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Ebenezer Emergency Fund  
International 
Ebenezer House 
5a Poole Road 
Bournemouth BH2 5QJ. UK

Telephone: +44 (0) 1202 294455 
Fax: +44 (0) 1202 295550

enquiries@ebenezer-ef.org

Operasjon Exodus er  et  redskap f ra Herren for  å oppmuntre og h je lpe 
det jødiske fo lk  t i l  å  vende t i lbake t i l  Israe ls land f ra landet i  nord og 
a l le  nas joner,  og forkynne Guds hensikter  med deres h jemkomst

Ebenezer har bønneledere og representanter over hele verden. Ønsker du å delta i 
bønnearbeidet for Ebenezer Operation Exodus, vennligst ta kontakt med leder av 
arbeidet i Norge. Se informasjon på denne siden.

Bønn og forbønn -  
Ebenezers hjerteslag

”På dine murer, du Jerusalem, setter Jeg vektere,
  De skal aldri være stille, verken om dagen eller om natten.
Dere som minner Herren, unn dere ingen ro!
  Gi heller ikke Ham ro før Han gjenreiser Jerusalem
Og gjør den til en lovprisning på jorden.” Jes. 62,6-7
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Alle artikler i denne publikasjonen Copyright C Ebenezer Emergency Fund International mars 2015.  Operation 
Exodus er den operasjonelle del av Ebenezer Emergency Fund International.  
Det begynte i 1991 med bare 3 personer, nå har vi representanter i 50 land over hele verden. Ebenezer Operation Exodus en kristen tjeneste for å hjelpe jøder tilbake til Israel



Bønn og forbønn er hjertet i 
tjenesten til Ebenezer Operation 
Exodus. Slik har det vært helt fra 

Ebenezer ble født på en internasjonal 
bønnekonferanse i Jerusalem i januar 
1991. Den Hellige Ånd har gjennom 
årene undervist oss om bønn og 
forbønn, og undervisningen fortsetter!

Slik har Herren gitt vekst til tjenesten. 
Han har gitt oss et ønske om å sette 
de andre høyere enn oss selv og søke 
enhet i Ånden slik at vi er villige til å lyde 
kallet om å forberede aliyah hovedveier 
for at jødene kan komme hjem! 

Når antisemittismen øker, må vi regne 
med at forbønnstjenesten kommer til 
å møte all den motstand Satan kan 
oppdrive. Men som Kingsley Priddy 
sier det: ”Når det gjelder ”Operasjon 
Exodus” vil djevelen ha tillatelse til å 
bruke all den motstand han kan greie 
å finne på mot dette. Men Den Hellige 
Ånd har allerede gjennom Guds kanaler, 
ved deres tro og lydighet, beseiret alt 
sammen, og ethvert våpen som fienden 
kan bruke for å hindre det fullkomne 
andre exodus fra å finne sted, er da 
allerede tilsidesatt eller brutt. Derfor vil 
han være uten makt til å hindre den 
mektige Åndens flodbølge når Hans tid 
er kommet for å fullbyrde Hans siste 
aliyah fra jordens fire hjørner - - ”

* Operasjon Exodus – Profetiene blir  
oppfylt – av Gustav Scheller, vedlegg 2  
(1. utgave 2012, utgitt av Ebenezer House, 
Bournemouth, UK.)

Ebenezer Operation Exodus – En 
kristen tjeneste for å hjelpe jøder  
tilbake til Israel

”Igjen kom Herrens ord til meg, og 
det lød slik: ”Jeremia, hva ser du?” 
Jeg svarte: ”Jeg ser en stav av 
våketreet.” Da sa Herren til meg:  
”Du har sett rett, for Jeg vil våke over 
Mitt ord så Jeg gjennomfører det.” 
Herrens ord kom til meg for andre 
gang, og det lød slik: ”Hva ser du?” 
Jeg svarte: ”Jeg ser en kokende 
gryte, og den vender åpningen hit  
fra nord.” Jer. 1,11-13.

I tillegg til at Jeremia så at 
mandeltreet blomstret (et uttrykk for 
årvåkenhet og aktivitet, det blomstrer 
på senvinteren), så han også en 
kokende gryte. Den symboliserer 
slaget som holdt på å bryte frem!  
Vi har lært at som vektere på muren,  
må vi basere bønnene våre på Hans 
eget ord! 

Ebenezer Operation Exodus er en 
forbønnstjeneste med et profetisk 
oppdrag. Arbeidet er basert på bønn. 
Ved forbønn - på tvers av nasjonene 
- forbereder vi aliyah hovedveier for 
det kommende exodus. Mens vi går 
fremover i enhet og lydighet, erfarer 
vi at Den Hellige Ånd former oss til 

et redskap av bønn for å samle inn 
Guds eget folk fra jordens fire hjørner. 
I denne forbindelsen har Herren 
minnet oss på Jes. 41,15-16:

”Se, Jeg gjør deg til en skarp og ny 
treskeslede med mange tagger. Du 
skal treske fjellene og smuldre dem 
opp. Haugene skal du gjøre til agner. 
Du skal kaste dem opp, vinden skal 
føre dem av sted, og virvelvinden skal 
spre dem. Du skal fryde deg i Herren 
og rose deg av Israels Hellige.”  
Jes. 41,15-16. 

I bønnene våre ber vi også om at 
Herren skal åpenbare Sitt kall til 
menigheten, at menigheten tar imot 
kallet og involverer seg i arbeidet for  
å hjelpe jødene å komme hjem. 

”Så sier Herren: Se, Jeg løfter Min  
hånd til en ed for folkeslagene, Jeg 
reiser Mitt banner for folkene. Da 
skal de komme med dine sønner på 
armen, og dine døtre skal bæres på 
skulderen.” Jes. 49,22.      

Ebenezer Operation Exodus En kristen tjeneste for å hjelpe jøder tilbake til Israel
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Ebenezer Operation Exodus er  
totalt avhengig av bønn og forbønn  
for at tjenesten skal utvikles og 
fortsette. Vi er klar over at denne 
tjenesten er en åndelig kamp, derfor 
har bønn og forbønn vært fundamentet 
i tjenesten helt fra starten av. Gjennom 
årenes løp har Ebenezer erfart at 
forbønn for at jødene skal vende  
tilbake til Israel, møter kraftig  
motstand fra demoniske krefter. 

Bibelen sier tydelig at aliyah er Guds 
verk. Det er HAN som bringer jødene 
hjem slik det står i Jes. 43,5-6:

”Frykt ikke, for Jeg er med deg. Jeg 
skal hente din ætt fra Øst, og Jeg skal 
samle deg fra Vest. Jeg vil si til Nord: 
”Gi dem fra deg!” Og til Sør: ”Hold  
dem ikke tilbake!” før Mine sønner 
tilbake langt borte fra, og Mine  
døtre fra jordens ende,” 

I denne kritiske tiden kaller Herren 
Ebenezer Operation Exodus til å stå 
i gapet og å samarbeide med Ham i 
det det profetiske ordet om at jødene 
skal samles inn fra hele verden, går i 
oppfyllelse. 

I Jer. 1,11-13 står det at Herren  
selv vokter over ordet Sitt for å 
gjennomføre det.


