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‘ Og jeg vil gjøre ende 
på mitt folk Israels 
fangenskap, og de 
skal bygge opp igjen 
de ødelagte byer og 
bo der…’

Amos 9:14



så mange utfordringer. Men vi blir 
oppmuntret når vi ser hvor ofte 
vårt kontor i Jerusalem får hjulpet 
mange olim i deres komplekse 
absorpsjons‑prosess. 

Gud sier at Han vil møte dem i Israel 
og gi dem et nytt hjerte og legge 
Sin ånd inn i dem (Esekiel kap 36). 
Forløsning vil komme til dem som 
en nasjon i Det lovede land, og ikke i 
diasporaen. Herren vil gjøre alt dette 
for sitt hellige navns skyld. Som følge 
av disse forbløffende begivenhetene 
vil det jødiske folk erkjenne at Herren 
er deres Gud.

Det er et formidabelt mirakel og et absolutt utrolig kjennetegn på 
Guds trofasthet at det jødiske folk flytter hjem til Israel fra praktisk 
talt hele verden. Aliyah, jødenes tilbakevending, er Guds plan, og 

ikke noen form for menneskelig oppfinnelse, slik som det sies i Jeremia 
23:7-8 og mange andre steder i Skriften.

I sin nåde bruker han oss alle – fra 
mange ulike land – til å hjelpe jødene 
med deres hjemkomst (Jesaja 
49:22‑23). Vi kristne skylder å hjelpe 
jødene med deres ulike materielle 
behov fordi de har hjulpet oss på det 
åndelige området (Rom 15:27).

Israels Gud har også sagt i Sitt ord 
at han vil plante dem i Sitt land og 
gjøre godt mot dem med hele sitt 
hjerte og med hele sin sjel (Jeremia 
32:41). Amos 9:15 erklærer at de 
skal bli plantet og ikke mer rives 
opp igjen. Det er ikke lett for dem å 
bli værende i Landet hvor de møter 
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‘Og jeg vil plante dem i deres land… 
Sier Herren din Gud.’ 

Amos 9:15

Vi må erkjenne at den 
verdensomspennende 
antisemittismen øker, at forfølgelsen 
vokser og at tryggheten for det 
jødiske folk er mangelfull mange 

steder. På denne bakgrunn forstår 
vi at det  tryggeste stedet for 
jødene utvilsomt er deres hjemland, 
Israel. Tiden er kort, men vi tror 
at Herren ønsker at alle jøder skal 
få muligheten til å vende hjem. Vi 

betrakter det som et privilegium å 
være involvert i oppfyllelsen av Guds 
løfter for vår tid og ønsker å tjene og 
assistere Det utvalgte folk hvor de 
enn måtte befinne seg.

Kjære venner, takk for din dyrebare 
støtte gjennom bønn, praktisk 
arbeid og rent økonomisk. Operation 
Exodus er en tjeneste basert på 
troen og Skriften. Og vi er fullstendig 
avhengig av Herren. Oppgaven 

er stor og vi setter stor pris på og 
trenger din støtte også i dagene som 
kommer. Takk for din oppmuntring 
og trofaste engasjement ved at du 
har stått sammen med oss også 
gjennom dette siste året. På vegne av 
det internasjonale styret vil jeg gjerne 
ønske deg en fredfull Hanukkah og 
julehelg. Må Israels Herre velsigne deg 
og din familie rikelig. 

Markus J. Ernst
Styreformann for Ebenezer 
Emergency Fund International

…det  tryggeste stedet for jødene 
utvilsomt er deres hjemland, Israel.

For to år siden hjalp vi Svetlanas 
bror, Mikhail, med å flytte til Det 
lovede land. Deres far Efim var i 
mange år koordinator for Jewish 
Agency i det nordlige Moldova og 
vi hadde et veldig godt samarbeid 
med ham. Efim fortalte meg at da 
han fikk oppleve å se at Svetlana 
og Gennady fløy til Israel, besluttet 
han også å flytte sammen med sin 
kone – følgelig har vi nå enda en 
familiegjenforening å se fram til !

De fulgte hverandre til Israel

Det hender ofte at flere familier gjennomfører aliyah i kjølvannet 
av at slektninger har tatt dette skrittet. Nylig opplevde vi dette da 
Gennady og Svetlana fra Balti i det nordlige Moldova, fløy til Israel 

for å bli gjenforenet med deres datter, Diana, som vi hjalp med å flytte for 
noen få år siden på et hjemsendelsesprogram i regi av Jewish Agency.

Umiddelbart etterat hun og Gennady 
hadde ankommet Israel og begynt 
å etablere seg i Jerusalem, skrev 
Svetlana til oss: ‘Vi hadde en 
vidunderlig flytur! Alt gikk bra…
Nå er vi travelt opptatt med å lære 
hebraisk… Menge takk for all god 
støtte… ja, for alt!’

Farvel til Moldova:  

Gennady og Svetlana.

Av Pavel 
Baseleder i Moldova
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Vær med å be for vårt arbeid 
fra basen i Khabarovsk.

Tilbake til Khabarovsk 

Vi flyttet fra Irkutsk i midten av april 
for å åpne den nye basen og har 
allerede blitt oppmuntret fra dette 
nye utgangspunktet.

Den opprinnelige basen ble etablert 
i 1996 etterat Gustav Scheller, 
Ebenezers grunnlegger, besøkte 
Russlands fjerne østen, som dekker 
omlag 40 prosent av territoriet av 
det tidligere Sovjetunionen. Dette 
er et strategisk viktig sted for vårt 
arbeid, særlig fordi det dekker 
Birobidzhan, den autonome jødiske 
regionen. Russlands fjerne østen er 
beryktet for arbeidsleirene, fengslene 
og omskolæringsleirene for ‘de 
uønskede,’ inkludert mange jøder. 

Etter Stalins død i 1953 og den 
påfølgende gradvise stengningen 
av leirene, var det mange 
overlevende som slo seg ned 
her. Mellom 1996 og 2000 hjalp 
Ebenezer mange tusen av disse 

og deres etterkommere med å 
flytte til Israel via vårt omfattende 
nettverk av representanter i denne 
regionen. Etter år 2000 sank 
aliyah mye og Ebenezer måtte 
motvillig redusere sitt arbeid. 
Nå, gjennom det nylig lanserte 
Russland‑Alaska bønneinitiativet, 
har Herren åpenbart at tjenesten 
for  aliyah i dette området måtte 
bygges opp igjen. 

Han har vist lederskapet to 
hovedveier for aliyah: Til Israel via 
Alaska og direkte til Israel fra vår 
region. Vårt arbeid for å hjelpe 
jøder med å flytte til Det lovede 
land er avhengig av støtte fra 
menigheter i Alaska og fra lokale 
kirker i Khabarovsk og andre 
steder i Russlands fjerne østen. 
Derfor tror vi at den nye basen 
i Khabarovsk er av strategisk 
viktighet for den store bølgen av 
aliyah som vil måtte komme.

Etter en pause på ti år har Ebenezer nå igjen etablert en base i 
Khabarovsk. Siden vår forrige base i denne nøkkelbyen i det 
enorme østlige Russland, har vår tjeneste i denne regionen kun 

vært fulgt opp av en regional representant.
Av Konstantin & Alyona 
Baseledere i Khabarovsk

Vår tjeneste har blitt veldig 
styrket ved at Herren skaffet oss 
en minibuss, noe som er svært 
hensiktsmessig for de lange 
reisene vi ofte må utføre. De 
som vi hjelper i denne regionen 
kommer enten til Khabarovsk for å 
ta fly til Israel eller for å fly direkte 
til Tel Aviv fra Vladivostok eller 
Blagoveschensk. Vi skaffer til veie 
og betaler for overnatting for de 
som kommer til Khabarovsk. En 
familie som hadde ventet 14 år før 
de endelig fikk innvilget israelske 
visa fløy fra Blagoveschensk til Det 
lovede land i juli.  

Vi er så takknemlige til Gud for 
at han har satt oss i stand til å 
hjelpe jøder med å reise hjem fra 
Russlands fjerne østen i denne 
avgjørende tiden. 

Ebenezer Operasjon Exodus
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Vi hjelper dem med deres reiser

Vi fortalte dem også at vi kunne 
kjøre dem til flyplassen i Rostov 
for deres aliyah flight. Kvelden 
før flighten kjørte jeg til deres 
hjem, en reise på omlag 380 km, 
for å hente alle syv samt deres 
bagasje. Vi plukket også opp en 
dame som og skulle gjennomføre 
aliyah.

Blant de vennene som sa farvel 
var det også en pastor. Jeg fikk 
en gyllen anledning til å dele med 
ham og de andre hva Skriften 

Vi møtte første gang Alexander og Irna m/familie under en mottagelse 
hos den israelske konsulen i Rostov. Fordi hjemmet deres var 
ganske langt derfra hjalp vi dem med å dekke reisekostnadene. 

sier om det jødiske folks 
tilbakevending til Israel.

Tre måneder senere kjørte 
jeg Alexanders mor, Bella, til 
flyplassen slik at hun kunne 
rekke sin aliyah flight. Hennes 
yngre sønn, Viktor, og hans 
familie på seks reiste alle 
sammen med henne for å 
forsøke å finne ut mer om 
Israel. Da de kom tilbake til 
Rostov ville alle forberede seg 
på å gjennomføre aliyah.

Av Volodya and Luba
Ledere i Rostov-on-Don

Blant dem vi møtte var det to store 
jødiske familier. Det var virkelig 
en minneverdig opplevelse. Da vi 
kom, sa de: ‘Vi har ventet på dere 
siden idag tidlig, fordi vi visste at 
dere er sendt hit for å fortelle oss 
noe viktig. Derfor er vi alle veldig 
spente!’ Vi gledet oss i Herren som 
går foran oss og forbereder en vei 
for oss ved å åpne folks hjerter slik 
at de blir mottagelige for å høre 
Hans ord!

Åpne hjerter i Ukraina

Vi er så takknemlige til Herren for at Han nylig gjorde 
det mulig for oss å besøke mer enn 70 jødiske familier i 
Kherson-regionen. Det var også anledning til møte pastorer 

fra lokale menigheter i denne delen av det sørlige Ukraina.
Av Yanya 
Ukraina teamet

Vi fikk også en telefon fra en 
annen mann vi hadde hjulpet 
med dokumenter relatert til 
aliyah samt besøk hos den 
israelske konsulen. Dypt 
rørt fortalte han oss: ‘Jeg 
har alltid blitt fratatt 
alt, men nå får jeg 
og trenger ikke gi 
noe tilbake som 
gjengjeld!’

Bella (i midten) sier farvel til noen venner.

Vær med å be for arbeidet vårt blant jødiske 
familier og lokale menigheter i Ukraina.

To mulige olim (fra venstre) sammen med Yanya 

og Hans-Gunther, en frivillig fra Tyskland.

Syv jøder som nå er i Israel  

(fra venstre): Alexey, Lia, Roman, 

Alexander, Natalia, Irina og Vitalia.
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Kriser og nød  
skaper fortgang i aliyah

Så, under en picnic nå i juli fortalte 
Alexandra oss at de hadde søkt 
om israelske visa og at de hadde 
fått tillatelse til å gjennomføre 
aliyah. Selv om dette er gode 
nyheter, var det dårlige nyheter 
som var foranledningen for denne 
beslutningen: Slava var alvorlig 
syk med ryggmargskreft og 
hjernesvulst. Legene hadde fortalt 
ham at hans eneste håp var å 
flytte til Israel. 

Følgelig var det her et øyeblikkelig 
behov for å gjennomføre aliyah, 

men de måtte ha klarsignal fra 
visa– og registreringsavdelingen 
i Moldova, en prosess som 
vanligvis tok en måned. Slava 
kom til vårt kontor 31 juli og 
fortalte oss at han og Alexandra 
nå skulle møte avdelingslederen 
den påfølgende dagen, selv om 
de enda ikke hadde inngått noen 
avtale med ham. 

1 august fikk Slava og Alexandra 
en sympatisk mottagelse av 
avdelingslederen. Her ble de 
fortalt at dersom de fikk utstedt 
ytterligere to dokumenter den 

påfølgende ettermiddagen, 
ville de umiddelbart 
bli innvilget tillatelse 
til å forlate landet på 
permanent basis. Dette 

gjorde de og fikk sine 

nye pass. Så gikk de videre til 
den israelske ambassaden den 
påfølgende mandagen, 5 august, 
hvor de fikk utstedt sine visa.

Jewish Agency hadde planlagt at 
de skulle reise 11 august med fly 
til Tel Aviv, selv om det var uklart 
hvorvidt det var ledige billetter. 
Men Slava, Alexandra og deres 
ett år gamle datter, Diana, var på 
dette flyet. 

I Israel fikk de noen svært gode 
nyheter: Legene som undersøkte 
Slava sa at svulsten var godartet 
og kunne behandles! Etter denne 
behandlingen kjente han seg 
straks mye bedre. Familien gleder 
seg over Guds gode hånd over 
deres liv og er svært takknemlige 
for hjelpen fra Ebenezer.

Alexandra ønsket å flytte til Israel. Hennes mor og stefar hadde 
reist for flere år siden med vår hjelp.  Men Slava, hennes 
mann, sa de ikke skulle reise dit før han var ute av stand til å 

underholde sin familie finansielt i Moldova.
Av Pavel 
Baseleder i Moldova
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Vær med å be for Slavas behandling og for 
hele familien som nå skal etablere seg i Israel.
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En drøm ble til virkelighet

Vi hjalp Vladimir (min navnebror) med å gjennomføre aliyah i 
oktober 2012. Da han kom tilbake for å besøke venner fortalte 
han oss: Jeg hørte kaller fra Sion og min drøm ble til virkelighet!

Det er vanskelig å 
beskrive hvor vakkert alt 
er i dette forbløffende 
landet. Da jeg våknet 
neste morgen kjent jeg 
meg som en annen 
person! Min hjerteligste 
takk til Ebenezer, særlig 
Vladimir, og Jewish 
Agency; uten deres 
engasjement, omsorg og 
vilje til å hjelpe, ville ikke 
min drøm blitt oppfylt.

Takket være en velorganisert aliyah‑
prosess, både fra Ebenezer og Jewish 
Agency, fikk jeg en problemfri reise til 
Israel. Representanter fra Ministry of 
Absorption sjekket våre dokumenter 
og gav oss olim‑penger slik at vi kunne 
klare oss de første dagene i Israel. Vi 
fikk også israelske identitetskort. Jeg 
fikk kjøre med taxi til Karmel, hvor jeg 
ble møtt av en annen representant 
fra Absorption Department. Han tok 
meg med til en leilighet som jeg skulle 
benytte som midlertidig bosted.

Av Vladimir 
Regional Representant  
i Pyatigorsk

Vi ba for Liza og holdt kontakt med 
henne. Vi møtte opp på jødiske 
høytider og andre samlinger hvor 
vi snakket om Israel og muligheten 
for å gjennomføre aliyah. Så 
begynte hun å samle sammen sine 
dokumenter. Men da hun besøkte 
det israelske konsulatet ble hennes 
søknad om aliyah avslått.

Hun prøvde igjen og vi hjalp henne 
med reisekostnader da hun pånytt 
kontaktet konsulatet med nye 

Deres liv ble helt omsnudd

Da vi møtte Liza for to år siden hadde hun ikke noe ønske 
om å flytte. Hennes mor var nylig død og alt hun tenkte på 
var hvordan hun kunne være istand til å forsørge sin fysisk 

funksjonshemmede datter og seg selv på en mager inntekt, som for 
en stor del ble brukt på dyre medisiner.

dokumenter. Kort tid etter kom hun 
oppglødd tilbake med israelsk 
visa i passene til både seg og 
datteren! Hun viste dem 
til oss, samtidig som 
hun stadig takket 
oss fordi vi hadde 
hjulpet og støttet 
dem. De fløy til 
Israel sent i 
juli, forbløffet 
over alt Gud 
hadde gjort.

Liza arbeider med sin andre søknad om aliyah. 

Denne gangen var den vellykket.

Av Tatiana 
Regional representant i 
Stavropol 

Vladimir: Lykkelig over å være i Israel.
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Tyskland 

Aliyah-familier  
fikk hjelp  
av oss

UK 

Det rette  
tidspunktet  
for å reise

Det bor omlag 300,000 jøder i 
Tyskland og svært få av dem er for 
tiden interessert i å flytte til Israel. 
Derfor var det ekstra gledelig da vi 
nylig fikk hjulpet to familier med å 
gjennomføre aliyah.

Rachel og hennes datter Elisha 
måtte komme til flyplasssen i 
Frankfurt og var veldig glade for at 
vi kunne hjelpe dem med dette. På 
veien dit sa Rachel: ‘Jeg vil fortelle 

Innsjekkingen på et hotell i 
London dagen før gjorde turen 
lettere for den siste Jewish 
Agency aliyah flight til Tel Aviv 
med 44 olim. Phil Lumley og 
jeg representerte Ebenezer, 
det var et privilegium å være 
sammen med olim. 

Et ungt par, Adam og Sophie, var 
svært takknemlige da jeg hjalp 
dem med bagasjen, særlig fordi 
et av deres to barn hadde vansker 
med å bevege seg. 

Internasjonal Oppdatering

vennene mine om dere og jeg vil gi 
dere min beste anbefaling!’ Da de 
sjekket inn fortsatte Herren med 
å velsigne dem ved at de slapp å 
betale noe for den ekstra‑bagasjen 
de hadde med seg. 

Vi møtte en annen jødisk familie 
på kontoret til Jewish Agency i 
Frankfurt og tilbød vår hjelp. Først 
av alt fikk vi hjulpet fem av dem 
med pakking i deres hjem i 
Bavaria. Deretter kjørte vi dem 
til flyplassen i Frankfurt.  

En familie på tre generasjoner 
gjennomførte aliyah – Zvi 
og Barbara, datteren Leah, 
svigersønnen Yanki og to små 
barn. Da vi spurte hvorfor de 
reiste nå, svarte Zvi: ‘Trafikklyset 
er grønt’ – og forklarte: ‘Vi må 
enten reise nå sammen med våre 
kofferter, eller kanskje om et par 
år, hvor vi kun får med oss en 
tannbørste.’ 

Ved ankomsten gav tjenestemenn 
fra Ministry of Absorption hver 
enkeltperson og deres familie 
Teudat Oleh (olim sertifikat), 

Vel framme i Israel skrev de til oss og 
sa: ‘Alt gikk bra ... Barna tilpasser seg 
raskt, de har allerede fått mange 
nye venner.’ 

Adam, Sophie og deres barn.

Teudat Zehut (ID kort) og den første støtte‑
pakken bestående av: Penger, bekreftelse på 
at de var registrert hos helsemyndighetene 
og 200 ringeminutter på mobiltelefon. De 
fikk også detaljer om Ebenezers kontor i 
Jerusalem, til bruk dersom de senere skulle 
få behov for assistanse.

Ebenezer Operasjon Exodus
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Av Johannes Barthel 
Nasjonal koordinator, 
Tyskland

Av Rod Langston 
Nestformann UK

 
IN

TE
R

N
A

S
JO

N
A

LT



San Luís

Córdoba Villaguay

Buenos Aires

Som respons på anmodninger 
fra pastorer om å få vite mer 
om jødenes behov for å flytte til 
Israel fra Argentina, arrangerte 
vi konferanser i tre av landets 
regioner. Vi ‘utforsket også 
landet’ med sikte på å etablere 
vår virksomhet enkelte steder.

Nå følger vi vår visjon om å åpne en 
base for Ebenezer i Argentina.

Under dette to uker lange besøket 
avholdt vi konferanser med sikte 
på å formidle en økt forståelse 
for Israel i Quilmes (en del av 
metropolen Buenos Aires), San Luis 
(som ligger i den sørlige delen av 
Argentina), Cordoba (sentralt i nord) 
og Villaguay (et område med mange 
landkommuner). 

I Quilmes opplever en pastor, 
som følge av bønn og besøk 
til andre menigheter, et 
gjennombrudd og det på et sted 
hvor erstatningsteologien og 
antisemittismen står sterkt. I San 

Av Enrique Porras 
Bønnekoordinator for 
Latin Amerika

Argentina 

Vi underviser 
pastorer og 
følger således 
vår visjon

Luis oppmuntret vi til mer forbønn for 
hovedveier for aliyah i en region som 
grenser opp mot Chile og de store jødiske 
samfunn i Patagonian. Også Cordoba har 
et stort og innflytelsesrikt jødisk samfunn. 
Vi har blitt oppmuntret ved at en pastor her 
arbeider for aliyah.

Deepa Thomas representerte India.
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Styret i Sør-Øst Asia Oceania 
består av 5 medlemmer. Nylig 
hadde vi en to-dagers samling i 
Bangkok sammen med en mindre 
gruppe pastorer og ledere 
fra Bhutan, Kina, Filippinene, 
Singapore og Thailand. Vi 
hadde et tosidig mål med denne 
samlingen; for det første å 
oppmuntre asiatiske lederes 
forståelse for hvordan de skulle 
be for aliyah og for det andre 
å styrke relasjonene mellom 
lederne i vår region.

Av Pete Stucken 
Formann - SE Asia 
Oceania

Thailand

Ledersamling  
i Asia

I det hovedsaklig buddistiske 
Thailand ble møtet arrangert på et 
hotell drevet av kristne eiere som gav 
uttrykk for stor interesse og støtte til 
vårt arbeid. 

Jack og Ann Yeo begynte møtene 
med å lede oss i lovsang. Etterpå 
ledet styremedlemmene oss i en 
frisk rundbordsdiskusjon som så 
fløt over i en bønnesekvens. Et 
av emnene var Gustav Schellers 
lydighet overfor Guds kall i 1991 med 

å begynne å bringe jøder hjem fra 
Det tidligere Sovjetunionen. Et annet 
emne var brevet Kingsley Priddy 
fra Bible College i Wales skrev til 
Gustav om forbønnens sentrale rolle 
for jødenes verdensomspennende 
tilbakevending til Israel.
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Alt av bønn
Bønnefokus for kirken
Salme 150
Vi takker Herren for en ny åpenhet i 
mange menigheter og blant pastorer 
til å dele vår visjon og bønnebyrde 
for aliyah siden dette bønnefokuset 
begynte. Avslutningen for dette 
initiativet fant sted i Jerusalem fra 
10‑17 november, som et ledd i vår 
internasjonale konferanse. Delegater 
fra 41 land var med på denne felles 
bønne‑sekvensen som bygger på 
proklamasjoner, bekjennelser og 
forbønner vi har foretatt de siste 12 
månedene. Stå sammen med oss når 
vi fullfører dette bønnefokuset ved å 
proklamere Guds ord og lovprise Ham. 

Vær med å be om:
• At vi alltid tar oss tid til å lytte, er 

oppmerksomme, sensitive og lydige 
overfor Hans stemme. At Hans 
nærvær og ledelse må hvile over all 
vår virksomhet over hele verden, og 
at vi overalt opphøyer Hans plan og 
hensikt ved at vi tar et oppgjør med 
enhver falsk teologi.

• At pastorer og andre troende må 
være våkne slik at de kan ta imot 
åpenbaringen fra Guds hjerte om 
Israel og gjenopprettelsen av  
Hans jødiske folk når de er tilbake i 
deres hjemland. 

Aliyah fra nasjonene
“Så sier Herren Herren: 
Se, jeg vil løfte min hånd til 
hedningene og reise mitt 
banner for folkene. De skal 
komme med dine sønner ved 
barmen, og dine døtre skal de 
bære på skulderen.”  
Jesaja 49:22-23

Markus Ernst sier: ‘Vi betrakter 
det som et privilegium å være 
involvert i oppfyllelsen av Guds 
løfter for vår tid og ønsker å tjene 
og assistere Det utvalgte folk hvor 
de enn måtte befinne seg.’
 
Vær med å be om:
• At de nåværende relasjoner 

med jødiske samfunn må 
styrkes, at nye relasjoner må 
etableres og bygges opp, og at 
sperringer av mistillit og frykt 
må bli nedbrutt.

• At jødene må reagere positivt 
på det de får høre fra Herrens 
Ord via våre team, og at dette 
må gi dem trøst og håp. 

• At alle hindringer og 
vanskeligheter som skaper 
problemer for deres 
tilbakevending blir fjernet.

Av Alison Eastwood 
Assisterende internasjonal 
bønnekoordinator

Israel
‘Jeg vil glede meg over dem 
og gjøre vel mot dem, og jeg 
vil plante dem i dette landet i 
trofasthet, av hele mitt hjerte 
og av hele min sjel.’   
Jeremia 32:41

Vi gleder oss over å se mange nye 
olim som ankommer Israel og vi 
trenger å minne Herren om hans 
ovenstående løfter til dem som 
gjennomfører aliyah.

Vær med å be om:
• At de nye olim må møte Gud i 

Israel – Esekiel 36:24‑28.
• Visdom og forstand for Shirley 

og Iris på vårt kontor i Jerusalem 
ettersom de oppmuntrer og 
hjelper olim til å håndtere 
utfordringene de møter i Landet.

• Fred for Jerusalem og Israel 
midt i den stormen som finner 
sted i dets naboland –  
Salme 122:6‑9.

Ebenezer Operasjon Exodus
Ebenezer Operasjon Exodus
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Vi fikk rørt ved  
hjertene i Ukraina

respondere positivt med vilje til å ta 
ansvar for tjenesten innenfor aliyah. 

Vi ble begeistret da vi fikk hjulpet 
30 olim til flyplassen før de reiste 
til Israel. Vi fikk virkelig oppleve 
oppfyllelsen av profetiene om 
aliyah. Sist, men ikke minst, vi fikk 
møte noen Holocaust‑overlevende 
og besøkte et sted hvor mer enn 
25,000 jøder ble myrdet. 

Vi trådte ut av vår komfort‑sone for 
en kort periode på 10 dager for å 
hjelpe jøder. Men det er fremdeles 
mye arbeid som gjenstår!

Av Geraldine Tribaudaut 
Engage SveitsSlava Bogu! Vi gir virkelig ‘all ære til Gud’ for de ti dagene vi fikk 

tilbringe i Ukraina på vår tur i regi av Engage i august 2013! Femten 
av oss reiste rundt i Kiev-området for å besøke jødiske familier. 

Det var intenst og utfordrende, men 
Herren ledet oss og beskyttet oss. Vi 
besøkte 70 jødiske familier og kjente 
oss priviligert da vi ble bedt inn i deres 
hus. Vi delte med dem fra Skriften og 
fortalte dem at Gud ikke hadde glemt 
dem! ‘Jeg vil si til Norden: “Gi dem hit”’ 
(Jesaja 43:6).

Vi fortalte dem om de bibelske 
profetiene og forklarte hvorfor vi som 
kristne ønsket å oppmuntre dem til 
å gjennomføre aliyah. Med enkle ord 
fortalte vi dem om Israels Gud og 
Det hellige land. Med kjærlighet og 
medlidenhet ba vi for dem og leste: 
‘Trøst, trøst mitt folk!’ (Jesaja 40:1‑5), 

samtidig som vi forklarte at Gud 
hadde sendt oss for å hjelpe dem.

De ble rørt og 
kunne ikke forstå 
at utlendinger 
fra USA, 
England, Sveits 
og Frankrike 
ville besøke 
dem for å dele 
ut matpakker, 
gaver og et slikt 
herlig budskap! 
De spurte: 
‘Hvem er dere? 
Er dere noen 
engler som er 
sendt fra Gud?’

Vi fikk møte lokale jødiske 
samfunn og var med å rydde 
på en jødisk kirkegård. 
Ikke bare skapte denne 
kjærlighetshandllingen 
overraskelse, men det bidro også 
til å styrke relasjonene mellom 

kristne og jødiske samfunn. 
Vi hadde også det 

privilegium å introdusere 
Ebenezer i mange 

menigheter. Det var 
oppmuntrende å 
se mange unge 

De trøster en jødisk kvinne.

Når vi gir hjelp, åpnes hjertene.

It was the catalyst for the “AHA!” moment… – Matt (South Africa)

$1590.00 USD* 
all inclusive (*excl. flights and some lunches)

Only!
FOR

Engage is the young adults organisation of Ebenezer Operation Exodus. A Christian organisation helping the Jewish people return to Israel.

action-packed
days in Israel14

Join us for…
21st JULY – 4th AUGUST 2014

for ages 18 – 35+

For more information visit www.engage-israel.org

Et team fra engage arbeider på en jødisk gravlund.

Ebenezer Operasjon Exodus Ebenezer Operasjon ExodusEbenezer Operasjon Exodus
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Aliyah fra Etiopia sluttføres

Flere israelske media benyttet 
ordet ‘de siste.’ Selv web‑siden til 
Jewish Agency snakket om den 
‘siste aliyah‑bølgen fra Etiopia og 
Afrikas horn.’

Da Natan Sharansky, formann for 
Jewish Agency, den 28 august 
ønsket velkommen hjem en dobbel 
flylast bestående av 450 etiopiske 
jøder ble det nevnt at han hadde 
sagt: ‘Ved å fullføre reisen til 
Operation Dove’s Wings [den siste 
gruppereise for aliyah, som begynte 
i 2010], er ringen sluttet for en reise 
som begynte for 3,000 år siden.’ 
Han viste til det jødiske samfunnet i 
Etiopia i bibelsk tid.

Tjenesten innenfor 
Ebenezer–Operation 
Exodus har promotert 
både aliyah blant Etiopias 
jøder og deres 

Av Iris Goldman 
Kontoret i Jerusalem

Perioden med aliyah av jøder fra Etiopia ser nå ut til å nærme 
seg slutten,’ het det i en overskrift i en israelsk avis denne siste 
sommeren. I artikkelen under denne overskriften stod det: 

‘Etter mer enn 30 år planlegger staten nå å avslutte aliyah fra Etiopia. 
De siste olim forventes å komme i august.’

integrering i Landet, ved at de 
blir gitt praktisk støtte samt hjelp 
til Yemin Orde Youth Village nær 
Haifa, som er støttet av Youth Aliyah 
Child Rescue. Yemin Orde tilbyr et 

trygt og kjærlig hjem og en god 
utdannelse for unge etiopiske 
olim og andre.

Selv om den israelske 
regjeringen og Jewish Agency 
formelt avslutter masse‑aliyah 
fra Etiopia, rapporteres 
det stadig om at det er 
enkeltmennesker der som 
ønsker å gjennomføre 
aliyah. De vil bli vurdert 
som enkeltsaker på 
samme måte som i 
andre land. La oss 

håpe og be om at slike saker vil bli 
løst raskt og effektivt.

Denne hovedkonklusjonen 
vedrørende aliyah fra Etiopia ser ut til 
å være enda et ‘tegn i tiden.’ En dag
skal vi juble sammen i det endelige 
aliyah fra alle land, akkurat som Gud 
sier: ‘“Når jeg fører dem tilbake fra 
folkene og samler dem fra deres 
fienders land og helliger meg på dem 
for mange folks øyne, da skal de 
kjenne at jeg er Herren deres Gud. 
For jeg har bortført dem til folkene, 
men igjen samlet dem til deres 
land, og jeg lar ikke noen av dem bli 
tilbake. Jeg vil ikke mer skjule mitt 
åsyn for dem, for jeg vil utgyte min 
Ånd over Israels hus, sier Herren 
Herren.”  Esekiel 39:27‑29

Vær med å be for vår vedvarende 
hjelp til etiopiske jøder.

Etiopiske olim lærer hebraisk.

‘

Ebenezer Operasjon Exodus
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