
 

               Nyhetsbrev 4 – 2016, Årgang 22 

Sefardiske jøder … 

Kanskje er du en av etterkommerne? 

 
DNA-spesialist Georgina Perdomo tar testprøve av 
Giovanni Melchionda. Til venstre: lege Alex Perdomo. 

Jeg trodde ikke at jeg var det, etter å ha 

tatt en DNA-test i 2009. Testen viste 

viking-aner. Det jeg ikke visste da, var at 
når kvinner testes, får vi bare vite halve 
sannheten. Kvinner har bare x-
kromosom som kan testes ut fra 
slimhinnene i munnen, mens menn har 
også y-kromosomet tilgjengelig i 
slimhinnene. Dermed fikk jeg min bror 
testet i vår, etter at vi hadde hatt 
kontakt med en av verdens fremste DNA-
forskere, Georgina Perdomo fra USA.  
 
Y-kromosomet til min bror viste at det 
stammer fra sefardiske jøder fra flere 
hundre år tilbake.  
 
Bilde: Trine Overå Hansen 

 
 

DNA-variasjonene settes i grupper alt etter nærheten til utgangspunktet, det vil si i dette tilfelle ut 
fra Juda stamme. Den største nærheten er satt i gruppe J (for jøde). Den andre gruppen har fått 
bokstaven E. Albert Einstein var i E-gruppen. Det betyr at genene hans var noe blandet, men 
hovedsakelig jødisk. Den tredje største gruppen er R-gruppen. Den havnet min bror i, og dermed 
alle oss søsken. (Vi har samme mor og far). Denne gruppen er noe mer assimilert, og vi vet at våre 
aner er blanding av jødisk og viking.  
Vi har da i henhold til våre gener kommet inn i anussim/marranos-kategorien, og er etterkommere 
etter de jøder under inkvisisjonen på 1500-tallet i Spania/Portugal som ble tvunget til å konvertere 
til katolosismen, rømme landet eller gå døden i møte.  
Våre forfedre har nok rømt høyst sannsynlig til Holland, der vi vet jøder senere bygget opp 
Amsterdam, Rotterdam og andre byer. (Spania var på den tid en stor kolonimakt, og hadde 
hærtatt deler av Frankrike). Og vet dere hvor hen de hentet tømmeret til pålene og annet treverk 
for Amsterdam? Jo, vest for Bergen vokste hardt treslag som ble hentet av fartøyer fra Holland. 
Jødene derfra bygget også opp New York, som i starten fikk navnet New Amsterdam.  
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Videre forteller historien at skip på denne tiden kom oppover til kysten av England og Skandinavia 
med jødiske flyktninger. Ikke få skip forliste langs vestkysten av Norge, der sjøen går høy og 
klimaet er kaldt. Et større spansk skip med folk gikk ned utenfor Øygarden i Hordaland i år 1512, 
sier leksika.  
En annen sak er at de sefardiske jødene (Sefarad: Spania) fikk bedre behandling og mulighet for 
opphold i Norge sammenlignet med de askenasiske, som jødeparagrafen i 1814 var myntet på. 
Årsaken kan være at de sefardiske jødene ble inngiftet i befolkningen.  
Profeten Esaias sier i kapittel 56, vers 8 at Israels Gud vil samle enda flere til Israel enn dem Han 
har samlet, og nå står de sefardiske jødene for tur. Det er allerede 1,4 millioner av dem som står 
relativt klar til å gjøre Alyah til Israel.  
Profeten Obadia sier i vers 20 at «de sefardiske jødene skal ta sydlandet Negev i eie».  
 
Grethe 
 
P.s.: Gå inn på www.familytreedna.com og bestill en test. Du betaler med det samme med kort, og 
får utstyr i posten til å ta testen, pluss all info. Send testen i posten, og du får resultatet på din 
mail.  
 
Bilder fra Negev: 
 
Golda Meir – parken i Ashalim       Ute i ørkenen 

  
 

De nye solcellene ved Ashalim: Ashalim Kraftstasjon til høyre 

 
 

  

http://www.familytreedna.com/
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Den Bibelske kalenderen, 

Og bakgrunnen for vår egen gregorianske 

Tiden er viktig. Og ordet endetiden har vi blitt godt kjent med. Begrep som Sabbatsår og Jubelår 

har kommet fram på arenaen. Er det fordi Gud åpenbarer skjulte ting i endens tid? Når tid er 

egentlig Jubelåret, det 50. år som er omtalt i 3.Mos 25? Da må vi spørre jødene som kjenner 

begrepene bedre enn noen.  

For et par år siden ville jeg gjerne snakke med en Rabbi i Israel om disse ting, men jeg måtte gå via 

min ortodoks-jødiske venninne, og hun spurte sin rabbi. «Vi kan ikke si med sikkerhet når tid 

jubelåret er», svarte Rabbien, «for vi mistet oversikten etter at vi ble jaget ut av landet rundt år 70 

e. Kr.»  

Hva skjedde?  

Inntil år 70 hadde den jødiske kalender vært i bruk i henhold til 2.Mos 12,2. Den første måneden i 

året skulle minne om forløsningen fra trellehuset, Egypt. Det jødiske folket skulle altså ikke gå inn i 

det nye året, uten bevisstheten om forløsningen fra Bibelens Gud.  Og året skulle starte 1. nymåne 

etter at det første byggkornet var modent i landet. Ordet «aviv» betyr «modent – i henhold til 

jordbruksuttrykket», og den første måneden skulle kalles «aviv».  

Folket skulle komme fram for Herren med førstegrøden, byggkornet, i takk for brødet som gir liv. 

Gud responderte, vet vi, ved å sende forløseren Jeshua, som er førstegrøden av de levende til 

forsoning for hele menneskeheten. Det skjedde i påsken, og der har vi også påminnelsen om 

jødenes utgang fra trellehuset.  

Men hva skjer så etter at Jesus stod opp fra de døde? Det romerske vaktholdet som ble slått ned 

til jorden, ble bestukket av Rabbinatet (de ortodokse) og Sanhedrin (de eldste). Denne historien 

kom den romerske okkupasjonsmakten for øre, og som straff for den jødiske sammensvergelsen 

ble Rabbinatet og Sanhedrin kastet ut fra hovedkontoret sitt på Tempelplassen ganske 

umiddelbart, og ble senere også jagd ut av Jerusalem. Dette står skrevet om i Talmud.  

Det dreiet seg altså om Jesus var Messias eller ikke. Fadesen med bestikkelsen måtte skjules av de 

jødiske lederne. Det førte egentlig til Bar Kochba-opprøret i 132 – 135 e. Kr., der Rabbi Akiva 

utropte Simon Bar Kochba, Stjernesønnen, som Messias. Rabbi Akiva og hans folk forandret også 

kalenderen, altså bort fra påsketiden som den 1. måneden, noe som illustrerer Guds forløsning for 

menneskeheten og som peker på Jeshua som Messias, og satte nyttårsdag Rosh HaShana til 

høstens første fest Teruah, Basun-lydens fest. Alle måneder fikk nye navn. 

Med makt tvang Rabbi Akiva og Bar Kochba jødene i landet til å gå med på å flytte nyttårsdagen. 

Men mange ortodokse jøder var imot dette, og også de Jesus-troende. Disse ortodokse jødene slo 

seg sammen, De ble kalt karaiter, og holdt den gamle Bibelens kalender i mange hundre år 

framover.  

Saken om å flytte nyttåret var for dem så alvorlig at de la et løfte inn i ekteskaps-seremonien: om 

alltid å holde nyttår ved påsketider. Under Bar Kochba måtte både disse jødene og de 

Jesustroende flykte for livet. Arkeologiske beviser viser at de flyktet til Negev; der finnes i dag de 

eldste kors i landet, produsert av de Jesus-troende. Disse korsene kan sees i Shivta-ruinene, ti 

minutter fra Exodus Nords gjestehus.  
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Deretter startet opprøret mot romerne: For Bar Kochba skulle bevise at han var Messias ved å 

vinne over romerne. Vi vet han tapte. Flere hundre tusen jøder ble drept. Det ble dødsstraff for 

jøder å bo i Jerusalem, som fikk navnet Aelya Capitolia, og Jødeland ble omdøpt til Filistina, etter 

filisterne fra Egeerhavsøyene.  

Først i år 359 e. Kr. under Rabbi Hillell II ble den ubibelske kalenderen som Rabbi Akiva la grunnlag 

for, implementert, og den er det Israel bruker i dag. Under denne prosessen ble også mange 

hundre menneske-bud og regler satt sammen, noe som studeres i dagens Jeshivaer/bibelskoler. 

Likeledes ble 240 år fjernet fra tidsantallet fra Adams fødsel, slik at tiden nå er 5776 år (og ikke 240 

år mer).  

Men hva har det med endetiden å gjøre? Det viser seg at endetidsbegivenhetene står i en 

tidsramme som kun kan løses ved bruk av Bibelens kalender. Til og med Oslo-avtalen er nevnt i 

Bibelen, og står i en tidsramme.  (Se siste nyhetsblad fra Exodus Nord). Hvis vår Utenriksminister 

hadde forstått litt av dette, så hadde landet vårt spart mange penger som fremdeles sendes til PA 

/ PLO.  

Vi vet at det offisielle Israel hadde sabbats-år, såkalt Schmita-år i fjor. Men det er høyst sannsynlig 

ett år for tidlig i henhold til Bibelens eller Guds kalender.  

Jubelår: 

Når så usikkerheten rundt tiden for Jubelårene er temmelig relevant, så må en se etter historiske 

begivenheter – i ettertid. F. eks. så ble det juridiske grunnlaget lagt for jødenes hjemland ved 

Balfour-erklæringen i 1917, og Jerusalem kom på jødenes hender i 1967. Det regnes da med en 

større begivenhet i 2017, som går på frigjørelse av land, f. eks. at Sakarias-krigen i kap. 9 kjøres 

gjennom (Det gjelder Israels krig med naboene)..  

Og hvem mener dette? I flere ti-år har ortodokse jøder og etterkommerne av karaitene samt 

Messianske jøder arbeidet sammen for å finne tilbake til Bibelens/Guds kalender. Det har de 

greidd. Og det er de som har forska seg fram til dette med Oslo-avtalen. Ganske snart vil israelske 

aviser ta opp saken om å endre kalenderen for Israel til den Bibelske. Og troen på Jesu 

forsoningsverk vil da bli diskutert av de ortodokse. Ifølge skriftene skal Messias stå opp igjen, og 

det er lite sannsynlig at tidligere proklamerte messiaser vil stå opp igjen fra de døde, f. eks. rabbi 

Schnerson.  

Et annet aspekt: 

Så har vi de kristnes tro på Bibelens Gud, og den forandring det gjør i den enkelte:  

Kan den ekte Messias ha påvirkning på sine etterfølgere, spør jødene.  

Det nåværende Rabbinatet er interessert i hvorfor Jesus-troende ikke-jøder kan være så uselviske. 

Hva har forandret deres «normale» menneskelige personlighet? Jeg har et vennepar, Oleg og Olga 

fra Ukraina. De har oppfostra 4 jødiske foreldreløse barn i hjembyen. Alle barna er nå over 18 år, 

og integrert i Israel. En dag traff jeg Oleg på gata i Jerusalem. Han var på vei til en av de fremste 

rabbinerne, invitert for å fortelle om sin tro. «Vil du være med»? «Nei, jeg er ikke moden nok for 

det, tross min modne alder». Hva ellers, spør jeg? Jo, Oleg var ½ år i Israel for å studere hebraisk. 

Fordi: Han ville vitne om Jesus på rabbinernes eget språk.  
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Nå skjer saker og ting på flere hold: Mange sefardiske jøder er Jesus-troende. Under konferansen 

vår i påsken om dette tema, fikk frimodige sefardiske kvinner ordet. Natalja fra Sør-Afrika holdt et 

flammende innlegg, og krevde retten til å få borgerskap i Israel, selv om hun tror at Jesus er 

Messias. «Nå ble forfedrene våre tvunget til å konvertere i Spania på 1500-tallet, og så skal vi bli 

tvunget til å konvertere igjen? Aldri!», sa Natalja.        

De to professorene ved konferansen var faktisk enig i at det ikke var noe god politikk å pålegge 

enda en konvertering, og viste til en spørreundersøkelse der israelere er mer positiv til å gi 

Jesustroende jøder statsborgerskap. Immigrasjonsreglene i Israel er under omarbeiding, ifølge 

Rabbi Joseph Shulam.  

Nå er det Gud som har lagt et dekke over jødenes ansikt, så de ikke ser oppfyllelsen av paktene. 

Dette dekket vil ligge der inntil «hedningenes fylde har kommet inn.»  

Vår oppgave: «Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud…tal vennlig til Jerusalem…  

Grethe 

 

Kart over Negev        Solceller i ørkenen med tårn 

  
 

Ville kameler i Negev      Vårblomster i ørkenen 
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Brev om situasjonen i Ukraina fra Exodus Nords kontakter, «People Who Care»: 
 

BREXIT (Englands utgang fra EU) og ukrainernes drøm som ikke gikk i 
oppfyllelse. 
 
"Det er ikke snakk om at Ukraina skal inn i EU for øyeblikket", sa pressesekretær i 
Utenriksdepartementet i Tyskland etter Brexit. Folk i Ukraina (særlig de unge) ble frustrert av 
denne uttalelsen. 

Ungdommene i Ukraina var de som aktivt støttet revolusjonen i 2014 fordi de kun anså 
forandringen av Ukraina til et demokratisk land som mulig gjennom et medlemskap i EU. Dette er 
grunnen til at unge mennesker støttet bruddet mellom Russland og Ukraina. Gjennom de siste to 
årene, har de unge gjort mye for å klare seg gjennom den dramatiske forverringen av livsvilkårene 
i Ukraina, arbeidsledighet, prisvekst og små lønninger på rundt $ 100-250 per måned. 
Ungdommene holdt ut med dette fordi de hadde et håp. Nå finnes det ikke håp lenger. Det er 
hverken håp om å være med i EU eller om en indre stabilitet i Ukraina. Landet befinner seg på 
bunnen av en meget dyp grop, og befolkningen er igjen i fattigdom. 

Rundt 10.000 mennesker ble drept av revolusjonen og konflikten i Øst Ukraina. Disse var stort sett 
unge mennesker. Det er veldig trist at det er flere hundre barn blant de døde. Også mange barn 
har blitt foreldreløse. Tross disse ofre har ikke det ukrainske folks forhåpninger gått i oppfyllelse. 
Folk har rett og slett blitt lurt. 

Hvem da har tatt nytte av den blodige konflikten i Ukraina? Svaret er enkelt: oligarker. Oligarkene 
som ikke hadde tilgang til makt under den forrige presidenten. Nå har disse oligarker fått den 
makten de ønsket. Den nye presidenten i Ukraina er en av disse oligarker.  

Det er en alvorlig økonomisk tilbakegang i Ukraina. Mange bedrifter har blitt stengt, og de statlige 
ressursene er dramatisk redusert. Allikevel lever oligarkene i luksus fra kreditter gitt av det 
internasjonale pengefondet og penger befolkningen betaler i skatter. Vanvittig korrupsjon og 
fattigdom er ordene som best beskriver den nåværende situasjonen i Ukraina. Makthaverne er 
fornøyd med tingenes tilstand. Ukrainske massemedia har allerede begynt å snakke om en 
kommende krig i Øst-Ukraina. Ingen kommer til å følge de avtaler som en gang ble inngått i Minsk. 

Hvilken framtid venter de unge menneskene og foreldreløse barn i Ukraina? Krig, fattigdom og 
komplett håpløshet? Imidlertid har disse ungdommene du ser her vært heldig to ganger. For det 
første har de jødisk blod rennende i sine årer, og den israelske stat er klar til å ta imot dem. 
Dernest er det fantastiske mennesker i Europa som hjelper dem med å nå kysten av det lovede 
land. 

  
Disse unge familiene venter på å få komme til Israel. Er du med og hjelper? 
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Ukrainske Pensjonister har blitt fratatt alt 

Den fryktelige økonomiske situasjonen for ukrainske pensjonister er et tema for hver rapport jeg 
skriver. Ukrainske pensjonister har ikke noe grunnlag for å leve, bare en rett til å dø. Det er ingen 
tilfeldighet at den ukrainske dødsraten ligger på andreplass i verden. Ukrainske pensjonister er 
rett og slett dømt til å dø. Grunnloven av Ukraina snakker om alles rett til gratis helsetjenester, 
men i virkeligheten er det ingen tjenester uten betaling. Helsevesenet er en av de mest ødelagte 
grener av sosiale tjenester i Ukraina. Det er ingen medisiner på blå resept. Pensjonister kan ikke 
finne et sted hvor de kunne få riktige medisinske tjenester. Medisiner har blitt 6-7 ganger så dyrt i 
løpet av de siste to årene og koster for mange eldre mer enn de får utbetalt i sine lave 
pensjonsytelser. Prisene på mat har også vokst 5-8 ganger, men pensjonsytelsen er den samme. 

Likevel er ikke dette nok for regjeringen. Siden juli i år har prisene for energi blitt utrolig høy. 
Oppvarmingen av en liten leilighet på 30 m2 koster $ 40 per måned. Omtrent 80% av ukrainske 
pensjonister får ikke mer enn $ 38-50 per måned. Utenom dette må pensjonistene også betale for 
vannforsyning, gass, elektrisitet, og andre tjenester. De som ikke betaler, vil bli fratatt sine 
leiligheter gjennom retten. 

Hvor skal de leve? Hva kan de spise? Hvordan skal de få medisiner og klær? Ukrainske pensjonister 
har bare en utvei: å dø så raskt som mulig, og avslutte all lidelse. Pensjonskassen i Ukraina er 
konkurs. 

Israel tar imot jødiske pensjonister fra hele verden. Israel ønsker jødiske pensjonister fra Ukraina 
velkommen selv om de har jobbet og gitt sin styrke og energi for et annet land. Det er en 
velsignelse at disse uheldige pensjonistene har en plass i det lovede land, og at de vil få alle 
fordeler og den omsorg de fortjener. 

Vi er så takknemlig for dere nordiske givere som hjelper disse stakkars menneskene til å dra til 
Israel, deres historiske hjemland. 

Tatiana, People Who Care, skriver videre om den vanskelige situasjonen som blir verre og verre i 
Ukrania i dag.  

Hun skriver: 
«Du kan knapt forestille deg hvor glad våre emigranter (Olim) er for å få hjelp fra dere, spesielt 
flyktninger fra krigssonen. Her, i Ukraina, har folk blitt forlatt av regjeringen, de møter sin skjebne 
alene, uten hjelp. Folk har blitt vant til ikke å vente hjelp fra noen. Når vi gir dem økonomisk 
støtte, er de forundret og overrasket: "Kan ikke tro at det er noen som tenker på oss i Europa"  
 
Tusen takk! Dere har ikke bare levendegjort deres avgang til Israel, men også gitt dem tilbake 
troen på varm menneskelig sympati og medfølelse. De er så takknemlig til dere! 
Med takknemlighet, velsignelser og alle de beste ønsker». 

 
De jødiske emigrantene er så takknemlig for Exodus Nords 
generøsitet. Dere er våre redningsmenn! 

Tatiana, People Who Care. 
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Besøk gjestehuset til Exodus Nord i Ashalim, Negev 

 
 
Ta buss eller tog til Beer Sheva, og buss 044 eller taxi til Ashalim. 
Pris pr. person pr. natt m/frokost 200 Shekel i soverom med eget bad. 
 

 
 

Opplevelser i nærheten: 
Abrahams brønner og området Kades 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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