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Det jødiske JUBELÅRET begynner 14. september i år
I henhold til 3. Mos. Kap. 25 blir hvert 50. år et jubelår for landet og folket. Det året skal det verken
såes eller høstes; jorda skal ha hvileår, slik det er påbudt at hvert syvende år skal ha. I jubelåret
kan jordeiendommer bli innløst, fanger bli frigitt og gjeld ettergitt.
Siden jødefolket har vært utenfor sitt eiendomsland i 2.000 år har ikke jubelårene vært markert i
historien. Men enkelte rabbinere har pekt på at år 1917 måtte være et jubelår, likeså 1967 da det
skjedde betydningsfulle hendelser for jødefolket. (Henholdsvis Balfour-erklæringen og Jerusalem
på jødiske hender). Disse tallene ble pekt på av Rabbi Juda benSamuel som levde før den tiden.
En rabbiner som jeg snakket med i sommer i Israel var usikker på de riktige årene for jubelårene,
mens regjeringen Netanjahu klubba igjennom ettergivelse av gjeld til 20.000 fattige familier for
dette året Israel nå går inn i. Jubelåret varsler en ny tidssyklus. Rabbinere hevder at jubelåret er et
dobbelt-år som dekker både det 50. året i utgående syklus, og det første året i den nye 50-års
syklusen.
Den 13. september i år går det 49. året i syklusen ut. Det er den 29. elul i jødisk kalender. De siste
7-års perioder har endt med økonomisk krise i flere land; annonsert den 29. elul både i 2001 og i
2008. Hva som kommer nå 13. september, vet vi ikke. Forunderlig er det at NASA annonserer svart
sol kommende 13. september. Tegn i sol, mener bibelforskere kan peke på begivenheter i
hedningenasjonene, og tegn i månen begivenheter for Israel. Under kommende løvhyttefest den
28. september vises månen rød.

Exodus Nord ettergir byggelån i Israel for 2 millioner kroner
I løpet av de siste ti år har Exodus Nord gitt byggelån til 12 familier i Negev. Kommunens ledelse
har vært inne i bildet når det gjelder behov. Situasjonen nå er at de fleste av familiene kommer
heller dårlig ut hva gjelder inntekt. Derfor kan disse få en lettelse i byrden ved å få ettergitt en del
av gjelda.
Undertegnede har i løpet av de siste par årene tenkt på om låntakerne våre er klar over mulighet
for ettergivelse av lån i henhold til 3. Mosebok. Vi har ikke hørt noe fra dem, så det blir nok stor
forbauselse når vi kommer med frigivelsesbrevet. Nå har vi sjansen til å ta 3. Mosebok det
25.kapittelet til etterretning. Sjansen er heller liten neste gang – om 50 år. Jeg tror Israels Gud vil
bli glad.
Grethe
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De jødiske emigrantene i øst-Ukraina takker Exodus Nord
Brev fra Ukrania;
«Jeg finner ikke ord når jeg skal uttrykke takknemligheten de jødiske emigrantene føler når de får
hjelpen fra Exodus Nord. Vi vil takke alle giverne og ledelsen i Exodus Nord spesielt for at dere ikke
lar emigrantene møte smertene ved å bli kastet i fortvilelsens avgrunn i krigen og ødeleggelsen av
øst-Ukraina. Takket være hjelp fra Exodus Nord kan de jødiske emigrantene starte på veien til sitt
hjemland Israel, og gjøre veien lettere og kortere»
De beste ønsker og velsignelse, Tatiana, leder i People Who Care, Ukraina

To immigrantfamilier fra Mariupol
Mariupol fortsetter å være en av de mest omstridte
stedene i det østlige Ukraina. Det er ukrainsk
territorium og har ikke noe ønske om å bli en del av
Russland. Lørdag morgen, 25. januar 2015, prøvde
ukrainske separatister å skremme befolkningen ved
å skyte mot sivile innbyggere i deres hjem, butikker
og på markedsplassen. Mange sivile ble drept.
Fredsavtalen som ble undertegnet en stund senere,
har ikke gitt befolkningen garanti for deres
sikkerhet. I stedet venter de, med økende frykt, på
en eller annen form av angrep. Grøfter, som folk har
gravd med sine egne hender, vil ikke redde dem fra
separatistenes ønske om å angripe Mariupol. Denne
byen er altfor dyrebart fra et økonomisk synspunkt,
og har havn mot Azov-havet, en del av Svartehavet.
Byen har en veldig strategisk beliggenhet både for
Ukraina og Russland, og det burde være i deres
begges interesser å ivareta den. Dessverre kommer
verken separatister støttet av Russland, og heller
ikke ukrainerne til å stoppe krigen. I stedet samler
begge sider opp sin militære makt. I denne
konfrontasjonen er innbyggerne i Mariupol rett og
slett fanget. Ingen ønsker å være kanonføde. Det er
derfor mange mennesker forlater byen før
våpenhvilen tar slutt.

Familien Kotov

Familien Slezov

Familiene Kotov og Slezov har også forlatt Mariupol. De tror ikke på et fredelig liv i sin hjemby.
Hvis de millitære ikke vil finne noen politisk løsning, vil Mariupol lide samme skjebne som andre
ødelagte ukrainske byer. Begge disse familiene har forlatt sine hjem og alle sine eiendeler. De
kunne bare ta med litt, det som kunne bæres i en overfylt buss. Det var frustrerende å forlate den
varme kystbyen ved det deilige Azovhavet. Likevel ønsket de å redde sitt liv.
Det er umulig å slå seg ned og starte fra bunnen av på et annet sted i Ukraina hvis du ikke har noen
midler til å kjøpe et nytt hjem og ingen sjanser til å finne en jobb. Israel vil gi disse familiene
sosiale privilegier og godt betalte jobber. Å emigrere til det Lovede Land er det beste valget de
kunne gjøre i denne situasjonen. Mens de forberedte sin hjemreise til Israel, ble alle sparepengene
brukt på betaling for leide leiligheter, mat og klær. Økonomisk støtte fra Exodus Nord har
beskyttet dem fra fattigdom og framskyndet deres reise til det Lovede Land.
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To immigrantfamilier fra Shyrokino
Shyrokino er en av de mest rammede byene i ØstUkraina. Den ligger tretti kilometer fra Mariupol, og er
et perfekt sted for å starte et angrep på Mariupol.
Derfor ble byen stormet av ukrainske separatister etter
fredsavtalen i Minsk ble undertegnet, før våpenhvilen
trådte i kraft. De ønsket å innta byen før våpenhvilen
skulle begynne. Likevel kjempet den ukrainske hæren
tilbake og angrepet ble slått ned. Dette har ikke
stoppet opprørernes ønske om å innta byen.
Beskytningen stopper ikke på tross av våpenhvilen. For
øyeblikket er byen bebodd av noen titalls mennesker.
Resten har rømt fra slagmarken. Shyrokino har blitt
forvandlet til en spøkelsesby.
Familien Mamontov og familien Prozorov ble, under et
angrep, hjulpet ut av byen av kristne frivillige.
Hjemmene deres er ødelagt, men de har beholdt det
mest verdifulle - deres liv. De regner ikke med noen
støtte fra regjeringen. De forventer ikke at
myndighetene skal gi dem noen sosiale goder, jobb
eller nye hjem. Pensjonistene har bare en dårlig
tilværelse å se frem til med pensjonsytelser på $ 40 per
måned, og den unge familien vil ikke ha noen sjanser til
å ha det livet de har hatt før krigen.

Familien Mamontov

Familien Prozorov

Økonomisk støtte har vært en betydelig hjelp for disse familiene. Det har gjenopprettet deres tro
på folk som ikke vegrer seg mot å hjelpe andre mennesker i de vanskeligste tider.
BØNN - FORBØNN
Først vil vi takke deg, som i mange år, har bedt for Israel, og også for arbeidet som Exodus Nord
gjør for jødene, både i Ukraina og i Israel. Det er så viktig å ha forbedere som holder oss oppe i
bønn. Det er mange skriftsteder i bibelen som sier at den som ber han får. Selv Jesus brukte mye
tid i bønn. Paulus oppfordrer oss til å be uavlatelig. Vi i Exodus Nord merker ofte at vi er båret på
bønnens vinger. Nå har vi laget noen bønne emner, slik at vi kan be om:
Be for statsminister Benjamin Netanyahu og alle i Knesset, at de tar de rette avgjørelser til enhver
tid.
Be for alle enkeltpersoner og organisasjoner som hjelper jødene
Be for Exodus Nord og de forskjellige prosjekter vi er involvert i
Be for Grethe og styret at vi tar de rette valg/ prosjekter. Det er så mange som ber om hjelp og vi
kan ikke hjelpe alle.
Be om flere givere, så vi kan hjelpe flere. Vi har bibelens ord på at den som velsigner Israel, vil bli
velsignet, 1 Mos.12,3. Og også at den som hjelper den fattige , låner til Herren. Ordsp. 19,17
Så ønsker du å bli velsignet eller bli til en velsignelse, så hjelp og velsign jødene og Israel.
Aud
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Besøk gjestehuset til Exodus Nord i Ashalim i Negev
Ta buss eller tog til Beer Sheva, og buss 044 eller taxi til Ashalim.
Pris pr. person pr. natt m/frokost 200
Shekel i soverom med eget bad.

Opplevelser i nærheten:
Abrahams brønner og området
Kades Barnea, militærcamper,
farmer som serverer mat til de som
kommer innom, interessante gamle
ruiner, krigsmonumenter og dagens
vitale liv med bygging og utvikling av
ørkenen.
Bilde fra en del av den nye leiligheten som er bygget på taket i
Gode bademuligheter i fellesbasseng
huset i Ashalim. Leiligheten inneholder to soverom, ett bad og et i Ashalim i sommerhalvåret, eller
lite tekjøkken. Her ser vi «det blå rom» fra utsiden.
hele året i den store SPA-en.
VOLONTØR: Har du lyst å være volontør i Negev?

Besøk Web-siden vår: www.exodusnord.org. Se film fra Ukraina.
Slår du opp på Exodus Nords web-side vil du finne flere filmer. En av dem er nylig sendt oss fra
samarbeidspartnerne våre i øst-Ukraina «People Who Care», og forteller om utgangen for jødene
til Israel, samt viser krigshandlinger. Filmen tar 10 minutter. Det er også blitt laget et komprimert
utdrag av dette stoffet til en 4-minutts film. Kikk på filmene; de viser interessant historie. Vil du ha
filmen på DVD for visning f. eks. til menigheter, så gi oss beskjed.

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

Skattefritak for gaver fra NOK 500 opptil NOK 20.000. Vi trenger da personnummeret ditt. Husk
å skrive ditt fulle navn og adresse på giroen.

Norge: Exodus Nord: Storekleiva 7, 5307 ASK, tlf.: 56-141411, Mob.: 906 54 640,
www.exodusnord.org e-mail: exodusno@online.no, Bankkonto: 7878 05 65135
Sverige: Bankgiro: 54 35 17 – 7
Danmark: Bankgiro: 858-6985
Israel: Exodus North, Etrog street 52, P.o.box 67, 85512 ASHALIM, Tlf: +972 8 6555 977.
Mob.: +972 54 230 8681 e-mail: exodusnordashalim@gmail.com

