Nyhetsbrev 5 – 2018, Årgang 24

FYLKESKOMMUNEN I NEGEV, ISRAEL TAKKER EXODUS NORD
Park i Ashalim til minne om Exodus Nords hjelp

Ved enden av husrekken på 9 hus som Exodus Nord
bygget for 14 år siden og gav til kommunen, har
kommunen laget en liten park. Den har de dedikert til
Exodus Nord for pengehjelp vi har gitt dem til forskjellige
prosjekter de siste årene.

TAKKEN FOR ALL DENNE PUBLISITETEN GÅR TIL
GIVERNE TIL EXODUS NORD. UTEN DERE VILLE
INGENTING SKJEDD! GUD VELSIGNE DERE!
Send en gave til arbeidet. Da er du inne på giverregisteret
vårt og får tilsendt nyhetsblad annenhver måned.

«DITT NAVN SKAL BLI HUSKET IBLANT MITT FOLK» Esaias 56,4
Å få en slik oppmuntring fra Israels største
landkommune var for oss i Exodus Nord rørende.
De har mer enn nok å tenke på.
Det verste trykket kommer fra naboene ved
Israels grenser; og dessuten fra den politiske elite
i verden. Bibelen sier noe om at utlendinger blir
husket i Israel.

I Esaias 56,4 står hva Gud kan si til utlendinger hvis de ærer
Han ved å holde Sabbaten, og hvis de gjør det gode og
trofast holder Guds bud. Da skal navnet deres bli husket i
Guds tempel og mellom Hans folk. «Du vil ikke bli glemt».
Jødene har ofte gjort bruk av å takke ved å skrive «ett evig
minne» for de som har hjulpet dem. Nå har også Exodus
Nord fått et slikt minne.

Les interessant artikkel om Josefs vakre kone, egyptiske Asenat side 3 – 5.
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Anerkjennelse fra fylkeskommunen i Negev.

Under krigen med Gasa sommeren 2014 sendte
Exodus Nord 100.000,- norske kroner for at Negev
kommune kunne hente barnefamilier fra området
rundt Gasa, og innkvartere dem på skoler og hos
familier i Negev.
En rakett falt ned innen Negev kommunes grenser,
og vi fikk en bit av den på glassfat. På glassfatet er
skrevet en takk for omsorgsfull hjelp.

MINNESTOLPE VED FYLKESKOMMUNEHUSET I NEGEV
Her er satt opp en stolpe med avstandsberegninger til viktige og betydningsfulle steder
for kommunen. Her har også Bergen i Norge fått
plass. (Exodus Nords norske organisasjon ligger
ved Bergen, Vestlandets hovedstad).
Men hvorfor Plonsk? Har kommunen forbindelse
med den lille byen sør i Polen? Stor var
forbauselsen ved oppdagelse av at denne lille
byen er fødebyen til David ben Gurion. Og Israels
første statsminister har i høyeste grad tilknytning
til Negev.

Denne overrekkelsen skjedde under et rådsmøte
høsten 2014 der alle etatsjefene var sammen med
fylkesstyret i Negev.
Fylkesordfører Shmuel Rifman ville gjøre ære på
Exodus Nord ved å fortelle om hjelpen vi gav.
Han understreket at vi hjalp dem mens store deler
av den politiske eliten i Europa anklaget Israel.
Exodus Nord forstår konflikten, konkluderte
Rifman. (Han fungerte også som kommunalminister
i flere år). På bildet ser vi også visefylkesordfører
Raz Arbel som sitter til høyre.
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Josefs vakre kone, egyptiske Asenat – hvem var hun?
Josef i
palasset i
Egypt.
Han
venter på
en brud.

Asenat
kommer
frem fra
ørkenen.

Det har falt (jødiske) rabbinere tungt for brystet at Josef tok en hedensk kvinne til ekte, en hamitt, fra
det mørkhuda folket i gamle Egypt. Og hun var datter av en hedensk prest. Hennes to sønner med Josef,
Manasse og Efraim ble patriarkene til to av de tolv stammene til Israel.
Josefs egyptiske kone var en flau sak i den jødiske historie. Sara var en hebreer som sin mann Abraham,
og sønnen Isak fikk en brud fra sitt eget folk. Rebekka og Isak klaget over at Esau tok hedenske kvinner
til ekte, mens Jakobs koner var hebraisk semitter.
Men Josefs ekteskap syntes å være et brudd på den etniske troskapen. For å rette opp det ukomfortable
ved at Asenat ble stammor med sine hedenske gener, supplerte rabbinere en historie der det sies at
Asenat var datter til Dina, søster til Jakobs tolv sønner, og at hun på mirakuløs vis kom til Egypt, til
Potifars hus der Josef fant henne. For rabbinere var det viktig å understreke at jøder gifter seg med
jøder. Asenat var i virkeligheten en skjult datter av Israels hus, sa de.
Men – denne fantasifulle fortellingen motsier historien fortalt i Mose-bøkene (Torahen). Torahen sier at
Asenat er egyptisk, hennes far er egyptisk, og Josef ekter henne fordi han ikke ser noe håp om å bli
gjenforenet med familien sin. Josef kalte sin eldste sønn Manasse som betyr «Glemsel», fordi han hadde
glemt sin fars familie. Den andre sønnen ble kalt Efraim som betyr «Dobbel frukt», fordi Gud hadde gitt
han to sønner.

Asenat, datter av Egypt
Men det finnes en annen forklaring til Josefs brud, kanskje eldre enn rabbinernes. Den forklaringen
kommer fra en gresk-talende jødisk person fra 1. århundre e. Kr., boende i Aleksandria i Egypt. Han
skrev boken «Josef og Asenat». Denne forfatteren hadde trolig sett mange hedninger vende seg fra
hedensk tilbedelse til Abrahams Gud, og sett folk fra mange nasjoner som hadde bundet seg selv til
Israel som proselytter eller konvertert. De fikk en dyp pasjon for hebreernes Gud, og pressa seg sammen
med jødene i den store synagoge i Aleksandria. Disse gudfryktige hedningene gjorde Guds familie rikere.
I boken om Josef og Asenat gir denne forfatteren et inntrykk av Asenats karakter som vennligere mot
hedningene enn det rabbinerne viste. Boka er en erotisk kjærlighetshistorie. Asenat er portrettert som
en uvanlig vakker ung kvinne som er overgitt til tilbedelse av Egypts hedenske guder. Da hun legger sine
øyne på Josef, blir hun så betatt av hans storhet at hun uttrykker: «Jeg visste ikke at Josef er sønn av
Gud». Hun prøver å søke favør hos Josef, men han irettesetter henne for de falske guder hun tjente.

4

Hun ble full av skam, og tok valget å ødelegge avgudene, satte seg
i sekk og aske i syv dager og kalte på Josefs Gud.

Bilde: Josef irettesetter Asenat.

I løpet av disse syv dagene viste en himmelsk mann seg for henne.
Han var beskrevet som en mann lignende Josef, bortsett fra ansikt
og øyne som lynte, hår som en brennende fakkel og føtter og
hender som flammer. Den himmelske Josef-mannen er lik
Menneske-sønnen i Daniels bok. Josef-mannen taler til Asenat og
sier: «Vær ved godt mot. Ditt navn er skrevet i Livets bok i
Himmelen. Fra i dag vil du bli formet på ny og gjort levende igjen.
Du vil spise det levende brødet og drikke den velsignede kopp av
udødelighet, og salve deg selv med uforgjengelighetens salve.

Navnet ditt skal ikke lenger være Asenat, men «Tilfluktens by», for på grunn av deg skal mange nasjoner
finne tilflukt hos Gud, den høyeste. Under dine vinger skal mange folk finne skjul, og bak dine murer vil
de være som gir seg selv til den høyeste Gud, og omvender seg».
Asenat ble stammor (matriark) til to av de største Israels stammer som ble bortført til Assyria i år 722 f.
Kr. og senere spredd i alle land. Deres tro på Israels (Jakobs) Gud lærte hedningefolkene å vende seg til
den høyeste Gud.
Etter møtet med den himmelske «Josef-mannen» ble Asenat en tilbeder av Herren Israels Gud. Hun
bekjente sine synder, vasket asken av seg, kledde seg i en brudekledning og ventet på sin kjære Josef.
Josef hadde i mellomtiden bedt for sin hjertevenn. Bønnen uttrykte håp om voksende tro på Israels Gud;
håp om å bli født på ny og bragt inn i Guds familie. Josefs bønn: «Herre, min far Israels Gud, den
Høyeste, den mektige av Jakob som gav liv til alt, og kalte fram lyset fra mørket og livet fra døden. Må
du Herre, velsigne denne jomfru og fornye hennes ånd. Form henne ny ved din skjulte hånd, og gi henne
liv igjen ved ditt liv. La henne bli en av ditt folk som du har valgt før noe var til. Og la henne komme inn i
din hvile som du har forberedt for dine utvalgte».
Farao i Egypt
sendte bud
etter Asenat
med disse
ordene:
«Herren,
Josefs Gud
har valgt deg
som brud for
Josef, fordi
han er den
førstefødte
sønn av Gud.
Og du skal bli
kalt datter av
den
Høyeste».

Josef og
Asenat gifter
seg etter
Asenats
bekjennelse
til Josef: «Din
far Israel er
også min far».
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Asenats nye navn
Boken «Josef og Asenat» er et viktig arbeid fordi
den presenterer Josefs og Asenats karakterer slik
de høyst sannsynlig ble sett av de messianske
jødene i det første århundre. Josef representerer
en messiansk person. Den himmelske «Josefmannen» gir Asenat å spise fra «livets brød» og
drikke «den velsignede kopp av udødelighet».
Dette henviser til nattverden, Jesu siste måltid.
Josefs karakter blir presentert som både himmelsk
og jordisk. Asenat har vendt seg fra hedenskapet
og til å tilbe Israels Gud, noe som drar parallell til
kristnes bestemmelse i livet. I motsetning til
rabbinernes forklaring om Asenat, så finner denne
forfatteren Asenats hedenske rot.

Bilde over: Asenat og Josef har giftet seg og fått sitt
relieff-bilde på veggen i Palasset i Egypt.

Han ser i henne en modell for framtidig tro på Israels Gud. Asenat blir en bibelsk matriark for hedninger
som søker legitimitet i Israel.
Asenat er en prototype på moabitten Ruth. Hun er en hedensk datter av et folk som har forbud mot å
gifte seg inn i Israel-folket. Begge gjør en klar deklarasjon av omvendelsen sin. Asenat er bragt inn i Israel
gjennom giftermål med en Forløser-Messiansk karakter, noe også Ruth senere blir. Gjennom samfunnet
med Josef blir hun brud av «Guds sønn» og datter av Den Høyeste. Hun fikk navnet «Tilfluktens by».

Asenat – hvem er hun egentlig?
De to tolkningene av hvem Asenat er, er motsigende. Den første lar henne være innen Israel fra
fødselen av. Den andre åpner for hedninger som ved tro tar imot Israel Gud. Hvilken tolkning er riktig?
Det avhenger av hvem en spør; ingen av tolkningene hviler på reell historie. De to versjonene av Asenat
gir spørsmål som mange jøder og ikke-jødisk troende sitter med.
Hvilken Asenat representerer de ikke-jødisk troende? Er disse troende «datter av Dina» som forsvant og
ble en glemt israelitt oppvokst i et hedensk miljø, uvitende av sin sanne israelske identitet, helt til det
ble åpenbart for dem gjennom deres frelse og undervisning av «To-hus-teologien» (Israel og Juda)? Eller
er troende (kristne) lik folk utenfor Israel-nasjonen som hodestups blir forelsket i «israelitten Josef»,
avsier sin hedenske identitet og klynger seg til «Josef» og hans Gud? Kanskje var det Israels Guds tanke å
fortelle hedning-folkene at det er plass i «det ekte oljetreet»?
Josef synes å være bilde på Yeshua (Jesus) – den virkelige Forløseren. Som Jesu brud er vi hans Asenat.
Og som Asenat er vi bragt inn i Israels familie gjennom vår ektemann. Asenat viser «Skjulestedet» til alle
som vender seg til Israels Gud.
Josef var, som Jesus en tid sammen med sin familie, men ble mistrodd, hånet, solgt eller drept. For en
lang tid ble de borte fra sin israelske familie. De var ikke mer… Men en dag søkte brødrene, og de fant
Josef som Frelseren på sin vei til døden, sultedøden.
En dag, i Guds time, finner Israelfolket han som redder og frelser dem, og de skal gråte sårt over Ham.
Men Han skal, som Josef, gi seg tilkjenne, ta imot dem og gi dem et liv utenfor alle jordiske forestillinger.
For- så høyt elsket Gud verden…
Grethe
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Israel, september 2018:

Israels nyttår, Rosh HaShana og Basunens Fest, Yom Teruah
I Mose-bøkene ser vi at Gud gav forordning om Nyttåret til våren den 1. i måneden aviv.
I løpet av tiden jødene var bortført til Babylonia, ble de kjent med de babylonske hedenske fester, og det viste seg
at nyttåret der var sammenfallende med jødenes Basun-fest.
Den nåværende to dagers feiring av Yom Teruah kan være at varden som ble tent i Jerusalem første fest-dagen,
og tent videre på alle varder helt til Babylon, tok mer enn en dag før de bortførte i Babylon fikk vite at nå var
høytiden begynt. At selve flyttingen av nyttåret formelt fra påske-tiden til Yom Teruah-høytiden fant sted på 300tallet e. Kr., kan ha betydning med at rabbinere ville utslette fakta om Jesu død og oppstandelse som begynnelsen
til nytt år, nytt liv. (En gruppe med messianske jøder i Jerusalem har begynt privat å feire nyttår ved påsketider, og
uten tvil vil Messias –når Han kommer - sette fest-tidene i henhold til Mose-bøkene).
Ved Yom Teruah-høytiden sier Bibelen at en ikke skal arbeide, men vente på Herrens signal. Da baunen lød under
Tempelets tid, måtte alle skynde seg til Tempelet til fest, for dørene ble lukket tre timer etter basunlyden. Denne
kjente festen (for jødene) var det Jesus tok utgangspunkt i da han snakket om de ti jomfruer, der bare fem hadde
olje på lampen. De fem ukloke kom ikke inn til festen. Jesus dro parallell til sitt komme.
Under basunens høytid, da sjofarene lød ble Jesus/Jeshua fra Nasaret født, og kristne kilder mener at Han skal
komme tilbake til jord som Kongenes Konge og Herrenes Herre under samme fest. Han skal sette sine føtter på
Oljeberget. Da skal «hvert øye se Ham».

Forening av Guds Hus: Israel/Efraim og Juda
Dette nye året –tror jeg – vil gi en ny giv/framgang i forholdet mellom ortodokse jøder og kristne. Det er
interessant å høre ortodokse jøders meninger om kristne og kristendommen. Da er personen Jesus sentral.
Mange ortodokse jøder ser Jesus som svikeren som forkastet sin jødiske tro, dro høyst sannsynlig utenlands, og
opprettet en annen religion. (Dette kom fram i en spørreundersøkelse i Israel nylig). Resultatet av dette sviket fra
Jesu side, sier ortodokse, er årsaken til forfølgelsen av jødene opp gjennom tidene. Når vi da i samtale med jøder
sier at vi tror på Jesus, blir mange jøder minnet om deres fortid, da «kristne» (Korsfarerne, inkvisisjonen,
holocaust…) ødela og drepte i Jesu navn, og avslutter samtalen. La oss derfor kalle Jesus for Jeshua, hans
hebraiske navn, når vi snakker med jøder. Da blir de minnet om frelsen. For Jeshua betyr Frelse.
De siste ti-års utvikling har nok forbauset jødene når det gjelder det positive forholdet til de evangeliske kristne.
«De er våre beste venner», sier Statsminister Benjamin Netanjahu. Ord som «kristne sionister» er på arenaen.
Denne bevegelsen blant kristne viser tråden til profetiene i Gamle Testamentet, den bibel som Jesus hadde å
forholde seg til og som Han leste ifra i synagogen på sabbaten. Han pleide å være der – som god jøde.
Profeten Hosea 1,8 forklarer at det skulle komme en tid da Gud skulle legge et slør over jødenes øyne, og
åpenbare skriftene for hedninger som ikke hørte til Han folk. Dette har pågått nå i to tusen år. Og nå er tiden til
foreningen av jøder og kristne, så de som ikke var Gud folk, kan kalles Guds Folk.
Dette forstår eller aksepterer ikke jødene generelt ennå. Guds strategi for å fjerne jødenes slør- tror jeg – er at vi
viser dem gode gjerninger så de kan se at vi har et fundament i «skriftene» (Mose-bøkene og Profetene). For:
Trøst mitt folk, sier Gud.
Israel/Efraim ble tatt i asyl til Assyria, og siden spredd til alle land. Troen på Israels Gud ble tatt med, så jødene må
finne oss i alle land, med eller uten jødiske gener. Apostelen Paulus sier klart at Den Hellige Ånds implantasjon i et
menneske er vårt nye DNA, til stor gledelig forandring. Jødene vil kunne se våre jødiske røtter.
Rundt på kloden popper den ene forsamling opp etter den andre som forstår sitt opphav, og feirer Guds høytider.
Gud får svar på bønnen i Jer. 3, 18 og Ezek. 37, fra vers 15, så Judas hus kan gå sammen med Israel/Efraim. Må
dette nye jødiske året gi en fortgang i erkjennelsen av dette broderskapet.
Grethe
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«DITT NAVN SKAL BLI HUSKET IBLANT MITT FOLK»
Barnebasseng i Ashalim

Barnahageskilt i Ashalim

Bilde: Leder i landsbystyret i Ashalim,
Itai Divinsky holder et skilt sammen
med Exodus Nords leder Grethe
Tangen Olsen ved barnebassenget i
Ashalim.
Saken er at Exodus Nord har donert
ca. en halv million norske kroner for å
bygge et høyst tiltrengt badebasseng
for barna på stedet.
Ved siden av barnebassenget ligger et
vanlig stort 25 meters basseng som vi
også kan bruke i sommerhalvåret.
Området blir også brukt til feiring av
begivenheter som konfirmasjon,
runde dager eller nasjonale festdager.
Bilde: Over døren til barnehagen i
Ashalim vises flere skilt.
Det er disse som har donert til
bygging av barnehagen. Vi ser Exodus
Nord sitt logo nummer to fra venstre.
Befolkningen øker hele tiden i
Ashalim. Siden Israels militære IDFkontorer flyttet sør til egen by i
Negev, har flere sjefer flyttet med
sine familier til Ashalim.

OLIVENPARK VED EXODUS NORDS GJESTEHUS
I olivenparken med 47 oliventrær som er plantet av norske
israelvenner ved Exodus Nords gjestehus, har fylkeskommunen
i Negev satt opp en minneplate med Exodus Nords logo.
Exodus Nords logo står også andre steder for eksempel på
ambulansen vi var med og gav donasjon til. Denne ambulansen
står i Sde Boker og har allerede gitt hjelp til innbyggere som
hurtig må til sykehus i Beer Sheva.
To hus for immigranter i Sde Boker som vi har helfinansiert har
også fått vår logo.
OBS! Pass på at du ikke mister nyhetsbladet fra Exodus Nord. Det koster å produsere og sende i posten.
Så hvis du ikke har gitt en gave til arbeidet på flere år, så må vi dessverre slette deg fra registeret. Hvis
du for fremtiden vil ha tilsendt nyhetsblad, så gi en gave til prosjektene våre, eller NOK 250,- til dekning
av kostnadene.

Kontakt oss for besøk med informasjon til din gruppe eller menighet.
Følg med oss på Kanal10 Norge, lørdager kl 21:30 og søndager kl 09:30
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Besøk gjestehuset til Exodus Nord i Ashalim, Negev
Det norske gjestehuset i Ashalim
kan ta imot 10+ gjester. Utover det
har vi kontakt med utleier av sandigloene – runde hytter i sanden nær
ved. Ta buss eller tog til Beer Sheva,
og buss 44 eller taxi videre til
Ashalim.
Alle soverom har eget bad,
aircondition, TV og egen hageflekk.
Internett. Ring eller send mail til
huset for besøk.
Pris pr. person pr. natt m/frokost 200
Shekel. Betaling i Shekel.
Gjestehuset i Ashalim er åpent i julen 2018.
Norwegian begynner direktereiser fra Oslo til Israel den 1. oktober i år. Videre kan man ta tog og buss
fra Ben Gurion til Ashalim (2 timer) og buss fra Eilat til Ashalim (2-2,5 timer). Ta en uke hos oss på den
flotte høysletten som Negev er. Opplev det beste klimaet i landet.

Opplevelser og severdigheter i nærheten:
Abrahams brønner i Beer Sheva og området Kadesh Barnea ved den Egyptiske grense, militærcamper,
farmer som serverer mat til de som kommer innom, interessante gamle ruiner som Shivta og Avdat,
David ben Gurions museum og grav, krigsmonumenter og dagens vitale liv med bygging og utvikling av
ørkenen som det store nye tårnet med solcellene utover ørkenen. Gode bademuligheter i fellesbasseng i
Ashalim i sommerhalvåret, eller hele året i den store SPA-en nær ved eller i kibbutzen Mashabim.
Ta en tur på kamelryggen eller kjør sand-board. For ikke å snakke om ørkensafari. Negev har blitt
rangert som nummer 2 på verdensliste når det gjelder interessant område.

Besøk oss på facebook.

Gjestehuset er åpent i julen 2018

Se film fra krigssonen i Ukraina, tatt av People Who Care på vår web-side.
Redaktør for bladet: Grethe Tangen Olsen
Skattefritak for gaver i 2018 fra NOK 500 opptil NOK 40.000. Vi trenger da
personnummeret ditt. Husk å skrive ditt fulle navn og adresse på giroen når
du gir gaver.

Februar månedsattraksjon:
Nær Ashalim kommer
nydelige lilla Iris-blomster
opp av ørkensanden.

Norge: Storekleiva 7, 5307 ASK, tlf.: 56-141411, www.exodusnord.org e-mail: exodusno@online.no,
Bankkonto: 7878 05 65135, Organisasjonsnummer: 970 916 083
Sverige: Kontonummer: PlusGirokonto 54 35 17-7
Israel: Exodus North R.A. Israel, Etrog street 52, P.o.box 67, 85512 ASHALIM, Tlf: +972 8 6555 977
Mob.: +972 54 230 8681 e-mail: exodusnordashalim@gmail.com
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