og tydelig Guds Ord. 
Ved å proklamere Hans Ord utløses den fulle 
myndighet av Hans uttalte hensikt inn i det 
himmelske riket. Djevelen vil kanskje forsøke 
å argumentere med oss, men han kan ikke 
argumentere mot den levende Guds Ord!

Be: Vi bringer fram for Herren de bønner 
som Han har lagt på våre hjerter for Israels 
gjenopprettelse og frelse og at sannheten 
må bli åpenbart for den kristne menighet.

Når vi fullt ut forstår mønsteret for bønn 
som Jeremia foreskriver, kan vi være sikre 
på at Herren vil svare. De umiddelbare 
ordene som følger er ‘Se, jeg fører dem …’

Så la oss begynne!

Lovsyng: ‘For stor er Herren og høylovet, 
forferdelig er han over alle guder.…Høyhet 
og herlighet er for hans åsyn, styrke og 
prakt i hans helligdom.’ Salme 96:4 & 6

Proklamer: ‘Hør Herrens ord, alle 
folk! Forkynn det til de fjerne kyster 
og si: Han som spredte Israel, skal 
samle det og vokte det, som en hyrde 
vokter sin flokk.’ Jeremia 31:10

Be:

 ų For de jødiske samfunn i ditt 
land, om at de må trekkes 
mot Herrens kjærlighet og 
gjennomføre aliyah snart.

 ų Minn Herren på at Han lovet 
å samle hele Israel fra alle 
nasjoner de har blitt spredt til.

 ų For den kristne menighet i våre 
land, at den må være våken og 
fullt oppmerksom på sitt ansvar til 
å be for, og elske det jødiske folk.

 ų Om at antisemittismens 
ondskap blir holdt tilbake.

FIONA STUCKEN
ASIA PACIFIC – BØNNE-

KOORDINATOR 

LOVSYNG, PROKLAMER, BE!
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UNGE VOKSNE

‘Han lot alle folkeslag av ett blod bo 
over hele jorderike, og han satte faste 
tider for dem og bestemte grensene 
mellom deres bosteder.’ Ap. gj. 17:26

I 
sin suverenitet har Gud gitt et 
landområde til alle verdens nasjoner 
hvor de kan bo, og ved Hans nåde, 

være en del av Kristi legeme i nasjonene. 
Han kan bruke oss den tiden vi er her 
på jorden, for å realisere sin vakre 
vilje for Israel og for våre nasjoner.

Tjenesten innenfor Ebenezer Unge Voksne 
går framover! I Paraguay har koordinator José 
Gabriel Martinez ledet denne aldersgruppen 
og organisert konferanser i ulike menigheter 
som har blitt kalt: ‘Israels utvelgelse, en 
ubetinget pakt.’ Som et resultat av disse 
samlingene, har vi mottatt donasjoner fra folk 
som har blitt kalt av Herren til å bidra med 
finansiell støtte for aliyah fra Sør Amerika.

Raul Rouille, Nasjonal koordinator for Argentina, 
sier at ved Herrens hjelp var de i stand til å 
organisere sin andre nasjonale Ebenezer 
retreat. Konferansen varte i tre dager og 
ble arrangert i august i Los Cocos, som 
ligger i provinsen Cordoba. Deltakerne kom 
fra Brasil, Paraguay, Mexico og Argentina. 
De fikk høre om emner som inkluderte 
gjenopprettelsen av Israel, forbønn for 
Landet og det jødiske folks tilbakevending.

Det ble en herlig velsignelse over konferansen 
da en av deltakerne tilbød seg å hjelpe med 
å lete etter dokumenter for jødene, slik at de 
kan bli i stand til å gjennomføre aliyah! På 
konferansens siste dag besøkte deltakerne 
noen jødiske samfunn. Her fant de flere familier 
som var svært åpne for budskapet om aliyah.

Vi ønsker å øke omfanget av arbeidet til 
Ebenezer Unge Voksne hva angår støtte 
til Operation Exodus’ tjeneste i Latin 
Amerika gjennom å dele åpenbaringen om 
Herrens planer for Sitt folk, være involvert 
i bønnetjenesten og støtte opp rent 
finansielt. Her er et stort behov for mange 
flere bønnegrupper på dette kontinentet. 
Derfor vil vi gjerne at dere også bringer disse 
bønneemnene fram for Herrens trone.

VI ØNSKER Å  
UTGJØRE EN FORSKJELL

DANIELA CASTILLO
MEXICO – UNGE VOKSNE

Her overleveres en 
gave til Jewish Agency, 
Caracas, Venezuela.
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ISRAEL

‘Og de skal komme og synge med 
fryd på Sions berg. De skal stråle 
av glede over Herrens gode ting, 
over korn og most og olje og unge 
får og okser. Deres sjel skal være 
som en vannrik hage, de skal ikke 
lide nød lenger.’ Jeremia 31:12

V
i møtte Tsiuri, som gjennomførte 
aliyah fra Georgia for mange år 
siden. Hun og hennes mann Vaja 

hadde trofast returnert til sitt hjemland 
da de ble pensjonister. Han måtte ta 
behandling mot kreft, mens Tsiuri, som 
selv hadde vært lege i Georgia, hadde 
fått diagnosen Parkinsons sykdom.

Men dette paret hadde stor nytte av 
utmerket medisinsk behandling i Israel 
og vi fikk lov å støtte og oppmuntre 
dem. Vi gav dem praktisk assistanse, 
slik som matpakker og ulltepper. Vi 
betalte også noen av deres regninger. 
Tsiuri var så takknemlig at hun fra tid til 
annen gav oss ulike søtsaker, inkludert 
en kake som hun hadde bakt.

Noen ganger var det viktig bare å gi Tsiuri 
en klem da tårene presset på, og bare lytte 
for å vise vår medlidenhet. Og, selvsagt ba 
vi for dette kjære paret. Så en dag kom hun 
innom oss med et bredt smil over ansiktet. 
Hun hadde gode nyheter som hun gjerne 
ville dele med oss: Vajas helsetilstand 
var blitt bedre! Vi ble så begeistret over 
å høre dette – det var et svar på våre 
bønner. All ære og takk til Herren!

Da vi flyttet til vårt nye kontor i Jerusalem, 
var Tsiuri en av de første olim som kom 
innom med sitt sjarmerende smil. Som 
flere andre bemerket hun at vårt nye 
sted var lysere og mer innbydende. 
Hun utbrøt: ‘Her er det lyst!’

Vær med å be om at lyset fra Herren, 
Israels Gud, må skinne klart inn i Vajas og 
Tsiuris liv. Måtte de få erfare ‘ikke mer nød’ 
i sine forfedres land og få kjenne fullt ut 
Guds godhet ved å bli kjent med Ham, få 
nyte Hans velsignelser og framgang, ved å 
få motta Hans totale helbredelse og også 
få oppleve at deres sønn kommer til Israel 
for å bo sammen med dem i Landet.

IRIS GOLDMAN
JERUSALEM-KONTORET

‘IKKE MER NØD’

Iris sammen med Tsiuri.

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 forbedere 
for Herren, ved å hjelpe det jødiske folk 
med å vende tilbake til Israels land fra 
alle nasjoner og proklamere Guds rikes 
hensikter med deres tilbakevending.

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


