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Anussim-jødene:

En ny gruppe jøder til Israel
Fra konserten på
taket til Exodus
Nords gjestehus i
Ashalim under
konferansen om
anussim-jødene.
Det lokale koret fra
Negev sang varierte
sanger på ladino,
språket som jødene
snakket i Spania, og
som er en blanding
av hebraisk og
spansk. – En stor
opplevelse!.
Bilder: Trine Overå
Hansen
Etterkommerne etter de sefardiske jødene som ble jaget ut av Spania/Portugal på 1500-tallet, kalt
anussim eller marranos, har ikke papirer på at de er jøder. De kan heller ikke ta bilde av sine
forfedres graver og vise israelsk øvrighet for å få innreise til Israel, slik jødene i tidligere SovjetUnionen har gjort, og gjør.
Disse jødene har vært spredd rundt i mange land, spesielt til Sør- og Mellom-Amerika, Italia,
Spania, Portugal, Nederland, og videre i Europa og til Nord-Amerika. Metropolen New York er for
eksempel grunnlagt av anussim-jøder som kom fra Holland. New York ble da i starten kalt Ny
Amsterdam.
Fra Holland og Spania/Portugal kom båter med «preste-folket» oppover kysten i Skandinavia og
England, og de bosatte seg der. Så vi har en del etterkommere av disse jødene her i landet. Mange
kjenner ikke til sin bakgrunn. En del har funnet sin plass i kirker og menigheter, fordi de - ved å
lese Ny-Testamentet - har kommet til tro på Jesus/Jeshua som Messias.
Det skjer en oppvåkning for det jødiske blant disse jødene, ikke minst for Guds høytider slik de er
beskrevet i 3. Mos. 23. kapitlet. Slik oppvåkning skjer over den ganske jord. Resultatet kan være at
enkeltpersoner eller grupper går ut av menigheten sin og danner egne menigheter, der
muligheten for større fokus på Israel i endetiden er liten.
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Eller at menigheter tar imot utfordringen og gir rom for Israels plass i endetiden. Det viser seg
mange steder at ivrige Israel-interesserte personer har sine forfedre blant de jøder som ble
tvunget til å konvertere til katolisismen, flykte ut av den Iberiske halvøy eller gå døden i møte.
Mange Jesus-troende, ikke minst spansk/portugisisk-talende personer har forsket og funnet sin
stamtavle med jødiske navn.
Staten Spania har erkjent – og bedt om tilgivelse for den urett de gjorde på 1500-tallet ved å jage
jødene ut av landet. Sist høst ble det kalt sammen til en seremoni i Spania, der Kongen gav
mulighet for spansk statsborgerskap til de som kunne finne sine forfedre blant jødene under
inkvisisjonen. Til nå har cirka 200 jøder i Israel tatt imot utfordringen og fått spansk pass i tillegg til
det israelske, og flere tusen jøder der står klar til å gjøre det samme. Det er situasjonen for de som
allerede har fått innvandret til Israel.
Exodus Nord’s leder gir gaver
til to av talerne på konferansen, prof. Sergio Della
Pergola og prof. Michael
Corinaldi fra Jerusalem
universitet. Gavene var
strikket av israelvenner på
Manger i Nord-Hordaland.
Til høyre: Natalia Ribeiro fra
Sør- Afrika, en av de to
kvinnene som under paneldebatten utfordret professorene for å gi rom for Jesustroende jøder til Israel.

Jesus-troende anussim-jøder
De etterkommerne etter de sefardiske jødene som har kommet inn til Israel, er ikke Jesus-troende.
Dette fordi det offisielle Israel ser på Jesus-troende som personer som har gått over til en annen
tro, det vil si har konvertert til kristendommen. Disse har ikke adgang til å emigrere til Israel slik
innreise reglene er nå. Hovedmålet for konferansen som Exodus Nord holdt i Negev i påsken, var å
peke på det faktum at mange anussim-jøder tror på Jeshua, og derfor er hindret borgerskap i
Israel.
To fremtredende professorer fra Jerusalem, som var talere på konferansen, den ene også ortodoks
Rabbi, hørte to flotte innlegg fra to marranos-jøder, den ene Therese Samuel Haugland fra «den
spanske by» på Jamaica, og den andre Nataljyah Ribeiro fra Sør-Afrika. De fortalte om sin
bakgrunn og den grusomhet deres forfedre måtte gjennomgå under inkvisisjonen (noe
professorene hadde fått Israels høyeste utmerkelser for å vite mye om). «Og nå, når vi har funnet
Messias, Jeshua fra Nasaret, så nekter vi å tvangskonverteres igjen», sa Nataljyah Ribeiro.
NB! Disse flammende taler kan du høre ved kjøp av DVD-er fra konferansen.
Professorene trodde ikke sine egne ører da de hørte dette, men måtte erkjenne at det ikke var god
politikk å tvangskonvertere jødene på nytt.
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Konferansen i Negev dreiet seg egentlig om aksept av Rabbi Jesus
Jesus-troende må få borgerskap i Israel. Den messianske Rabbien Joseph Shulam understreket
betydningen av å ta inn de 1,4 millioner anussim/marranos-jøder som står så å si reiseklare for å
bosette seg i Negev (Obadias 1,20: «Og de sefardiske jødene skal ta sydlandet Negev i eie»).
Rabbien hadde kart med, og viste størrelsen på Negev som er over halvdelen av Israels land, og sa:
«Hvis ikke israelske ledere bosetter folk i Negev, vil vi miste landet. Vi kan ikke vente på jødene fra
USA; de er ikke rede ennå. Men over en million anussim-jøder står klar. Det vil berge det
demografiske forholdet i israel».
Joseph Shulam kunne fortelle at Israels myndigheter inkludert Rabbinatet er klar til å gjøre
endringer i immigrasjonsloven. Det er spørsmål om hva de vil gjøre med Jeshua.

Spørreundersøkelse i Israel om hvem som kan komme inn i landet:
14 dager før konferansen i Negev ble holdt, gikk det ut en spørreundersøkelse til israelerne om
hvem de syntes kunne få statsborgerskap i Israel. Det ble svart ja til de som kan vise til jødiske
røtter, selv om de ikke tror på Israels Gud, er uenig i politikken som føres i Israel, om de er ateister
eller tror at nå avdøde Schneerson av Lubavich-ortodoksien er Messias. Mellom 15 og 20 % av de
spurte mente at Jeshua-troende også må kunne få statsborgerskap, og ikke må gjennomgå
konvertering til Jødedommen, men komme inn under kategorien Messianske jøder.
Dette viser at flere israelere ser på de messianske jødene som gode borgere, og at kristennavnet
har fått annet innhold enn det jødene tidligere har trodd.

OSLO-avtalen står omtalt i Esaias kapittel 28
Det skulle være kjent for en bibelleser at Gud har gitt landområdet innerst i Middelhavet til
jødene. Dessuten forteller historien at jødene bosatte dette området 2.100 år før
araberne/palestina-araberne kom på 600-tallet e. Kr. I henhold til krigene Israel har blitt
påtvunget, og avslutningene eller mangel på slike, så har Israel jussen på sin side.
Israels Gud sier noe om den påtvungne fredsavtalen fra 1990-tallet. Det var en 7-årig avtale: hvis
ikke partene ble enige innen 7 år, ville den tre ut av kraft, og en reforhandling ville trenges. Så har
ikke skjedd.
Å være så uforstandig å foreslå avkutting av Herrens land, og tvinge Israel til å sanksjonere på det,
har skapt store lidelser for det jødiske folk, og vil hjemsøke nasjonene. Gud kaller avtalen i Esaias
kap. 28 vers 15 «en avtale med døden, og et forbund med dødsriket». Den ble inngått 1.tishri,
jødisk kalender (23. september) år 1993.
I vers 18 står det: «Den pakt dere har med døden, skal sletts ut, og deres forbund med dødsriket
skal ikke stå fast.» Og det har skjedd: Før solen gikk ned 1. tishri (28.september) år 2000 gikk
palestina-arabisk ungdom berserk på Tempelplassen og kastet steiner over de bedende jøder. Den
onde avtalen ble gjort til intet.
Et halvt år tidligere satt jødiske forskere i Jerusalem, messiansk troende og ortodokse, og studerte
Guds time-tabell/Bibelens kalender. Disse skrev da at de ville bli meget forbauset om det ikke ville
bryte ut uro blant palestina-araberne før datoen 1. tishri samme år var over. Det ville
nullifisere/utslette Oslo-avtalen, og dette skjedde.
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Fra 18. vers i Esaias kap. 28 står Oslo-avtalen omtalt, inklusiv represalier fra Herren.
Represaliene over hedninge-nasjonene har så vidt begynt. Israels Gud skal «gå i rette med»
nasjonene. «Den som rører ved Israel, rører ved min øyensten,» har Han sagt.
Guds time-tabell/Bibelens kalender blir åpenbart i disse dager. (Se neste nyhetsbrev).
Grethe
PS: Benjamin Netanyahu gjorde det nylig kjent at hans forfedre ikke bare er Ashkenazi-jøder fra
Litauen, men også Sefardiske jøder fra Spania fra den tid jødene ble tatt som fanger fra Jerusalem.
(Profeten Obadja kap. 1 vers 20). Netanyahu’s far, professor i historie, skrev da også bøker om de
spanske jøder. Kilde: Arutz Sheva 25.05.16.

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:

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.

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 SPAen.

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

