
 
 

 

                         Nyhetsbrev 3 – 2017, Årgang 23 

Sheizaf – ny by i Negev 
Vær med og bygg infrastruktur til ny by i fylket Ramat Negev.  

 
Bilde: Det er allerede satt opp enkle boliger, og ca. 20 familier er flyttet inn. Hovedgaten skal gå nær Golda Meir-

parken og mot Spa-en. Foto: Leiv Arne Bødal 

Byen skal ligge ved kommunesenteret ved vei nr. 40, ca. 30 min. med bil sør for Beer Sheva og 10 

minutter sør for det militære senteret, IDF-byen.  

Den nyvalgte Ordføreren Eran Doron spør Exodus Nord om vi kan dekke infrastruktur under deler av 

boligområdet i utkanten av byen for ca. 1,3 millioner norske kroner.  

Denne byen er kjærkommen for landsbyene rundt om, for farmene og de mange militærbasene. Da 
trenger vi ikke dra til Beer Sheva, men bare de fem minuttene fra Ashalim til en kaffekopp i gågaten og 
en prat med folk.  
Innenriksminister Gideon Sa’ar sa seg svært fornøyd med at det siste vedtaket han gjorde før han gikk 
av, var å gi grønt lys for denne byen i ørkenen. 

Solcelletårnet i Negev 

Ved oppkjørselen til landsbyen Ashalim reiser et 
landemerke seg. Det får sin fulle høyde 240 meter i 
juni/juli da den øverste del av tårnet skal heises 
opp på toppen. Det er denne delen som skal ha 
nano-samarbeid med de tusener av solceller som 
er spredd rundt på markene. Dette løftet blir ifølge 
ordfører Doron noe av det tyngste løft som har 
blitt gjort på kloden, om ikke det tyngste. Tårnet 
blir det høyeste i sitt slag.  
Det ferdige tårnet vil gi elektrisitet til en tredel av 
Israels innbyggere. 

 
Bilde av tårnet. Foto: Merete Bogen 
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Exodus Nord har hatt samarbeid med Ramat Negev i 
12 år. 
Samarbeidet bestod i å arbeide opp landsbyen Ashalim. Vi startet 
med husbygging. Videre donasjoner gikk til familier med 
handicappede gjennom styret i kommunen for disse, utvikling av 
barnehage, hjelp til selvhjelp for enkelte familier osv. Videre 
infrastruktur-hjelp til Beer Milka, moshaven ved den egyptiske 
grensen, lekepark osv. Under forrige krig med Gaza bidro Exodus 
Nord med hjelp til transport og opphold i kommunen for familier 
nær Gaza-grensen. Dette satte Rådsstyret i Negev særlig pris på.  
 

 
Ordfører i Ramat Negev, Eran Doron. 

Foto: Grethe Tangen Olsen 
 

Guds-riket på jorden? 

«La Ditt Rike komme, som i Himmelen så og på jorden.»  

Denne jødiske bønnen som Jesus lærte sine disipler, er mer aktuell nå enn noen gang. Med Guds-Rike menes ikke 

minst: Fred på jord. Fred på jord er det mange verdensledere som prøver å finne ut av. Kjennskap til sameksistens 

må gå helt inn til sjels-dypet. Det er der forandringen først må skje. Sjelen må få guddommelig berøring for å 

kunne gå videre på rett spor mot en reell fred på jorden.  

Guds-Riket på jorden? Det må vel bety at Fredsfyrsten kommer til jord og tar styringa, - i henhold til Bibelen ut 
ifra Jerusalem. Når jødefolket/israelfolket roper: «Velsignet være Han som kommer i Herrens navn» («Baruch Aba 
BeShem Adonai»), da kommer Han.  
Det offisielle kristenfolket har gjennom 2.000 år vrengt det riktige bildet av jødenes Messias. Vi kan bare nevne 
korsfarerne, den mørke mellomalderen med brente jødiske stetler (landsbyer) i Øst-Europa, og holocaust. Nå 
finner jødene ut av tingene selv. Da Yassir Arafat proklamerte at Jesus var palestiner, kom beskjeden fra jødiske 
ledere at Jesus var en jødisk Rabbi. Kristne leder rundt i verden holdt seg merkelig nok taus. 
Israel har opprettet et professorat om Rabbien Yeshua/Jesus, og bøker om Jesus skrives. Nytestamentet er nå en 
leselig bok blant jødene, ikke minst fordi evangeliske kristne viser et annet ansikt enn den grelle anti-semittismen. 
Jødene har blitt nysgjerrige på Yeshua (som betyr Frelseren), fordi de ser forandring hos Jesus-troende. Israelske 
jurister har sågar begynt å snakke om viktigheten av, eller behovet for å ta opp igjen rettssaken mot Jesus, selv 
om den fant sted for 2.000 år siden.  
Hadde personen Jesus gjort seg skyldig til å dø? Jødefolket, det fredselskende folket som har moralsk mot stort 
nok til å dømme sine presidenter og statsministre, har rettferdighetssans stor nok til å kunne frifinne Rabbi 
Yeshua.   
«Men Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffen ble lagt på Han for at vi skulle ha 
fred, og ved Hans sår har vi fått legedom». Esaias 53, 5. Han var hele verdens syndebukk og offerlam.  
Dette himmelske faktum drar Gudsriket ned til oss, og kvalifiserer Yeshua som verdenshersker – ut ifra 
Jerusalem/Zion som er stedet Gud har satt sin Trone blant menneskene.  
Jesus, den fremtidige verdenshersker, var født for å dø. Skriftstedet i Joh. 1,24 begrunner det: «Se, der Guds lam 

som bærer verdens synd» sa døperen Johannes.  

Jesus var født på Bethlehemsmarkene. Hva var de markene kjent for? Jo, oppdrett av lam, får og bukker for 

slakting i Tempelet, for at tempeltjenesten skulle gå slik som Torah-en (GT) hadde foresagt. Altså, Jesus var født 

for å bli et hellig offer. Jesus kunne ikke ha blitt født på et annet sted, siden Han skulle bli en syndebukk 

/stedfortreder/offerlam for all verdens synd.  

Jesus ble autorisert til å ta bort all verdens synd.  I sin tid gav Gud beskjed til Moses at israelsfolket skulle en gang i 

året, ved den øverste presten, komme fram for Gud med folkets synder. Torah-en: 3. Mos. 16. På den store 

forsoningsdagen – Yom Kippur – ble en vær, syndebukken, pålagt folkets synder ved håndspåleggelse av 

Ypperstepresten og det høye Råd, i henhold til påbud fra Israels Gud i Torah-en. Ypperstepresten og det høye Råd 

var altså autorisert til å legge synder på syndebukken.  

Dette måtte da også skje for Jesus – den store syndebukken – som ikke bare dekket over ett års synder, men tok 

bort all verdens synd for all tid.  

Kaifas var yppersteprest det året Jesus ble dømt. Jesus ble først ført til Annas, som var den forrige 

ypperstepresten, høyt respektert og også svigerfar til Kaifas. Han sendte Jesus bundet til Kaifas.  
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Hos Kaifas ble Jesus pålagt all verdens synd.  Matt. 26. og Joh. 18.  Jesus ble dømt for guds-bespottelse. 

Ypperstepresten måtte gi dødsdommen over syndebukken, og det gjorde Kaifas. Kjernen i gudsbespottelse er all 

synd mot Gud, derfor kunne domskjennelsen si at all verdens synd ble lagt på Jesus.  

I Torah-en står det at syndene skulle legges på syndebukken ved håndspåleggelse. Hva skjedde med Jesus? Der 

står i Matt. og Mark. at ypperstepresten og Rådet var så rasende på Jesus at de slo han med knyttnever, og i noen 

oversettelser: med flate handa. Han ble spyttet på. Ingen syndebukk har fått slik ublid påleggelse av synd, som 

Jesus. Han ble pålagt verdens synd ved knyttnever og harde hender, autorisert til å bære bort all verdens synd, en 

gang for alltid.   

Og ikke langt fra korset satt soldater og delte klærne til Jesus. Og Gud passet på at kjolen eller kappen til Jesus 

ikke ble skadet, – for kappen er viktig i forbindelse med en paktsinngåelse. De to parter bytter kapper og sier: «Alt 

mitt er ditt.» Gud gav sin kappe til mennesket, og stadfestet pakten.       Grethe 

 

Krigen i Ukraina er ikke slutt. Jødene vil ut. 

Ukraina er det fattigste landet i Europa, og er 
økonomisk konkurs. Den håpefulle oransje revolusjon 
har fått samme utgang som den arabiske våren. Ikke 
bare er banklån på 20 % p.a., men det må gis 
bestikkelser for å kunne få et. Om private har penger i 
banken, er det stor sjanse for at noe eller alt 
forsvinner, eller banken går konkurs. Det er for usikkert 
å starte eget foretak, sier ukrainere. Utallige 
anmeldelser og demonstrasjoner viser dette.  
De siste tre år har prisene for medisiner, mat og klær 
øket med 300%. Pensjonene har ikke øket, og folk må 
velge mellom mat og medisiner. Staten har rett til å ta 
leiligheten fra dem som ikke kan betale.   

 
Rosa fra Dnepr har vi hjulpet til Israel. 

 
Disse informasjoner er gitt Exodus Nord av vår samarbeidspartner i Ukraina de siste 12 år, People Who 
Care.  
Anti-semittismen øker; folket vil finne en syndebukk. Derfor finner stadig flere jødiske familier veien til 

israelske kontorer for hjelp til utreise. Mange jøder venter på å kunne reise, sier Tatjana og Igor, ledere i 

People Who Care. Disse to kom ens ærend til Israel 30. mars for å møte leder i Exodus Nord for samtale 

om denne vanskelige situasjonen. Hver uke hjelper Exodus Nord jøder ut fra Ukraina.  

Når jøder søker om utreise, slutter automatisk pensjonen å komme. Folk må ha tak over hodet også når 

utreiseprosessen foregår, men kan de ikke betale husleien, får de ikke reise. Regelen er slik at ingen får 

forlate landet med et pengekrav på seg.  

Da betaler vi husleien, og frigjør familien. Det gjorde vår Frelser da Han betalte hele skylda for oss. 

Her får vi mulighet til å hjelpe Hans søsken.  

Blir du med og hjelper? 
Dette spørsmålet har Tatjana spurt oss 
igjen og igjen. Hun forteller om stadig 
nye vanskelige forhold som jødiske 
familier kommer opp i, og så mye 
urettferdig behandling, fordi de tilhører 
den jødiske stor-familie.  
Tatiana, arbeidsleder og Igor, styreleder i 
People Who Care. 
Fotos: Grethe Tangen Olsen   
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Besøk gjestehuset til Exodus Nord i Ashalim, Negev 

 

Det norske gjestehuset i Ashalim kan ta imot 12+ 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, 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, 
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! 
 

P.s.: Se ny 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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