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SÅ LENGE  
DET ER DAG

Jeg må gjøre hans gjerninger som 

har sendt meg, så lenge det er dag. 

Natten kommer da ingen kan arbeide.

Johs 9:4
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I seg selv var dette knapt nok en nyhet, 
men nå hadde det seg slik at blant 
kjøretøyets last var det også en pakke 
med nye pass som var beregnet på 
en rekke emigrasjonssøkere — dette 
var siste steg i en veldig lang prosess. 
I det rådende kaos var det ingen som 
visste hvorvidt de ødelagte passene 
noen gang vil bli erstattet. Følgelig var 
det noen jødiske familier som hadde 
forberedt seg på å gjennomføre 
aliyah og som rimelig nok ble sjokkert 
på grunn av denne nokså tilfeldige 
begivenheten. Under de rådende 
omstendigheter ville prosessen med 
å få utstedt nye pass være fylt av 
vanskeligheter og usikkerhet.

På grunn av vanskelighetene med å 
få overlevert disse vitale dokumenter, 
er det ikke overraskende at våre team 
konstant oppmuntrer jødene til å 
skaffe sine dokumenter i god tid på 
forhånd, selv om de kanskje enda 
ikke har endelig bestemt seg for når 

J eg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag. 
Natten kommer da ingen kan arbeide.’ Johs 9:4. Under konferansen 
for UK i juni beskrev vår regionleder for Øst-Europa Vadim Rabochiy 

hvordan et kjøretøy med kurerpost hadde blitt angrepet av pro-russiske 
separatister i Luhansk-regionen i det østlige Ukraina. Kjøretøyet og dets 
last ble ødelagt.

de skal gjennomføre aliyah. Forholdene 
kan nemlig endre seg raskt og fort bli 
mye vanskeligere.

Da han skulle beskrive de raskt 
forverrede forholdene i Ukraina og alle 
hindringene dette representerer for å 
kunne gjennomføre aliyah, utbrøt Vadim: 
‘Jeg kan knapt nok selv forstå at jeg nå 
snakker om mitt eget land, et land som 
nesten er lokalisert i det sentrale Europa.’

‘Jeg vil ryste alle folkene…’ Haggai 2:7

I løpet av de siste månedene har vi fått 
bekymringsfulle meldinger om økende 
antisemittisme i den vestlige verden. Da 
han talte til konferansen i UK advarte 
internasjonal CEO Alan Field mot det som 
han passende beskrev som ‘marsjen 
fra ytre høyre’ — den sterke veksten for 
ultra-nasjonalistiske partier i Europa som 
i sin natur er sterkt antisemittisk. Dette 
har ikke gått upåaktet hen i de jødiske 
samfunn i Europa. Følgelig ser vi nå en 
kraftig økning i henvendelsene om å 
gjennomføre aliyah. 

Latin Amerika opplever også økende 
antisemittisme. Samtidig blir det 
vanskeligere å gjennomføre aliyah. For 
eksempel har Argentina nå innført tunge 
restriksjoner hva angår å flytte eiendeler  
ut av landet. 

SÅ LENGE DET ER DAG

‘

Vadim taler på 

2014-konferansen i UK

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

Operasjon Exodus er et redskap fra 
Herren for å oppmuntre og hjelpe det 
jødiske folk til å vende tilbake til Israels 
land fra landet i nord og alle nasjoner, 
og å forkynne Guds rikes hensikter 
med deres hjemkomst.

Alle artikler i denne publikasjonen Copyright 
© Ebenezer Emergency Fund International 
desember 2014. Operation Exodus er den 
operative delen av Ebenezer Emergency 
Fund International. Det begynte i 1991 med 
bare tre personer, nå har vi representanter i 
50 land over hele verden.

Ebenezer Emergency Fund  
International 
Ebenezer House, 5a Poole Rd. 
Bournemouth, BH2 5QJ, UK
Phone: +44 (0) 1202 294455 
Fax: +44 (0) 1202 295550
enquiries@ebenezer-ef.org 
www.operation-exodus.org 

Ebenezer Emergency Fund – Norge 
Operasjon Exodus v/ nasjonal koordinator  
Jon Olav Østhus — 4164 Fogn
Telefon: 51 71 09 87  
Mobile: 908 808 73 
E-post: jonolavosthus@gmail.com  
Internet: www.operasjonexodus.no
Bankkonto: 7877.08.11650
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Etterhvert som vi konsentrer oss 
om å hjelpe jøder fra den vestlige 
verden, har vårt lederskap i USA 
tatt utfordringen og står i spissen 
for å øke kapasitet og beredskap 
for å kunne assistere amerikanske 
jøder i prosessen for å kunne 
gjennomføre aliyah. Krisetider er ikke 
det beste tidspunkt for å treffe slike 
forberedelser. Det er bedre å benytte 
muligheten når det er relativt stabilt. 
Når krisen kommer bærer aliya mer 
preg av å være en redningsaksjon 
fremfor et bevisst valg.

Vi ser stadig sterkere tegn i mange av 
de mer enn 50 land vi er representert 
at vi må forberede oss på mange 
vanskeligheter i tiden som kommer. 
Dette gjelder både for de team som 
bor i land som er vertskap for en 
større jødisk befolkning og de øvrige 
land som i første rekke er kalt til å 
be og støtte. Vi må alle være klar 
til å hjelpe jøder som trenger støtte 
eller beskyttelse under reisen til 
Israel. Vi vet ikke hvordan det vil bli, 
men vi kjenner på oss at det vil bli 
omfattende — og ofte preget av  
store vanskeligheter.  

Hvor godt er det ikke å vite at 
Herren for aliyah, Hyrden, 
Israels Konge holder alt 
sammen i sine hender! Han 
er begynnelsen og enden 

På bakgrunn av disse utfordringene 
mener vi det er Ebenezer Operation 
Exodus’ kall å være et redskap i 
Herrens hender slik Han har utrustet 
oss, ved Hans nåde, gjennom 
de siste 23 år. Under vårt arbeid 
gjennom disse årene i Russland,  
Øst-Europa og Sentral Asia har 
våre team skaffet seg en dyp 
kunnskapsbase omkring mange 
forhold rundt dette med å hjelpe jøder 
til å gjennomføre aliyah på en god 
måte. Vi ser nå at denne kunnskapen 
blir brukt i den vestlige verden.   

Under vår konferanse i Jerusalem i 
november 2013 ledet Boris Vasyukov 
og Vadim de russiske/sentral-
europeiske lederne i en dyp og 
grundig bønn for våre team i Latin 
Amerika. Vi ser allerede starten på  
det vi tror Herren vil gjøre som svar  
på disse bønner.  

‘Han skal brøle som en løve … Og 
bevende skal hans barn komme fra 
havet …’Hosea 11:10
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for aliyah – mens Han planlegger 
sin Sønns gjenkomst til Jerusalem 
i herlighet og ære — slik at han  
kan rekke ut sin rettferdighetsstav 
til alle land.

Bønn er helt grunnleggende i alt 
dette; det er mer sentralt enn noen av 
oss forstår. Mens vi tar utfordringen 
om å arbeide mens det ennå er dag, 
ønsker vi at alt det vi planlegger, 
beslutter og gjennomfører må være 
basert på bønn. 

Vi er veldig takknemlige overfor 
dere, våre trofaste støttespillere, 
fordi dere står sammen med oss, 
ber sammen med oss og har valgt 
å være en partner med oss i disse 
avgjørende dagene.

Pete Stucken 
Styreleder Ebenezer 
Emergency Fund 
International

…Natten kommer

Nok en familie flytter 

hjem til Israel

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

  » Olim betyr jødiske immigranter til Israel – altså de som 
gjennomfører aliyah. I entall blir en mannlig immigrant 
kalt en oleh og en kvinnelig immigrant en olah. 
Potensielle olim er de jødene våre team kontakter og 
innstendig ber om å gjennomføre aliyah. 
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En dag ble alt forandret. Krig brøt 
plutselig ut der hvor Galina bodde. 
Det var væpnede menn overalt og en 
eksplosjon blåste Galina og hennes 
tenåringsdatter, Alina, overende. 
‘Smellet var så kraftig’, sa hun, ‘at jeg 
et øyeblikk trodde jeg var blitt drept.’ 
Sammen krøp de ned i kjelleren 
og ventet der inntil Galinas mann, 
Vyacheslav, kom for å kjøre dem 
til en landsby som lå omlag 30 km 
unna. Denne erfaringen var nok til å 
overbevise Galina om at hun trengte 
å overvinne flyskrekken  
og flytte til Israel.

Familien reiste tilbake til 
Donetsk for å hente noen 
flere eiendeler og ta et tog 
til Kharkhov for å møte 
den israelske konsulen. 
På togstasjonen 
begynte bombene å 
falle og folk flyktet i alle 
retninger.  Galinas tog 
stod på perrongen i 
mørke. Skjelvende 
av redsel gikk hun 
og familien ombord 

Galina hadde flyskrekk. Hun og familien bodde i Donetsk. 
Hennes frykt hadde lenge hindret henne fra å beslutte å flytte 
til Israel. Kusinen hennes hadde vært der i 16 år og hadde lenge 

oppmuntret Galina og hennes familie til å gjennomføre aliyah, men 
hun kunne ikke få seg til å gå ombord på et fly.

Under konflikten i Ukraina har våre team hjulpet jøder der og i 
Russland, hvor så mange har søkt tilflukt. De er ofte vettskremt 
og har blitt tvunget til å forlate sine hjem og flykte uten å kunne 
ta med seg noen eiendeler av betydning. Vi har trøstet dem, 
gitt dem mat og andre nødvendige ting samt oppmuntret og 
assistert dem med å flytte til sitt rette hjem: Israel.

Tatiana
Ebenezers representant i 
Donetsk, Ukraina

på den mørke togvognen. De fikk 
ikke roet seg før toget stoppet på 
neste stasjon og lyset ble slått på 
igjen. Galina visste da at hun virkelig 
gjorde det riktige ved å flytte til sin 
kusine i Israel!

‘Vi er så takknemlige til Ebenezer 
for all deres assistanse,’ sa hun. 

Vær med og støtt oss 
finansielt slik Herren måtte 
lede deg slik at våre team 
kan assistere flere familier 
med å flytte hjem til Israel.

‘Vi hadde ikke råd til å betale 
for nye pass. Så var det besøk 
hos konsulen; det ble for mye 
fordi våre pensjoner var blitt 
suspendert.’ Ebenezer dekket 
alle deres kostnader og leide en 
leilighet for dem fram til dagen 
da aliyah-flyet kom. ‘Mange takk, 
mange takk!’ gråt Galina.

Ebenezer Operasjon Exodus
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Vi hjelper ofre fra krigen i Ukraina

© PA Photo in collaboration with Sword Magazine.



De ble reddet i siste øyeblikk!

Fire år gamle Stasik hadde mange helseproblemer og begynte 
først å snakke da han var tre år gammel. Han bodde i Donetsk 
sammen med sin mor, Ekaterina, og sine besteforeldre, Elena 

og Vladimir. 

kile mellom seg for å trøste ham. De 
ble fortalt at et ammunisjonslager 
hadde eksplodert. En natt hørte de 
bomber falle like i nærheten over en 
periode på nærmere seks timer. To 
leilighetsblokker like ved ble ødelagt. 
De ble helt desperate.

Noe måtte gjøres raskt, derfor flyttet 
vi familien ut av kampområdet til en 
leilighet uten husleie i Dnepropetrovsk 
samtidig som deres søknad om 
aliyah ble behandlet. Leiligheten lå 
på grunnplanet, noe som var veldig 
tjenlig fordi Elena, som også er 
svaksynt, hadde alvorlige fotskader 
og knapt kunne gå.

Tatiana
Ebenezers 
representant i  
Donetsk, Ukraina

Da de forlot Donetsk brant det 
bokstavelig talt under deres føtter. 
Via telefon dagen etter fortalte deres 
tidligere naboer dem om at både  
strøm og telefon var borte, butikkene 
var stengt og et bakeri var blitt ødelagt. 
De ble reddet akkurat i rette øyeblikk!

Deres søknad om aliyah ble raskt 
behandlet og de fikk utstedt israelske 
visa. De måtte vente litt for å få plass 
på et fly, men alt ble ferdigstilt og  
de fikk reise. De var så takknemlige  
for at Ebenezer hadde bidratt slik  
at de kunne berge livet og gitt dem 
det de hadde behov for!

Ekaterina var ikke i stand til å arbeide 
utenfor hjemmet fordi Stasik trengte 
hennes nærvær gjennom hele dagen. 
Derfor måtte familien klare seg med 
besteforeldrenes pensjon. Livet ble 
enda mer problematisk da de politiske 
vanskelighetene i Kiev ble mer alvorlige 
og pensjonene ble suspendert. 
Familiens finansielle stilling gikk til 
bunns – de hadde ingen penger igjen 
å leve av. 

Heldigvis var vi der for å hjelpe. Vi gav 
dem mat og snakket med Ekaterina og 
hennes foreldre angående muligheten 
for å flytte til Israel. Familien hadde 
ingen penger til å betale for pass-
søknad eller besøk hos konsulen. 
Derfor var de bekymret for hvordan 
det skulle gå. Men vi tok oss av alt 
dette og gav dem penger til dekning av 
nødvendige utgifter. 

Mens familien ventet på at deres 
søknader skulle bli behandlet ble 
kamphandlingene i deres nabolag 
stadig hardere. Artilleridrønn kunne ofte 
høres gjennom nettene og skytingen 
var så nær at de umiddelbart våknet. 
Stasiks besteforeldre tok ham ofte 
opp i deres seng og la ham som en 

De klarte å komme seg til Israel: Ekaterina, Stasik og hans besteforeldre Vladimir og Elena.
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Røyken stiger opp over et 
boligområde i byen Donetsk
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Klara var barn under Holocaust. Hun bodde nå i byen Gorlovka i 
Donetsk-regionen, hvor krig nok en gang på dramatisk vis påvirket 
hennes liv. Hun hadde en datter, Anna, og vi møtte dem mens vi 

distribuerte matpakker til Holocaustoverlevende tidligere dette året. 

En Holocaust- 
overlevende vender hjem  

Yanya
Ukraina-teamet

De hadde lenge ønsket å 
gjennomføre aliyah, men på grunn av 
at kampene forårsaket mye stress og 
frykt, besluttet de å flytte til Israel nå. 
Klaras barnebarn bodde der allerede 
og ville skaffe den nødvendige støtte 
som Klara hadde behov for på grunn 
av sin høye alder. 

En av våre representanter møtte 
dem på flyplassen og var sammen 
med dem til langt på natt inntil de 
hadde fått innlevert sine søknader 

Vær med å be for vårt team 
i Ukraina mens de søker å 
hjelpe jødiske familier med å 
gjennomføre aliyah.

om å emigrere. Så kjørte et annet 
medlem av vårt team dem til 
Dnepropetrovsk, bort fra krigssonen, 
og skaffet dem overnatting. Klara og 
hennes datter var så takknemlige for 
all den hjelpen de hadde fått. Nå er 
de gjenforent med Klaras barnebarn 
i Israel! 

Jeg vil selv samle resten 
av mine får fra alle de 
landene jeg har drevet 
dem bort til, og jeg vil føre 
dem tilbake til deres egne 
beitemarker. — Jeremia 23:3

Klara og hennes familie med venner som de reiste til Israel sammen med
Yanya sammen med 
en annen familie 
som vi hjalp med å 

gjennomføre aliyah

.

Ebenezer Operasjon Exodus
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Aliyah fra Rostov

Gud har vært trofast og gitt oss all 
styrke og mot vi trenger for å kunne 
dele budskapet om aliyah på alle møter 
med potensielle olim. Under noen av 
disse samlingene ble det klart for oss 
at det også var folk til stede som hadde 
flyktet fra Ukraina og var i en sårbar 
stilling rent følelsesmessig. Herren, 
ved sin nåde, gav oss den følsomhet 
og medlidenhet vi trengte for å kunne 
gi dem de rette ordene til trøst og 
oppmuntring til å gjennomføre aliyah.

De to familiene som er avbildet her 
er bare noen få av flyktningene 
fra Ukraina som vi fikk hjulpet til å 
gjennomføre aliyah. Vi er glade for at 
de snart vil være trygt framme i landet 
Gud kaller dem til!

Vi har hatt det veldig travelt. Den sørlige region i Russland er ikke 
langt fra Øst-Ukraina, hvor mange av kampene har funnet sted. 
Filipperbrevet 4:4 har vært til stor hjelp for oss i disse utfordrende 

dagene  ‘Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!’
Volodya & Luba  
Ledere i Rostov-on-Don

Dine bønner er helt vitale som 
støtte for våre team i Russland 
under arbeidet for aliyah.

Søstrene Elena og Olga (med Volodya) 

flyktet for berge sine liv fra byen Lugansk

Ilya, Julia og deres lille babysønn var blant 

 flyktningene som vårt team i Rostov hjalp

Sergei og hans kone, Ida, flyttet 
fra Ukraina til Rostov-On-Don i 
Russland i juli for å søke tilflukt fra 
kampene. ‘Ha alltid dine kofferter 
ferdig pakket,’ advarte Idas 
bestemor dem. Kanskje husket hun 
tiden under Holocaust og forstod at 
de kanskje trengte å reise i hast.

Hvor reiser folk under slike 
omstendigheter? Heldigvis hadde 
deres datter fått en invitasjon om 

De søker tilflukt fra kampene

Sergei informerte oss om at han hadde avtalt et møte med den israelske konsulen for å kunne gjennomføre 
aliyah. Dette møtet viste seg å være vellykket. Han trengte bare hjelp av Ebenezer til en annen ting — å få 
møte sin sønn på grensen til Ukraina. Underveis i minibussen fortalte han sin familiehistorie:

å komme til Rostov dersom 
situasjon ble for farlig. Den dagen 
kom raskere enn de hadde 
regnet med. De pakket fort og 
flyktet. Imidlertid hadde deres 
sønn blitt værende i Ukraina på 
tross av urolighetene. Sergei 
var bekymret for hans sikkerhet 
og ba om hjelp fra Ebenezer 
til å møte ham. Gudskjelov, 
nå planlegger også han å 
gjennomføre aliyah!

Sergei og Ida.
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Internasjonal oppdatering

En familie på seks drømte om å 
flytte til Israel slik at de kunne 
leve sine liv i et samfunn som 
godtok en jødisk livsstil. Det 
er fremdeles svært vanskelig 
å gjennomføre en slik flytting 
uten hjelp utenfra. Jeff og Pat 
Holloway besøkte Eliezer og 
Anna. De var bekymret fordi 
en eventuell finansiell støtte til 
dem kunne gå på bekostning 
av støtte til jøder fra Ukraina. 

Deres viktigste bekymring var 
transportkostnadene og logistikken 
med å bringe fire barn med 16 
kofferter til flyplassen i Luton. 
Bønnegruppen i Rochdale tok seg 
virkelig av denne familien ved å 
organisere og betale for å leie en 
17 seters minibuss, samt bringe 
10 kofferter på en dag. De fikk 
lov til å hjelpe familien helt fram til 
innsjekkingspunktet. Annas far  
kom til flyplassen for å se dem vel 
avgårde. Det var en stund preget  
av sterke følelser.   

fra et nytt hjem med stor hage og til en 
leilighet med et soverom i den fattige 
delen av Haifa, hvor de også var omgitt 
av russisktalende immigranter.

Han fortalte oss om sine erfaringer 
som løytnant i IDF under den andre 
Libanonkrigen og Israels Guds 
trofasthet i form av bønnesvar 
ved at han ikke ble rammet av 
alvorlige krigsskader under 
kampene.

Hans utfordring til Kirken var 
å være modige og stå fast 

New Zealand

For hans hellige 
navns skyld
New Zealand er en fjerntliggende 
øygruppe som mange oppfatter 
å ligge ved verdens ende, og 
således langt fra Israel. Følgelig 
ble Nasjonal koordinator for 
New Zealand det en lang reise 
for Stefan Silver, sanger og 
sangforfatter, hans kone Keren 
og datteren Abigail da de skulle 
besøke New Zealand på en 
talerferd for Ebenezer.

Stefan fortalte om hvordan det var å 
gjennomføre aliyah fra Auckland som 
barn. Han reiste sammen med familien 

De er klar for Israel; Eliezer og Anna med familie

Anne Higgins 
Nasjonal koordinator for 
New Zealand

Alison Eastwood 
Nasjonal leder  
for UK

 
IN

T
E

R
N

A
S

JO
N

A
LT

UK

De første 
fruktene fra 
Manchester

Stefan og Keren Silver 

 med sine to små barn

på Guds Ord og sannheten om 
Israel, til tross for store personlige 
omkostninger. Dette var ord i 
rette tid. Han understreket at 
gjenopprettelsen av det jødiske 
folk i Landet og overfor Gud er 
helt avgjørende for å herliggjøre 
Guds hellige navn før Messias 
kommer tilbake. 

De sa det var helt avgjørende å få høre om 
det arbeidet vi utfører og en stor trøst på et 
tidspunkt hvor tiden arbeider i vår disfavør. 
Selv om antisemittismen i Europa øker, 
finnes det fortsatt et lys blant nasjonene 
som støtter jødenes tilbakevending til deres 
egentlige hjemland og arv.
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Kristne og jøder arbeider sammen for aliyah. 

Fra venstre: Julia (JAFI), Tillmann og Tini

(Ebenezer) og Serge (Keren Hayesod).

Frivillige fra Ebenezer ønsker olim 

velkommen med kosher-mat

sammen med gruppen var Tini 
og Tillman fra Ebenezer. Shirley 
og Gabriela fra vårt kontor i 
Jerusalem var på plass på Ben 
Gurion flyplassen i Tel Aviv for 
å ønske de nye immigrantene 
velkommen, også ved at de fikk 
gaver.

Vi fikk raskt E-poster og telefoner 
fra olim hvor de fortalte om hvor 
takknemlige de var for all hjelp vi 
hadde gitt dem. Mange av dem 
var overrasket over at kristne 
hjalp jøder, særlig i disse dager 
når antisemittismen igjen er på 
fremmarsj i Tysklands gater — noe 
vi ikke har sett eller hørt maken til 
siden Holocaust. En av dem fortalte 
meg: ‘Jeg føler meg tryggere når 
jeg vandrer omkring i Israels gater 
enn jeg gjør i Tyskland.’

Tyskland 

Vår første 
flight med en 
gruppe som 
gjennomfører 
aliyah
27 august var en historisk dag 
for Ebenezers arbeide for aliyah 
i Tyskland. På denne dagen 
forlot den første større gruppe 
av 22 olim Frankfurt med kurs 
for Israel.

Nærmere 20 frivillige fra Ebenezer 
var engasjert med å transportere 
folk fra ulike deler av Tyskland. Da 
de kom fram til Frankfurt ble de som 
skulle gjennomføre aliyah ønsket 
velkommen ved innsjekkingsskranken 
av et team på ytterligere tre frivillige 
ved et bord fylt opp av kosher-mat og 
med et banner som proklamerte ‘Her 
begynner din flight til ditt nye hjem!’

Familiemedlemmer og lederen 
for Jewish Agency i Tyskland, 
Marianna Levtov, kom for å si 
farvel. To av dem som reiste 

Johannes Barthel 
Nasjonal koordinator  
for Tyskland
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Dette understreker behovet for at vi 
må investere mer tid og krefter for å 
hjelpe jøder fra Tyskland med å reise 
til Det lovede land før det blir for sent. 
Det foreligger planer om ytterligere 
flyvninger med større grupper av olim 
fra Tyskland. Vil du være med å be 
Herren om at vi må få de ressurser 
som trengs til å gjennomføre disse 
planene? Vi ønsker å assistere alle de 
gjenværende om lag 250,000 jøder 
i Tyskland med å reise til Israel når 
de ber oss om det. Takk for alle dine 
bønner og øvrige støtte så langt!



Alt av bønn
Vi fjerner steinene

Gud handler. Han lager en vei 
der hvor det ikke synes å være 
noen utgang og Han har vendt 
desperasjon og frykt om til håp og 
lettelse. Når det blir utstedt visa 
på rekordtid, når finanser blir gjort 
tilgjengelig for de fattige familiene, 
slik at de blir i stand til å reise, og når 
øyne blir åpnet for at det begynner 
å haste; hva mer kan vi da si enn 
at Herren for visst svarer på våre 
bønner! De ganske dramatiske tall 
for aliyah som vi nå ser er virkelig en 
stor oppmuntring. Samtidig er de 
en påminning om behovet for å stå 
sammen i vedholdende bønn. Vær 
med å be for:

• Jødene som måtte flykte 
til Israel under dramatiske 
omstendigheter, mange uten 
å få med seg noen eiendeler. 
Be om at Herren må gi dem alt 
det de har behov for og at hans 
altomfattende kjærlighet må gi 
dem trøst etter alt det vonde de 
har gjennomlevd. 

• Styrke, beskyttelse og enhet 
for vårt team på kontoret 
i Jerusalem og for våre 
operasjonelle fiske-team når de 
yter praktisk hjelp til jødene. 

• At alle hindringer for aliyah blir 
fjernet, slik som i Venezuela hvor 
emigrasjonspolitikken stadig 

Elizabeth Webb 
Engage internasjonal 
Bønnekoordinator 

endres; i Argentina hvor det 
er restriksjoner på overføring 
av eiendeler og i Ukraina hvor 
det fortsatt er veldig vanskelig 
å reise. 

Krisetider er ikke 
den beste tiden for 
å forberede seg på å 
gjennomføre aliyah

I løpet av de siste månedene har 
Herren ledet oss i utvidelsen av vår 
tjeneste. Pete Stucken skriver at vi må 
ha en klar strategi ferdig til bruk når 
aliyah fra nasjonene med en større 
jødisk befolkning virkelig tar av. Vi ber 
om at dere står sammen med oss i 
bønn for:

• At Herren fortsatt må gi 
oss det vi trenger for denne 
strategien – praktisk, finansielt 
og åndelig/forbønn. 

• De nye kontorene og våre nye 
team. Be om Guds visdom, 
for gode relasjoner med de 
jødiske samfunn og at det 
praktiske ved å etablere nye 
kontor må fungere godt. 

• At den voksende globale 
antisemittismen må fungere 
som en ‘plystring’ — et kall fra 
Herren til det jødiske folk om å 
vende hjem (Sakarja 10:8) og at 
Ebenezer må være beredt til å 
hjelpe dem.

Oppfordring til  
global forbønn

Ettersom vi nå går inn i en 
forbønns-fase som fokuserer på 
våre nasjoners relasjon til Israel 
og jødene, er det viktig at vi søker 
Herren og er lydhøre overfor Hans 
veiledning for hvordan vi skal bli 
engasjert. Vær med å be om at:

• Herrens hånd må være tilstede 
over det første møtet til GPC (se 
nedenfor) i Polen. Be om trygge 
reiser for de som skal delta og 
om Hans beskyttelse over hele 
arrangementet. 

• Den Hellige Ånd må gi veiledning 
når grunnleggende bønneinitiativ 
blir besluttet.

• Alle dem som Herren kaller til 
å delta må være lydige overfor 
kallet.

En familie fra Moldova gjennomfører aliyah

Ebenezer Operasjon Exodus
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Denne 100-dagersperioden er 
en gudgitt anledning til å be for 
våre lands forhold til Israel og det 
jødiske folk.

Formålet med Global Prayer 
Call (GPC) er å benytte denne 
perioden til å rope ut til Herren om 
at våre land må velsigne Israels 
land og folk!  

GPC International Prayer 
Conference i Krakow/Auschwitz, 
Polen 25-29 januar 2015 markerer 
starten på dette initiativet av 
Harald Eckert fra Tyskland. 
Initiativet har tre hovedsponsorer: 
Ebenezer Operation Exodus, 
Christians  for Israel og the 
European Coalition for Israel.

Et kall til global forbønn

Avslutningen på GPC vil være den 
internasjonale bønnekonferansen 
i Jerusalem, Israel 10-13 mai 
2015. Det er mulig å kombinere 
denne konferansen og Ebenezers 
Operation Exodus Israel Tour 2015 - 
se  www.operation‑exodus.org 

Informasjon om GPC, 
bønnekonferansen, nyhetsbrev og 
bønneemner kan du finne på GPCs 
website,  www.100‑days.eu 

Harald Eckerts bok, Israel, the 
Nations and the Valley of Decision, 
kan lastes ned fra GPCs website, 
på engelsk, tysk og spansk. Den 
inneholder et bibelstudium om 
Guds kjærlighet overfor nasjonene, 

samt fruktene av deres adferd, 
fra 1. Mosebok til Johannes 
Åpenbaring, og hvordan Herren 
suverent har utvalgt Israels land og 
folk til å spille en helt sentral rolle i 
frelseshistorien til alle land. 

Jeg vil gjerne oppfordre deg til å be 
om Herrens ledelse for hvordan du, 

Våren 2015 skal vi markere 70-års dagen for frigjøringen av 
konsentrasjonsleiren i Auschwitz, samt 70-års dagen for 
slutten av Holocaust og 2. verdenskrig. Philip Holmberg

Nasjonal leder i Sverige

dine bønnepartnere og din menighet 
kan bli involvert i dette initiativet ved:
• Bønn (kanskje også kombinert 

med faste).
• Gjøre GPC og de 100 dagene 

med bønn kjent blant folk.
• Delta på bønne-konferansen i 

Krakow/Auschwitz. 
• Delta på bønne-konferansen  

i Jerusalem.  

Visjonen for Global Prayer Call  
er å få se at våre land slutter  
å kritisere og fordømme Israel og 
heller begynner å velsigne, trøste 
og støtte Israel! Bønn for aliyah  
og hjelp til jødene med å 
gjennomføre aliyah er i så måte  
et utmerket bidrag!

Blås i horn på Sion! Lys ut en hellig faste! 
Rop ut en høytidssamling! Samle folket, innvi 
forsamlingen! Kall de gamle sammen! 

Joel 2:15‑16 
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Herren holder sin hånd over dette 
landet og han benytter Israel Defence 
Forces (IDF) til å oppfylle sine løfter om 
beskyttelse. ‘Ingen av de våpen som 
blir smidd imot deg, skal ha fremgang’ 
(Jesaja 54:17) er et av de mange sikre 
løfter Gud har gitt til Israel.

Til tross for mange utfordringer, er vi 
vitne til at Gud bringer sitt folk hjem. 
Under den siste militære konflikten 
i Gaza, Operation Protective Edge, 
kunne leder av Jewish Agency - Natan 
Sharansky ønske et eget fly med olim 
fra Nord-Amerika velkommen til Israel. 
Han sa også at mer enn 3,400 nye 
olim hadde kommet de siste ukene. 
Med på dette flyet var mer enn 100 
ungdommer som var klare for å bli 
innrullert i IDF.

Det er et stort privilegium for vårt kontor 
i Jerusalem å hjelpe slike ‘ensomme’ 
soldater til å gjennomføre aliyah uten 
sin familie. Vi trøstet og oppmuntret 
Joshuas mor, som ble skadet under 

Han som beskytter Israel
Iris Goldman 
Kontoret i JerusalemSe, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter.’ ’ (Salme 121:4) 

Gjennom denne krevende tiden får kontoret i Jerusalem assistere 
olim og være vitne til Guds trofasthet mot Sitt folk.

Protective Edge. Vi gav praktisk hjelp 
til Ryan, som strevde med å få endene 
til å møtes ved hjelp av en spinkel 
soldatlønn. Disse ungdommene er 
med på å oppfylle slike herlige løfter 
som: ‘Ditt folk møter villig fram på ditt 
veldes dag. I hellig skrud kommer 
din ungdom til deg, som dugg ut av 
morgenrødens skjød’ (Salme 110:3).

Vi ble også rikt velsignet da vi kunne 
ønske velkommen den første aliyah-
gruppen på et fly fra Tyskland. Syv 
familier gjennomførte aliyah sammen. 
Her var også en studentgruppe 
som skal ta “Naale Programme” for 
høyskolestudenter. Dette er et treårig 

‘

stadium som tilbys i Israel. Etterpå kan de 
fritt velge om de vil gjennomføre aliyah. Selv 
om de kom fram tidlig om morgenen og 
prosessen tok flere timer, var det tydelig at 
disse familiene var lettet over at de nå var 
kommet hjem til Israel. Pris Herren!

Vi er vitner til at Herrens hånd beskytter 
og samler inn sitt folk – de gjør dem til 
en nasjon i Landet: ‘Si så til dem: Så sier 
Herren Herren: Se, jeg henter Israels barn 
fra de folkene som de dro bort til, og jeg vil 
samle dem fra alle kanter og føre dem til 
deres eget land. Jeg vil gjøre dem til et folk 
i landet, på Israels fjell, og en konge skal 
være konge for dem alle…’ ” ’ 
(Esekiel 37:21-22).

Tyske olim ønskes velkommen på Ben Gurion flyplass
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20th JULY – 3rd AUGUST 2015
for ages 18 – 35+
JOIN US TO SEE FIRST HAND 
WHAT GOD IS DOING!

www.engage-israel.org

Israelstur 2015
29. April — 10. May

Bønn på Jerusalems murer Besøk til Bnei Menashe

Besøk www.operation-exodus.org for flere 
detaljer, inkludert fullt tur program, samt 
for å bestille turen. 
Tur koordinator: Johannes Barthel    
info@ebenezer-international.de1795 US$

1590 US$*
TOUR PRICE

* price subject to change

PRIS  
FOR TUREN:


