Kjære venner av det jødiske folk, Israel og Exodus Nord
Shalom! Guds Fred!

Julebrev 2014

Enda ett år har gått, og vi gjør opp status for det som har blitt gjort i år. Et bemerkelses år har
det vært, med kriger og terror som overgår det vi har opplevd før, og som ikke hører hjemme i
vår «opplyste» tid. Men vi konsentrerer oss om arbeidet, og har trådd til med hjelp både i
Ukraina og Israel. Hovedarbeidet er å hjelpe så mange ukrainske jøder til Israel som mulig.
Jeg var nede i Israel under krigen med Gaza, og fikk hjelpe familier som bor nær Gaza’s grense,
500 personer i alt, i samarbeid med fylkeskommunen Negev. De ble innkvartert i Negev med
mat og opplegg.
Det har vi fått takk for. Under 60-års jubilé for opprettelse av Negev fylke 27. august, med
nærmere 2.000 personer tilstede, nevnte fylkesordfører Shmuel Rifman spesielt Exodus Nord
som hjelper. Dette viser at vi blir satt pris på og er viktige der nede.
TAKK TIL DERE ALLE! Uten pengehjelp og bønnestøtte ville ikke hjelpen blitt gitt.
Mini-ambulanse
Nå har vi foran oss et nytt år der vi viderefører hjelpen til utstyr for handicappede. Den store
ambulansen har vi delfinansiert. En mindre ambulanse som kan klatre høyere opp i fjellene, og
som kan brukes av både militære og sivile, spør fylkeskommunen om vi kan bidra med å skaffe;
delfinansiert eller helfinansiert. Vi ser hva vi får inn av pengegaver.
Gjestehuset i Ashalim
Den som drar til Israel må prøve å
komme ned til huset vi disponerer i
Ashalim. Det ligger 25 – 30 min. sør
for Beer Sheva. Ta tog eller buss til
Beer Sheva, og taxi eller buss nr. 44
til Ashalim. Hvis nr. 44 lar vente på
seg, så ta nr. 60 som kjører innom
kibbutsen Marhabim Sade, ca 5 min.
fra Ashalim. Da henter vi dere der.
Ta med Exodus Nords telefonnumre
med deg til Israel. Du vil få oppleve
mye spennende der.
Bilde: Inngangsparti huset i Ashalim
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Svart sol og røde måner
Året 2015 vil gi tegn både i sol og måne under jødisk påske og løvhyttefest. Det er som om Gud
understreker at det er Han som har suverenitet over disse alternative guddommene som sol og
måne er i sentrale antikristelige religioner. «Du skal ikke ha andre guder enn Meg», sier det
første bud.
«Israels Gud er større», sa til og med Hamas under krigen i sommer da de forskrekket var vitne
til at den dødelige raketten deres, som Israel ikke greide å skyte ned, ble truffet av en plutselig
kraftig vind og ført ut over Middelhavet. Israel seiret, - igjen.
Hvilke begivenheter kan hende neste år? Vil ISIL greie å bevege seg over grensen til Jordan og
videre mot Saudi Arabia, eller vil det politisk kaldere klima mellom øst og vest få uante og lite
ønskelige konsekvenser? Fremmed makts fly eller ubåt innen frie lands territorialgrense har det
vært snakk om lenge – her nord. Og Ukraina kan miste flere biter av landet enn Krim-halvøya.
Det vil i tilfelle gi alle israelvenner enda mer å gjøre, for da kommer større flokker med jøder til
å forlate Ukraina. Om USA-jødene også vender hjem til Erez Israel er betinget av den
økonomiske situasjonen, eller at ISIL-terroristene våkner i de vestlige land og vil utføre Allahs
hevn over «de vantro». Godt at vi har en beskyttende Gud.
Vi går inn i en usikker framtid med alle endetidens tegn rundt oss. Vi synes tiden er
skremmende, mens Jesus beskrev denne tiden som «forløsningens» tid i nattlig syn til Lebesbymannen Anton Johannesen.
«Så er det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk», sier Bibelen. Han, Herrenes Herre og
Kongenes Konge kommer som brudgom og henter sin brud. Tror du Han kommer for sent midt i
kaos og katastrofer? På ingen måte! Gud vil aldri være bekjent av å sende brudgommen så sent
at bruden ikke blir tatt hånd om på en god måte. – Det gjelder å kjenne Han, og være kjent av
Han.
Godt Nytt År!
Hilsen Grethe
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AVSTANDER FRA ASHALIM:
- 1 time med bil til Dødehavet.
- 1,5 time med bil til Tel Aviv.
- 2 timer med buss til Jerusalem.
- 2 timer med bil til Eilat.
HVORDAN KOMME TIL ASHALIM:
- Buss fra Jerusalem til Beer Sheva.
- Buss/taxi Beer Sheva – Ashalim.
- Tog/buss fra Tel Aviv – Beer Sheva
Bilde: Mud-behandling v/Dødehavet

