
 

               Nyhetsbrev 5 – 2016, Årgang 22 

«En ryddet vei fra Egypt til Assyria»   

Der skal bygges en vei fra Egypt til Assyria, fordi Herren, hærskarenes Gud har sagt: 

 «På den tid skal det være en ryddet vei fra Egypt til Assyria. Assyrerne skal komme til Egypt, og 

egypterne til Assyria. Og egypterne skal tjene Herren sammen med assyrerne.  

På den tid skal Israel være den tredje med Egypt og med Assyria, en velsignelse midt på jorden.» 

(Prof. Esaias: 19, 23-24). 

  

Bilde til høyre: 
Grenseovergangen 
Israel-Egypt heter 
Nitzana.  
Kibbutzen Kadesh 
Barnea ligger tett ved 
Nitzana. 
Bilde til venstre viser 
sjekkpunktet på 
grensen. 

 

 «Denne veien har de begynt å bygge på», repliserte Jolanda fra Kadesh Barnea, som ligger 

ved grenseovergangen mellom Negev i Israel og Egypt. Hun var på besøk hos Exodus Nord i 

Ashalim i høst. (Ashalim ligger 20 minutter med bil fra Egypts grense).  

Jeg for min del ble svært overrasket over denne opplysningen, og bad henne forklare nærmere. Ja, 

vi kunne jo også se dette skriftstedet på en åndelig måte, men det måtte jo først og fremst tolkes 

fysisk, mente hun. Hun fortalte videre om kristne fra mange land som ber om at denne veien snart 

må komme på plass. For det haster.  

Kristne i Assyria (Irak, Syria, Libanon og deler av Jordan, Iran og Tyrkia) og Egypt er under sterk 

forfølgelse. I Irak er det i dag for eksempel bare ca. 180.000 kristne igjen, mot 2 millioner i 2003. 

ISIS reduserer tallet daglig. I Egypt er de kristne under sterkt press, noe vi hører lite om. Likevel 

øker antallet der; nå ca. 5 millioner kristne.     Les videre neste side. 

 

Vi ønsker alle en riktig God Jul  
og et Godt Nyttår! 
 

Hag Sameah: Gode festdager!  
Hanukka-fest: 25.des.- 1. januar 
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Jolanda fortalte videre at kristne fra landene rundt Israel i flere år har møtt hverandre på Kypros 

en gang i året, for å be, og å høre nytt om fremgangen i denne prosessen. De kaller seg CRI – Crisis 

Respond International (Krise-hjelp Internasjonal). Dette er en annen bønne- og krise-hjelp-

organisasjon enn den som kristne ledere fra landene i Midt-Østen møtes i, og der møtene går på 

omgang i de forskjellige land.  

Denne ringen konsentrerer seg om «high-veien» (stor-veien) mellom Egypt og Assyria som omtales 

i Esaias Kap. 19.  Også i Esaias 40,3 leser vi: «Hør, det er en som roper: Rydd i ørkenen vei for 

Herren. Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud».  

Denne ringen arbeider gjennom tre trinn: 1. Bønn. 2. Bygge relasjoner i landene Egypt, Israel og 

Assyria. 3. Rapporterer om fysiske veier som foreløpige fluktruter. I den anledning vil jeg nevne at 

Jolandas voksne fostersønn reiste i fjor inn i Syria til Kurder-ledere, og oppmuntret dem fra 

Herren. Dette skjedde under fremrykking av ISIS, med fare for sitt liv som jøde.  

 

 
Veiskilt for vei 211 som går fra Egypts grense og 
innover i Israel. Ashalim ligger ved denne veien. 

 
Skiltet som viser «Kadesh Barnea», Kibbutsen 
som ligger ved grensen til Egypt. 

 

Gud Herren har sagt om disse landene: «Velsignet være mitt folk Egypt, mine henders verk Assyria 

og min arv Israel» i forbindelse med samholdet mellom dem, og som trafikken på veien skal vise.  

Jeg har alltid forundret meg over Guds uttrykk der Han kaller Egypt «Sitt Folk» og Assyria «Sine 

henders verk». Det kan de da ikke være nå i disse dager? Det må skje en «revolusjon» for at 

Herren skal få disse folka over på sin side. Prosessen mot overgivelse til Herren har nok begynt i 

landene som tilhørte Assyria. Kristenfolket der er villig til å gi sitt liv. Nød og ulykke gjør at folk 

begynner å be.  

Damaskus en grusdynge 

Leser vi 17. kapitlet av Esaias, får vi høre at Damaskus skal bli en grusdynge. Leser vi videre i 

kapittel 19, kommer turen til Egypt der vannet skal tørke ut i Nilen. Det blir en forferdelig tragedie. 

Dette senariet ligger foran oss.  

Hebraisk i Egypt 

Imens arbeider de kristne. Ved Egypts internasjonale flyplass ved Kairo utvikles en liten by. Der bor 

mange bønneledere og profeter. Byen kalles: «The city of sun» (Solens by). Der lærer folk 

hebraisk. Skolebarna har hebraisk som sitt andre språk på skolen.  
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Dette fortalte Jolanda som bodde på rom på Kypros sammen med en bønne-kvinne fra denne 

byen i Egypt. Forunderlig nok står det om denne byen og fire andre i Esaias 19,18: «På den tid skal 

det være fem byer i landet Egypt som taler Kana’ans tungemål og sverger troskap til Herren, 

hærskarenes Gud. En av dem skal kalles Ir-Haheres». Hvis Ir-Haheres hadde blitt stavet rett, ville 

det betydd «Solens by», sier Jolanda.  

Gud har et oppgjør med Assyria-landene og Egypt. Begge folkeslag har Israels Gud brukt til å 

dømme «Sin arv», Israel. Jødene måtte i landflyktighet til Babylon, og i 400 år måtte de trelle 

under egyptisk åk. Gud refset jødefolket, men ve dem som jødefolket ble refset av. Gud slår, men 

så helbreder Han, sier Bibelen.  

Hva skal til for at vi skal se at Assyria er «Guds henders verk» og egypterne «Hans folk»? Lidelsene 

for assyrerne i Esaias 17 er i full gang, og i Etiopia er vannmangelen så stor at ledere i landet 

vurderer å snu fjellvannet mot sine egne marker istedenfor at det renner nedover i den egyptiske 

elven Nilen. Vannet i Nilen vil stoppe opp, og dermed får vi senariet i Esaias 19 med store lidelser 

og økonomisk kollaps i Egypt. Folket vil rope til Israels Gud.  

En velsignelse midt på jorden 

Israel skal være den tredje med Egypt og Assyria, en velsignelse midt på jorden (Es. 19,24). 

Grensen Egypt – Israel ved Kadesh Barnea, nå åpen for godstrafikk, skal bli åpen for folk. «På den 

tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd». «Enda en gang skal Herren rekke ut sin hånd for å 

vinne tilbake resten av sitt folk, de som blir berget fra Assyria og Egypt». Denne veien er en 

forberedelsesvei i endetiden. Under «Jakobs trengsel» skal denne veien bli brukt når folket fra 

Jerusalem må søke ut i ørkenen. Er det disse som kommer tilbake til Zion, «støttende på sin 

elskede» (Jesus)? 

Kristne i flere byer i Egypt forbereder seg på å ta imot jøder fra Jerusalem under «Jakobs trengsel», 

får vi vite. Men har ikke bortrykkelsen vært da? Eller skal Jesus rykke oss opp i skyen ved sitt andre 

komme til Oljeberget? 

Kristne i landene rundt Israel gjør seg klar til å hjelpe Juda, sine medsøsken. For – vi er podet inn i 

familien. Gud vil ha et endelig oppgjør med Israels nære fiender, og Han vil vise sin makt.  

«På den tid skal det være et alter for Herren midt i landet Egypt, og en støtte for Herren ved dets 

grense» (Es. 19,19). Nå vet vi at støtter/søyler ble plassert ved grensen til Egypt ved Kadesh 

Barnea; søyler som går langt inn i Israel. Statsminister Menachem Begin plasserte disse etter 

fredsavtalen med Egypt ved President Sadat. Hver søyle har påskrevet ordet: Fred, en søyle for 

hvert av alle verdens språk. Vi vet ikke om det er disse søylene Bibelen refererer til.  

Vei nr. 211 

Og den ryddede vei der de hellige skal gå, er fra Egypt vei nr.211. Ved den veien ligger Ashalim. 

Veien begynner ved Egypts grense og går inn i vei nr. 40, hovedvei nordover Israel.  

Nå bygges gjerdet mellom Kadesh Barnea og Egypt høyere, da Israel er redd for ISIS-terrorister. 

Folket ved grensen terroriseres hver natt av skuddsalver fra ISIS. Basen deres ligger bare en km inn 

i Sinai fra grensen. Folk i Kadesh Barnea ber om tak over hodet lenger inne i landet, for å kunne få 

noe hvile. Exodus Nord har tilbudt overnatting i gjestehuset vårt til flere av familiene. 

Vær med og be om at Guds Rike må skje på jorden slik som det skjer i Himmelen.  

Grethe 
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Exodus Nords prosjekter: 

Exodus Nord har nettopp sendt 500.000 NOK for å dekke prislappen for ett hus til, på sletta ved Sde Bokr. 

Der bygges 50 små hus (med alt inkludert i huset en halv million) for immigranter fra krigssonen i Øst-

Ukraina.  

Mye av Exodus Nords gaver går til arbeidet med å hjelpe jøder ut av Ukraina ved «People Who Care». 

På kommunehuset i Negev var Exodus Nord nylig med i et styremøte der situasjonen for familier med 

handicappede barn ble diskutert. Exodus Nord fikk takk for finansiell støtte til fem av familiene. Takk skal 

dere givere ha!!  

 
Besøk gjestehuset til Exodus Nord i Ashalim, 
Negev  

Ta buss eller tog til Beer Sheva, og buss 44 eller taxi til 
Ashalim. 
Pris pr. person pr. natt m/frokost 200 Shekel i 
soverom med eget bad. 
Søstrene Oddbjørg og Turid Flem kom innom. 
 

 
 

 
 

Opplevelser i nærheten: 
Abrahams brønner og området Kadesh 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.  
Bilde fra boblebadet i SPA-en ved Ashalim. 
SPA-en har også stor hage med utebasseng. 
En kan få massasje og her er flere restauranter. 

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

Skattefritak for gaver i 2016 fra NOK 500 opptil NOK 25.000. 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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