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Russland selger raketter til Syria. Vestlige
land reagerer negativt, men Russland sier
de vil holde våpenavtalen inngått i 2010.
Golan-grensen er like urolig nå som i
1973, sier israelske ledere. Våpen brukt
i den syriske borgerkrigen havner like
gjerne innen Israels grense. Det kommer
også skadede personer til grensen, og
israelsk hjelpemannskap tar dem med
til Ziv-hospitalet i Tzefat i Nord-Israel
for behandling, enten de nå er sivile eller
militære. Dette har pågått de siste 3-4
måneder.
Militære ledere i Israel har bevis på at
Assad i Syria har brukt kjemiske våpen
mot motstandsgrupper, og forbereder seg
på den verste situasjon.
Les videre s. 2

Iranske soldater i Syria på grensen til Golan, Israel i 1975.

Volontører
planter
trær på
treplantingsdagen
i Israel
side 2

I Kong
Davids
fotspor.
På tur i
området
side 4-5

Bønnekonferanse
som samler
kristne fra
alle land i
Midtøsten
side 6-7

Takk for gaver til prosjektene: Exodus Nord, giro: 7878 05 65135.
Se den nye filmen om prosjektene i Negev på www.exodusnord.org
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Treplanting i Ashalim, Israel

Leder:

w Under vårt opphold som voluntører i "Det
hvite hus" i Ashalim fikk vi gleden av å være
med på Tu B'shvat (treplanting/"nyttår for
trærne"?).
Grunnen til at vi fikk være med på dette, var vel
egentlig vår nysgjerrighet og vårt ønske om å bli
kjent med innbyggerne i Ashalim.
Vi ante ikke hva Tu B'shvat var og en dag da vi
var og handlet i den lokale butikken spurte vi
innehaveren, som også er "ordfører" i Ashalim,
om hva dette var for noe. Han forklarte dette til
oss og avsluttet med å invitere oss til å delta i
treplantingen. Kirsten og jeg takket selvfølgelig ja
til dette. Nå ville vi få sjansen til å bli enda bedre
kjent med folket i Ashalim.
Vi fikk beskjed
om å møte ved
butikken kl 10:00
den påfølgende
fredag. Vi møtte
opp i god tid og
oppdaget at mange
barn allerede
var på plass. De
hadde skolefri
denne dagen for
å kunne delta.
Vi ble presentert
for barna og
deres foreldre
og lederen for
Diplomet.
arrangementet
sa hvor glade de
var for at to damer fra Norge ville delta i dette.
Treplantingen skulle vare 1 times tid. Etterpå ble
vi invitert på kaker og saft sammen med barna. Vi
fikk også utdelt hvert vårt diplom og alle sammen
klappet for oss.
Klokken var nå ca 12:00 og vi spurte om alle
trærne de hadde var blitt plantet. Det var de
ikke, og vi tilbød oss å fortsette. Vi var ferdige
med dette kl 14:00. Underveis kom gartner Meir
med vann til oss. Han sørget for at vi ikke skulle
”tørke ut”. Innimellom dukket folk fra Ashalim
opp og nærmest heiet på. Da vi var ferdige, ble
vi invitert til å delta på festen som skulle være
lørdag kveld.
Dette har vært en fantastisk opplevelse for oss og
vi har nok blitt noen gode erfaringer rikere. Vi
har blitt bedre kjent med folket i Ashalim, og vi
ble ønsket velkommen tilbake. Vi vil helt sikkert
reise tilbake igjen.
Takk til Grethe T.O. som viste oss slik tillit at vi
fikk lov til å representere Exodus Nord i Ashalim.
Hilsen Kirsten og Beathe, volontører i Ashalim
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Aksen Iran, Syria og Libanon/Hisbollah
w Syria støttes av Russland, som
nå planlegger å selge raketter
til regimet i Syria. Vestlige land
reagerer negativt, men Russland
viser til at avtalen om våpensalget
ble underskrevet i 2010.
Assad sier at «Syria vil gi
Hisbollah alt de trenger av støtte i
kampen mot Israel».
Dette ble sagt i et møte i
Damaskus med ledere fra
Libanon nylig. Assad sa da at
han «hadde stor tro på Hisbollah,
hadde tillit til dem, og var
fornøyd med dem».
Hisbollah har i lang tid vært
alliert med Assads regime.
Er det rart at Israel er livredd for
transport av kjemiske våpen fra
Syria til Libanon? Hisbollah har
sendt flere tusen kampsoldater til
Assad i Syria. En talsmann for
opposisjonen i Syria fortalte at
Hisbollah-soldater hadde drept
20 mennesker, blant dem kvinner
og barn i Homs i Syria. De var
flyktninger.
Den syriske armè - ved hjelp av
Hisbollah – har sluttet å arrestere
folk; de dreper dem med det
samme, for å gjennomføre en
etnisk rensning, for det skal
etableres en Alawittstat i NordSyria som Assad skal ta over
når han godt mulig må fly fra
Damaskus. Folk i området blir
tvunget til å selge eiendommen
sin til alawitter, ved at de blir
forfulgt. (Assad kommer fra
alawitt-stammen).
Israel har ikke tatt side i
konflikten i Syria, men har
angrepet to konvoier på vei til
Hisbollah i Libanon med våpen.
Var det ikke slike transporter FNs

«fredsbevarende» styrker skulle
ropt opp om?
Den palestinske komitè kommer
på banen ved Jibril Rajoub,
visesekretær i PAs sentralkomite.
Han sier: «Disse fredssamtalene
er en forhandlingslek, siden
vi ikke har sterke nok våpen
mot Israel. Den dag vi får det,
angriper vi Israel umiddelbart».

Israel må støttes
Når Israel slik er omgitt av
fiendtlige stater, og det bare er
snakk om et tidsspørsmål når
tid fienden slår til, så må folket i
Israel være i så god balanse som
mulig.
Militæret krever store summer,
samtidig må folket ha brød.
Undersøkelser viser at familier
til en av tre barn strever med å gi
familien nok mat.
Her kan vi hjelpe til og støtte
der vi ser behov. Israel er svak
hvis befolkningen ikke har nok
mat. Og så må vi be Gud om
vern av avlingene (se invasjon av
gresshopper s. 3).
Dette er det minste vi kan gjøre,
vi som slipper krigspresset og
alle økonomiske nedskjæringer i
denne farlige tiden.
Matvaredistribusjonen til Exodus
Nord går gjennom Messianske
menigheter – først og fremst i
Ashdod og Beer Sheva. Denne
tilspissingen til krig forteller oss
at tiden vår er kort til å kunne
hjelpe. Hjelpen trenges nå!
Bruk giroen i nyhetsbladet. Gud
velsigne deg!
Grethe
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En Zions datter finner veien hjem til Eretz Israel
Lille Sofia ble født i desember
2011 til lykkelige foreldre. Ingen
kunne si at en ulykke snart ville
hende. Hvem kunne forutse
konsekvensene etter Chernobylkatastrofen etter 25 år?

Anna Yudelson, fra Zhitomir i
Ukraina, født 1983, og datteren
Sofia. Dette bildet ble tatt før Sofia
ble syk.

Sofias unge far døde av kreft da Sofia
var 9 måneder. Sist høst ble også Sofia
diagnostisert med thyroid kreft. Nå ser
Sofia ut som andre barn med kreft, ikke
så glad som på bildet. Moren Anna ser
bare en utvei: å emigrere til Israel. Der
tror hun israelske doktorer vil hjelpe
barnet hennes tilbake til livet.

w Sofias foreldre var barn da de ble
sendt bort fra den farlige radioaktive
sonen som strekte seg 30 km rundt
ulykkestedet. Sofias bestefar var med
i elimineringen av den enormt sterke
radioaktive strålingen, og både han og
kona døde av kreft.
Chernobyl er et stille og dødelig
drama for de som prøvde å stoppe den
veldige radioaktive skyen. Under de
påfølgende 15 år mistet Ukraina 40 til
50 tusen mennesker som fikk direkte
radioaktiv stråling. Det store antall
ble ikke offentliggjort av Ukrainas
myndigheter.
Vitenskapsmenn kalkulerte med en
bølge av thyroid (hals-)kreft-tilfeller

Så: Anna trenger finansiell hjelp til
alle dokumentene så snart som mulig.
I mellomtiden trenger hun også
medisiner til lille Sofia. De midler
hun hadde etter mannen er forlengst
oppbrukt. Håpet om å nå «det lovede
land» er Annas styrke.
som ville starte etter 2005, da videre
radioaktiv stråling ville fortsette å
komme ut av reaktoren.

Takk til alle som vil hjelpe!!
Skriv gjerne «Sofia» på innbetalingstallongen

Nye angrep med gresshopper i Negev
Gresshoppeplagene ikke verre
siden 1915, sier myndighetene.
w I begynnelsen av mai kom store
svermer av gresshopper igjen innover
Israel fra Egypt. De veldige svermene
som kom i mars, trodde vi var nok for
i år. Det som har skjedd, er at disse
har lagt egg i sanden, og nå i mai var
nye svermer utklekket. Verst angrepet
er Vest-Negev- og Eshkol-regionene.

Gresshoppe.

Det gule flyet med giftstoffer går
døgnet rundt og sprayer, men dette er
ikke effektivt nok.

Det gule
flyet med
kjemikalier.

Volontørene til Exodus Nord i
Ashalim var helt fortvila hin
dagen. De brukte vannslangen på
gresshoppene, som klamret seg
til blomster og blad. Skal vi be
kommunen komme med bedre
midler, spurte de.

satt inn mot denne økologiske
katastrofen mot jordbruket. Det fikk
han gjennomslag for. Området som
er angrepet er 1,2 mill. Acres.(Det
meste av jordbrukslandet i Negev).
Først og fremst går dette ut over
grønnsaksavlingen.

for å følge med utviklingen.

Fylkesordfører i Vest-Negev,
Shmuel Rifman hadde allerede
kontaktet landbruksminister og
også statsminister, og bad også
om at styrker fra hæren måtte bli

Eshkol-regionens fylkesleder Haim
Yalin er fornøyd med å sitte sammen
med Landbruksministeriet, farmere,
IDFs (militære) sørkommando samt
fylkesadministrasjonen i Vest-Negev

Møter på høyeste plan blir løpende
holdt for å koordinere forebyggende
tiltak.

Skadene er allerede store for
grønnsaksmarkedet i Israel, og det
medfører store tap for farmerne.
Vennene våre i Kadesh Barnea er
fortvila.

Grethe Tangen Olsen
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Sørvestre del
av Judeaområdet.
Slik så Davids
slynge ut, der
steinene ble
lagt.

Fra turist-turen i mars 2013: I
Også Kong David (år
1.000 før Kr.) hadde
en historie som hans
samtid var bygget på.
Han ble konge i Israel i
hele 40 år.

w Først residerte han i Hebron
i 7 år, og deretter 33 år i
Jerusalem. Topografien i
området der David vandret,
var høylandet Judea og
den lange sletta ut mot
Middelhavet. På sletta lå byer
med innvandrerfolk som var
kommet til kyststripa.

Ved israelittenes ankomst
til «det lovede land» fra
slavetilværelsen i Egypt
3-400 år tidligere, ble dette
området tildelt Juda stamme,
derav navnet Judea. Fra 1.
kap. i Dommernes bok leser
vi at Israels barn spurte
Herren etter Josvas død,
hvem av stammene som
4

skulle begynne å innta landet
som de hadde fått utdelt
av Herren ved Josva. Gud
svarte at Juda stamme skulle
begynne, og de så gjorde.
Juda slo kanaanittene i
Hebron, og vendte seg
deretter til fjellbygdene i
sør og lavlandet i vest. Juda
tok byene Gasa, Askalon og
Ekron, men var ikke i stand
til å drive bort innbyggerne
i dalen «for de hadde
jernvogner» (v. 19).
Dette skulle få konsekvenser
senere, da kanaanitter og
senere filisterne satte seg fast
på sletta mot Middelhavet,
og også i bergskråningene i
Judea høyland. Filisterne som
kom fra Egerhavsøyene, var
først ute av området ca 200
år e. Kr.; kanaanittene noe før
den tid.
Før Davids tid har vi
historiene om Gideon,

Samson og andre israelitter
som kjempet mot disse
folkegrupper som
undertrykket dem.

David og Goliat
Historien om slaget mellom
unge David og kjempen
Goliat, filisteren som hånet
Guds hær, er best kjent.
Hæroppstillingene
til israelittenes kong
Saul og filisterne viser
hvilke landområder de
forskjellige folkegrupper
hadde i besittelse. Fra
observasjonspunktet Tel
Azekah ved HaElah-dalen,
sør for byen Bet Shemesh,
kan en i dag se området der
denne begivenheten fant sted.
Dette området var velkjent
for ungdommen David, der
han hadde gått og gjetet
saueflokkene til familien sin
i Betlehem. De lave fjellene

er laget av myk kalkstein
som det er lett å grave i, og
berglandskapet inneholder
svært mange grotter laget av
naturen.

Sauls forfølgelse av
David
Etter den vellykkede seieren
over Goliat, fikk David bruk
for sitt kjennskap til grottene
p.g.a. Kong Sauls forfølgelse.
Den best kjente grotten har
navnet Adolam.
David gjemte seg også
i prestebyen Nob i
Judeafjellene. Der drepte
Kong Saul 85 prester p.g.a.
mistro til dem, og våget
dermed ikke komme tilbake
til stedet. David finner her
et fristed, og føler seg også
relativt trygg i ørkenen
sørøstover mot En Gedi.
Dette området er lite kjent
av utenlandske turister, fordi
en stor del av det er innen
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2000 år gammel oljepresse.

«Dobbeltkorset» med duehold.
Gravkammer,
2300 år
gammelt.

Skilt ved A-området til
palestinerne: «Adgang
forbudt for israelske borgere.
Fare for livet».

3: I Kong Davids fotspor
A-området til palestinaaraberne, og det gir ingen
adgang for fremmede, og
absolutt ikke for jøder. I
disse landsbyer bor også
etterkommere etter jøder som
har blitt tvangskonvertert.
Dessverre er disse
landsbyene noen av de mest
israel-fiendtlige i Judea.

Oldtids-byen Maresha
Denne byen var en av de
byer og landområde som
var oppreknet av Josva som
eiendom til Juda stamme
(Josva 15,44). Altså
eksisterte denne byen før
israelittene kom. Byen ble
ødelagt av stammefolk, men
Rehabeam, sønn av Salomo
bygget den opp igjen. Etter
at babylonerne tok Judea i
år 586 f. Kr. og jødene måtte
ut, ble Maresha inntatt av
edomittene. Senere kom
sidonitter, og grekere med sin

hellenistiske kultur. Noen få
jøder gjemte seg der.

i keramikkrenner langs de
bratte trappene.

Fra nylige utgravninger
har det blitt funnet 25
mynter, påtrykt året 113
f. Kr. Sannsynligvis har
Makkabeerne erobret byen
dette året, og stedet kom da
på jødiske hender. Romerne
kom i år 40 f. Kr. og ødela
byen for godt. Vi finner
ruinere av denne byen i
vestre del av Judea bergland.
Den er den best bevarte
byen i området og avdekker
de forskjellige kulturer opp
gjennom tidene.

En stor grotte med en form
som et dobbeltkors, var
bygget ut med ca 2.000
nisjer. Der holdt duer til,
som trengtes til ofrene i
Tempelet. Duene gjødsla
åkrene rundt, og de var
også menneskeføde. Der er
utgravd mindre grotter, med
tilsammen10-tusenvis av
nisjer.

Byen er bygget delvis under
jorda. Dette fordi kalksteinen
var så lett å skjære i. Byen
ble bygget i flere faser; de
fleste huler ble gravet ut i
tiden 400 – 300 f. Kr.
Vannsisternene går dypt ned,
og har kanaler til naboens
sisterner. Regnvann ble ført

Store grotter ble brukt
som oppbevaringsrom for
materiale og fødevarer, og
også bunkers under angrep.
En av grottene er svær,
med flere tilstøtende rom,
og høyden er 28 meter. I
takhvelvingen er det flere
åpninger. (Begivenheter som
brylluper blir nå holdt her).
Slike buede klokkegrotter er
det funnet ca 80 stykker av,
med høyde 15 meter.

Scener fra
filmer som
omhandler
Jesu død
og oppstandelse,
har blitt
tatt på
dette
stedet.

Boligene står for det meste
oppe på jorda, bygd med
en firkanta innergård. 22
olivenpresser er funnet.
Oljen ble brukt som i dag til
hermetisering og matlaging,
lys til oljelampen, kosmetikk
og religiøse seremonier.
Begravelsesgrottene i
utkanten av byen, bygd ca
300 f. Kr. viser sidonittenes
begravelsesmetode.
(Israelittene adopterte denne
metoden). Der er nisjer på
begge sider av inngangen til
gravkapellet somer utgravet.
Der ble de døde lagt inni.
Etter ca ett år ble levningene
hentet og lagt i steinkister
med lengde i størrelse
kroppens lengste bein,
lårbeinet. Gravkammeret er
pyntet med kunst-ornament
fra mytologien.
Fortsettelse neste nummer
5

Exodus Nord
Nyhetsbrev 3 - 2013

Rapport fra den kristne Midt-Øst
Hvert år samles
Jesustroende fra
alle land i MidtØsten og deler sin
tro. Møtestedet er
hemmelig for å unngå
angrep fra motstandere,
og byttes til annet land
hvert år.
w Pastoren i den Messianske
menigheten i Ashdod, Israel
Pochtar, har gitt denne
rapporten fra møtene holdt i
Istambul i vinter.

Bønnekonferanse Istanbul.

Mars 2013:
Vi kom nylig tilbake sammen
med ungdomslederne i
menigheten, fra Tyrkia der
vi deltok på Midt-Østenkonferansen med israelske
og arabiske brødre fra 24
forskjellige land. Mange
av disse land er våre nære
naboer, og som vi ligger i
krig med.
Vi hadde noen underfulle
møter, dype samtaler,
fellesskap, vitnespyrd, tårer
og bønner.
Det var en utrolig
tid for oss alle, å bli
oppmuntret og oppmuntre
hverandre, spesielt i
lyset av den vanskelige
sikkerhetssituasjonen som
regionen vår kontinuerlig
plages med.
Vi hørte utrolige vitnespyrd
og oppdatering på hva som
hender med kristne i land
som Irak, Syria, Libanon,
Egypt osv. Gud beveger seg
på en mektig måte i MidtØsten, men dette får du ikke
høre om i nyhetene.

Fra Tyrkia
Vi hørte en forunderlig
historie fra en tyrkisk broder
som fortalte om en gutt som
ble utvist fra skolen fordi han
nektet å fornekte sin kristne
tro. Etter noen dager hørte
6

Israel Pochtar og kona.

familien det banket på døra
deres midt på natta. Det var
rektoren på skolen som kom
og fortalte at han ikke hadde
fått sovet en eneste time
siden han utviste gutten. Det
var fordi han konstant så en
mann stå ved senga og så
på han. Han fikk ikke fred
før han hadde gått og bedt
om tilgivelse, og bad gutten
komme tilbake på skolen.

Fra Sudan
En kraftfull oppdatering kom
fra sudanske brødre som
delte med oss om den nylige
demonstrasjonen som fant
sted, og var organisert av
tidligere muslimer som hadde
tatt imot den kristne tro. Det
spesielle ved disse menn var
at de alle hadde fått amputert

Pochtars medhjelpere på distribusjonss

lemmer, på grunn av sharialoven, den religiøse loven i
islam; en hånd amputert for
et tyveri, andre lemmer for
utukt osv.
Disse menn hadde tatt
imot Jesus, og organiserte
demonstrasjonen som viste
hvor heslig islam kan være,
og med transparenter som sa
at «Bibelens Gud er ingen
slakter; Han er kjærlighet».

Fra Gaza
Israel Pochtar skriver videre
at vi ikke trenger å gå lenger
enn til Gaza der vi har sett
at en mann som man antok
var mulig spion for Israel,
uten lov og dom ble bundet i
beina, festet til en bil og kjørt
gjennom byens gater inntil
legemet var istykkerslått

og døden for lengst hadde
inntruffet. Dette blir gjort
som en advarsel i Hamas’
skrekkvelde.
Slike historier er sjokkerende
for folk i vesten, men de
er den tragiske daglige
realiteten for mange i MidtØsten.
Vær så snill og be for de
kristne i Gaza, sier Israel
Pochtar. De har blitt brutalt
forfulgt og drept siden
Hamas kom til makta. Be for
de uskyldige, spesielt kvinner
og barn som må vokse opp
i et slikt ondskap og hat. De
kristne i dette området betaler
en ekstrem høy pris for deres
tro på Jesus. Hebr. 13, 3 sier:
«Fortsett å huske på disse
i fengsel som om du var i
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Østen-konferansen i Tyrkia (febr. 2013)
han også tok imot muslimske
barn.

Profeti om nær
forandring.
En annen egyptisk pastor,
Afeef, fortalte om en visjon/
beskjed han fikk fra Gud
for ett år siden. «Nå skal
de kristne i Midt-Østen
reise seg, for om to år (fra
i år) skal islams virkelige
åndelige ansikt åpenbares, og
forandring skal komme».
(Kan det ha sammenheng
med varslet som viser tegn i
sol og måne? GTO)

Fra Irak

ribusjonssenteret i Ashdod sentrum.

sammen med dem, og de som
er slått som om du var en av
dem».
Likevel ser vi at midt i det
største mørket, kommer
Gud med sitt lys. I løpet av
de siste par år har vi hørt
forunderlig historier og
vitnespyrd om hva Gud har
gjort i muslimske land over
hele Midt-Østen.

Fra Egypt
Pastor Khalil fra Egypt
delte med oss om det
omfattende arbeidet de
gjør blant gatebarn. Hans
visjon var å gi disse barna et
varmt hjem, mat og åndelig
veiledning. Han startet
med de kristne barna. Da
muslimsk lederskap så det
gode arbeidet , bad de om at

Pastor Noriq fra Irak fortalte
hvordan de startet en kirke
i Bagdad, og innen syv år
har de plantet seks kirker
til i Bagdad. De trenes opp
til hjemmegruppeledere, og
om hvordan plante kirker
og supporte lederne. Det er
fremdeles stor forfølgelse i
Irak. Men det er en dyp tørst
etter Gud, og forfølgelsen
kan ikke slukke den tørsten.
I menigheten er det mange
enker og farløse barn med
muslimsk bakgrunn. Disse
får separat hjelp. Hver fredag
samles 150 barnehjemsbarn,
som blir lært opp i Guds Ord,
og i praktiske ting.

Fra Kurdistan
De troende i Kurdistan har
opplevt et gjennombrudd når
det gjelder frihet til å samles.
Et sted startet en kristen
familie å evangelisere, og
snart var de 77 familier. De
møtte opposisjon fra radikale
muslimer, men myndighetene
stoppet dette, og gav de
kristne fire mål land å bygge
et kirkebygg på.

Fra Jordan
I Jordan er bare 4% av
befolkningen kristne, og enda
ferre er troende.

Det er en religiøs blandet
situasjon i Jordan og
Libanon. Mens Libanons
president etter loven
skal være en kristen,
har terrororganisasjonen
Hisbollah overtatt det meste
av styringen der. De troende
ber for Israel både i Jordan
og i Libanon.

Fra Syria
En pastor fra Syria delte med
oss sin forunderlige reise på
veien for å finne Messias.
I 1995, etter å ha avtjent
militærtjenesten i 2 år, ble
han svært syk. Han ble lam,
blind på ene øye og konstant
deprimert. Etter ett år gav
han livet sitt til Yeshua. Da
ble han fullstendig frisk. Etter
ytterligere tre år startet han
evangelisering, og har nå
ansvaret for 6 kirker. En av
presidentens rådgivere kom
til han for å høre budskapet
hans, og ble frelst.
Denne pastoren har sett
mange store fysiske
helbredelser, og Guds
beskjeder til han mens han
sover.

Fra Iran og Kuwait
Vi hørte også utrolige
vitnespyrd fra den persiske
gulf. På tross av den politiske
og sikkerhetsmessige
ustabiliteten der, så er det en
ny tid i Iran. Gud beveger
seg på en mektig måte, der
muslimer ser visjoner og har
drømmer, så overbevisende
at de tar imot Jesus som sin
frelser.. Det er 5 – 8 millioner
kristne i Iran i dag. De pleide
å hate Israel, men nå viser de
kjærlighet og ber for Israel.
De gjennomlever skrekkelige
forfølgelser, og to pastorer
ble nylig dømt til døden.

Fra Yemen
For 10 år siden begynte
Gud å gjøre noe mektig i
Yemen.Der er fremdeles stor

forfølgelse av troende, og for
en måned siden ble en pastor
myrdet. Det resulterte i at
flere kom til tro, og to kirker
til har blitt plantet på dette
stedet.
NB: Ca 95% av Jemens
befolkning har adgang til
en kristen kanal på sin TV,
og kan også bruke internett.
Dette er et viktig verktøy
for de kristne lederne, så
de kan nå folk som vil lære
Gud å kjenne, men er redd
for omgivelsene. Tidligere
muslimer som har kommet
til tro, avslører ondskapen i
islam, og fører mange på den
rette vei.

Fra Afganistan
Vi hørte et utrolig vitnespyrd
fra en pastor som hadde
blitt tatt til fange av Taliban.
Han sjokkerte terroristene
da han fortalte at han ikke
var redd for å dø. Flere av
dem tok imot Jesus. Pastoren
startet en liten kirke rett ved
treningsleiren deres. Kvinner
og barn til terroristene fikk
undervisning i Guds Ord,
og de fikk bøker. En kvinne
leste hele natta boka hun fikk,
og så begynte å undervise
det hun hadde lest. To av
terroristene er nå medlemmer
av kirken hans, og er med og
graver brønner for å få friskt
vann til lokalbefolkningen.

Kommentar fra Israel
Pochtar:
Det mest forunderlige var
å høre disse pastorene og
lederne snakke om Gud og
hans plan for Israel; om
forsoning mellom jøder og
arabere. De hadde en dyp
forståelse av Guds plan
for Midt-Østen, og en stor
kjærlighet for Israel. Vi fikk
et genuint glimt inn i hva
sann fred i Midt-Østen vil
bety.
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I Negev på grensen til Egypt:

Ashalim - flott feriested

Postabonnement B
Adr.

Returadr.:
Exodus Nord, 5307 Ask

w Ettersom «Det hvite hus»
i Ashalim blir bedre kjent,
kommer besøkende til
stedet.
Opplevelsene er mange:
fra Abrahams brønner og
området der israelittene
slo seg ned på vandringen
fra Egypt, spesielle
naturopplevelser,
militærcamper, farmer
som serverer mat til de
som stikker innom, ruiner
etter bosetninger langs den
eldgamle krydderruten,
krigsmonumenter... til dagens
vitale liv med bygging og utvikling av
ørkenen.
Der er gode bademuligheter i fellesbasseng
i Ashalim i sommerhalvåret; ellers på
kibbutsen Mashabim Sade nær ved og den
store SPA-en.
Ta buss eller tog til Beer Sheva, og buss
044 til Ashalim (eller taxi).
Pris pr. Natt m/frokost: 200 ILS (320 N.

- er en humanitær
organisasjon som hjelper
jøder fra ex-Sovjet å
emigrere til Israel.

kr.) i flotte soverom m/bad. Internett. Noen
rom har lite kjøleskap. Hagen har en eller
annen sort frukt nær sagt hver måned.
Fra høsten må vi høste olivenlunden som
flere norske reisegrupper har plantet (50
trær). Olivenfrukten plukkes, og vi drar til
kibbutsen Revivim for pressing til olje. Hver
får sin olje.
I september/oktober trenger naboer hjelp med
plukking av granatepler. Ring /mail kontoret
hvis du kan hjelpe.

VOLONTØR: Har du lyst å være volontør i Negev?

Skattefritak for gaver:
w For at du som giver skal
komme inn under denne
ordningen, er det en del
forutsetninger som må på
plass.
w Vi må ha personnummeret (11 siffer) til den som
ønsker fratrekk for beløpet
på skatten. Send personnummeret før nyttår.
De som allerede har opplyst oss om personnummer,
er registrert og trenger ikke
oppgi det på nytt.
w Den som ønsker fratrekk
på skatten, må huske å sette
avsender, det vil si ditt eget
navn, på girotallongen for
hver innbetaling.
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w Ektepar kan enten dele
det innbetalte beløpet,
sende penger hver for seg,
eller føre skattefradraget på
den ene.
Det er fortsatt slik at givere
kan gi til flere organisasjoner, og få tilsammen et
fradrag på maks 12.000,-.
w Exodus Nord må ved
årets slutt sende oversikt
over inn-betalt beløp for
hele året, på den enkelte
givers navn med fødselsnummer, til skatte-kontoret.

Takk for din gave til
jødene.

Takk til alle givere
og forbedere for
arbeidet vårt. Gud
velsigne dere rikelig!
Israels Gud trenger oss mer
enn noensinne. Han har
sagt at den som hjelper den
fattige, låner til Herren. Du
som ikke har gitt noe på
lenge, vi oppfordrer deg
spesielt. Om få måneder vil
vi kanskje se Esekiel kap 38
og 39 bli en realitet. Derfor:

Støtt Israel og Be for
Israel.

Adr: 5307 ASK
Tel: 56 14 14 11
Fax: 56 14 90 68
E-post:
exodusno@online.no
www.exodusnord.org
Norge:
Postgiro: 7878.05.65135
Bankgiro:3630.07.10233
Sverige:
Postgirot: 54 35 17-7
Danmark:
Postbank: 000 858-6985
Israel:
Exodus Nord
Etrog street 52
P.B.67 - 85512 ASHALIM

exodusnordashalim@gmail.com

Tlf: 00 972 8-6555 977
eller mob. 00 972 54 230 8681
Frivillig kontingent:
Kr. 200.- pr. år

Daglig leder for Exodus
Nord og redaktør for
informasjonsavisen:
Grethe Tangen Olsen
Takk for ditt bidrag!
Gud velsigne deg!

