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Vær med og bygg byen SHEIZAF, Negev
Exodus Nord ble intervjuet av avisen Dagen i april.

Nordmenn
bygger by
i ørkenen
●Ordfører Eran Doron
og Grethe Tangen Olsen
fra Exodus Nord har
planene klare for
bygging av 250 boliger i
Negev.
●I Negev samarbeider
troende og ikke-troende
jøder om å skape et
felles samfunn.
les videre side 2
Bilde fra forsiden i Dagen 24.04.18 Foto: Kenneth Fjell Rasmussen, Dagen

Hva sier bibelkodene om
President Trump? Les side 3

På jordbærplukking i mars
i Kadesh Barnea. Se side 3

Besor-bekken: se stedet der
David hentet koner og barn
fra amalekittene. Side 4

Utekonsert i Jerusalem
m/norsk pianist. Se side 5

Bibelens pakter. Hva sier de?
Les side 6

På besøk hos jødisk familie
fra Ukraina. Side 7
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«Broer» bygges i ørkenen:

Denne side er fra avisen Dagen 24.04.18 side 15.
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President Trumps Israel-vennskap var forutsagt i Zohar for
flere hundre år siden
Da Donald Trump stod på valg til USA’s President, vurderte også de ultra-ortodokse jødene hvem en
burde stemme på. Mange av disse har amerikansk statsborgerskap selv om de bor i Israel.
14 dager før avstemmingen fortalte en jødisk vismann blant de ortodokse at Zohar (bibel-kodene innen
judaismen) viste for flere hundre år siden at navnet Trump ville vinne valget i USA.
Lederen for det amerikanske republikanske partiets avdeling i Israel, Marc Zell fortalte dette på de ultraortodokse sitt nyhetsbyrå i Israel. Vismannen hadde kommet til han, men han ville ikke si navnet hans.
Denne opplysningen gjorde at de fleste ortodokse stemte på Trump, for vismannen sa at Trump var den
som ville forsvare Jerusalem, Israels land og det jødiske folk.
Dette stod å lese i Israel Today, et seriøst månedsblad som også kommer ut i Norge. Nå ser vi at denne
forutsigelsen så langt stemmer. Trump er tøff nok til å si hva han mener. Han har allerede vist seg som
en stor forsvarer av det jødiske folket, også ved utnevnelser av folka rundt seg.
Grethe
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Jordbær-plukking i Kadesh Barnea

Bilde over: Her står «Kades Barnea» ved
inngangen til Kibbutsen. Den grenser til
Sinai-halvøya, som nå er egyptisk. Der
ligger ISIS 15 kilometer fra grensen og
plager kibbutsfolka med skuddene sine,
enten det nå er øvelse eller de skyter på
egyptiske soldater. Kibbutsfolka har
bygget gjerdet mot Sinai-halvøya høyere,
og en mange meter høy sandvoll i tilfellet
kuleaktivitet mot kibbutsen.

Bilde: Volontør Laila Bødal (til høyre) og Grethe.
Foto: Leiv Arne Bødal

Allerede til jul blir de første jordbærene modne i veksthusene i Kadesh Barnea ved den egyptiske
grensen. Hele vinteren blir landet forsynt med gode kortreiste jordbær. Og så i mars begynner selvplukkingen. Vi fra Exodus Nord-huset var seint ute. Vi kom i påskeuka med bokser og spann, og kunne
bare plukke alt vi ville ha. Men vi trengte ikke betale, for selvplukkingen avsluttet dagen før.
Vi hadde en flott dag, og resultatet ble 20 glass syltetøy, pluss noe i frysen og mange munnfuller på
stedet.
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Vest for Ashalim, Negev:

Besor – bekken, stedet der David hentet koner og
barn fra amalekittene (1.Sam. Kap. 30)

Bildet over: Hengebroa over Besor-bekken.
Bildet til høyre: Inngangen til broa fra vest.

Foto: Grethe

I dag er det hengebro over
Besor-bekken, bekken der David
med sine 600 menn måtte over
for å hente koner og barn som
amalekittene hadde røvet. 200
menn var for slitne til å forsere
bekken over til vestsiden for å
innhente røverbanden.
Amalekittene hadde kommet til
Vest-Negev som tilhørte Juda
stamme og Kalebs ætt. David dro
etter dem med 400 av sine menn,
og berget alt amalekittene hadde
stjålet, også sine to koner og
barn, pluss mye røverbytte.
De to hundre menn som ikke ville
gå over Besor-bekken, fikk på
Davids befaling også dele
krigsbytte. Derfor er det en
bestemmelse i Israel i dag at de
som sitter hjemme også skal få
dele goder.

Denne hengebroen beveger seg litt, så det føles tryggest å holde tak
i rekkverket. Planene på broen beveger seg også, så det kjennes
tryggest å være flere. Men sikkerheten skal være ivaretatt.
Høydene på andre siden gir god utsikt over landskapet.
Dette høydedraget var det Kaleb i sin tid fikk til seg og sin ætt etter
at israelittene hadde kommet ut fra Egypt og inn til det området
Gud lovet Abraham og hans ætt til evig tid. Denne informasjonen
ble gitt meg av en israelsk arkeolog i vår.
Mange busser kommer nå med turister for å se stedet, og får
oppleve å gå over hengebroa. Det er langt ned til elvefaret som har
sildrende vann.

Besøk oss på stand i sommer:
- Oase i Fredrikstad, 17. – 22. juli 2018
- Ordet og Israels konferanse i Grimstad, 2. – 5. august 2018
Vil du være med å hjelpe og dele ut materiell på standen vår? Ta kontakt på mail eller telefon.

5

Utekonsert m/norsk pianist på Zion’s torg i sentrum av
Jerusalem

I bunnen av den kjente gågata Ben Jehuda stod et flygel på torget, og en ung gutt satt og koste seg
med tangentene.
Da han gikk videre, puffet jeg min datter Merete ned på krakken, og fram kom tonene av «Yesterday».
En dame kom springende mot flygelet og sang av full hals, hele sangen. Den kunne hun; hun var fra byen
i England der sangen ble skrevet, fikk vi høre etterpå. Hun sang for øvrig meget godt.
Så kom en yngre mann med en innpakket gitar. Han var gatemusikant, fikk vi vite. Han spurte om de
kunne spille fire-hendig sammen, og det gjorde de, flere flotte musikkstykker som naturligvis begge
kunne. Tonene lokket mange til stedet, og ansiktene lyste opp.
Gladest var vel jeg og min datter som hadde fått en slik uvanlig opplevelse, - i selveste Jerusalem.

Fotos: Grethe
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Bibelens pakter. En oversikt.
1. Pakten med Noa. 1. Mos. 8, 21 - 9, 17.
A. Budskapet fra Gud: Konsekvensen av synd er død for alle på jorden. (Syndens lønn er døden).
B. Guds bestemmelse/pakt: Aldri mer skal jordelivet ødelegges av vann. Regnbuen er tegnet på
pakten om det.
C. Samtidig introduserer Bibelens Gud sin evige hensikt om frelse for mennesket: Arken der åtte
sjeler ble frelst.
P.s.: Så det er ikke nok å være «barn av regnbuen», vi må gå inn i arken – si Ja til Jesu forsoningsverk
på Golgata.

2. Pakten med Abraham. 1. Mos. 15,7 -.
A. Gud vil ha et folk som er sitt, så Han kan forklare hvem Han er, og som Han gjennom dem kan
fortelle menneskeheten om frelsen/forlikelsen med Ham.
Pakten med Abraham var så sterk at det kostet Gud Hans egen sønn. Gud introduserte troens
budskap, og testa Abrahams tro ved Isak, men det var Gud som måtte døda sønnen sin.
B. Pakten med Abraham er også pakten om intimiteten med Gud. Abraham var Guds venn, han
snakket med Gud på daglig basis.
Denne pakten viser at de personer som har blitt poda inn i oljetreet, ved å ha tatt imot
frelsesbudskapet, kan «frimodig komme frem for nådens trone». Hele pakts-ritualet viser
samfunnet med Gud.
C. Gud gav i denne pakten signaler om at Han kunne sette folk i frihet: Ikke tilfeldig lot Gud Abraham
drømme/ha mareritt om trellehuset Egypt. Men Gud skulle få dem ut i frihet.

3. Paktene med Moses. To pakter. 2. Mos. Kap. 20.
A. Sinai – de ti bud. På Sinai berg forklarer Gud hva Han mener med synd, og komprimerer
mangfoldigheten av synd ned til ti punkter. De områdene er essensielle for Gud, og dette skal
folket Hans ta seg i vare for.
B. Pakten på Moab berg: Lyd Herrens røst, ellers må folket ut av løfteslandet. Men, sa Gud til Moses,
«Jeg skal samle dem tilbake».

4. Pakten med David. Salme 89, 4-5, Jer. 33, 17.
Paktsfolket skal få en konge, og kongedømmet gis til David og hans etterkommere. Den siste og
viktige blir Kongenes Konge og Herrenes Herre. Han skal samle alle under seg. Da blir det fred.

5. Jeremias-pakten. Jer. 31,31-.
A. Bibelens Gud forteller Jeremias om det Han kaller for Den nye pakt: «Jeg vil gi min lov i deres
hjerte og sinn». Altså gir Gud løfte om Den Hellige Ånds utgytelse. Det skjedde på pinsedag, etter
Jesu himmelfart.
B. Guds Ånd skulle videre føre folket tilbake til Erez Israel. Herren lovet Jeremias at Hans Ånd skulle
«tilså Israels land, bygge og plante». Og- det skulle ikke rykkes opp.

6. Pakten i Jesu blod.
Uten utgytelse av blod, blir det ingen tilgivelse av synd. Paktenes fullendelse er Jeshua HaMassiah,
Jesus Messias. Det er en kontinuitet gjennom alle pakter fram mot Fredsriket, med løfter om at folket
skulle komme tilbake til landet sitt. Fredsriket gjelder alle folk og nasjoner i og med Jesu frelsesverk
for alle mennesker til alle tider.
Progresjonen i paktene er: Et folk - et land – en konge – Guds Ånd i folket – ut til alle nasjoner. Per i
dag er de fleste pakter oppfylt eller i ferd med å oppfylles. Den som gjenstår, er Davidspakten,
Messias’ komme.
Grethe
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19.02.2018: På

besøk hos familien Voytenko i Beer Sheva
De kom nylig fra Ukraina til Israel ved vår
pengehjelp og kontaktene våre i People
Who Care i Ukraina.
Vi kunne ha besøkt mange familier i Israel
som har blitt hjulpet til landet av oss.
Denne familien bestod av besteforeldrene
Eleonora og Vitaly, foreldrene Oksana og
Timoty med lillegutten Lev og døtrene
Anastasia og Daria. Tolken Daniel står bak.
Vi sitter klar til TV-opptak for å sende på
Kanal10 Norge.
Familien var glad for å ha flyttet. Grunnen:
Frihet i Israel, arbeid, skole, helsehjelp,
kortsagt en mulighet for framtid i Israel.

Foto: Merete Bogen

Hjelp oss å hjelpe flere jøder fra krigssonen i Ukraina til Israel.
Takk til alle givere! Vi er med og utfører Guds oppdrag.
……………………………………

På besøk hos reservist-soldater i Negev
Hele tiden er det israelere som gjør
soldattjeneste i reservist-campene i Negev.
De er reservesoldater inntil de er 40 år.
Itai Divinsky – i sivile klær – som er leder for
landsby-styret i Ashalim, spurte om vi i «det
hvite hus» (gjestehuset) ville bli med på en
sight-seeing. Han hadde fått fri fra
tjenesten som reservesoldat fordi konen
hans ventet deres tredje barn.
Først kjørte vi innom kompaniet hans v/den
egyptiske grensen. Gutta der var glade for
besøket. De 12 mennene hadde hjemsted
spredd over hele Israel.
Dagene her var rolige; de kjørte utstyret, og satte seg inn i nye ting. De likte ikke ISIS ved grensen, men
var mest redd for Iran-Hisbollah i nord.
Gutta var spesielt glad for besøk fra utlandet, satte te og nøtter på bordet, mens vi hadde med
sjokolade og jordbær. De ville gjerne se flere turister der nede.
Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud…
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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.

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,
David ben Gurions museum og grav, 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!
Kontakt oss for besøk med informasjon til gruppe/menighet.
Følg med oss på Kanal10 Norge, lørdager 21:30 og søndager 09:30
Besøk oss på facebook.

Besøk oss på Instagram

Se film fra krigssonen i Ukraina, tatt av People Who Care på vår web-side.
Redaktør for bladet: Grethe Tangen Olsen
Skattefritak for gaver i 2018 fra NOK 500 opptil NOK 40.000. Vi trenger da
personnummeret ditt. Husk å skrive ditt fulle navn og adresse på giroen når
du gir gaver.

Februar månedsattraksjon:
Nær Ashalim kommer
nydelige lilla Iris-blomster
opp av ørkensanden.

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, 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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