
 

               Nyhetsbrev 3 – 2015, Årgang 21 

Jøder i Øst-Ukraina sulter i hjel 

28. mai 2015: Exodus Nords samarbeidspartner «People Who Care» I Øst-Ukraina 

skriver til oss: 

«Vi er så takknemlig for den aktive hjelpen til emigrasjon for jøder i Ukraina. Flommen av 

emigranter vokser stadig, så vi må sende mange flere til Israel i år enn i fjor. 

Sist uke kom en sekretær fra den israelske ambassade til Zaporoshye (se kart) for å få en over sikt 

over alle som måtte ut av krigssonen. Vi var invitert sammen med andre kristne organisasjoner. 

Emigrantsøkende personer fylte salen; det var mer enn 200. De representerte også sine familier. 

60 av dem bodde på tilfeldige adresser i Zaporoshye, og håpet å få komme seg til Israel snarest 

mulig. 

Jødene må besøke den israelske konsulen som sjekker dokumentene angående jødiskhet, og 

mange må til konsulatet flere ganger. Det er bare tre is. konsulater i Ukraina, og de greier ikke å få 

unna den store flommen som vil emigrere. For øyeblikket er ventetiden for nye søkende tidligst 

august måned. Konsulen prøver å prioritere jøder fra krigssonen, og det er flere tusen av dem. 

Siden flyktningene har vanskelig for å få fatt i nødvendige dokumenter, har de israelske konsulene 

bestemt en samlet konsultasjon i flere av byene der folk kan fortelle om hverandre angående 

jødiskhet.  

Den enkelte og familier trenger finansiell hjelp i denne prosessen. Verst er det for pensjonistene. 

De får 35-40 USD pr. måned, og må velge om det skal gå til medisiner eller mat. Prisene har steget 

tredobbelt, og mange har ikke fått pensjon siden i fjor sommer. De ser døden i ansiktet mens de 

venter på å komme til Israel. Flyktninger har ikke jobb, og den ukrainske stat gir ingen support til 

dem som vil forlate landet». Tatjana, People Who Care 

 

Egentlig trenges 700 kr. pr. person for å dekke ventetiden og utreisen. 2000 jøder på vent betyr 

behov for 1,4 mill. kr. Kan du hjelpe ekstra denne gangen? Menighetsledere som leser dette: 

Kan dere ta opp offer i menigheten og hjelpe jødene?       Gud velsigne dere!! 

 

  
Bilde: Fra salen der jødene får høre fra sekretæren fra det israelske konsulatet.  
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Hvor langt har Israel kommet i endetiden? 

 

Ett klart endetidstegn er at jødefolket har begynt å komme tilbake til hjemlandet Erez Israel. 

Landet ble opprettet i 1948, og det årstallet går det faktisk an å leite seg fram til ved å studere 

profetiene.  

Gud gav beskjed om at folket hans skulle vende om, ellers ble de straffet like mange år som dager i 

et år (360 dager) for Judariket, og 390 år for Israelriket (Esek. 4,5), og straffen kunne bli syv-dobbel 

hvis de fortsatte å synde, noe den ble. 

Ett bibelsk profetisk år er på 360 dager. Dette høyst sannsynlig på grunn av at årene hadde 354 

dager før vannflommen, og det ble en utjevning i følge profeti-forskere.  

For Judariket/Sørriket ble straffen 360 år ganger 7 = 2520 år. Nebukadnesar tok Judariket i år 586 

– 572 f. Kr. I år 572 f. Kr. måtte de siste, blant dem profeten Jeremias ut av landet. Går vi fram 

2520 år fra 572 f. Kr. kommer vi til 1948 e. Kr. Straffen var betalt. Da fikk jødene hjemlandet sitt 

igjen. Men den viktigste del av landet: Sion, Jerusalem fikk de ikke før i jubelåret 1967. Les 3. Mos. 

Kap 25.  

Ti-stammeriket Israel/Efraim har også rett til å komme hjem til Israel, og det ser vi nå skje. Årene 

for deres straff var fra år 722 f. Kr. og videre 2730 år (390 ganger 7). Da kommer vi til år 2008 e. Kr. 

Israelriket ble assimilert og ikke lett å finne igjen blant folkene, men Gud sier i siste halvdel av 

Esekiel kap. 37 at Han også vil samle 10-stammeriket til landet. 

 

Med 10-stammeriket Efraim vurderer dagens messianske jøder også de evangeliske kristne. En av 

mine messiansk-jødiske venner sier «Velkommen hjem» når jeg kommer til Israel. «Du er jo podet 

inn i oljetreet», og «den åndelige status har forrang framfor noe annet», sier han. Interessant. 

 

Vi har en tidsbolk som er viktig i denne sammenhengen. Det er de to tusen år som Gud gav 

hedningefolkene til å ta imot frelsen i Jesus Kristus på grunn av at jødefolket forkastet Jesus ved 

Hans død. To tusen år fra ca år 33 e. Kr. er rundt år 2033 e. Kr. Da er tiden ute, og Israel har i 

henhold til løftene rett til å gå inn i tusenårsriket. Lar vi de to tusen år være profetiske år (360 

dager per år) og ikke går etter vår gregorianske kalender, vil sluttiden bli rundt 2023 e. Kr.   

I år 2017/2018 (Israels kalender er månekalender) har vi jubelår, og da skal jødefolket ha tilbake 

sin jordeiendom (3. Mos. Kap. 25). Da vil det høyst sannsynlig bli en krigstilstand som kan gi dem 

tilbake det landområde de skal ha i følge profetiene.  

 

Noe forunderlig som vil skje på himmelen 14. desember 2017 er et stjernebilde i samme vinkel 

som da Jesus ble født. På samme linje på stjernehimmelen vil stå: Leo («Løven av Juda»), Regulus 

(som betyr «Konge») og Venus (som kalles «Morgenstjernen»). Dette stjernebildet vil aldri mer 

vise seg. Blodmåner og svarte soler i denne tiden kan være tegn på at noe uvanlig vil skje i nær 

framtid.  
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Jødene skal også gjennomgå de siste 7 år av Daniels 70ende åruke. Nøyaktige dager i denne 

tidsperioden får vi i tidsrommet 2017 – 2024 og 2025 – 2032. Derfor er disse to tidsepokene 

aktuelle. 

Nå kan en si at den jødiske kalender har jo bare kommet til år 5775 etter skapelsen.  Vi skal inn i 

tusenårsriket når 6000 år har gått. Da kan jeg nevne at i rabbinsk tidsregning er tiden i flere av 

folkets tidsepoker ikke blitt tatt med i tidsregningen. F. eks. de 70 årene i Babylon. Pluss 15 år da 

Abraham fikk Ismael istedenfor å ha ventet på løftesønnen (Ismael var 14 år da Isak ble født, + de 

9 måneders graviditet med Ismael). Pluss 131 år under dommertiden som det jødiske rabbinatet 

mener ikke er gode nok til å bli tatt med i tidsregningen.  70+15+131=216 år. Legges disse årene til 

5775, får vi år 5991. Daniels siste åruke på 7 år – trengselstiden, skal skje før jødene når fram til år 

6000. Da har de etter denne beregningen bare to år igjen før trengselstiden.  

 

Gud har gjort pakt med Israelsfolket om Messiasriket når tiden er inne. Gud holder løftene sine, og 

det er Israels håp. Vi kristne er så heldige at vi per bibelsk definisjon har kommet inn under løftene 

og pakten til Israel. 

 

Det har alltid vært store begivenheter i Israelsfolkets historie under hvert 10. jubelår, såkalt «stort 

jubelår». Fra skapelsen av Adam til Abrahams fødsel gikk det 4 store jubelår (2000 år). Videre ett 

stort jubelår til Utgangen fra Egypt, og ett stort jubelår til innvielsen av Salomos Tempel. Så gikk 

det ett stort jubelår til Artaxerxes`beskjed om å bygge opp igjen Tempelet, og ett stort jubelår til 

Jesu død og oppstandelse. Året 2017 er igjen et stort jubelår, det fjerde etter Jesu død. Disse 2000 

år har vært/er menighetens tid.  

 

Grethe 

 

 

Ørken-jente fikk smykke av norsk israelvenn 

Inn i mellom kommer israelvenner til Exodus Nords kontor ved Bergen og gir gaver som de ber oss 

ta med til trengende i Israel. 

 
         En stolt Tamar takker Israelsvenn for  
         det fine smykket. 
    

En dag kom en mann med et lite smykke som bestod av 
en lenke og anheng som var formet som en vanndråpe – 
i gull. En avdød kjenning ville at dette smykket skulle gis 
til noen i Israel.  
Hvor kunne vel vanndråpen av gull passe? Jo, i ørkenen 
der vannet er mer dyrebart enn noen steder. Der bor 
jenter som trosser tørke og sterk sol for å oppfylle 
drømmen om en grønnere verden.  
Den tøffeste jenten i Negev; jo, det må være Tamar, 
eldste datter av Ami og Dina som styrer vertshuset ved 
siden av Shivta-ruinene ikke langt fra grensen til Egypt. 
Hun hadde Bat Mitsva (konfirmasjon) i fjor, men jeg har 
ikke sett at hun hadde noen smykker. Hun fikk smykket – 
og hadde problemer med å skjule hvor glad hun var. Vi 
møtte faren hennes noen dager etter, og han 
uoppfordret måtte fortelle hvor stolt Tamar var for 
smykket.  
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Besøk gjestehuset til Exodus Nord i Ashalim i Negev 
 

 
Bilde fra atrium i hagen med rådmann Erez, leder Grethe og 
den norske viseambassadør i Israel. 

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. 
 
Gode bademuligheter i fellesbasseng 
i Ashalim i sommerhalvåret, eller 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  
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