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Steinhotellet i Negev 
- en attraksjon

Brig. 
General Moti 
Paz kommer 
til Norge              
side 2

Alvorlig motstand 
mot den messian-
ske menigheten i 
Ashdod     
side 6-7

Dette hotellet er flaggskipet 
i Isrotel-kjeden i Israel. 
Det ligger i Mispe Ramon 
på kanten av det store 
krateret.

Like ved ligger et 
observatorium som gir 
interessant informasjon 
om tilblivelsen av disse 
landformasjonene. 

Hovedveien midt over 
Negev mot Eilat går 
gjennom krateret.                                                                                
                                      Les s.5

Gullbryllup-
feiring i 
Israel   
side 4
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Samtidig som Brig.General Moti Paz kjempet på 
Israels sørflanke under Yom Kippurkrigen, rullet 

moderne russiske tanks fra Syria vestover Golan. 
Israel var ikke forberedt, og trakk seg tilbake. På kort 
tid hadde Syria tatt en stor del av Golan. Israel mistet 
både tanks og soldater. En israelsk offiser innrømmet 
at «ingen menneskelig makt kunne redde oss». 

Da plutselig stanser den syriske hær fremrykningen, 
soldatene hopper ut av tanksene og flykter tilbake til 
Syria.

De israelske soldatene erobret de syriske tanksene, 
og etter få timer var veien til Damaskus åpen for 
dem. 

Hva hadde hendt? Syriske soldater fortalte senere at 
under fremrykningen så de plutselig en veldig hånd 
som kom ut fra en sky på himmelen, og var rettet 
mot dem. Det skremte dem til retrett. 

Vi har også hørt andre forunderlige historier fra 
Israels kamp for å beholde landet sitt.

«Vi er realister, derfor tror vi på undere», sa David 
ben Gurion en gang. 

I henhold til Bibelens kronologi så er vi nå dypt inne 
i endens tid. I disse siste få årene som vi har igjen, 
tror jeg vi får se Guds almektige hånd til mange 
under for å redde sitt eiendomsfolk. 

Og vi som tror, er under den paraplyen, for vi er 
innpodet i «olje-treet» og har del i de samme løftene 
som Israel.  Vi kan bare se hvem som får motstand 
her i verden. Når nå rasende muslimer ødelegger 
vestlige ambassader p.g.a. filmen mot Muhammed, 
så angripes også kristne i disse muslimske landene. 
De assosieres på linje med Vesten, USA og Israel 
p.g.a. sin tro. 

Denne kampen må vi leve med, men vi kan regne 
med en Gud som gjør under. 

Da kan vi frimodig gjøre jobben; hjelpe der det 
trengs og få Guds velsignelse over livet.

TAKK til alle som er med i forbønn og gir 
pengegaver. Det hjelper mange. Gud velsigne dere.

Grethe

Leder:

Tidligere BrigadeGeneral 
Moti Paz kommer til 
Norge i midten av januar. 
Nærmere dato og steder  
annonserer vi senere. 
w B.G. Moti Paz satt 
nord i Sinaihaløya 
dagene før Yom 
Kippurkrigen i 
1973, og skulle 
tjenstegjøre med 
sine soldater der 
under helligdagene. 
Han hadde åtte 
tanks og 32 
veltrente soldater. 

For to år siden 
satt han sammen 
med undertegnede 
og Aud Asphaug 
(medlem i styret til 
Exodus Nord) på 
en kafe i Jerusalem 
sentrum med hvert 
sitt glass juice. 

Moti Paz har hatt 
samarbeid med 
Exodus Nord i 20 år. Dette 
nevnte jeg til han, og la til at 
jeg aldri har våget å spørre han 
om opplevelser i forbindelse 
med Yom Kippur-krigen. Jo, 
han kunne gjerne fortelle.. Og 
vi satt som fjetret i en og en 
halv time og hørte.

Tidlig om morgenen den 6. 
oktober i 1973 hørte han og 
hans soldater et merkelig sus 
i luften. Det var raketter som 
kom fra retningen Egypt. 
Fire raketter traff fire av 
stridsvognene og satte dem ut 
av funksjon, og åtte av hans 
beste soldater døde. Sorgen 
gjorde han kvalm, men de 
måtte prøve å finne ut av 
hvorfor tanksene ble truffet. 
Det elektriske anlegget hadde 
stått på i alle vognene, og nå 
var de raske og skrudde av i de 
resterende. De neste raketter 
traff ikke. Israel visste ikke da 
at Egypt hadde raketter som 
kunne søke opp det elektriske 
senteret i vognene. 

Moti og soldatene forberedte 
seg på flere angrep. De ventet 
ett etter middagstid, men det 
kom intet. Heller ikke etter 
mørkets frembrudd. Heller 

ikke neste morgen. 
Forsterkninger kom 
utpå dagen neste 
dag. Statsminister 
Golda Meir og 
forsvarsminister 
Moshe Dayan var 
«tatt på senga». 

Moti og hans menn 
bestemte seg for å 
angripe i stedenfor 
å gjøre retrett. De 
kjørte mot Egypt, 
men måtte forsere 
noen diker som 
bestod nesten 
av kvikksand. 
Moti kjente 
landskapet og 
unngikk dem. Hele 
tiden hadde han 
sambandskontakt 
med Dayan. De var 

uenige om veivalget vestover , 
men Moti kjente terrenget.

Før krigen hadde Egypt og 
Syria avtalt med Russland 
at FN ikke skulle koples inn 
dersom det gikk i favør av 
araberne. Da Moti med sine 
soldater stod noen kilometer 
fra Kairo, ble FN innkalt. 
Utenriksmin. Abba Eban 
gav beskjed om slutt på 
krigføringen. «Aldri har jeg 
tatt en beskjed så tungt», sa 
Moti Paz til oss. 

Det er skrevet bok om Moti 
Paz som foreløbig bare er 
på hebraisk. Han har mottatt 
høyeste militær utmerkelse. 

Moti Paz fikk i angrepet en 
hørselskade, og ble etter tiden 
i forsvaret leder for Jewish 
Agency i St. Petersburg. Der 
ble Exodus Nord kjent med 
han, og gav han norske busser 
og bussjåfører i arbeidet.

Grethe Tangen Olsen

Helten fra Sinai under Yom 
Kippur-krigen kommer til Norge

Tror vi på undere?

TIL NORGE: Brig. 
General Moti Paz 
kommer til Norge. 
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Familien er på vei til Israel
Denne familien er fra 
landsbyen Vasilyevka i 
Zaporosje-regionen i Ukraina. 
w Familien gjennomgikk en tragedie 
forrige februar. Da døde faren. Han 
hadde vært svært syk av kreft i ett år. 
Alle ressursene til familien ble brukt 
til medisiner, men faren greidde ikke å 
overkomme sykdommen. 

Nå satt Irina som enke med fem barn, 
uten eiendeler. Hun var skolelærer 
og fikk 280 dollar (ca 1.700 kr.) pr. 
måned. Det kunne de ikke overleve på. 
Hun hadde lite til mat og ingenting til 
klær. 

Som jødinne var eneste veien 
emigrasjon til Israel. Der ville hun få 
en god jobb, og barna ville få sosial 
beskyttelse, og staten ville gi henne 
en leilighet å bo i. (Det står respekt av 
Israel! GTO)

Likevel, etter begravelsen hadde Irina 
ingen mulighet til å betale dokumenter 
for utreise av landet. Hun trengte hjelp 
utenfra. Organisasjonen e-mailte oss.

Da hjalp vi. De er på vei til Israel. 

Familiene som vi presenterte i forrige 
nyhetsbrev, har også fått hjelp. Vi fikk 
inn penger spesielt til dem. 

I neste nummer vil vi fortelle om 17 

ungdommer fra Ukraina som er klar til 
å reise til Israel for et studieopphold, 
med tanke på å emigrere. Spørsmålet 
går til oss om vi kan hjelpe.

Israel trenger ungdom og barn, det er 
framtid for landet. 

Nå er tiden for å samle dem fra «de 
land som de ble spredd bort til», og 
Herren vil samle dem i sitt eget land. 

Vi trenger ikke be Gud om oppdrag for 
oss. Her er en glimrende oppgave. 

Grethe

OVER: Irina, 42 år, og hennes fem barn, Inna 16 
år, Igor 12 år, Yulia 6 år, Semen 4 år og Anna 8 
måneder. Damen til høyre har kommet for å hjelpe 
dem.

T.V.: Damen i stripete genser har kommet fra 
People Who Care (Folk som bryr seg), som er 
samarbeidpartner med Exodus Nord. Familien 
trenger fysisk hjelp for å kunne gjøre alle ting som 
trengtes før utreise til Israel.

Historien til Irina Ravikovich
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I mai 2012 skulle vi feire 
gullbryllup og vi bestemte 

oss for å reise til Israel.

Vi ønsket denne gangen å reise 
på egenhånd og reise på kryss 
og tvers av Israel, fra syd til 
nord og øst til vest. Oppleve 
mest mulig. Vi ville leie bil og 
klare oss selv.

Det ble en helt uforglemmelig 
tur.

Den første uken bodde vi i 
Ashalim, syd for Beer Sheva 
i Negev Ørken, hos Grethe 
Tangen Olsen og Exodus 
Nord, hvor vi var hjertelig 
velkommen.

Stedet er i den sydlige delen 
av Israel og vi ønsket å få med 
oss mest mulig av denne delen 
av landet og av severdigheter.

Her grenser Israel mot 
Middelhavet/Gaza, Egypt/
Sinai i, Rødehavet og Jordan.

Her er det mye å se og 
oppleve. Kan nevne 
kaktusfarm, Beduin 
bosettinger (arabere), Spa 
anlegg, Dødehavet, Masada, 
Eilat og Avadat National Park. 
(En fantastisk utsiktsplas 
med eldgamle ruiner. Dette 
hadde vært et stoppested på 
handelsveien mellom Fjerne 
Østen og Gaza) og mye, mye 
mer. 

Det som gjorde et sterkt 
inntrykk var å få se og oppleve 
gjenoppbyggingen av Israel. 
Oppleve hvordan ørken blir 
til bebolige oaser med vann, 
veier, hus, blomster og trær. 
Vi hadde en unik mulighet til 
dette da vi bodde hos Grethe/
Exodus i Ashalim. Vi beundrer 
Grethe for det arbeidet hun har 
og hun legger ned her.

Det hvite hus i Ashalim er et 
lyst og koselig sted å bo og det 
ligger beleilig til for utfarter 
herfra.

Ønsker oss tilbake så fort som 
mulig. Kan virkelig anbefales.

Negev ørken var en helt 
spesiell opplevelse. Vi ble 
aldri trøtte av den.

Fantastiske ”fjellformasjoner”, 
dype daler, oaser i ørken, og 
”vann som veller frem på tørre 
steder.”, Det må bare oppleves.

Den siste dagen vår i Ashalim 
reiste vi til Steinhotellet i 
Mispe Ramon sammen med 
Grethe. Der ligger det store 
krateret, det største i Israel 
og den 2.største i verden etter 
USA. Her dukket det plutselig 
opp en Steinbukk familie.

Steinhotellet må bare 
oppleves. Hele atmosfæren.

Steinhotellet ligger helt ute på 
kanten av et stup og utsikten er 
fantastisk.

Vi tok oss en kopp kaffe ute på 
terrassen hvor det var en helt 
spesiell bakgrunnsmusikk

Det var som vi ble satt 
tilbake i tid, til da Gud skapte 
universet. Her er det bare 
himmel og en mektig ørken. 
”Ut av intet skapte Gud alt det 
skapte”. Vi opplevde storheten 
i dette der vi satt og nøt det 
hele.

Det er et flott hotellanlegg med 
mange fasiliteter og hyggelig 
betjening.

Steinhotellet kan anbefales 
på det varmeste til feiring av 
”store dager/begivenheter”.

Vi vil takke Grethe for at 
vi fikk bo i det Hvite Hus i 
Ashalim og for gjestfriheten, 
også for guiding når vi trengte 
det.

Den andre uken bodde vi i 
Haifa. Herfra tok vi dagsturer 
til og langs grensene til  
Middelhavet, Libanon, Syria 
og Jordan, og ellers på kryss 
og tvers i den nordlige delen 
av Israel. Mye og se og 
oppleve.                                                        

Hilsen Kari og Arne Holtet.

RESTAURANT: 
Kari og Arne på 
restaurant i Eilat 
(øverst).

SHIVTA: Kari og 
Arne i Shivta. Ved 
det eldste kors som er 
funnet.

MØTET: Kari Holtet 
og Grethe på tur 
i området rundt 
Steinhotellet.

I ASHALIM: Kari 
og Arne Holtet i 
Ashalim.

Gullbryllupstur til Israel
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Dette hotellet er flaggskipet av 
turist-hoteller i Israel. Det er 
det nye steinhotellet ved det 
store krateret i Mispe Ramon på 
høysletta i Negev. 
w Bereshit betyr: « I begynnelsen...» Det 
er det første ordet i 1. Mos. i Bibelen. 

Hvorfor hotellet har fått dette navnet, er 
antagelig fordi en ankomst til hotellet 
gir en fantastisk opplevelse av stillhet, 
storhet ved å se ut over det store 
krateret som er delvis skremmende, og 
den utrolige variasjonen av lyset. Var 
«begynnelsen» slik?

Hotellet – og stedet Mispe Ramon ligger 
800 m over havet, og har et kjølig og 
komfortabelt klima selv midt i ørkenen. 
Hotellet har en unik form som passer 
til omgivelsene; den minste detalj er 
gjennomført.  Turistministeriet i Israel 
sier at det har en arkitektonisk design 
som mangler sidestykke. 

Hotellet er spinndyrt for overnatting. 
Derfor er vårt forslag å overnatte hos 
Exodus Nord i Ashalim, og så bli kjørt 
de 50 minuttene til hotellet for lunsj f. 
eks. For måltidene har vanlig israelsk 
restaurantpris. For seks personer eller 

mer bør en bestille på forhånd. Besøket 
er vel verdt, om så bare å ta en kopp 
kaffe på en av terrassene. Hotellet er 

nydelig og spesielt både fra inn- og 
utside. 

UNIKT: Hotellet har en unik form som passer omgivelsene. INNFELDT: En steinbukk rusler utenfor hotellet. 

Hotellet Bereshit i Mispe Ramon

VAKKERT: Hotellet er spesielt både fra inn- og utsiden. Foto: Kari og Arne 
Holtet. 
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Exodus Nords samarbeidspartner 
og leder for den hebraisktalende 
menighet i Ashdod, Israel Pochtar 
forteller at siden den store 
demonstrasjonen mot dem for to 
år siden, har det vært lite ro og 
fred fra de ultraortodokse i Israel. 
Menighetsmedlemmer har blitt 
plaga og rett og slett tyrannisert. 
Det gjelder også kvinner, barn og 
eldre. 
I begynnelsen av juli fant en av lederne 
i menigheten at ortodokse hadde gått til 
36 av naboene i boligblokka han bodde, 
med flygeblad om at han var «farlig» og 
«forkynte Jesus til jødiske folk». 

Dette var ikke hyggelig for familien, 
kone med to små gutter.

Eitan, visepastoren med sin familie 
fikk samme behandling samme uke i 
området der de bor. 

Vandalene sier åpent at målet 
er å forfølge dem siden de er en 
hebraisktalende menighet i Ashdod, slik 
at de må lukke og flytte ut av byen.

Noe de ortodokse pleier å gjøre er å 
klikke kamera i ansiktet på de som går 
inn i menighetslokalet, for å skape frykt 
og fornærme folk. 

Det ortodokse samfunn har åpent erklært 
krig mot de messianske, da sjefsrabbien 
i Ashdod gikk til den nasjonale TV-
stasjonen og sa de ville bruke alle 
midler for å sloss imot dem, arbeidet 
deres og nærværet deres i Ashdod. 

Motstanden har øket slik at hver fredag 
kveld når menigheten er samlet til 
ukens hovedmøte, står en stor gruppe 
ortodokse menn rett ved inngangsdøren, 
roper forbannelser over folk og hindrer 
biler å parkere. 

Som pastor i Beit Hallell har jeg blitt en 
kjent og hatet figur blant de ortodokse, 
sier Israel Pochtar. De ikke bare følger 
etter meg og min kone, de sender stygge 
ord over oss, gjerne med spytting. 

Vi har filmet alt dette, og har tenkt å gå 
til politiet med det. Advokaten vår sier 

at de har brutt åtte lover, hvorav noen 
kan gi opptil fem års fengsel. 

I slutten av august da jeg og familien 
kom hjem etter ferie, hadde hele 
nabolaget mottatt flygeblad med 
bilde av meg og min kone og vår 
hjemmeadresse. Folk ble advart mot oss 
som farlige misjonærer som prøver å 
omvende uskyldige jøder. 

Barna våre var så redde, gutten på åtte 
år og jenta på 16. Vår eldste er i det 
militære. Vi er klar over at livet er nå en 
ny realitet for oss. 

Dette vil ikke hindre oss i å fortsette 

arbeidet. Vi har blitt plassert i frontlinjen 
av Herren. Vi må stå opp og hevde 
vår rett, ikke bare for oss, men for alle 
troende i Israel som blir angrepet. 

Etter at sjefsrabbien i Ashdod gikk til 
TV og åpent erklærte krig mot oss, og 
«rense» Ashdod for nærværet av oss, 
har vi bestemt at vi ikke skal være stille 
lenger. Det første vi gjør er å la vår 
advokat skrive et brev til TV-selskapet 
og minne dem om brudd på lover når 
de på denne måten har latt slike trusler 
komme over lufta. 

Men midt i alt har Herren gitt oss glede 

Beit Hallell-menigheten i Ashdod

Messiansk menighet opplever forfølgelse
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w Exodus Nord støttet i flere år 
emigrasjonsarbeidet ut fra den 
messianske menigheten i Omsk. 

Vi kjøpte en minibuss til dem, 
og to ganger besøkte jeg stedet 
og utstyrte kontoret deres med 
nødvendige apparater, pluss betalte 
pass og reiser. 

Da den siste person i menigheten 
reiste til Israel, dro også pastorparet. 
Jeg kunne finne hos dem framme 
i Ashdod telefon/faxapparatet og 
filmapparatet fra Omsk.

Det var ikke lett for pastoren å 
starte menighet på nytt i Ashdod; de 
første årene ble vanskelige.  Men så 
kom en frisk ungdom inn i bildet, 
Israel Pochtar, og han fikk overta 
ledelsen. 

Det har vært interessant å følge 
med i utviklingen fra russisktalende 
menighet med tolking til hebraisk, 
og nå hebraisk tale med tolkning til 
russisk. Slik har utviklingen vært 
i Israel for de troende fra tidligere 
Sovjet. 

Hele denne tiden har Exodus 
Nord gitt donasjoner til denne 
menighetens fattigdomsbudsjett. 
Og Israel Pochtar takker oss med 
store ord. Menigheten har videre 
gitt humanitær hjelp til nabolagene 
rundt lokalet i den grad at de 
politiske myndighetene i Ashdod 
har merket seg det, og takker 
menigheten. 

Under det første fysiske angrepet på 
menigheten for to år siden, sendte 
kommunen politiet ned til vern, 
og det ble ikke gjort noe materiell 
skade på lokalet. 

Det er litt forunderlig for meg 
at denne menigheten som vi har 
fulgt hele tiden, nå tar støyten av 
motstanden i Israel mot evangeliet 
fra den ultraortodokse gruppen.    

Grethe

P.s.: Ashdod trenger fortsatt 
humanitær hjelp.

og fred, og trygghet for at vi kan stå for 
våre rettigheter. Vi vet at vi står i fronten 
for våre trosbrødre. Vi ser faktisk 
framover til å ekspandere arbeidet, for 
vi kjenner Guds plan. Og Han har sagt: 
«Du dekker bord for meg , like for mine 
fienders øyne». Vi vil fortsette å gjøre 
disipler, å dele ut evangeliet og hjelpe 
de fattige, sier Israel Pochtar. 

Og til slutt: «Vi trenger forbønn!».

Menigheten må også ha finansiell hjelp.

Grethe

Beit Hallell-menigheten i Ashdod

Messiansk menighet opplever forfølgelse

PASTOR-
PAR: 
Gershon 
og Ally, 
pastorparet 
fra Omsk 
som flyttet 
til Ashdod. 

Exodus Nord støttet humanitært 
denne menigheten  
fra før de emigrerte til IsraelOVER: Israel Pochtar 

sammen med viseordfører 
og ansatte i Ashdod 
kommune.

EKTEPAR: Israel Pochtar 
og kona (øverst t.v.)

T.V.: Ultraortodoks tar bilde 
av menighetsmedlemmer. 

FORSAMLING: Grethe i 
Ashdod-menigheten. Foto: 
Israel Pochtar.



Exodus Nord

8

P
ost- 

abonnem
ent B

A
dr.Returadr.:
Exodus Nord, 5307 Ask

- er en humanitær 
organisasjon som hjelper 
jøder fra ex-Sovjet å 
emigrere til Israel.

Adr: 5307 ASK
Tel: 56 14 14 11
Fax: 56 14 90 68
E-post:
exodusno@online.no
Hjemmeside:
www.exodusnord.org

Norge:
Postgiro: 7878.05.65135
Bankgiro:3630.07.10233

Sverige:
Postgirot: 54 35 17-7

Danmark:
Postbank: 000 858-6985

Israel:
Exodus Nord
P.B.67
85512 ASHALIM
Tlf: 00 972 8-6555 977
eller mob. 00 972 54 230 8681

Frivillig kontingent: 
Kr. 200.- pr. år

Daglig leder for Exodus 
Nord og redaktør for 
informasjonsavisen: 
Grethe Tangen Olsen

Takk for ditt bidrag!
Gud velsigne deg!

Takk til alle givere 
og forbedere for 
arbeidet vårt. Gud 
velsigne dere rikelig!

Israels Gud trenger oss mer 
enn noensinne. Han har 
sagt at den som hjelper den 
fattige, låner til Herren. Du 
som ikke har gitt noe på 
lenge, vi oppfordrer deg 
spesielt. Om få måneder vil 
vi kanskje se Esekiel kap 38 
og 39 bli en realitet. Derfor:
Støtt Israel og Be for 
Israel.

w For at du som giver skal 
komme inn under denne 
ordningen, er det en del 
forutsetninger som må på 
plass.
w Vi må ha personnum-
meret (11 siffer) til den som 
ønsker fratrekk for beløpet 
på skatten. Send person-
nummeret før nyttår. 
De som allerede har opp-
lyst oss om personnummer, 
er registrert og trenger ikke 
oppgi det på nytt. 
w Den som ønsker fratrekk 
på skatten, må huske å sette 
avsender, det vil si ditt eget 
navn, på girotallongen for 
hver innbetaling.

w Ektepar kan enten dele 
det innbetalte beløpet, 
sende penger hver for seg, 
eller føre skattefradraget på 
den ene.
Det er fortsatt slik at givere 
kan gi til flere organisas-
joner, og få tilsammen et 
fradrag på maks 12.000,-.
w Exodus Nord må ved 
årets slutt sende oversikt 
over inn-betalt beløp for 
hele året, på den enkelte 
givers navn med fødsel-
snummer, til skatte-kon-
toret.
Takk for din gave til 
jødene.

Skattefritak for gaver:

VOLONTØR: Har du lyst å være volontør i Negev?

Unik tur til Israel 18. - 21. mars 2013

w Brigadegeneral Moti Paz 
tar oss med til Emek ha 
Ela, dalen der kong Davids 
historie begynner da han 
vant over Goliat. Filister-
observatorium. Videre til 
grotter han skjulte seg i 
for kong Saul (Adolam-
grottene). Overnatting i 
Efrata (Betlehem). 

Kong Davids vannverk, 
koordinering med PA 
(palestinske autoritet). 
Til IDF (Israels militære) 
i Hebron, Herodium-
observatoriet i Judea-ørkenen. 

Susya ved Hebron, en gammel by fra det 
andre tempels tid. Overnatting i Susya. 

Maon og Edom-veien til ørkenen. 
Mamshit nasjonalpark og nabatèerne. 
Besøke lokale farmere i Arava. Fjellet 
Sodom v/Dødehavet. Overnatting i Ein 
Gedi.

Davids elv, Arugot, ved Dødehavet. 
Stedet for Bar Kochba-oppstanden.

Opp til Jerusalem.

P.s.: Meld deg på til Exodus Nord eller 
Bengt Ove Nordgaard, tlf. 95 09 22 26. 
Denne turen går bare en gang. Moti 
Paz kommer til – med sin bakgrunn- 
på uvanlige steder. Over alt åpnes de 
militære og politiske dørene for han. GTO

I Kong Davids fotspor

OVERNATTING: i Ein Gedi.


