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 “Jeg vil gJøre ende på Judas fangenskap og israels  
fangenskap, og Jeg vil bygge dem opp som i den første tiden.”

JEREMIA 33: 7



‘INTERNASJONALT B
ibelen lærer oss at gjenopprettelse kan 
foregå på to måter. En måte er den 
personlige gjenopprettelse for hvert 

menneske. Et eksempel på dette finner vi 
i Daniel 12: 2: “Og de mange som sover i 
jordens muld, skal våkne opp, noen til evig 
liv, noen til skam og evig avsky.” Den andre 
formen for gjenopprettelse er nasjonal — 
gjenopprettelsen av en nasjon. Og det er 
bare en nasjon som Bibelen lover at dette 
skal inntreffe for: Israel.

 Vi leser i Esekiel 37:1-14 om de døde 
ben i dalen. Dette er et profetiske bilde på 
det som nå skjer. Mens den personlige 
gjenopprettelsen vil inntreffe i løpet av et 
“øyeblikk” (1 Kor 15:52), skjer Israels nasjonale 
gjenopprettelse i løpet av flere generasjoner. 
I avsnittet fra Esekiel finner Israels 
gjenopprettelse sted under trøstesløshet og 
ødeleggelse. Dette var resultatet av Israels 
adspredelse blant nasjonene, de mange 
grusomheter og pogromer mot det jødiske 
folk, som kulminerte med det mest grusomme 
av dem alle; Holocaust. 

Årene 1939-1945 kan i særlig grad for 
det jødiske folk oppsummeres som en dal 
preget av død og ødeleggelse. Men profeten 
Hosea lovet at vanskelighetenes dal, skulle 
bli til en håpets dør (Hosea 2:15). Således 

kan vi fra denne trøstesløse dalen se et 
bemerkelsesverdig mirakel finne sted: Bena 
kommer sammen, kraft knytter senene til 
bena, det kommer kjøtt på bena, hud dekker 
dem, og tilslutt pusten (ruach = ånd, vind, 
pust) som bringer liv til disse folkene som er 
samlet igjen.

Dette er prosessen for den moderne 
gjenopprettelsen av Israel slik vi finner den i 
Esekiels profeti:

1. Bena samles sammen igjen: Det som 
leder an i prosessen for gjenopprettelsen  
av Israel er at bena kommer sammen. Dette  
er bena til aliyah, ettersom de samles igjen  
fra deres adspredelse og trøstesløshet 
gjennom århundrer og gjenforenes i sine  
hus og i staten  Israel.

2. Senenes kraft: Samtidig med dette ser vi 
styrken av de innsamlede bena ved at mange 
israelske ledere har sagt hva angår Holocaust: 
‘Aldri igjen!’ Og er det en lekse det jødiske 
folk har lært fra Holocaust, så er det at vi kan 
ikke stole på det internasjonale samfunn hva 
angår vår utfrielse og vår sikkerhet. Profetene 
er enige: 

 ų “Jeg vil la de haltende bli i live som en rest 
og gjøre de bortdrevne til et mektig folk.” 
Mika 4:7

 ų “Ingen voldsherre skal mer komme over 
dem.” Sakarja 9:8

 ų “Må din hånd være høy over dine 
motstandere! Måtte alle dine fiender bli 
utryddet.” Mika 5:9

Dette er senenes kraft, som knytter muskler til 
bena, noe som igjen fører til en sterk nasjon. 

3. Kjøttets vekst og utvikling: Når det 
samtidig kom hundretusener jøder som 
flyktninger eller fra eksil, var det nødvendig 
med et massivt byggeprogram for å kunne ta 
imot alle de nyankomne. På en mirakuløs måte 
greide Israel å skaffe bolig, mat, transport og 
arbeid til alle disse i løpet av veldig kort tid. 
Dette var gjenoppbyggingen av nasjonens 
infrastruktur innenfor elektrisitet, vann, 
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“I de dager skal det skje at ti menn av alle 
hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i 
kappefliken til en jødisk mann og si: ‘Vi vil gå 
med dere, for vi har hørt at Gud er med dere.’” 
Sakarja 8:23

Den tredje og mest spennende type 
anerkjennelse vil være  selv-anerkjennelsen 
— hele folket i Israel skal fullt ut forstå hvem 
de er i Gud og hva deres rolle blant nasjonene 
skal være.

5. Guds pust: Alt som er nevnt ovenfor er  
et bevis på hva som er i ferd med å skje — 
den største utgytelsen av Den Hellige Ånd 
på Israels folk som verden noensinne har 
sett. Hele Israels folk skal komme til å leve 
for Israels Gud når han gir dem sin pust og 
sin Ånd. Dette representerer fullførelsen av 
Israels gjenopprettelse. Det første steget som 
fortsatt pågår i vår tid for å føre Israel fram 
mot dette store klimaks, er at benene samles 
sammen: aliyah. La oss fortsette og støtte 
dette arbeidet.

kommunikasjon, kloakk og veier. Det medførte 
også gjenoppbyggingen av landets antikke 
byer som Acre, Arad, Ashdod, Ashkelon, 
Beersheva, Beit She’an, Eilat, Jerusalem og 
mange andre. I løpet av statens første 25 år 
ble det bygget mer enn 680,000 hjem (70 
% av det totale antall bolighus) — dette er 
verdensrekord pr innbygger. Gjenplanting av 
skog, samt modernisering av landbruket og 
etablering av vanningssystemer ble massive 
prosjekter:

 ų “‘slik vil jeg også våke over dem for å 
bygge og plante,’ sier Herren.”  
Jeremia 31:28

 ų “Jeg vil gjøre ende på Judas fangenskap 
og Israels fangenskap, og jeg vil bygge 
dem opp som i den første tiden.”  
Jeremia 33: 7

4. Anerkjennelsens hud: Hud er det unike 
dekket som kjennetegner et individ hva 
angår identifikasjon og anerkjennelse. En 
av de siste fasene i Israels gjenopprettelse 
begynner nå å skje. Det er anerkjennelsen 
av hvem dette folket er i øynene til Israels 
Gud. Kristenhetens anerkjennelse av Israel 
skjer nå i stadig større utstrekning. Verdens 
anerkjennelse er på beddingen:
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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.



HUMANITÆR HJELP I 
mange år har humanitære 
hjelpeprosjekter utført av Ebenezer i 
Russland åpnet dører inn til jødiske 

familier, jødiske organisasjoner og nå nylig 
også inn mot synagoger. Disse prosjektene 
er praktiske manifestasjoner på kristnes’ 
kjærlighet til det jødiske folk. I virkeligheten 
er dette den beste måten å gi uttrykk for 
denne kjærligheten på. 

Ebenezers 6 kontorer i Russland distribuerer 
ulike typer humanitær hjelp: Matpakker; klær, 
sko og medisiner til barn fra jødiske familier 
med mange barn eller barn med handicap; 
skolesaker for jødiske barn; vitaminer til barn 
gjennom vår og høst; medisiner for Holocaust-
overlevende samt assistanse til jødiske 
krigsveteraner.

Vi møter ofte familier med spesielle behov. 
Overrekkelse av matpakker kobles ofte 
sammen med kallet til det jødiske folk om å 
gjennomføre aliyah. Vi ser at et frø for aliyah 
blir sådd i deres hjerter mens vi deler relevante 
vers fra Skriften med dem. Og ofte får vi være 
vitne til innhøstingen. 

Når vi besøker familier deler vi også ut 
informasjon om studieprogram i Israel som  
er tilgjengelige for barna. Senere ser vi at disse 
frøene spirer og mange av barna går  
der — enten til Jewish Agencys Naale eller 

ELYA VASYUKOVA
BASELEDER - 

MOSKVA

HJELP FØRER TIL ALIYAH
Sela program. Som en hovedregel følger 
foreldrene før eller senere i sine barns fotspor, 
og flytter til Israel.

Medisiner er et annet hjelpemiddel vi gir til 
familier som har barn med handicap. Dette, 
sammen med den oppmerksomheten vi gir 
dem, er så viktig for dem. Innkjøp av nye klær, 
sko eller andre nødvendighetsartikler gir ofte 
mye glede til familier med mange barn. 

Det er umulig å overvurdere viktigheten av 
hjelp med vintersko og klær til familier i Sibir 
og Ural – regioner med tøffe værforhold, hvor 
vintertemperaturen kan bli ned mot minus 
40C! Når familier som mottar denne hjelpen 
beslutter å gjennomføre aliyah, kommer de 
ofte først til Ebenezer for å få råd og praktisk 
assistanse fordi de vet at de kan stole på  
våre team. 

Ledere for jødiske veldedighetsorganisasjoner 
stoler på Ebenezer og oss som venner. Vårt 
humanitære hjelpearbeid har gjennom mange 
år ofte viste seg å være en viktig nøkkel til å 
åpne opp for vårt arbeid. 

Vær med å be for de familiene vi 
hjelper, be om at de må respondere  
på kallet til å gjennomføre aliyah.
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RUSSLANDD
et var mange barn i Olgas familie. Vi 
møtte dem første gang i 2013 da vi 
distribuerte klær og sko. De var svært 

lykkelige over å få disse gavene, som vi 
kunne se at de hadde et sterkt behov for. 
Det å få se hennes barn bli så velsignet, 
førte til at Olga selv også var som et 
lykkelig barn. Hun skaffet oss mange 
kontakter, slik at vi også kunne velsigne 
andre jødiske familier i hennes by.

Vi fortalte dem om aliyah sammen med Olga 
og betalte hennes families kostnader for å 
reise til  Rostov for å være med på Jewish 
Agencys seminarer om hjemsendelse og 
senere til Moskva for å komme til det israelske 
konsulatet.

Olgas eldste sønn ble tatt opp på Sela 
studieprogram i Israel og hans yngre bror kom 
inn på Naale- programmet der. Den eldste har 
også fått realisert sin drøm om å tjenestegjøre 

i Israeli Defence Force (IDF). Hans yngre bror 
vil slutte seg sammen med ham i hæren når 
han har fullført sine studier. Olga er veldig stolt 
av dem.

LENA GUKOVA
REPRESENTANT I SOCHI 

DE NÅDDE SINE MÅL

UTHOLDENHETEN BLE BELØNNET!

K
ristina er datteren i en familie 
som vi lenge har oppmuntret til 
å vurdere å gjennomføre aliyah. 

Derfor ble mitt hjerte overveldet av glede 
og takknemlighet til Herren da denne 
tenåringsjenta ble tatt opp på Naale 
studieprogram i Israel.

Familien kommer fra Sochi ved 
Svartehavskysten og Kristinas beslutning 
om å søke er en frukt av våre gjentatte 
besøk hos dem og at vi har gitt dem 
humanitær hjelp.

Kristinas foreldre har sett Guds hånd i 
arbeid for å bringe deres datter til dette 
punktet om å reise til Det lovede land. 
Kristinas studier er i Jerusalem. Selv om 
dette er det første skrittet for denne familien 
til å gjennomføre aliyah, er jeg begeistret 
fordi jeg har kjent dem i ti år og har virkelig 
lengtet etter denne beslutningen.

Olgas eldste sønn 
er glad for å kunne 
være med i IDF.

Kristina er den 
første i sin familie 
som flytter til Israel.
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RUSSLAND V
årt humanitære hjelpeprosjekt med 
å skaffe jødiske barn skolesaker, 
uniformer og sko, har vært til stor 

velsignelse for mange familier som ikke har 
midler til å kjøpe dette til sine barn. 

På denne måten møtte vi også en eldre mann 
i en familie som brøt sammen i tårer da han 
forstod at vi oppmuntret familier til å flytte til 
Israel. Det viste seg at hans egen bror hadde 
gjennomført  aliyah mange år tidligere og han 
hadde mistet kontakten med ham. ‘Kan dere 
hjelpe meg med å finne ham?’ bønnfalt han 
oss. Begge hans barn var ute av stand til å 
hjelpe ham fordi de var døvstumme og alle 
hans barnebarn var for unge. Vi lovte ham at  
vi skulle gjøre et forsøk.

Det tok ikke veldig lang tid før vår våre 
kontakter i Israel lokaliserte broren og dette 

førte til at et av den gamle mannens barnebarn 
reiste til Israel på et studieprogram. Herren 
la alt veldig godt til rette og vi var alle svært 
begeistret.

LARISSA 
REGIONAL REPRESENTANT 

I ALTAI

UVENTET BELØNNING!

RUSSLAND

NIKOLAI 
REGIONAL 

REPRESENTANT 
- PYATIGORSK 

Olga og hennes 
familie er henrykt  

over å kunne være i 
sitt virkelige hjemland.

FAMILIENS LIV BLE HELT FORANDRET

A
vhengighet av alkohol hindret en 
familie fra å gjennomføre aliyah, men 
da grep Herren inn. Første gang vi 

møtte Olga for fem år siden fortalte hun 
oss hvordan hennes manns avhengighet av 
alkohol påvirket familiens økonomi på en 
svært negativ måte. Det var en fryktelig tid 
for dem.

Vi begynte med å gi dem matpakker og 
klær til barna. Og da de ikke hadde råd til 
gassoppvarming gjennom vinteren, skaffet 
vi dem en elektrisk ovn og ulltepper. Som et 
resultat av dette ble vi venner og Olga fortalte 
oss at hennes drøm var å gjennomføre aliyah. 
Hennes mann nektet imidlertid å reise. 

Årene gikk og deres eldste sønn ble voksen 
og giftet seg. Da besluttet han og kona seg for 
å reise til Israel. Ting ble enda bedre da Olgas 
mann sluttet å drikke og tilslutt samtykket i at 
også de måtte gjennomføre aliyah. Familien er 
svært lykkelig i deres virkelige hjemland!
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RUSSLANDS FJERNE ØSTENI 
byen Birobidzhan, som ligger i 
Russlands Fjerne Østen, hadde vi 
sett fram til oppstarten av et nytt 

skoleår fordi vi skulle dele ut nye 
skoleuniformer og annet utstyr til 
mange jødiske familier.

I en familie var det fem barn og det var 
dyrt for deres mor Natalia å skaffe alt de 
hadde behov for ut fra hennes relativt lave 
inntekt. Hun skjønte ikke hvordan hun 
skulle få råd til å kjøpe alt de hadde behov 
for til skolestart. Det eneste hun kunne 
tenke seg å gjøre var å kalle på Israels 
Gud for hjelp. 

Samme dag ringte vi henne og tilbød vår 
hjelp! Natalia kunne ikke holde igjen sine 
tårer da vi fortalte henne at vi skulle kjøpe 
alt hennes barn trengte. Hun var henrykt 

ALYONA
BASELEDER - 
KHABAROVSK 

BØNNEN BLE  
BESVART SAMME DAG!

RUSSLAND

IRINA
ADMINISTRATOR - 
NOVOSIBIRSK

Bella: Hun lever ut 
sin drøm i Israel.

HUN FIKK OMFAVNE SIN DRØM 

S
iden hun var åtte år gammel hadde 
Irina hegnet om en drøm om å 
reise til Israel hvor noen av hennes 

slektninger hadde bodd i mange år. Hun 
hadde besøkt dem to ganger og dette 
hadde bekreftet hennes ønske. Hun 
lengtet etter å gjennomføre aliyah, men 
hennes mor, som var lege og elsket sin 
karriere i Russland, ønsket ikke å flytte. 
Følgelig fortsatte Irina å drømme i 20 år 
til. Hun brukte tiden klokt, til å studere 
det hebraiske språk samt jødisk kultur.

Hennes vitenskapelige innsikt (hun var 
professor i matematikk) hindret henne 
heller ikke i å utforske det åndelige aspekt 
ved å være jødisk. Hun gikk regelmessig i 
synagogen og begynte å tro på Abrahams, 
Isaks og Jakobs Gud.

Irina besluttet også å endre navn til noe 
som lød mer jødisk, Bella. Tilslutt realiserte 
hun sin drøm om å gjennomføre aliyah og 

nå bor hun i Jerusalem. Nå bærer hun på en 
ny drøm: Å få en jødisk familie!

over at Gud hadde besvart hennes bønn så 
raskt. Og vi var også veldig glade!
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TYSKLAND

“Se, jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire 
fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, 
jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i 
ødemarken.” Jesaja 43:19.

V
ed å støtte aliyah får vi innsikt i 
hvordan den allmektige Gud arbeider. 
For første gang ble det avholdt en 

særlig seremoni for olim som reiser hjem 
på en av våre gruppe flights.

Den fremste synagogen i Frankfurt gav oss 
et rom hvor vi kunne arrangere feiringen. 
De fleste deltakerne inviterte sine familier og 
venner, slik at de kunne tilbringe sin siste dag i 
Tyskland sammen. De fleste familiemedlemmer 
var på flyplassen neste dag for å ta farvel. 
Omtrent 100 personer deltok på møtet som 
ble ledet av Winfried Rudloff, vår nye nasjonale 
koordinator for Tyskland. Simon Soesan fra 
Keren Hayesod holdt en kort tale hvor han 
også nevnte sin egen aliyah for mange år 
siden fra Amsterdam.

Jeg viste bilder fra tidligere aliyah gruppe flights 
og fra Israel. Jeg forklarte også viktigheten av 

JOHANNES BARTHEL
REGIONAL 

KOORDINATOR

DE FEIRET SIN ALIYAH!
at det jødiske folk reiser hjem til Landet og 
oppmuntret olim til å stole på Gud, også 
under vanskelige omstendigheter.

Hovedtaler og spesiell gjest var Natan 
Sharansky, styreleder for Jewish Agency. 
Han fortalte om hvordan han selv ble satt 
fri fra et russisk fengsel, flyttet til Berlin, så 
Frankfurt, og deretter hjem til Israel.

Mer enn 15 frivillige fra Ebenezer var 
involvert. Vi benyttet tre minibusser og seks 
biler for å kjøre alle olim fra hele Tyskland til 
Frankfurt. Deltakerne fortalte oss etterpå: 
‘Mange takk for alt dette. Vi visste ikke at  
så mange tyskere ønsker å støtte det 
jødiske folk.’

Vi skaffet olim hotell for overnatting og en 
buss som kunne kjøre dem til flyplassen 
neste morgen. Dette og feiringen, gjorde 
deres reise til Israel mye lettere. Vi er så 
takknemlige overfor våre støttespillere som 
gjorde dette mulig. Takk også til synagogen 
i Frankfurt som åpnet sine dører for en 
minnerik begivenhet.
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“ FRANKRIKEV
æret var skyet og dagen grå. Vi 
hjalp to par og Martine sammen 
med hennes tenåringsdatter med 

å gjennomføre aliyah. Da vi møtte dem 
utenfor Charles de Gaulle-flyplassen 
i Paris, lo og spøkte de to parene, 
Marlene og Sylvain med sine venner.

Men var de virkelig lykkelige, gitt at de 
nå forlot hele sitt tidligere liv i Frankrike, 
en historie over flere generasjoner, for 
å starte et helt nytt liv i et annet land? I 
kontrast, forsøkte Martine å trøste sin 
gråtende datter. Vi gjorde hva vi kunne, 
hjalp dem med å få bagasjen ut av bilen, 
pratet med dem, viste dem vår kjærlighet 
og prøvde å trøste dem etter beste evne. 
Vi oppmuntret dem og sa at det er et helt 
nytt liv som ligger foran dem i Israel.

RACHEL POOT 
PARIS KONTORET

DE TOK DET STORE SKRITTET

USA 

KATHY ARDINO
ALIYAH LEDER - USA

ET GLEDESFYLT FARVEL
“...De skal komme med dine sønner 

ved barmen, og dine døtre skal de 
bære på skulderen." Jesaja 49:22. 

V
i fikk nylig være vitne til at Herren 
går foran oss i USA, Han tar 
vare på Sine sønner og døtre 

mens de forbereder seg på å flytte til 
Israel. Vi fikk se Hans hjerte i aksjon. 
Hans kjærlighet, planer, og løfter ble 
oppfylt mens vi hjalp en familie på 10 
medlemmer til flyplassen med deres 34 
store kofferter.

I begynnelsen var barna ganske stille og 
blyge. De bare så på oss med store og 
vakre øyne. Steg for steg, ettersom vi 
fikk kontakt med dem ved å vise dem 
oppmerksomhet, trøst og oppmuntring, 
begynte de å slappe mer av. Da vi 
kom fram til flyplassen og hjalp dem til 
avgangs-gaten, fortsatte de å spørre: 
‘Kommer dere til å reise sammen med 
oss?’ Stegene mot avgangs-gaten var fylt 
av glede.

Uansett hvor stort det måtte være, så er det 
med blandede følelser at franske familier 
forlater landet. Vær med å be for dem som 
synes det er trist å reise, at Herren må velsigne 
dem i Det lovede land. 

Bare noen få av 
de 34 koffertene 
som vi hjalp 
familien med!

Teamet var dypt beveget over å få være med 
på denne spennende dagen. 
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UNGE VOKSNE F
emti ungdommer fra 14 land kom på 
Engage: Israel 2017 med varierte håp 
og forventninger. Bibelen ble levende 

framfor deres øyne. Gud utførte et evig 
arbeid i deres hjerter. 

Med en utmerket guide og med passende 
bibelundervisning på ulike steder, var det 
mange vitnesbyrd om livsendrende erfaringer. 
Turen var også fylt opp med sekvenser preget 
av tilbedelse, bønn og praktisk erfaring i 
kontakten med landet og Israels folk. 

Vi planlegger å gjøre Engage:Israel 2018 enda 
bedre! Den vil inneholde et tredelt tilbud, med 
muligheter for ulike valg under det samme 
Engage:Israel flagget.

The Explorers Experience vil utforske 
Negevørkenen, Gamlebyens gater i Jerusalem 
og den forfriskende Gennesaretsjøen. Det vil 
være en trosstyrkende erfaring med grundig 
undervisning, sekvenser med lovprisning og 
stille refleksjon, alt blandet sammen med en 
passende dose moro! Å vandre i Jesu  
fotspor og ha picnic og overnatting i  
ørkenen hvor Abraham streifet omkring,  
the Explorers Experience kommer garantert  
til å bli et minne for livet!

For deg som kjenner på et kall for en dypere 
forståelse for bønn og tilbedelse, vil the 
Warriors Experience representere en praktisk 
kamptrening for dine hender, akkurat slik som 
lovpriserne som ledet an i kampen om Jeriko. 
Med undervisning om bønn og tilbedelse 
samt praktiske øvelser, vil denne turen gi deg 
en reise fra Jerusalem til grensene, fellesskap 
med lokale troende, bønn for aliyah, frelse og 
en fortsatt oppfyllelse av Guds pakts-løfter til 
Israel og verden. 

The  Pioneers Experience vil være basert 
på Jeremia 33:7 – “Jeg vil gjøre ende på 
Judas fangenskap og Israels fangenskap, 
og jeg vil bygge dem opp som i den første 
tiden.” Profetene lovet at Israels barn skulle 
vende tilbake til disse fjell og gjenoppbygge 
disse jødiske byene. Vi vil ta med oss en 
liten gruppe ungdommer til høydene i Judea 
for å hjelpe disse pionerene i det israelske 
samfunnet med å bygge hus og plante trær. Vi 
vil brette opp skjortearmene og virkelig arbeide 
sammen med dem! 

Vi oppmuntrer alle dere mellom 18 - 35+ om å 
be og spørre Gud hvilken av de tre turene som 
er den riktige for deg. Meld deg på snart, slik 
at du er sikret plass!

JOHANNES BARTHEL
REGIONAL 

KOORDINATOR

BIBELEN BLE LEVENDE
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Engage:Israel is an initiative of Ebenezer Operation Exodus used to inspire the next generation to see the Lord’s prophecies being fulfilled

thy
kingdom
come

Check our Social Media for more info

EbenezerInt: 

Dare to go deeper 
with new tours 

&   www.engage-israel.org



BØNNF
or dere har ikke gått denne veien 
før.” Disse ord talte Josva til Israels 
folk før de gikk inn i Det lovede land 

(Josva 3:4). De beskriver hva som møter 
oss i disse dager. Hvert steg vi tar må 
forberedes i bønn; vi trenger å vente på 
Den Hellige Ånds ledelse når vi kommer 
opp i situasjoner som vi aldri tidligere  
har erfart.

Når vi leser Josvas bok forstår vi at Herren 
hadde en unik instruks for hver situasjon de 
kom opp i. Derfor er fundamentet om bønn 
og enhet, hvor vi venter på Ham med en 
ydmyk ånd, like livsviktig i vår tid som det 
var da Josva levde. Når vi ber må vi også 
kommunisere med våre bønnepartnere hva 
Herren sier, fordi enhet er vitalt for å unngå 
forvirring.

Dette vitnesbyrdet kom fra en forbeder som en 
hjelp til å forstå:

En hage med nøttetre trenger vanning og 
vanningssystemet må renses for gress og 
andre fremmedelementer fra tid til annen. Da 
hage-eieren renset vanningsanlegget, talte 
Den Hellige Ånd til ham:

‘Er du sikker på at vannet vil komme fram til 
sitt spesifiserte sted?’

‘Ja,’ svarte han.

‘Det er på samme måten med hovedveiene 
for aliyah – jeg har endatil etablert dem før 
skapelsen,’ sa Herren. ‘Hvorfor tar du bort 
gress og andre fremmedelementer?’

‘For at vannet skal flyte fritt,’ svarte hage-
eieren.

‘Mens du lytter og adlyder mine instruksjoner 
for hovedveiene for aliyah, vil hindringene bli 
fjernet og mitt folk vil flyte som vann,’ sier 
Herren.

Umiddelbart etter at disse ord var talt, ringte 
vann-administratoren og gav hage-eieren 
tillatelse til å åpne porten og la vannet flyte 
gjennom!

Josva stolte på Herren av hele sitt hjerte fordi 
han visste at Gud hadde forberedt veien for 
folket slik at de kunne passere trygt og innta 
sin arv. La oss fortsatt be om at:

 ų Det jødiske folk må gjennomføre aliyah.
 ų Kirken må hjelpe dem med å vende 

tilbake til sin arv, Israel.
 ų Herrens navn må bli herliggjort når det 

jødiske folk kommer hjem. Dette skjer for 
å opphøye Hans navn!

ENRIQUE PORRAS
REGIONAL KOORDINATOR 
- AMERIKA

HANS LEDELSE ER VITAL
“

Hagen hvor 
vannet fløt.
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ISRAEL

“Så kom nå fram og se den store gjerningen 
som Herren vil gjøre for deres øyne!”  
1 Samuel 12:16. 

B
en Gurion flyplass 10:30 om 
formiddagen: Spenningen er til å ta og 
føle på. Mange dusin familier har satt 

seg ned på flyplassens kafeer, de venter 
på at en spesiell flight skal lande. Plutselig 
høres det gledesrop i flyplassens lobby. 
Seksti nye immigranter har nettopp forlatt 
sitt fly og enorme gledesscener oppstår. 

Gjenforening finner sted mellom familier som 
ikke har sett hverandre på årtier:Rop, gråt, latter. 
Overalt spør folk meg: Er dette en aliyah? Hvor 
kommer de fra?

Ja, dette er en aliyah: Og hvilken aliyah! I 
mange år har man nå gått ut fra at flommen 
av jøder fra Etiopia skulle stanse, men her 
kommer de: Endelig er de gjenforent med 
sine slektninger, de forbereder seg på å berike 
Israels sosiale sammensetning. Mens de 
første Beta Israel aliyahs (Operation Moshe og 
Operation Solomon) ble organisert i stor skala, 
ble denne gjennomført med mye diskresjon. 
Det var ikke noen offisiell seremoni, ingen 
velkomstkomite. 

Ebenezer Operation Exodus er fullt ut forpliktet 
for deres aliyah. En av våre frivillige fra Sveits, 
Jael, gir gaver til vår partner, Bokia, som 
arbeider på senteret for integrasjon og som 
knapt nok klarer å skjule sine følelser.

Gledesuttrykkene er korte fordi de nyankomne 
må ombord i bussene som skal kjøre dem til 
ulike senter i Israel. Her skal de lære hebraisk 
språk, lete etter arbeid og finne et sted å bo. 
Jael og jeg er fortsatt preget av et emosjonelt 
sjokk som følge av den eksepsjonelle 
begivenheten vi nettopp har vært vitne til. 

11:00 om formiddagen en uke senere: 
På en militærbase i det nordlige Israel 
gjennomfører jeg min siviltjeneste innenfor 
Sar-El programmet på en av hærens baser 
som har spesialisert seg på  integrasjon av 
nye immigranter. For en overraskelse å høre 
at dusinvis av unge etiopere som nettopp 
har gjennomført aliyah kom til akkurat denne 
basen! De skal gjøre tjeneste for sitt land i tre 
år, og så bli israelske statsborgere med fulle 
rettigheter.

SARAH GIMENEZ
UNGE VOKSNES 

KOORDINATOR - FRANKRIKE

FOR EN HJEMKOMST!

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   jødene 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 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.


