Nyhetsbrev 6 – 2017, Årgang 23

Sde Bokr, Negev:

Nattens dronning

Bilde tatt i kibbutsen Sde Bokr i
Negev av Grethe Tangen Olsen

Denne nydelige kaktusblomsten åpner seg bare om natten.
De lange greinene ligger døsige ved veikanten i solvarmen.
De virker som et ugras som helst burde fjernes. Men om
natten åpnes blomstene og viser sin skjønnhet.
Kaktusplantene kan være
utilnærmelig, med lange pigger som
stikker. Men ut ifra rare og forvridde
stengler og blad kommer en
overveldende blomsterprakt til syne.
Kaktusparken i Revivim i Negev er
kjent for sin mangfoldighet av
utrolig flotte kaktuser.

Hanukkah-festen: 13. – 20. desember i år:
Gud gjorde et under i Tempelet da syriske Antiokus Epifanus
tvang igjennom at jødene skulle tilbe andre guder som Zeevs og
Jupiter. Det var satt opp en statue av Zeevs i Tempelet, og Antiokus
presset jødiske prester til å ofre griser på Guds alter.
Da turen til å ofre var kommet til Judas Makkabeus, så nekta han. En annen prest ble valgt, men da
sprang Makkabeus fram og drepte han. Dermed måtte Makkabeus og sønnene hans flykte til fjellene
(ved nåværende byen Modi’in), og de startet geriljakrig. Selv mot elefanter vant de seier, kom inn i
Tempelet og kasta Zeevs-statuen ut.
Guds flamme i Tempelet hadde dødd ut, men de fant en liten flaske med olje, laget på rituelt vis, nok til
forbruk til en dag. De tente lampen i Tempelet, og satte i gang med å lage mer olje på rituelt vis. Lampen
lyste alle de åtte dagene det tok å lage ny olje. Dette var et under.
Gud har gjort et stort under, hører vi fra synagogene og hjemmene i Israel under Hanukkah-feiringen
som varer i åtte dager til minne om denne hendelsen fra ca år 165 f. Kr. Mat stekt i olje brukes under
den tiden, som sufganof-boller, les berliner-boller.
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Simcha Torah, siste dag i Løvhyttefesten
Vi vet at i henhold til Guds bestemmelse i 3. Mos. Kap. 23 så begynner dagene ved mørkets frembrudd
og av sluttes neste dag når «de tre første stjerner vises på himmelen». Simcha Torah- kvelden samler
familie og småsamfunn til glede over friheten som løvhyttefesten minner om. Storfamiliene sames til
fest i hjemmene sine, og kibbutsfolket møter på sine samlingssteder.

På besøk i Sde Bokr:
Dette året var Exodus Nord invitert til å feire i kibbuts Sde Bokr, David ben Gurions kibbuts. Hvert år står
ungdommen i kibbutsen for meny og underholdning, som regel meny fra forskjellige land. Dette året
stod «verdens beste kaker» på menyen. Besøkende i gjestehuset vårt i Ashalim testet kakene, og de
holdt hva de lovet, syntes vi. Ungdommen serverte, og fikk fortjent skryt. De hadde invitert en ung
musiker, om spilte behagelig med interessante musikk-kombinasjoner av selvlagde melodier.

Vertskapet: Generaldirektør Erez Yardeni med
kone. Bilder fra besøket i Sde Bokr i løvhytten
(Sukkah-en). Fotos Grethe

Under selve avslutningsdagen, Simcha Torah, danser
rabbinere og andre med Torah-rullene. De drar ut på
gatene og viser rullene med Guds Ord. Gud holdt løftet
om å sette dem i frihet fra trellehuset i Egypt.
Her ser vi en kvinne kysse Torah-rullen.
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Bibelens pakter. En oversikt.
1. Pakten med Noa. 1. Mos. 8, 21 - 9, 17.
A. Budskapet fra Gud: Konsekvensen av synd er død for alle på jorden. (Syndens lønn er døden).
B. Guds bestemmelse/pakt: Aldri mer skal jordelivet ødelegges av vann. Regnbuen er tegnet på
pakten om det.
C. Samtidig introduserer Bibelens Gud sin evige hensikt om frelse for mennesket: Arken der åtte
sjeler ble frelst.
P.s.: Så det er ikke nok å være «barn av regnbuen», vi må gå inn i arken – si Ja til Jesu forsoningsverk
på Golgata.

2. Pakten med Abraham. 1. Mos. 15,7 -.
A. Gud vil ha et folk som er sitt, så Han kan forklare hvem Han er, og som Han gjennom dem kan
fortelle menneskeheten om frelsen/forlikelsen med Ham.
Pakten med Abraham var så sterk at det kostet Gud Hans egen sønn. Gud introduserte troens
budskap, og testa Abrahams tro ved Isak, men det var Gud som døda sønnen sin.
B. Pakten med Abraham er også pakten om intimiteten med Gud. Abraham var Guds venn, han
snakket med Gud på daglig basis.
Denne pakten viser at de personer som har blitt poda inn i oljetreet, har tatt imot
frelsesbudskapet, kan «frimodig komme frem for nådens trone». Hele pakts-ritualet viser
samfunnet med Gud.
C. Gud gav i denne pakten signaler om at Han kunne sette folk i frihet: Ikke tilfeldig lot Gud Abraham
drømme/ha mareritt om trellehuset Egypt. Men Gud skulle få dem ut i frihet.

3. Paktene med Moses. To pakter. 2. Mos. Kap. 20.
A. Sinai – de ti bud. På Sinai berg forklarer Gud hva Han mener med synd, og komprimerer
mangfoldigheten av synd ned til ti punkter. De områdene er essensielle for Gud, og dette skal
folket Hans ta seg i vare for.
B. Pakten på Moab berg: Lyd Herrens røst, ellers må folket ut av løfteslandet. Men, sa Gud til Moses,
«Jeg skal samle dem tilbake».

4. Pakten med David. Salme 89, 4-5, Jer. 33, 17.
Paktsfolket skal få en konge, og kongedømmet gis til David og hans etterkommere. Den siste og
viktige blir Kongenes Konge og Herrenes Herre. Han skal samle alle under seg. Da blir det fred.

5. Jeremias-pakten. Jer. 31,31-.
A. Bibelens Gud forteller Jeremias om det Han kaller for Den nye pakt: «Jeg vil gi min lov i deres
hjerte og sinn». Altså gir Gud løfte om Den Hellige Ånds utgytelse. Det skjedde på pinsedag, etter
Jesu himmelfart.
B. Guds Ånd skulle videre føre folket tilbake til Erez Israel. Herren lovet Jeremias at Hans Ånd skulle
«tilså Israels land, bygge og plante». Og- det skulle ikke rykkes opp.

6. Pakten i Jesu blod.
Uten utgytelse av blod, blir det ingen tilgivelse av synd. Paktenes fullendelse er Jeshua HaMassiah,
Jesus Messias. Det er en kontinuitet gjennom alle pakter fram mot Fredsriket, med løfter om at folket
skulle komme tilbake til landet sitt. Fredsriket gjelder alle folk og nasjoner i og med Jesu frelsesverk
for alle mennesker til alle tider.
Progresjonen i paktene er: Et folk - et land – en konge – Guds Ånd i folket – ut til alle nasjoner. Per i
dag er de fleste pakter oppfylt eller i ferd med å oppfylles. Den som gjenstår, er Davidspakten,
Messias’ komme.
Grethe
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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
sand-igloene – runde hytter i sanden nær ved. Ta
buss eller tog til Beer Sheva, og buss 44 eller taxi
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.

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.

Takk til alle givere og forbedere for arbeidet vårt. Gud velsigne dere rikelig!
Se Exodus Nord på Kanal10 lørdager kl. 21:30 og søndager kl. 09:30.
Møtevirksomhet Exodus Nord november:
Onsdag 22. november:
Israelmøte i Credokirken, Bergen, Grethe
Fredag 24. nov.– søndag 26. nov.: Israelsmøter i Mandalsområde, Grethe og Norunn
Mandag 27. november:
Aglow, Bergen, Grethe

Besøk oss på facebook.

Se film fra krigssonen i Ukraina, tatt av People Who Care, på vår
web-side: www.exodusnord.org

Skattefritak for gaver i 2017 fra NOK 500 opptil NOK 30.000. Vi trenger da personnummeret ditt. Husk
å skrive ditt fulle navn og adresse på giroen når du gir gaver.
Norge: Storekleiva 7, 5307 ASK, tlf.: 56-141411, Mob.: 906 54 640, www.exodusnord.org e-mail:
exodusno@online.no, Bankkonto: 7878 05 65135, Organisasjonsnummer: 970 916 083
Sverige: Kontonummer: PlusGirokonto 54 35 17-7
Danmark: Bankkonto: IBAN: DK93 3000 0008 5869 85, SWIFT: DABADKKK
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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