Tirsdag 14.juni arrangerte Israels venner sammen med menigheten Moria møte i Filadelfias
lokaler.
Vi fikk besøk av et team fra Ebenezer Operasjon Exodus som var på Europaturne i
forbindelse med Pinse/Shavuot.
Ca 60 frammøtte fikk oppleve iovsang og tale fra teamet under ledelse av Johannes Bartel.
Han ble tolket av John Olav Østhus som har vært aktiv i organisasjonen i Norge.
Organisasjonens hovedmål siden den startet i 1991 da Jernteppet falt, var å hjelpe jøder
hjem til Israel. De har hatt studieprogram for unge jøder i Israel, og mange av disse har fått
familiene til å bosette seg der.
Krigen i Ukraina ble en rystelse for vår tjeneste, sa Bartel, som fortalte og viste film og bilder
fra arbeidet.
Da krigen startet sendte de 6 personer til Polen like ved grensa til Ukraina, der tusenvis av
flyktninger befant seg, og fikk på guddommelig vis leie et helt hotell. De kjøpte minibusser
og biler til å kjøre inn i Ukraina for å hjelpe. Leger fra Israel var de første som kom dit! Fikk
også en base der, og mange Bibeltroende kristne kom og tilbød hjelp.
Johannes Bartel fikk selv spesialtillatelse til å reise inn, og det var sterke bilder han fikk dele
med forsamlingen som kvitterte med en god gave til arbeidet!
To tusen personer pr mnd får hjelp fra Ebenezer. Det tar 7 mnd for å få nødvendige papirer.
Ukrainere må reise via Russland for å komme til Israel nå, det sier seg selv at det er
krevende.
Bartel oppfordret til å velsigne, ikke frykte, og fortsatt stå med i arbeidet for at jødene skal
komme hjem til Israel!
Evy Berge akkompagnert av sin bror sang også for oss, og det var enkel servering og salg av
bøker og produkter etter møtet.
Liv Kristin Larsen innledet med å fortelle at hun hadde vært med på team tidligere.

