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Internasjonal konferanse i Jerusalem 14.- 17. oktober 2018:
Aliyah – immigrasjon til Israel

Bilde: Grethe Tangen Olsen, Exodus Nords leder
var en av innlederne på konferansen. Fotos:
Theresa Hansen og Grethe.

Den internasjonale Aliyah-konferansen ble dette året
holdt i Jerusalem. Slik konferanse ble holdt i fjor i
London, året før i Negev, da Exodus Nord var en av de
to initiativ-takerne. I årene før det, var stedene
Gibraltar og Spania.
Tiden for en større Aliyah nærmer seg. Derfor trengs
forberedelser, praktiske forberedelser, og også tanker
om forberedelser inspirert av Guds ånd gjennom bønn.
Informasjon om statusen nå er viktig, derfor fikk vi
foredrag fra en Knesset-medlem som arbeider ekstra
med dette temaet. Vi besøkte også Knesset og fikk
informasjon, pluss at leder for Jewish Agency, avdeling
Russland kom og samtalte med oss.

Konferansen var «lukket», det vil si bare inviterte
deltakere var med. De kom fra mange forskjellige land.
Det var ledere for Israel-organisasjoner, og pastorer for
menigheter som har stort fokus på forbønn for Aliyaharbeidet. Bilder av personer blir ikke offentliggjort på
grunn av sikkerheten.

Bilde: Deltakere på konferansen.

Komprimert innlednings-foredrag på
konferansen i Jerusalem v/Grethe

les side 2

Aliyah fra Øst-Ukraina
Regjeringen har innført krigsrett i Øst-Ukraina. Det blir portforbud og andre restriksjoner. Jødene vil
forlate landet. Lister med flere tusen navn som vil til Israel. Hjelp dem!
les side 4 og 5

Israel-vennen Birgitta Nilsson, 71 år er død
Hun sêg ned mens hun talte om Israel på ett av torgene i Stockholm, og døde en halv time senere.
minneord side 3
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Komprimert innlednings-foredrag ved konferansen i Jerusalem
Jeg er fra den vestre del av Norge, fødd og vokst opp på øya som ligger lengst vest i havet der det bor
folk. De fleste trodde på Gud, snakket om Israel og bad for jødene. Slik var bakgrunnen i min familie.
Så i tiden med glasnost og perestroika var jeg involvert i å hjelpe jøder fra tidligere Sovjet-Unionen til
Israel. Med bussjåfører – vi hadde på det meste 17 kjøretøy på forskjellige steder i Øst-Europa –
administrerte jeg samarbeid med Jewish Agency, jødiske samfunn og messianske menigheter med det
mål å hjelpe jøder til Israel.
Etter fem år spurte leder for Jewish Agency i Moskva om vi kunne gjøre en jobb også i Israel, og vi settlet
i Negev. Fylkesordføreren ville ha hjelp, og der er større områder for ekspansjon. Vi startet opp med
husbygging for immigranter, og bygget infrastruktur til to landsbyer (Ashalim og Beer Milka). Hjalp
farmere å få opp eget hus eller hjelp til selvhjelp. Vi er nå med og bygger opp byen Sheizaf. Mange skal
komme til Negev. I profeten Obadia vers 20 står det at de bortførte fra Jerusalem, de som er i
Sefaradskal ta Negevs byer i eie.

Hvordan kan framtiden bli?
Lederskapet i Ramat HaNegev er takknemlig for vår support. Hvorfor viser de oss slik interesse? Hvorfor
tar de oss med i området, forteller oss hvor og hva de tenker å bygge, og til og med inviterte meg med
sammen med anti-terrorgruppen i denne regionen? (Sinai-halvøya ligger tett ved). Det ser ut for at de vil
at vi skal lære landet å kjenne. Ja, i tider som kommer, selv under tøffe omstendigheter, vil vi stå
sammen med folket i dette landet.
Så – hvordan kan vi påskynde prosessen å hjelpe flere jøder til Landet? Noen får ikke komme inn. Det er
de som f. eks. har gått over til kristen tro. Ved å bringe temaet på bane om mulighet til å vise sitt DNA,
så kan det bli lettere. Dette ble spesielt fokusert på under konferansen i Negev. Mange messianske
sefardiske jøder kan nå vise til sitt DNA. Det kan også rundt 260 sigøynere fra Sverige/Norge. De har mye
jødisk blod i årene.
Veiene for ti-stammeriket og jøder i trengselstider helt tilbake til 700-tallet f. Kr. gikk oppover Europa
mot Irland i vest, til øst-Europa og østover. Disse rutene har blitt nøyere forklart under tidligere
konferanser. Vi må vite hvor folket kan være.
Dessuten har vi en annen «flokk». Det er de som har blitt poda inn i oljetreet ved tro på Yeshuas
frelsesverk. For her vil komme en tid der mange vil bli forfulgt.
Juda kongedømme under kong David nådde i sør til det store
krateret ved Mispe Ramon. Høylandet Negev fra Beer Sheva til
Ramon-krateret løfter seg opp til 1037 meter over havet. I dette
området var det gjetergutten David gjette flokken sin til grønn
enger, i henhold til lokale Bibel-kjennere. Vi finner der ruiner fra
Davids storhets-tid. Landet har ventet i 2000 år på oppfyllelse av
Profeten Obadia.
Tiden er inne til å ha klare strategier for transport av alle typer,
og ha oppjustert nødvendige kontakter.
Grethe
Bilde: Svensk-israelsk flaggborg.
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Israel-vennen Birgitta Nilsson døde 14. november 2018
Min dyrebare venninne, Birgitta fra Stockholm sêg ned mens
hun talte om Israel på Norrmannstorget i Stockholm, og døde en halv
time senere. Hun hadde tillatelse fra politiet å stå der hver onsdag
ettermiddag fra 4 – 5. De fleste gangene hadde hun venner med som
danset israelske danser, og så hadde hun en kort tale om Israels rett til
landet, og om Messias som vi venter på.
Birgitta ringte meg for snart 25 år siden, da vi hadde startet Exodus
Nord; hun så at tiden for jødenes hjemreise var kommet. Om hun
kunne være med oss? Et par måneder senere ringte hun igjen, og
fortalte at nå hadde hun tatt kjørekort på busser. Jo, hun ble med til
leiligheten vi leiet i Vyborg. Derfra reiste vi til Jewish Agency i St.
Petersburg; sjåførene for å jobbe, jeg for å administrere.
En dag Birgitta kjørte, stanset trafikkpolitiet oss. Opp med sertifikatet, og der var det kryss ved alle
kjøretøy, også trailer med tilhenger. Jo, Birgitta innrømmet at hun ville være på den sikre siden, og
hadde tatt sertifikat på alt som het kjøretøy. Neste dag vi kjørte forbi, kom alle fire trafikkbetjentene ut
av hytta og gjorde honnør med handa til lua.
Birgitta tok danseteamet sitt med da vi dro til forskjellige byer i Russland, og der snakket med jøder om
hjemreise til Israel. Hun hadde fysioterapeut-utdannelse fra Tyskland, og reiste rundt med teamet sitt i
flere land og forkynte, og underviste om Herrens høytider.
Nå hadde hun nylig vært med under Jerusalem-konferansen sammen med meg. Vi skulle bruke tiden
etterpå til å besøke syrianerne helt nord i Israel; de som snakker arameisk og har av Knesset blitt erkjent
som ønsket folkegruppe innen Israel. Den turen utsatte vi til januar, fordi jeg måtte kvikt tilbake til
Negev. Men nå må jeg antagelig dra alene. Birgitta har gjort et stort arbeid for den syrianske gruppe i
Stockholm. Mange har kommet til tro, og en del utreiser nå til Israel.
Under begravelsen 12. desember kunne jeg fortelle at hun hentet sin styrke fra Bibelens Gud. Hun
hadde et uslukkelig begjær etter å gjøre Hans vilje som har skapt oss, og hun gikk ikke på kompromiss.
Det kosta henne mye, men det var ikke tankene hennes opptatt av. Guds visjon var hennes visjon her og
nå: å hjelpe jødefolket til Israel, for nå er tiden. Hun var dyktig, trofast, umistelig. Og hun hadde en
annen visjon: Det var for sitt hjemland Sverige.
Derfor stod hun på torget
og ropte ut: «Den som
velsigner Israel, skal
Herren velsigne».
Hun bad politikere om å
tale sannhet om Israel.
Birgitta talte med livet sitt,
og hun stod løpet ut. Vi
trenger flere som henne.
En siste hilsen fra Exodus
Nord.
Grethe
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Ukraina har innført krigsrett for 10 regioner i Øst-Ukraina
Der bor de fleste jøder i landet, og der holder vår samarbeidspartner «People Who Care»
til. Jødene vil forlate Ukraina.
- Det er portforbud, og alvorlige restriksjoner for folk.
Fra nå av har Ukrainas regjering rett til å innføre et portforbud i disse 10 regionene, begrense avgang og
inngang i disse regionene, begrense eller forby ledelsen av offentlige møter, funksjoner i massemedier
og Internett-tilkobling, aktiviteter fra politiske partier og sivile organisasjoner, og også å trekke fra
bankkontoen til fysiske personer og juridiske personer ved behovene til hæren.
Kart over Ukraina med disse 10 regionene
uthevet med rødt. Zaporozhye-region er
blant dem der våre medarbeidere holder til,
tett ved kysten av Azovhavet.
Innføringen av krigsloven gir en alvorlig
forandring i rettighetene og livet til
befolkningen innenfor de dekkede
områdene. Selvfølgelig har dette forårsaket
panikk blant mennesker. De har rushet til
banker for å ta ut pengene sine, som ellers
kunne bli trukket til hærens behov.
Tilbaketrekning av midler fra banker er et
alvorlig slag på økonomien i landet, som
allerede er i ferd med å gå konkurs.
Denne panikken vil føre til prisvekst, og dette vil først og fremst ramme pensjonister, funksjonshemmede og familier med barn.
Innføringen av krigsloven vil gi en ekstra kontroll på flyplasser. Flyplassene i Odessa og Dnipro som er
mest brukte av jødiske emigranter til Israel, befinner seg innenfor det område som er omfattet av
krigsloven. En annen ubehagelig ting er at krigsloven ble introdusert i 30 dager offisielt, men nå har
presidenten sagt at han vil avbryte denne tilstanden bare når Russland gir de tilbake skipene og
flåtepersonalet som ble fanget under konflikten i Azovhavet i høst. Det kan bety at de vil være under
krigsloven i ubestemt tid. Dette er en katastrofe for befolkningen og økonomien i Ukraina.
Alt dette har forårsaket panikk blant emigrantene. De frykter at hvis de ikke reiser omgående, vil de ikke
kunne gjøre Aliyah i det hele tatt. Det er derfor de vil forlate landet snarest. En hurtig
dokumentprosedyre krever ekstra kostnader som de fattige ikke har.
Bilde til venstre: familien Kharkov.
Bilde til høyre: familien Sokol.

Familiene på disse to sidene er
noen av de som har nå
kommet til Israel ved hjelp av
Exodus Nord.

Takk til alle givere!
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Jødene i Øst-Ukraina har mistet håpet og tapt illusjonene
Exodus Nord har gjennom sin samarbeidspartner «People Who Care» (PWC) prioritert å hjelpe familier
med barn og pensjonister. Under situasjonen med krigsrett, går barn foran, men alle må hjelpes.
Noen steds i havet av forsvunnet håp og tapte illusjoner finner emigrantene øyer med vennlighet,
generøsitet og respekt for mennesket. Vi i Exodus Nord er slike øyer, sier de til oss, vi dyrebare hjelpere.
Vi redder dem som ligger i havet etter et skipsforlis, sier de, og takker oss givere. Nå er disse fattige
folkene på vei hjem til sitt lovede land, Eretz Israel. Dette er deres redningsvei.
Konflikten ved Asovhavet mellom Russland og Ukraina var en prøve på om det var lett å vekke en krig,
skriver PWC til oss, og mener at det vil bli
mer enn lett. Nå lever de i forvente av
denne krigen. Den kan starte nå, eller innen
et år eller to. De har ventet i fire år på at
krigen i fylkene Donetsk og Luhansk skal ta
slutt. Men nå lever alle under frykt for en ny
krig, og dens mareritt.
Bilde: Blant familiene vi nå hjalp å fly fra den
mer enn fire år gamle krigssonen, har to familier
mistet sin mamma i ventetiden. En av familiene
er Polezhayev, bestefar, far og datter.

«People Who Care» skriver til oss:
Må Herren velsigne dere. Takk for hjelp.
Våre emigranter har bedt oss overbringe sin takk til dere. Det gjør vi med glede, og takk for en kvikk
respons i desperate situasjoner. Dere fortsetter å vise de trengende menneskene et mirakel av
menneskelig godhet, kjærlighet og sympati for fattige som er fanget i en horribel situasjon med krig,
frykt og fattigdom.
Emigrantene velsigner dere, og ber for dere hver dag fordi de fikk se en stråle av håp; et ledende lys som
kunne bringe dem tilbake til sitt historiske hjemland. Takk for dette håpet!
Med stor takk,
Igor (styreleder) og Tatjana (utearbeider blant emigrantene)

Bilde fra venstre: familien Kolomoyets,
familien Rachinskaya og familien Denisov
til høyre.
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Hvorfor valgte Gud Johannes til å døpe Jesus?
Da Johannes så Jesus ved døpestedet, og Jesus bad om å bli døpt, ville ikke Johannes døpe «en som var større».
«La det nå skje», sa Jesus, «for slik er det viktig å fullbyrde all rettferdighet». Hvilken rettferdighet?
Jesus, Yeshua, Frelseren, den høyeste Guds Sønn, skulle døpes av en som var autorisert til det.

Hvem var Johannes?
Johannes var sønn til Elisabeth og presten Sakarias. «De var begge rettferdige for Gud» (Luk. 1,6). Elisabeth var
etterkommer etter Aron, Mose’ bror (Luk. 1,5), Ypperstepresten som Gud ville ha nær seg.
Det begynte med Melkisedek, presten og kongen i Salem (Jerusalem) som møtte Abraham da han passerte
Jerusalem på vei til Negev. Melkisedek overførte den kongelige og prestlige velsignelse til Abraham og hans ætt.
(Melek betyr konge og Sadok betyr rettferdig). Abrahams velsignelse gikk videre til Isak, Jakob, og videre i
generasjonene til Amminadab. Han fikk barna Elisheva og Nahshon. Elisheva ble gift med presten Aron, Mose’
bror. Fra Nahshon kom senere kong David, og videre far til Maria, Jesu mor. Så Maria var genetisk i kongeslekten.
I Esek. 44,15 sa Gud at Han av levittene bare ville ha Sadoks sønner til å stå for Sitt åsyn. Både Elisabeth og
Sakarias var etterkommere etter Sadoks sønner. Mor til Maria var også etterkommer etter Aron, og bar med seg
«den rettferdige prests blod» i årene, som da gikk videre til Maria, Jesu mor. Johannes som hadde samme genene
etter Sadok, den rettferdige, og kunne stå for Gud, var den som var autorisert til å døpe Jesus med
rettferdighetens dåp og velsignelse.
Både Sakarias og Maria hadde stått for Gud ved engelen Gabriel. Engelen møtte Sakarias ved røkelsesalteret,
stedet der bare ypperstepresten kunne være, og understreket dermed hans posisjon.

Hvorfor navnet Johannes/Yohanan (hebraisk)? Den siste ypperstepresten som hadde fungert i Tempelet, var i
tiden rundt Makkabeer-opprøret, og han het Yohanan. Det var cirka år 165 f. Kr. Også ved at Johannes fikk dette
navnet, videreførte han oppdraget som Yppersteprest i Guds øyne, i og med at Gud autoriserte han til å døpe
Jesus. I dåpen bøyde Jesus seg for sin himmelske far, og også for sitt søskenbarn Johannes, som da hadde høyeste
orden av sann åndelig autoritet i Israel. Jesus sa da også at Johannes var den største som var født av kvinner. (Han
selv er et unntak fra alle mennesker, da han er både sant menneske og sann Gud).

Jesus: Konge og prest etter Melkisedeks vis.
Jesus bar verdigheten både som konge og prest, og Gud understreket Jesu åndelige status ved renhetens due og
proklamasjonen at Han var fornøyd med sønnen. Å være Guds yppersteprest fra himmelen, født i Sadok-familien,
pluss etterkommer etter kong David, oppfylte Guds krav til et evig blod-offer fra Jesus. Så Jesus kan bære både
kongekronen og rettferdighetskronen.

Yeshua – Frelseren
Jesus sa at hans Far hadde «laget et legeme for han», så han kunne gjøre oppdraget sitt på jorden. Og Gud laget
det perfekt, også hva angår slekten hans, både fra kong David og ypperstepresten Sadok, den rettferdige.
I 1. Mos. 3,15 irettesetter Gud slangen, og sier at av kvinnens sæd, (fra Eva til Maria) skal en komme og knuse
slangens hode. Jeremias 33, 21 understreker pakten Gud har med David (Konge-pakten) og de levittiske prestene
ved Aron. Så Jesus passer perfekt inn; Han oppfyller skriftene fra hele Bibelen. Dette faktum er ikke helt klarlagt
blant ortodokse jøder og andre som leter etter Messias.
Jesu Far, Gud i Himmelen, implanterte ved Den Hellige Ånd den åndelige dimensjonen i Jesus, og med ed sa om
Han: «Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis» (Hebr. 7,17). Dermed ble skillet mellom jøde og hedning brutt.
Jesus utvida sitt område å fungere på, og åpnet veien for ikke-jøder til å komme inn i paktene og frelsen. Så den
som tror på Han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Dette er konsekvensen av hele opplegget. Og det er kort
sagt genialt. Den dagen vi finner Messias i skriftene, da går vi en ny tid i møte.
Grethe
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På møte i Messiansk menighet i Negev
Når vi er volontører i Ashalim, drar vi vanligvis til Messiansk menighet i Beer Sheva på Sabbaten (lørdag morgen).
Men denne gangen dro vi til «House of prayer» i Mispe Ramon ca. 6-7 mil sør for Beer Sheva på hovedveien til
Eilat. Mispe Ramon, en turistby på ca. 5000 innbyggere, ligger ved verdens største «krater». «House of prayer»
skulle ligge i et boligområde og vi fant rimelig greit frem. Far i huset kom ut og ønsket Shalom; vi var ventet.
Første halve timen gikk med til «drøs» rundt bordet med forfriskninger og snacks. Foruten oss fire norske, var det
folk fra Ukraina, Russland, USA, Kina, Filippinene, Sør Korea og Israel. Vi fikk fotografere, men bildene kan ikke
offentligjøres på grunn av sikkerheten. Messianske menigheter kan bli forfulgt av ultra-ortodokse jøder.
Først var det lovsang ledsaget av trekkspill, tamburin og tromme. En familie ble velsignet og bedt for. Så delte vi
nattverd sammen. Husfar prekte på hebraisk utfra temaet: Hva er en mest redd for? Vi som er kristne har det
beste igjen. Vi tilhører Herren og er dyrebare for ham.
Hans kone oversatte til engelsk og to andre til ukrainsk og koreansk. Ordet ble gitt fritt før avslutning og bønn.
Herlig å treffe trossøsken fra flere kontinent og nasjoner. Ekteparet som bodde der i byen, kjente ikke til andre
kristne der, og deres visjon var at folk skulle komme og be 24/7. De to gjestene som vi hadde med, syntes dette
var den sterkeste opplevelsen den tiden de bodde hos oss på Exodus Nords gjestehus. Det var ekstra fint å
komme inn i et israelsk hjem.
Bilde: Lillian
Pedersen står i
Exodus Nord sin
park i Ashalim.
Vi sitter igjen med
et godt minne om
et gjestfritt og
gudfryktig hjem og
bønnehus.
Hilsen to volontører
– Lillian og
Thorbjørn

Bilde: Ekteparet Pedersen sitter i Sde Bokr, ved
gravene til Paula og David Ben Gurion. Bak oss ser
vi ett av de to store kraterne i Israel.

Løvhyttefestens siste dag, Simchat Torah-feiringen i Negev.

Bilde: Dans med Torah-rullene. Fotos: Thorbjørn.

Da vi kom til Ashalim sist høst, var det siste dagen i
Løvhyttefesten som kalles Simchat Torah. Det er
gledes festen for loven – Guds ord. Da dro volontører
og gjester av sted fra Exodus Nords gjestehus til en
kibbutz ca. 10 minutter unna - Telalim. Feiringen var
akkurat startet og etter hvert økte intensiteten og
antall deltager. Barn, ungdommer og voksne i alle
aldre deltok. Mennene danset til høy musikk rundt et
bord og skiftet på å bære torarullene. Damene
danset også i sin ring, men bar ikke på rullene. Etter
en stund ble det servert kaker og brus til alle deltagerne. Folk kom fra alle kibbutzene i området.
Gjestene våre var blant annet noen unge gutter fra
Norge, og de så ut til å like seg for de knyttet
kontakter med noen unge israelske jenter. På bildet
ser du ung og gammel i aksjon.
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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.

Jødiske høytidsdager i 2019:
Purim: 20. - 21. mars
Aliyah-dagen: 15. april
Påske: 19. - 26. april
Minnedag for holocaust: 1. mai
Minnedag for falne soldater: 8. mai
Israels uavhengighetsdag: 9. mai
Pinse: 8. - 9. juni
Nyttår, Rosh Hashana: 30. september - 1. oktober
Yom Kippur: 9. oktober
Sukkot – løvhyttefesten: 13. - 21. oktober
Hanukka: 23. - 30. desember
Purim-festen er til minne om dronning Ester (Hadassa) som berget jødene Inngangspartiet til gjestehuset til
fra utryddelse da de var i eksil. En del jøder var igjen i Jerusalem, derfor to Exodus Nord i Ashalim.
dagers fest, for at alle jøder i det store området skulle vite festdagen.
Besøk oss på facebook.
Skattefritak for gaver i 2019 fra NOK 500 opptil NOK 50.000. Vi trenger da personnummeret ditt. Husk
å skrive ditt fulle navn og adresse på giroen når du gir gaver.
Ansvarlig redaktør: Grethe Tangen Olsen, leder Exodus Nord
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 R.A. Israel, 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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