Nyhetsbrev 2 – 2018, Årgang 24

To historiske avgjørelser i Knesset, Israel høsten 2017:

-Det arameiske språket vedtatt som offentlig språk i Israel
-Det arameiske folket vedtatt som minoritetsfolk i Israel.
Statsminister Netanjahu sa i Knesset: «Velkommen, vi vet hvem dere er».
Det arameiske språket er svært likt det hebraiske. De har begge 22 konsonanter, ingen vokaler og leses
fra høyre til venstre. Det er ett av de tre semittiske språk sammen med hebraisk og arabisk. Det
arameiske språket ble utviklet på 600-tallet f. Kr. som et resultat av folkevandringene ved bortførelsen
av Israel-riket (ca år 722 f. Kr.) og Juda-riket (ca år 586 f. Kr.). Dette språket ble fortrengt av det arabiske
etter den muslimske fremmarsj på 600-tallet e. Kr.
videre side 2

Gi en gave til Israel i Jubileumsåret 2018

Bildet: Støtt byggingen av byen Sheizaf i Negev.

Foto: Leif Arne Bødal

Vær med og bygg opp ørkenen. La det jødiske folket som kommer hjem, få et sted å bo.
Bibelen sier at de sefardiske jødene skal bo i Negev, og per nå er det ca 1,4 millioner som
står relativt klar til å innvandre.
Og hjelp de jøder som sitter fast i krigssonen i Ukraina. De trenger økonomisk hjelp til å
komme seg ut. Israels Gud har sagt at vi skal komme med dem bærende på våre skuldre.
Takk for at DU er med! Gud velsigne deg!
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Det arameiske folket
Det arameiske folket kalles også syrianere (det er ikke syrere), og det arameiske språket syriac. Både på
Jesu tid og nå bor de nord i Israel og oppover Libanon. De kom i kryssild med Syria/Libanon under Israels
frigjøringskrig i 1948. Mange flykta da nordover og danna buffer-beltet i sør-Libanon, og er et blandingsfolk med og mellom de israelvennlige marionittene.
Jesus talte det arameiske språket, og Han hadde «korstog» til Tyrus og Sidon. Dette folket er høyst
sannsynlig etterkommere etter Israels stammer i Nord-riket (Israel-riket). Jesus forkynte for disse.
De som er arameiske i Israel i dag, er kristne. De har kirketilknytning til forskjellige kirkesamfunn alt
etter folkebevegelsene de siste to tusen år. De har vært flyktninger i mange år. Noen av dem finner vi i
Stockholm, og flere av disse vender hjem til Israel på grunn av vedtaket i Knesset. Det arameiske
senteret som etablerte seg for 10 år siden, holder nær kontakt med myndighetene i Israel med tanke på
oppbygging og utbygging for det arameiske samfunn. Lederen for senteret, 42 år gammel Shadi har hørt
om Exodus Nord og vil gjerne treffe oss.
Arameerne bygger seg opp i Israel. De er nå offisielt mellom 6.000 og 10.000 fordelt på hovedsakelig to
landsbyer ved grensen til Libanon. Israelske ledere kjenner til folke-vandringene i området, og
konkluderer med at dette folket har tett tilknytning til det jødiske. Under Knesset-forhandlingene i høst
prøvde de arabiske representantene å hindre vedtaket for arameerne. Men Benjamin Netanjahu sa
klart: «Velkommen, vi vet hvem dere er.»

Høytidsdager i Israel 2018:
28. februar - 2. mars: Purim. Dronning Ester redder sitt folk. Les Esters bok.
26. mars: Alyah-dagen. Festdag for jødisk tilbakevendelse til Zion/Israel.
30. mars – 6. april: Jødisk påske. 11. april: Minnedag for holocaustofre.
18. april: Minnedag for falne soldater. 19. april: Israels nasjonaldag. 70 år.
13. mai: Jerusalem-dagen. 19. – 20. mai: Pinse. 21. juli: B’Av- minnedag for Tempelets
ødeleggelse. 9.-10. september: Rosh Hashana: Nyttårsdager. 19. september: Yom Kippur.
23.- 30. september: Løvhyttefesten. 1. oktober: Shimhat Torah. 3.-10. desember:
Hanukka/Lysfesten.
Bildet fra Olivenlunden til Exodus Nord i Ashalim.
Vi har 47 oliventrær ved gjestehuset. Du kan
komme og plukke om høsten og ta med hjem for
hermetisering.
«Den grønne linje»
Dette uttrykket brukes om linjen som ble dannet
mellom Transjordan og Israel etter frigjøringskrigen i 1948. Jødene satte i gang med å plante
trær langs hele linjen, og markerte demarkasjonslinjen mellom den såkalte Vestbredd og Israel.
Jødene ser verdien av å plante trær, og har også
en dag i året som «trærnes dag». Da planter hele
nasjonen.
Foto: Aud Johnsen
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Iran kan få fotfeste i Libanon
Over de siste to årene har Statsminister Netanjahu reist i skytteltrafikk til Moskva for å snakke med
Putin om Irans fremmarsj i Syria/Libanon. Hver gang han kom hjem, sa sentrale personer i Israel: «Han
lyktes ikke».
Men – Putin og Netanjahu har et åpent forhold seg imellom, og Putin har vært klar over manøvrene til
Israel når de har bombet iranske transporter med militærmateriell på vei gjennom Syria mot Libanon.
Israel som kanskje har verdens beste etterretningsapparat, informerer Putin om militære bevegelser fra
Irans side som Israel ikke kan akseptere. Iran er i ferd med å bygge opp Libanon militært. De vil bygge
fabrikker i Libanon for produksjon av raketter. Israel advarer sterkt den Libanesiske Regjering.
Netanjahu sa i sin tale på dagen for minnet om holocaust i vinter: «Vi vil stå imot Iran med all vår makt.
Det vil ikke bli et nytt holocaust».
Den store mengde sunni-muslimer fra Syria som har strømmet over Europa, vil ikke kunne returnere til
det nå Iran-kontrollerte Assad-regimet, uten Irans velsignelse. Og Syrias Bashar Assad ønsker ikke
flyktningene tilbake. Det blir da et demografisk hinder for han. Europeiske ledere er villige til å øke
presset mot Iran, men ikke villige til å reforhandle atomavtalen med Iran. Trump har ikke fått
gjennomslag for dette.

Trump gjør bra saker:
- Flytting av Amerikas Ambassade til Jerusalem 2019.
- Utmeldelse av UNESCO som i stor grad driver med hets mot Israel.
- Vil redusere den økonomiske støtten både til FN og palestina-araberne (PA), FN for sjikane av
medlemsstat og PA for oppfordring til og sponsing av terrorisme.
- Vil avvikle PLO-kontoret i Washington da det ikke fungerer som et opplysningskontor, men som en
stats ambassade. Dette bryter med Oslo-avtalene. PA har ikke overholdt noen av løftene fra Osloavtalene.
Trump har blitt sammenlignet i Israel med oldtidens kong Kyros, han som gav beskjed om å bygge opp
igjen Tempelet/Jerusalem. Hvis vi stanser historien i dag, ser vi at Trump ikke har fått det store mandat
som Kyros i sin tid fikk (Jes. 44,28). Men – han har da gitt bevegelse til prosessen ved å anerkjenne
Jerusalem som Israels hovedstad.
P.s.: Kong Kyros utstedte et dekret i år 444-445 f. Kr. om gjenoppbygging av
Tempelet. Bibelforskere har funnet at Bibelens profetier – på bakgrunn av
tiden for dette dekretet – gir grunnlag for å finne ut når tid Jesus kom til
verden – i år 3-4 f. Kr. (63 år-uker ganger 7), og også tallet for Israels
gjenopprettelse i år 1948.
Befrielse av Zion (Jerusalem) går på Jubelårene, og de siste 50-årsperiodene kjenner vi: 1917 – 1967 – 2017. Ved utgangen av 2017 måtte det
skje noe spesielt for Zion, og det var godt mulig Trumps bestemmelse. Tror
flere land følger etter.
Opp av sanden i Negev kommer Iris om våren. Foto: 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 sandigloene – 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!
Kontakt oss for besøk med informasjon til gruppe eller menighet.

Besøk oss på facebook.

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

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.
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, 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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