
 
                         Nyhetsbrev 5 – 2020, Årgang 26 
  

 Ukraina: Fire generasjoner i jødisk familie til Israel 

Shupta – Slobodyans-familen. 

  
Her ser vi seks av de ti medlemmene i familien som drar til Israel. Til venstre oldemor Faina Shupta, 77 

år, sønnen Pavel og datteren Oksana. Oksana’s sønn Aleksander med kona og sønnen.  

- Hvordan virker korona-pandemien på jødenes situasjon i Ukraina?  

- Gir den Ukrainske stat kompensasjon til de som mister arbeidet?  

- Fungerer den israelske ambassade og konsulat for de jøder som vil gjøre Alyah 

(emigrasjon) til Israel?  

- Går det fly mellom Ukraina og Israel? 

Les side 4 og 5, der også familien Pisnyak er presentert. De har også sin historie. 

Vår samarbeidspartner i Ukraina «People Who Care» er svært takknemlig for den hjelpen giverne til 

Exodus Nord gir. Vi sender jevnlig pengehjelp til dem, og de er så takknemlige. Bønner for oss blir sendt 

opp i takk fra deres hjerter. Vi er med i den store tilbakereisen til Erez Israel, som profetene skriver om 

skal skje i de siste dager.  

Takk skal dere ha for at dette kan bli mulig! Jødene i Ukraina trenger hjelp nå mer enn 

noensinne. Mange venter på hjelp.  
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Sannheten bak David-stjernen  
 
På hebraisk kalles Davids-stjernen for «Magen David», som oversettes med 
«Davids skjold». Hvorfor er denne forskjellen så viktig?  
Gud gjorde en pakt med Abram: «Vær ikke redd, Abram, Jeg er ditt skjold 
(«magen»). I salmene nevnes igjen av David at Gud alene er «vår hjelp og 
vårt skjold», kilden til sann beskyttelse. Så: David-stjernen er et symbol på 
Guds beskyttelse. (Fra hebraiskskolen Rosen).  

 

 

 
 
Yehudah – Jøde 
 
Ordet Jøde er utledet av ordet Yehudah, som også er et navn: 
Yuda.  
Men ordet Yehudah går enda dypere – til rot-ordet: Yadah. Yadah 
betyr å lovprise, takke og tilbe. Det gjør en gjerne med utstrakte, 
åpne hender, og Yad betyr hånd. Ordet Jøde kommer altså ut fra 
ordet hånd som er åpen og tilbedende. En åpen hånd kan få, og 
gi videre.  

 

 
 
 

Jerusjalayim - Jerusalem 
 
Navnet Jerusjalayim ender med flertallsendingen –im. Altså 
indikerer det flere Jerusalem-er enn en. Og ser vi på de fire siste 
bokstavene –ayim, så betyr det to. Altså finnes to Jerusalem-er.  
Det er det Jerusalem som er, og det som kommer, det jordiske og 
det himmelske; det som finnes her og nå, og det evige; det 
ufullkomne Jerusalem og det fullkomne. Slik «dualitet» finner vi i 
flere hebraiske ord, og ofte betyr ordet både det fysiske og også 
det åndelige. Det betyr at jødenes språk på en særlig måte viser 
til at det også finnes en åndelig side.  

 

 
 

 
 

Bar=sønn. Abba =far. Barabbas= sønn av sin far. (Hebraisk).   

 
Den dagen Jesus døde, satte han den største synder fri. Barabbas var en 
røver og morder, men jødene valgte han fri. Jesus ble korsfestet – for å frelse 
den som var dømt til døden. Barabbas kunne da komme tilbake til sin 
himmelske far som en ekte sønn, hvis han tok imot.  
Jesus kontra Barabbas forteller om den himmelske avgjørelsen om å sette 
mennesket fri. Barabbas hadde da også det rette navnet.  (Fra «Book of 
Mysteries» av Jonathan Cahn). 
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16. august 2020:  Alyah- immigrasjons-prognose presentert for 

President Rivlin av leder i Jewish Agency Isak Herzog. 

             Innen de kommende fem år regner Israel med å ta imot 250.000 nye immigranter.  

             Denne prognosen er laget etter utbruddet av Covid-19, og inneholder data om immigrasjonen til Israel 

1. halv år av korona-tiden. Prognosen tar altså hensyn til utslag under krona-pandemien som kan påvirke 

immigrasjonen i framtiden.  

 I første halvår av 2020 kom bare 8.500 immigranter til landet. Det er en tredel av antallet for 2019. På 

samme tid har interessen for å gjøre Alyah vokst dramatisk. For Vest-Europa er tallet økt med 91 %, 

mens tallet i Nord-Amerika har økt med 400 %. I Ukraina er tallet økt med 300 % sammenlignet med 

fjoråret. Men så skjer det fatale at den Isralske Ambassade lukker kontorene.  

De israelske emigrasjonskontorene ble lukket i starten av korona-tiden. De åpnet 1. juli, men det 

aktuelle kontoret for «våre» emigranter i Ukraina ble lukket etter en uke, da en av funksjonærene hadde 

blitt smittet. Det ble ikke holdt kontakt med de emigrant-søkende. I august gikk det to fly med 

emigranter til Israel. Neste fly håpes å gå 15. oktober. Fra 25. august ble kontorene åpne igjen i Ukraina, 

men bare rundt en tredel av antall personer blir ekspedert ved bruk av samme tid som før, da det tas 

hensyn til retningslinjer under pandemien.  

 

14. mai 1948: Synagogelesning fra Amos kapittel 9. 

Den helga da Israel ble proklamert som ny stat, var skriftlesningen i synagogene fra profeten Amos, det 
9. kapitlet. David ben Gurion siterte fra vers 11 og 15: «På den dag vil jeg gjenreise Davids falne hytte», 
og «Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer rykkes opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, 
sier Herren din Gud».  
Med dette ordet i tankene klubbet David ben Gurion igjennom opprettelsen av Israel. Han hadde 
tidligere dagen før hatt møte med styret i Jewish Agency som han var leder for, og som mandat-
ansvarlige England forholdt seg til, men fikk ikke flertall for opprettelsen. Da tok han klubba, slo i bordet 
og sa at nå eller aldri skulle staten opprettes. Det viste seg å være «Guds time». 
 
P.s.: Før første valg i Israel var ben Gurion 
leder for interim-styret. Det måtte holdes valg. 
Han vurderte tidspunktet for valget til ni 
måneder senere, da han mente at folket ikke 
trengte mer tid enn et foster å bli utviklet. 
Valget ble holdt 14. februar 1949.  
 

 

 
David ben Gurion leser frihetserklæringen i 
biblioteket i Tel Aviv 14. mai 1948.  

 

Israel har juridisk rett til dette landet i henhold til San 
Remo-avtalen av 1920, og er implementert i Folke-
forbundet.  FN har ingen juridisk vedtaksrett når det 
gjelder nye stater, men sier bland annet i vedtak i 2007 
om Urfolks rettigheter Artikkel 10: «Urfolk skal ikke 
med makt fjernes fra deres land eller territorier. Ingen 
omplassering skal finnes sted uten en fri, forutgående 
og informert godkjennelse fra urbefolkningen det 
gjelder, og etter avtale om rettmessig og rettferdig 
kompensasjon og, hvor mulig, med mulighet for 
tilbake-vendelse». Jødene er urfolket i dette landet.  
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Ukraina: Fire generasjoner emigrerer sammen til Israel 

 

Av alle ti medlemmene er det bare Oksana (til høyre på bildet) sine to 
sønner som har jobb. Lillebroren til Oksana, Pavel, (i midten av bildet) 
arbeidet hardt i Polen i mange år, men måtte returnere til Ukraina da 
korona-pandemien startet. Her fant han ingen jobb. Oksana arbeidet 
som barnehagelærer, men da karantenetiden startet i vår, og 
barnehagen ble lukket, ble det også lagt lokk på muligheten for 
arbeid. Hun mistet sin eneste kilde for innkomst. 

 

Det gis ingen kompensasjon for tapt inntekt i Ukraina, om det gjelder fra private foretak 

eller staten selv har lukket arbeidsmulighetene.  

Familien gikk til den Israelske Ambassade i mai, og mottok tillatelse til å emigrere, men fikk ikke visa før 

kontoret ble lukket.  Etter åpningen 1. juli arbeidet de bare en uke, da personellet måtte inn i ti dagers 

karantene-tid, siden en av arbeiderne hadde blitt smittet. Kontoret åpnet igjen 25. august, og da var 

køen utenfor kontoret enorm. Familien kom ikke til for å få sine visa. Neste fly er satt opp for 15. 

oktober. Prøvelsen er å få fatt i de nødvendige visa i mellomtiden. Familien arbeider hardt for å få 

endene til møtes mens de venter.  

 

Viktoria, 15 år er allerede i Israel 

  

I 2019 dro Pavels datter, Viktoria til Israel for å delta i et 
studentprogram. Det blir holdt på Ramat Hadassa-skolen nær 
Haifa. Hun savner veldig familien sin, og venter i spenning på 
når tid de får visaene sine, og aller mest hvilket fly de kan greie 
å komme med.  
«Vi håper og ber om at familien vil greie å bli gjenforent denne 
høsten. Mange takk til alle som hjelper», skriver 
PeopleWhoCare. 

 
 

 
Testamentariske gaver 

 
Din gave gjør det mulig for Exodus Nord å hjelpe flere jøder til Israel og vårt arbeid i Israel.  
Arven etter deg kan bety at mange får et bedre liv. Dersom du ønsker å testamentere en gave til Exodus 
Nords humanitære arbeid kan du være trygg på at hjelpen kommer frem.  
Flere jødiske familier vil komme hjem til Israel, flere handicappede i Israel vil få hjelp, flere fattige vil få 
sine behov møtt, og du vil være med og bygge landet.  
Du vil være med og dempe og forebygge jødehat, og kjempe for vår judeo-kristne arv på alle fronter.           
Exodus Nord kan bistå med juridisk hjelp til å lage testament dersom du ønsker å testamentere gave til 
dette arbeidet.  
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Også familien Pisnyaks gjør Alyah 

Det er tusenvis av familier som familien Pisnyaks nå i 
Ukraina. Aleksander og Natalya hadde ikke engang tenkt på 
å gjøre Alyah før korona oppstod. De hadde bygd opp et 
hyggelig foretak, en liten kafe som viste seg å bli en 
suksess. De tenkte på å utvide, men…korona-pandemien 
ruinerte alle planer. Kafeen måtte de stenge.  

Fattige Ukraina gir heller ikke kompensasjon med 
tanke på å bygge landet for framtiden. Hver og en 
må prøve å overleve så godt en kan. Det ser ut for 
at den statlige modelltenkningen er at de som ikke 
greier å få jobb i hjemlandet, må over grensen og  

søke i et annet land. Derfor har ukrainerne blitt en statlig arbeidsstokk for andre land. 

Ikke mindre enn ti millioner ukrainere arbeider utenfor sitt eget land. 

Dette var grunner for at familien Pisnyaks bestemte seg for å gjøre Alyah. De har kontakt med vår 
samarbeidspartner (PWC), og håper å få visa tidsnok til å komme med flyet den 15. oktober til Israel.  
Flere andre i samme situasjon. Bilder fra People Who Care: 

 
Kostomarov 

 
Moskalenko 

 
Shulga 

 
Pashko 

 
Slipchenko 

 
Ryabchenko 

 
Vi hjelper gjennomsnittlig en person fra Ukraina til Israel hver dag. Der er mange flere å hjelpe! 
Vakker natur venter immigrantene i Israel. Her fra Exodus Nord-parken i Ashalim 
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Yom Teruah  (Basunens høytid) 
 
En parallell tanke går fra «Bryllupskikk i Galilea på Jesu tid» i forrige 
nyhetsblad til den første av festene om høsten i Israel: «Yom 
Teruah». Se Guds Høytidsfester i 3. Mos. 23. kap.  
 
Festen «Basunens høytid» kaller folket til å være rede og vente på Herrens signal. Da basunen 
(shofarene) lydde på denne høytidsdagen, var det beskjed til folket i Jerusalem om å avslutte arbeidet 
umiddelbart og skynde seg til Tempelet til fest, for dørene ble lukket tre timer etter basunlyden. Dette 
skjedde på Jesu tid.  
Det var denne for jødene kjente festen Jesus tok utgangspunkt i da han snakket om de ti jomfruer, der 

bare fem hadde olje på lampen. Jesus dro parallell til sitt komme.  Se Matt. Kap. 24 - 25. 

Hva vil skje når basunen (shofaren/trompeten) lyder? 
1. Å hente menigheten. «De døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, sammen med 

dem rykkes opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi alltid være sammen med Herren. 1.Tess. 
4:16-17.  

2. Vi skal ikke alle sovne inn, men bli forvandlet, i ett nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For 

basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. 1.Kor. 15:51-52.  

Shofaren ble i Israel i gammeltestamentlig tid bare brukt under helt spesielle begivenheter: 
1. Da Jerikos murer falt. 2. Da Loven ble gitt ved Moses på fjellet Sinai. (2. Mos. 19). 3. Da Kong David 
førte Arken til Jerusalem. (2. Sam. 6). 4. Kall til omvendelse. (Joel 2). 5. Når konger ble innsatt. 6. Opprop 
om krig.  
 
Denne høytiden Yom Teruah hører vi lite om, fordi Rabbinatet i Israel i år 359 e. Kr. flyttet nyttåret fra 
vårens måned aviv/nisan (se 2. Mos. 12:2) til høstens Yom Teruah, og dekket de to dagene som denne 
festen varer. Hvorfor dette ble gjort, mener studerende messianske jøder nå i Israel er fordi Jesus som 
Messias ble sett bort ifra. De forsto ikke at Messias først måtte komme for å ta bort verdens synd, men 
mente at Han skulle frigjøre dem fra romerne. Senere ville datidens ledere, med romerske Konstantin i 
spissen, viske ut det jødiske. Under sitt konsilmøte i 325 e. Kr. fikk han de hedningekristne med på å 
distansere seg fra det jødiske. Da skulle de få slippe forfølgelse. Jødene ble fra da av sett på som 
parasitter på samfunnet.  
 
Hvorfor Rabbinatet valgte høsten for nytt nyttår, var blant annet fordi de under Babylon-utlendigheten 
måtte feire nyttåret i september, som var nyttårstiden i Babylon. Å fjerne nyttåret fra påsketiden, ville 
også understreke at Jesu oppstandelse ikke falt sammen med det nye året, da vi kan begynne på nytt.  
Rabbinatet hadde problemer med å utpeke Messias, da skriftene deres sier at Messias skulle komme før 
Tempelet var ødelagt. De pekte ut Bar Kockba, Stjernesønnen 60 år etter Tempelets ødeleggelse (i år 70 
-73 e. Kr.), og startet krigen mot romerne i 132-135 e. Kr. i håp om at Stjernesønnen skulle kaste åket av 
undertrykkelse fra deres skuldre.   
 
Jesu etterfølgere ville ikke delta i denne krigen sammen med sine jødiske brødre, da de visste hvem 

Messias var. Dette skapte et stort fiendskap mellom Jesu etterfølgere og jødene ellers, noe som har vart 

til våre dager.  De messianske jødene måtte flykte, blant andre steder til Negev, der det finnes huler de 

kunne gjemme seg i. Resultatet ble «kristningen» av nabatêerne der. Rabbinatet i Jerusalem har helt 

siden bestikkelsen av de fire vaktene ved Jesu grav hatt problemer med å skjule bestikkelsen. Den 

romerske ledelse var fykende sint på Rabbinatet da vaktene fortalte dem sannheten. Dagen etter var 

kontorene til Rabbinatet flyttet fra Tempelplassen til et annet sted i Jerusalem. Etter Bar Kockba-krigen 

måtte Rabbinatet ut av Jerusalem, og plasserte seg i Ramle, sørvest for Tel Aviv, og senere i Zefat, nord 

for Tiberias. Noe tid etter kunne de vende tilbake til Jerusalem.                                                                                   
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Fredsavtale mellom Israel-Emiratene og Bahraim. 
 
Da det så ut som at Israel kunne få fredsavtale med 
Emiratene og senere med Bahraim, kontaktet journalist fra 
NorgeIDAG 14. august undertegnede til svar på spørsmål om 
saken.                    Foto: Den israelske og Emiratenes representant i Dubai. 

 
 
1. Hvordan forstår du årsaken til at Emiratene søker normalisering av forholdet med Israel? 

Svar: Israel har allerede i noe tid hatt et samarbeid med Emiratene innen varebytte, sikkerhet og 
teknologi. Emiratene ligger geografisk ikke så tett innpå Israel; har ikke vært i direkte krig med Israel, 
ligger ved Hormus-stredet og har fått med seg hva Israel-hateren Iran plutselig kan finne på. Israel er 
god på sikkerhet, og andre fordeler for å bygge opp et land.  
I denne kommende fredsavtale mellom Israel og Emiratene nevnes da spesifikt også Israels 
vannprosjekt. Dessuten også Israels kapasitet for utvikling innen helsesektoren, så Emiratene nevner 
spesifikt donasjon til Israel for utvikling av vaksine mot koronaviruset. Sett araberstatene under ett, så 
er avtalen historisk, og kan dra med seg flere arabiske land, for eksempel Saudi Arabia.  
Men: Det er en betingelse: Israel må utsette – på ubestemt tid – Trumps fredsplan for Israelerne og 
palestinerne. Det betyr at Emiratene vil holde fred med hele den arabiske storfamilien, FN og EU, og får 
dermed deres godvilje.  
 

2. Hva slags betydning kan avtalen komme til å få?  

Svar: I starten en veldig diskusjon i Israel angående tap av mulighet for anneksjon av 30 % av 
Judea/Samaria. Mange på høyresiden i det israelsk-politiske landskap vil føle seg sveket. På den andre 
siden blokkerer Israel for 70 % av gammelt kjerneland ved å akseptere bare de 30 prosentene. Når tid 
kan de da få resten av «det lovede land»? Dette er et juridisk spørsmål som kanskje først nå i ettertid 
Trump-administrasjonen har tenkt på, siden de anbefaler avtalen med Emiratene. Selv om palestinerne 
ikke vil slå seg til ro med Trump-planen for «Vest-bredden», så er det lite sannsynlig at Israel – etter fire 
år – bare kan overta det hele. Og: Det vil ikke gi fred med araberne.  
Da er det kanskje bedre å inngå fredsavtaler med det ene araber-land etter det andre. Kan det resultere 
i en plattform lagt for at Prof. Esekiel det 38. kapitlet skal bli en realitet: «Ved årenes ende skal folket 
som er samlet fra mange nasjoner, bo trygt på Israels fjell, i byer uten murer, bom eller porter»? 

 Grethe Tangen Olsen 
 
Kommentar nå: 
I ettertid kan en se at denne fredsavtalen, som også Bahraim har sluttet seg til og som er kalt: Abraham-
avtalen, har blitt godkjent blant mange araberstater, og også akseptert ellers i nasjonene. Flere 
araberstater vil slutte seg til en slik avtale med Israel.      
Hva sier Guds Ord om slik utvikling?  
Faktisk ganske mye. Det ser ut for at min siste setning i svaret til NorgeIDAG kan være det vi ser 
forløperen til ved disse fredsavtalene. I prof. Ezekiel kap. 27 nevnes stedene Dedan og Sheba, som begge 
er tilhørende på den arabiske halvøy. I eldre kart over den arabiske halvøy står navnet Sheba over enden 
av halvøya, mens Dedan ligger ved området langs den persiske gulf. Det er ikke snakk om havnene i 
Europa. Disse land solgte velluktende urter, gull og dekker/tepper til å legge på kamelen. Da forstår vi at 
dette ikke gjelder kysten i Europa.  
Vi ser i Ezekiel kap. 38 at disse landene er sjokkerte over den israel-hatige militære allianse (se vers 5 i 
samme kap.), og spør om de kommer over Israel for å røve og stjele. De nevnte arabiske stater som har 
gjort fred med Israel, vil stå utenfor og spørre hvorfor disse landene angriper Israel. Den militære 
alliansen har allerede nå kommet på plass, så nær som Etiopia.  
I høst var det satt opp en stor «sukka» (løvhytte) foran den høye, flotte bygningen i Dubai. Utrolig! 
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Gjestehuset til Exodus Nord i Ashalim, Negev er foreløpig stengt. 

 

Det norske gjestehuset i Ashalim 
kan ta imot 10+ 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, 
aircondition, TV og egen hageflekk.  
Internett. Ring eller send mail til 
huset for besøk.  
Pris pr. person pr. natt m/frokost 
200 shekel. 1 natt 220 shekel. 
Betaling i Shekel på huset. 

 

Hvordan blir utviklingen i Israel? 
Netanjahu sier siste dagen i løvhyttefesten at antall nye korona-smittede har gått 
ned. Han regner med at den andre bølgen av «korona» er på vei ned. 40% av de 
smittede og syke er blant de «haredi»-ortodokse. De har store familier, er ofte 
sammen, og vil gjerne styre seg selv. Slik er det også blant araberne i landet, og 
beduiner-araberne. Flere av deres landsbyer har vært «lukket», det vil si at 
militæret har styrt adkomst og utreise for å ha kontroll med smitten.  
Signalene fra venner i Israel forteller at israelerne har tatt det tungt under 
høstfestene. Og som om korona-epidemien ikke var nok, ble det under 
løvhyttefesten sendt en ødeleggende rakett over Negev. Det vites ikke sikkert om 
den kom fra ISIS på Sinai-halvøya eller fra Hamas i Gaza. Raketten falt ned i et 
ubebodd område. Vi er vel kjent med at avlinger har blitt ødelagt av raketter fra 
Gaza. I fjor sommer gikk det spesielt ut over avokado-avlingene. Det resulterte i at 
prisen på helsebringende avokado plutselig doblet seg. Her ligger en oppgave for 
den ferske Fredspris-jubilanten!! 

Gjestehuset pyntet med flagg 
til nasjonaldagen 29. april. 

 
Den resterende jødiske høytidsdagen i 2020:  

Hanukka: 23. - 30. desember  Besøk oss på facebook. 
 

Skattefritak for gaver i 2020 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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