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Valg
Det er alltid vanskelig å ta de rette valgene. 
Mine tanker går tilbake til ungdommen, 
da man stod overfor mange muligheter. 
Vi kunne velge fag som skulle sluse oss 
i den retning som evnene våre tilsa. Det 
var praktiske fag, for dem som hadde 
sterkest evner i den retning, og teoretisk 
fagkompetanse for dem som hadde lyst 
å gå den veien.

Mulighetene lå åpne for dem som ønsket å satse. Så 
har man lært, etter som livet har gått sin gang, at 
valgene setter sitt preg på hele livet.

Det er store muligheter for dem som lar seg nyttig-
gjøre av de frie valg. Livet kan bli veldig innholdsrikt, 
men det kan også blir svært så vanskelig dersom 
man tar uriktige valg.

Som nasjon er vi velsignet med å leve i et demokrati. Vi 
kan velge hvilken politikk som skal styre vårt land. Det 
er ikke alle land som er velsignet med den muligheten.

Nettopp har jeg vært på reise i et land som har denne
muligheten. Dette landet er omgitt av andre land 
som ikke har denne styreform og mulighet. Etter 
hvert som vi kjørte, ble vi minnet om dette landets 
muligheter og frihet i så måte. Plakater var satt opp. 
Folkegrupper marsjerte med sine paroler om å støtte 
opp om muligheten til å velge. Allikevel blir det av 
NRK sin reporter karakterisert som et «galehus». Jeg 
kan ikke huske å ha lest lignende karakteristikk fra 
det holdet i forhold til nabolandene til Israel. Dersom 
en finner å stille denne «diagnose» fordi innbyggerne 
og de styrende får lov å si sin mening med hele sitt 
engasjement, er man ute og kjører i forhold til hvilke 
benevnelser som er riktig å anvende.

Demokratiet i Midt-Østen har lagt bak seg det femte 
valget på under fire år. Men kan si at dette er symp-
tomer på ustabilitet, kanskje, men på den annen side 
sett forteller det om den respekt som Israel har over-
for alle israelitter. De kan ikke bare ta seg til rett. Det 
må være folkeavstem-ming bak. En helt fremmed 
tanke for mange av nabostatene. 

Men vi registrer at det har sneket seg inn en viss 
ustabilitet i en del demokratisk styrte land. Selve 
flaggskipet, England, har hatt store problemer i den 
senere tid. Det har vært ustabilt i Danmark, Sverige 
og flere land i den vestlige verden – for ikke å snakke 
om Amerika. 

Er dette et symptom? La meg få tenke litt høyt: Jeg 
sier ikke at følgende jeg skriver, er slik. Men jeg synes 
det er en interessant tanke, og en farlig tanke. Og jeg 
tenker følgende: Er dette et symptom på at landene 
forberedes for et annet styresett? Et enevelde og 
diktatorstyre?

All denne ustabilitet gjør demokratiet stabilt. Det viser 
seg på så mange vis. Dette føder fram et rop etter en 
«superhjerne» som kan finne en løsning på tingene. 
Den som lever får se. Inntil da bør vi være glade for at 
vi får leve i et fritt land. Be for våre landegrenser.

Og vi ønsker å flette Israel med i bønnen. Be om en 
mer positiv holdning til det eneste demokratiet i 
Midt-Østen. Be om at det skjer rette og rettferdige 
valg – både kollektivt og personlig.
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støtter Israel i disse grunnleggende forhold:
-  Jødene har en historisk, politisk og bibelsk rett til   
 eget hjemland innenfor trygge, anerkjente grenser. 
-  Israel har rett til å forsvare sitt lands territorium.
-  Jerusalem er den udelelige hovedstaden i staten Israel. 
-  Vi vil støtte prosjekter hvor vi kan vise Jesu neste-
 kjærlighet enten det gjelder jøder eller arabere. 
-   Vi tror, med bakgrunn i Guds ord, at jødene har en 
 særskilt plass i Guds frelsesplan, og at vår frelser   
 Jesus Kristus er jødenes Messias.

Israel
E-post: beitbetania@
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Natalie og Filip Nepstad

God info fikk vi fort, og praktiske ting som nøkler, 
busskort, simkort til telefon ble ordnet, og snart var 
vi i gang. Arbeidet besto av gartnerarbeid på Eitanim, 
et mentalsykehus som er et samarbeidssykehus med 
Kfar Shaul. Bakken var som sement, ugressrøttene var 
solid forankret i bakken, gradestokken viste 32 gra-
der, svetten silte: Hva hadde vi gitt oss i kast med….?        
Litervis med vann ble drukket. En velkommen bieffekt 
var at noen kg forsvant(!) Etter hvert ble det noe bedre, 
særlig fordi det ble andre oppgaver enkelte dager, 
som å være handlanger for Frode i ferdigstillelsen av 
benkene, og som cateringpersonell for Ailen ved besøk 
av turistgruppe fra Norge.  

Ner Yaacov er en hjelpeorganisasjon for Holocaust- 
overlevende. Den er grunnlagt av og ledes av Inge 
Bush, en flott kvinne som har en fantastisk evne til å se 
og ivareta Holocaustoverlevende, både i forståelse, og 
ikke minst praktisk arbeid. De «forguder» henne – og 
det er forståelig! Jeg hadde gleden av å få være med 
på noe av dette arbeidet. Besøk og hjelp/avlastning i 
hjemmet til noen av disse flotte menneskene – og det 
var utrolig berikende for meg å få møte dem, bli møtt 
med absolutt tillit og varme, og oppleve gode øyeblikk 
av hengivenhet!  

Til Jerusalemsmarsjen hadde Inge fått tildelt tribune-
plasser for 12 personer Holocaustoverlevende vis a vis 
King David Hotel – der også Jerusalems ordfører var, og 
jeg fikk være sammen med dem der. Først hadde vi 
lunsj på YMCA, før det fargerike opptoget kom, og det 
var rørende å se og oppleve den spontane gleden ved 

proklamasjonen av frihet og uavhengighet, samt støtten 
og kjærligheten til jødefolket og staten Israel fra repre-
sentanter fra nærmere 100 land!

Hva skiller Jerusalem fra andre byer? Ganske mye, vil 
jeg si. F.eks. befolkningen består av et konglomerat 
av folk fra alle himmelstrøk, fra Europa, Afrika, Asia…     
Jødene er  kommet hjem! Selv om det fins sterke krefter 
i samfunnet som vil fjerne for eks. sabbatsrestriksjonene, 
er de fleste veldig stolte av sin kulturelle og religiøse arv 
og etterfølger lover og påbud. De ortodokse, og særlig 
de ultraortodokse, lever i sin egen «boble» av tilværelsen 
– er nøye på levesett og klesdrakt, har egne skoler, 
der man lærer å lese og skrive, men der «verdslige» 
fag som engelsk, matematikk, samfunnsfag omtrent 
er fraværende. Religiøse skrifter blir studert.  På sin 
vanlige vandring ute, på vei til eller fra noe, gjerne på 
bussen, blir også gjerne bønneboka flittig brukt! Det 
er også påfallende hvordan menn og gutter konse-
kvent har på seg hvite skjorter og svarte bukser med 
bønnesnorer, og alltid kippa på hodet. Mange kvinner 
har fine kjoler, og barna er gjerne kledd som små kopier 
av voksne, men som regel er de sååå bedårende! Den 
selsomme skikken med at de gifte kvinnene skal barbere
hodet og gå med parykk, for ikke å vekke «syndig    
begjær», er kritikkverdig etter vår oppfatning.

Vi bor i et ortodokst strøk, og er faktisk imponert over 
iver og aktivitet i og rundt synagogene på sabbat og de 
andre høytidsdagene! Vi har vært her under nyttårs-
feiringen  Rosh Hashana, Yom Kippur og Sukkot, som 
er løvhyttefesten. Da «står» samfunnet, alt er stengt 

Spent og forventningsfull ankom jeg Ben Gurion sammen med Ingveig Vold natten 
til 26.september 2022. Der ble vi hentet av Ailen M. Wisnæs og kjørt til Kfar Shaul,  
vårt bosted under vårt volontøropphold på 6 uker. Kfar betyr «landsby» og Shaul 
henviser til kong Saul i GT. Veldig mange navn i Israel har utgangspunkt i navn fra 
Bibelen, det mest brukte synes å være David. Kfar Shaul er et mentalsykehus, og 
«Hjerte for Israel» disponerer 2 hus på området, beregnet på bosted for volontører. 
2 volontører var på plass da vi kom, og ytterligere 2 kom etter noen uker.

Av Reidun Elisabet Kristiansen

Litt om Jerusalem og tiden 
som volontør i Jerusalem

Reidun Elisabeth Kristiansen 
og Ingveig Vold

Reidun Elisabet sammen med 
fantastiske Holocaustoverlevende

Ved minoraen utenfor Knesset
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Veldig mye la seg fort til rette for 
oss, etter vi, Reidun Kristiansen og 
jeg, hadde sendt av gårde søknadene
om å få delta i «Hjerte for Israel» 
sitt frivillige arbeid i Jerusalem. 
Noen formelle dokumenter måtte 
vi selvfølgelig sørge for, men mye 
av det gikk raskere enn forventet, 
og vi var heldige som slapp å sende 
passene av gårde til den israelske 
ambassaden i Oslo. 

av butikker og restauranter, og all kollektiv transport er 
stanset. Så på fridagen sabbat, kommer man seg ikke 
noe sted uten å bruke beina, så vår aksjonsradius er 
da ganske begrenset. For øvrig er ellers kollektivtran- 
sporten veldig effektiv, med hyppige avganger for buss 
og bybane. Samme busskort kan benyttes, faktisk også 
om man vil dra til andre byer i Israel. 6 NIS  for en lokal 
billett som varer 90 minutter, og 16 NIS om man vil til 
f.eks. Netanya og Tiberias.

Jerusalem er verdens viktigste by, og byen er full av    
severdigheter. Det er umulig å få med seg alt, men 
Gamlebyen er et sted alle turister besøker. Her er fire 
«kvarterer»; det muslimske, det armenske, det kristne
og det jødiske. Her fins Vestmuren – eller Klagemuren 
– jødenes helligste sted. Oljeberget med vakker utsikt 
over byen, er stedet hvorfra Jesus for opp til himmelen,  
og en dag skal komme igjen!  Yad Vashem – Holocaust- 
museet – dokumenterer på en illustrerende måte med 
bilder, tekst, filmsnutter de faktiske og skremmende for-
hold jødene ble utsatt for på 1900-tallet fram t.o.m. 
2. verdenskrig. Dessverre har heller ikke tiden etter-
på vært uproblematisk, med nabostater som helst så 
landet slettet fra kartet, det har vært krigstrusler og 
angrep, og antisemittismen florerer i store deler av 
verden. FN har heller ikke vist seg som en sann venn 
av demokratiet Israel, som stadig rammes av fordøm-
mende sanksjoner, mens terrorregimer som Nord-
Korea, Kina, Afghanistan omtrent går fri!

Knesset er navnet på Israels parlament, og har 120 
medlemmer, det samme som «Rådet» på Jesu tid. At 
Israel er et demokrati, vises blant annet ved at også 
arabiske partier, som ønsker at Israel som stat ikke 
er jødisk, har plass der side om side med pro-jødiske        
partier. Menoraen, den syvarmede lysestaken, et av 
Israels nasjonalsymboler, er stor og vakker, der den 
pryder lunden, like  over gata fra Knesset. Den var en 
gave fra den britiske regjering i 1956. Over 20 % av be-
folkningen i Israel er arabere, og selv om samarbeidet 
jøde/araber svært ofte er uproblematisk og svært bra, 
lever jødene med terrortrusselen hengende over seg. 

Tiden i Jerusalem for meg er begrenset. 6 uker er ikke 
nok til alt man gjerne skulle sett og gjort i denne byen 
og dette landet. Foruten å jobbe, har det likevel blitt 
tid til turer til Dødehavet, Ein Gedi og Masada, samt til 
Netanya og Tel Aviv. Det blir lite shopping; en ser at 
prisnivået på de fleste varer er minst like høyt som i 
Norge, Israel er et vestlig vendt land, er moderne, og 
vi vet jo at landet er verdensledende på de fleste felt, 
både innen teknologi, medisin, forsvar og landbruk.  
Gjennom «Hjerte for Israel» ønsker vi å velsigne Israel, 
og jeg er takknemlig for velsignelsen jeg har fått tilbake! 
Gud står med sitt folk!

Plutselig var avreisedatoen, 25. september, bestemt.  
Anita hadde, på forbilledlig måte, skaffet oss gode og 
rimelige billetter med KLM, og reisen gikk fra Stavanger, 
via Amsterdam til Ben Gurion i Tel Aviv. Utenfor Ben 
Gurion, stod Ailen, midt på natten, og ventet for å kjøre 
oss direkte til Jerusalem og Beth Shalom- «huset vårt», 
et koselig steinhus inne på Kfar Shauls sykehusområde.

 Vi var ikke helt forberedt på alle høytidene, som feires 
i Israel, fra september til et stykke uti oktober. Men 
selvfølgelig, for oss har det vært spennende og lære-
rikt å få delta på, og observere alle disse høytidene. 

Å få komme så tett på noen av de viktigste jødiske 
høytidene, har satt oss bedre i stand til å se mer av 
helheten i dette landet vi er så fasinert av. En viktig del 
av hensikten med det frivillige arbeidet, var å komme 
litt på «baksiden» og få oppleve både hverdag og fest. 
Like sentralt var det å komme hit som volontører for å 
gi og yte til et prøvet folk. 

Vi har fått oppleve nyttårsfest, Rosh Hashana –
forsoningsfesten der jødene feirer det nye året, 5783, 
men også minnes om «dommens dag». Nyttårs-
festen feires med to dager i synagogen, og 

Løvhytte-
festen
– den siste    
av høytidene   
i høstens 
Jerusalem

SUKKOT
Av Ingveig Vold

Reidun Elisabet og Ingvei

Monica, Ailen, Ingveig og 
Inge Jonny på Masada 

Vi fire volontører, fra venstre Monica, 
Inge Jonny, sjefen vår, Frode, Ingveig 
og jeg. Bak oss er David Batut, som er 
en kjemperessurs for Hjerte for Israel, 
og ivaretar oss alle!
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Det som skjer i jula, betyr svært mykje. Jøden Jesus 
blir fødd. Men han har ikkje jordisk far. Berre jordisk, 
jødisk mor. Etter ortodoks jødisk oppfatning er han då 
jøde. For det er mora som avgjer om eit barn er jøde.

Og det var berre i Israels folk han kunne koma. Israel 
vart til ved eit under av Gud. Abraham og Sara hadde 
venta så lenge på løftessonen at dei etter natur-
lovene var for gamle til å få barn. Men ingenting er 
umogeleg for Gud. Isak vart fødd som løftessonen. 
Og han fekk Jakob, som fekk namnet Israel.

Då Jesus vart fødd, var han endå meir enn Isak ein 
løftesson. Han var det i dobbel forstand. Maria fekk 
besøk av engelen Gabriel, som fortalde at ho skulle 
føda ein son, som skulle vera «Son til Den Høgste», 
altså ikkje Josef sin son, men Guds Son.

Og nettopp dette peikar på at han skulle oppfylla 
Guds løfte, som var gitt til Israels folk gjennom pro-
fetane. Ja, ikkje berre til Israels folk, men også til alle 
folkeslag på jorda. Guds løfte til Abraham var «Og i 
deg skal alle ætter på jorda velsignast.» (1. Mos. 12,3b) 
Det løftet kunne berre få si oppfylling då Jesus døydde 
for all verda si synd. Og nettopp det var hovudgrun-

nen til at han vart fødd, at han skulle døy og bringa 
frelse ved sitt fullkomne offer.

Paulus oppsummerer dette i 2. Kor. 1,20: «For så mange 
som Guds lovnader er, i han har dei fått sitt ja. Difor får 
dei òg sitt amen ved han, Gud til ære ved oss.»

I Jesus blir Guds frelsesplan fullført. Det kunne berre 
skje i Israel. For dette folket, som Gud skapte ved eit 
under, hadde skrive ned det Gud hadde gitt dei, slik 
at Guds løfte var nedteikna. I Det Gamle Testamentet, 
som også er heilage skrifter for Israels folk, står det 
mange profetiar og løfte som blir oppfylte av Jesus. 
Det er faktisk slik at det manglar ikkje eitt av Guds løfte 
oppfylt i Jesus. Det som han gjer, og det som skjer 
med han, er så nøye nedteikna i Det Gamle Testamentet, 
at det skulle vera umogeleg for noko menneske å 
regissera det heile. Men me trur og har forstått at den 
samme Gud som hadde gitt løfta og profetiane, også 
sytte for at alt gjekk slik det var skrive. 

Så når me feirar jul igjen, la oss takka for at Jesus, fødd 
jøde, har fullført Guds verk på ein så herleg måte at 
alle Guds løfte gjeld for alle som trur. Halleluja! La oss 
feira jul og gleda oss over alle Guds løfte!

Av Jon Einar Kvåle

Guds løfte har 
fått sitt JA
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jødene minnes om at de skal forsone seg med dem 
man har forbrutt seg mot, før en ber Gud om tilgivelse.  
En fortsettelse av soning og forsoning kommer med 
den helligste, og mest alvorstunge dagen i jødisk tra-
disjon, nemlig Yom Kippur, den store forsoningsdagen. 
Dagen er en bots- og fastedag, og bønner om tilgivelse 
preger dagene før, og Yom Kippur spesielt.

Noen få dager etter Yom Kippur, starter mange jøder 
å bygge sin egen løvhytte (sukkot), som en forberedelse
til løvhyttefesten. Løvhyttene skal stå under åpne 
himmel og, etter gammel tradisjon, ha så glissent og 
gjennomsiktig tak at en kan se stjernene gjennom det 
om natten. I noen kommuner kjøres det inn lastebil-
lass med løv til bruk på hyttetakene før denne festen. 
De fleste i Jerusalem bor i leiligheter, i store blokker, 
men de bygger sukka på balkongene. Andre bygger 
dem utenfor blokkene, ved inngangen eller på for-
tau og parkeringsplasser. Hyttene er midlertidige og 
tas ned etter de 8 dagene med feiring. Pliktene rundt 
sukkot praktiseres veldig forskjellig, men mange spiser
alle måltidene sine i sukkaen i denne perioden, i 
alle fall mennene, og sover der i tillegg. Også for oss    
betraktere framstår det tydelig at kravet til mennenes 
gjennomføring av religiøse plikter, er mye strengere 
enn kvinnenes. Kjønnsrollemønstret, særlig hos de 
ortodokse, er ganske tydelig, der vi ser faren ha med 
seg barna til synagogen, mens mange mødre er hjemme
og utfører sine plikter der, f. eks. å sørge for alt som 
skal være inni hyttene. Hyttene pyntes med tegninger, 
gjerne barnetegninger, men også med girlandere, 
frukt, blader og blomster.

I år begynte løvhyttefesten ved solnedgang 9.oktober.  
Løvhyttefesten har to hele helligdager, den første og 
den siste. De andre er «halvhelligdager», der de vanlige 
sabbatsreglene ikke gjelder. Men mange har ferie disse 
dagene og skolene har fri.

Festen skal i første rekke minne det jødiske folk på 
at Gud fridde dem ut fra slaveriet i Egypt. I tillegg er 
det flere indikasjoner på at denne festen også innehar 
elementer fra en innhøstingsfest; en pilegrimsfest der 
jødiske menn dro opp for å ofre til tempelet etter at 
avlingene fra landbruket og druehøsten var i hus. Mye 
trolig har dette vært to fester, som er slått sammen 
til en.

Løvhyttefesten har også i seg et gledesaspekt, gleden 
over Toraen og dens budskap. Gleden får sitt utrykk 
gjennom ritualene med de fire sorter; en lulav. En 
lulav er en bukett satt sammen av en palmegrein, to 
pil- eller seljekvister og tre greiner av myrte, i tillegg til 
en sitrusfrukt. Denne buketten skal ristes mot de fire 
verdenshjørnene for å markere ønsket om fruktbarhet 
og regn (etter en lang og tørr sommer), men også løfte 

fram troen på Guds allmakt og hans barmhjertighet. 
Siste helligdagen av løvhyttefesten var jeg så heldig å 
få stå utenfor en av de store synagogene i Jerusalem 
og lytte til denne gleden. Det var sol og varmt og alle 
vinduene stod åpne. Den mektige sangen fra unge og 
eldre menn, iblandet barnestemmer, fikk alle utenfor 
til å stoppe opp, lytte, nyte og la seg fascinere. Opp-
levelsen og stemningen gav et uutslettelig inntrykk.

Etter endt feiring er hyttene ryddet bort, og alle er i 
gang med hverdagen igjen, fra søndag til torsdag. Det 
samme gjelder for oss volontører. Fredag og lørdag 
(sabbat) har vi frivillige helgefri, men vi må være opp-
merksomme på at sabbaten trer i kraft fredag ved sol-
nedgang og at mesteparten av trafikk o.l. stopper helt 
opp fra fredag i tre-fire-tiden, til lørdag kl. 20. Det er 
imponerende at byen klarer å gjennomføre en nesten 
total hvile av helligdagen for alle sine innbyggere. Vi 
må nok konstatere at den totale nedstengningen kom 
noe overraskende på oss. Nedstengningen har be-
grenset mulighetene våre for å ta oss rundt til andre 
deler av landet, som vi også hadde håpet å få oppleve.

Vi reiser likevel hjem, mange erfaringer rikere!

9

Ingveig og jeg 
på Oljeberget
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Men alltid gir det dyptgripende inntrykk å besøke Yad 
Vashim. For en lidelse og smerte! Selve konstruksjonen
på museet er jo fantastisk symbolsk. Detaljene er 
gjennomtenkt. Det gikk nedover og nedover etter 
som nazismens grusomheter tiltok. Du når bunn av 
grusomhet og forferdelse. Og man undrer seg: Går det 
an å reise seg etter en slik grusomhet?

Men så begynner stigningen!! Det går mot utfrielse og 
en ny dag!! Der ligger landet åpent og hilser velkommen 
til en ny begynnelse. Og grusomhetene stopper ikke i 
1945! Det er grusomt å tenke på. 

Vi som turistgruppe blir ført opp til Mewaseret Zion. 
Videre til Eitanim og Jerusalem Mental Hospital. En ny 
minnelse blir markert for å minne oss om at Israel har 
sine fiender som vil utrydde dem og ødelegge deres 

bygninger og landskap. For rundt området ser vi 
resultater av den påsatte brann som holdt på å ut-
radere hele sykhusområdet. Men ….. «Han sover ikke, 
og slumrer ikke, Israels vokter». Ikke en «flis» ble brent. 
Dette kaller vi under, og Guds bevarelse!!

Det er ikke med rent liten stolthet turlederen kunne pre-
sentere bestyrerparet og volontørene. Der var det ordnet 
i stand til lunsj for turistgruppen. Ailen og Frode presen-
terte arbeidet på en flott måte. Så gikk turen videre til 
Mevaseret Zion, som allerede nevnt.

Dagene er flott tilrettelagt av reiseselskapet «Plussreiser». 
Vi får besøke den ene destinasjonen etter den andre 
-Jerusalem, rundt Gennesaretsjøen, lengre sør – tur-
deltakerne får oppleve å bade i Dødehavet. Å for en 
opplevelse for mange: tenke, jeg fløt som en kork, 

vannet var likesom så tett at man kom ikke lengre 
ned. Ja, kommentarene kan være mange. En slik reise 
er aktiv. Så det hender jo at noen må ta en hviledag 
innimellom.

En slik tur går fort. Jeg har på langt nær nevnt alle 
stedene vi besøkte. Du får her noen bildeinntrykk fra 
vår tur. Som de fleste nevnte i avslutningen på evalu-
eringsskjemaet: «En hyggelig og flott tur».

Så er vi kommet hjem i god behold fra enda en tur til Israel. Inntrykkene er 
mange og overveldende. Når man tenker på turen, passerer bildene revy med 
en gang. Vi gjør oss våre refleksjoner, spesielt når man blir ført til steder som
vi tidligere ikke har besøkt.

Av Anne Kirsti og Jon Erling Henriksen

Sett fra 
reiseledernes 
synsvinkel
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Israeli tank from the Yom Kippur War on the Golan Heights in Israel, near the border with Syria - Adobe Stock

Hatet mot jøder og Israel er et av de største tegnene vi 
har som viser at Jesu gjenkomst er nær, selv om det 
har vært antisemittiske tendenser i alle århundrer. 
Moses ble vist at slik kom det til å bli: 

«Du skal bli til et skremsel, til et ordspråk og en spott 
blant alle de folk Herren fører deg til.» 
(5.Mos.28,37)                                                                                                                                                                        

«Ditt liv skal henge i et hår. Du skal engstes natt og 
dag og aldri være sikker på ditt liv.» 
(5.Mos.28,66)                                                                                                                                                                        

Gud gjorde en pakt med Abraham, Isak og Jakob om 
at de og deres etterkommere (israelittene), skulle bli 
hans eiendomsfolk. Han ga dem Israels land. 

«Og Gud sa til ham: Ditt navn er Jakob. Heretter skal 
du ikke mer kalles Jakob, men Israel skal være ditt 
navn. Og han kalte ham Israel… Og det land som jeg 
gav til Abraham og til Isak, til deg vil jeg gi det, og til 
din slekt etter deg vil jeg gi landet.» 
(1.Mos.35,10 og 12). 

I Jeremia 31,35-37 ser vi veldig klart at dette er en 
eviggyldig pakt. Bibelen fortsetter med å tale om: 

«For den som rører ved dere, rører ved Hans øyen-
sten» (Sak.2,12). 

Den som velsigner dem, skal velsignes. Og den som 
forbanner dem, skal bli forbannet. Et menneske og 
et lands forhold til Israel er altså noe som får konse-
kvenser. Hvordan vi snakker om dem og hva vi gjør 
mot dem, er av stor betydning for oss. Jeg er glad for 
å tilhøre en menighet og en familie som ønsker å tale 
vel om, og gjøre godt mot Israel!                                                                     

Det er mange som ikke er redde for å snakke ned-
settende om Israel, og noen går videre til å kreve 
handlinger som sanksjoner og boikott av Israel. Regje-
ringen vi har finansierer terrorgrupper som vil drepe så 
mange jøder som mulig. Det finnes ikke noe annet folk 
og land i verden som er så forfulgt og plaget som Israel. 
Media, FN og Islam går i fremste rekke med urettferdige 
fordømmelser. Kirkenes Verdensråd og Den Norske 
kirke har også en fiendtlig innstilling til Israel.                                                                                                                      

Av Jon Anders Bregård

ANTISEMITTISME 
OG ANTISIONISME 
SOM TEGN PÅ JESU 
GJENKOMST

I historien har det vært flere forsøk på å utrydde hele 
jødefolket. Hatet mot jøder fikk et fryktelig utslag i 
den andre Verdenskrig, med utryddelsen av seks mil-
lioner jøder. Det største folkemordet i historien. Pro-
feten kommer med en bønn: 

«Herre, frels ditt folk, dem som er igjen av Israel!» 
(Jer.31,7)                      
                                                                                                     
Det er nok ikke uten grunn at det skjedde på dette 
tidspunktet i historien. Jødene hadde begynt å komme 
tilbake til Landet i mengder fra 1881 av. Ledende   
jøder som Theodor Herzl og spesielt Chaim Weiz-
mann, begynte å gjøre diplomatiske forsøk over-
for statsledere, for å få aksept for opprettelsen av 
en jødisk stat. Tusenårsriket og Riket for Israel, som 
Bibelen taler om angående endetiden, ville ikke vært 
mulig uten først en tilbakevending av jøder fra hele 
verden, og opprettelsen av Israel som stat. Tusenårs-
riket skal ha Jerusalem som hovedstad. Djevelen skal 
være bundet i 1000 år. Han vet det, og bruker derfor 
alle midler til å forsøke å ødelegge Guds plan og opp-
fyllelsen av disse fremtidsprofetier. Kampen mot Israel 
er derfor ingen vanlig konflikt om noen få landområder. 
Det er et åndelig bakteppe som ligger bak. Araberne 
har 21 land over et ekstremt stort område. Det gir ingen 
mening for dem å skulle fordrive jødene vekk fra deres 
lille land. Det viser at noe annet ligger bak.
                                                                                                                                                                               

Alle profetiene om jødenes tilbakevending fra alle 
verdens kanter, er også en sterk bekreftelse på Guds 
Ords troverdighet, og et sterkt tegn på Jesu snarlige 
komme. Djevelen tåler ikke dette. To tredjedeler av 
Europas jøder ble utryddet få år før staten Israel ble 
etablert i 1948. Seks millioner ble drept, men Djevelen 
mislyktes i å gjøre helt slutt på dette folket. Da Israel 
ble født som en stat, ble landet med en gang angrepet 
av minst fem arabiske naboland. De mislyktes med 
å utslette Israel. De prøvde igjen i 1956, 1967, 1973, 
1982 og i kontinuerlige terrorangrep til denne dag.                                                                                                                                             
 Jødene har lidd ekstremt mye, men eksisterer ennå. 

Det er ikke med FN eller med USAs hjelp, men det 
er av Gud. Israel har ingen trofast venn i verden. Det 
er nesten bare en del av de evangeliske kristne som 
virkelig prøver å forsvare jødene. Når bortrykkelsen 
av de sanne troende skjer, hva da med verdens hat 
mot Israel? Da er det ingenting som holder igjen for 
oppfyllelsen av profetien i Sakarias 12,3 som taler om 
at alle jordens folk skal gå til krig mot Jerusalem. 

Antisemittismen og antisionismen som vi ser i dag, er 
derfor et veldig stort tegn på at Jesus snart kommer 
igjen.

For den som rører ved 
dere, rører ved Hans 
øyensten (Sak.2,12)
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I forrige, denne og neste utgave av Hjerte for Israel-bladet presenterer 
vi et kapittel fra boken En krigsseilers kamp. Kapitlet omhandler far til 
”Mr.Steelgitar” og hans vandringen i Israel.
           Red.
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Del 3 kommer i februar-bladet.
          Red.
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Shalom alle sammen.
Adobe Stock

DIN LOKALE 
ELEKTRIKER 
PÅ SOTRA www.algroyelektro.no

Vi lever i en tid der verden er i store endringer rundt oss 
og mye skjer som vi ikke kunne tro var mulig for bare 
et lite år siden. Verden tar ikke freden for gitt lengre, og 
land etter land ruster opp til en kommende konflikt. 

Vi som leser vår Bibel og kjenner det som står i den. 
Ser at mye av det nyhetene bringer oss, stemmer 
overens med det Gud forkynte sine profeter. Esekiel 
fikk se og beskrevet Gog-krigen, hvordan den skal 
begynne og hvordan den skal ende. Vi ser nå at nyhetene 
bringer oss informasjon om allianser og avtaler som 
blir inngått mellom Russland, Tyrkia og Iran. Dette 
er hovedlandene som skal gå til krig mot Israel, som 
Esekiel beskriver i kapittel 38 og 39. Om denne krigen 
er nært forestående, vet jeg ikke, men når jeg ser det 
som skjer, gjør jeg meg noen tanker. Vi må forvente 
at Jesu gjenkomst i sky er nært forestående. 

Selv om vi tror at hans komme er nært, skal vi ikke 
stoppe opp med det Gud har kalt oss til. Vi bør heller 
intensivere arbeidet vårt inntil Herren kommer. Vi i 
Hjerte for Israel jobber iherdig med vårt oppdrag, 
som er å trøste Herrens folk. Vi har for tiden flere 
volontører nede i Israel, samt 5 elever fra Bibelskolen til 
Filadelfia Kristiansand, som skal være nede en måned 
for å bli glad i Israel, det jødiske folk, og få kjennskap 
til arbeidet vårt. Vi er veldig glade for den avtalen 
vi har fått med skolen og håper vi med dette kan 
få mange fine ungdommer til å elske Israel og det 
jødiske folket. 

Vårt bestyrerpar, Frode og Ailen, gjør en flott jobb 
og er nå inne i sitt tredje år som bestyrerpar. Som 
sikkert flere av dere kjenner til, har Frode og Ailen en 
ansettelseskontrakt med varighet på tre år. Vi i styret 

har sammen med Frode og Ailen kommet frem til 
at vi skal gå for en ny tre-årskontrakt når den som 
de har, går ut sommeren 2023. Menigheten deres, 
Credokirken i Bergen, har også gitt sitt samtykke til 
å forlenge kontrakten, noe vi i styret for Hjerte for 
Israel er glade for.

Nå er det slik at vi kan planlegge, men det er Herren som 
bestemmer. Vi har hele tiden en usikkerhet rundt det 
med oppholdstillatelse, og derfor ønsker vi at dere 
alle er med og ber om at vi kan lykkes med å få visum 
for dem for en så lang periode. Det er ikke sikkert 
at vi lykkes, men vår gode venn David Batut jobber 
hardt med å få dette til. Jeg pleier å si at et sam-
arbeid mellom Gud og David er en god organisering. 
David er avhengig av at Gud går med han, og så vet 
vi at Gud også har bruk for David i sin tjeneste. Vi 
har mange ganger sett at den jobben som David har 
gjort for våre volontører og våre bestyrerpar opp-
gjennom tiden, har lykkes, fordi Gud har hatt behag 
i vårt arbeid og velsignet den jobben som David har 
gjort for at vi skulle få oppholdstillatelse i landet. 

Vi står i en stor tjeneste for Herren i den jobben som 
vi gjør i Israel. Det krever at vi har mange glade givere. 
Vi er veldig takknemlige for alle gaver som vi får til 
arbeidet og håper at Herren minner enda flere på å 
være med å bidra på det økonomisk plan. 

Takk til dere alle.

Hilsen
Jarle Sortland
Leder Hjerte for Israel

    
Israel-
stevnet
 15.–18. JUNI 2023
På Sagavoll folkehøyskole, Gvarv

Du kan melde deg på konferansen fra 1. februar
Påmelding på mail til: paamelding@hjerte-for-israel.no

Før opp hvor mange dere er, type overnatting dere ønsker, måltider osv.

Du kan også melde deg på ved å ta kontakt med Anne Elisabeth Tusvik 
på telefon 957 61 859: Torsdag fra kl.14.00 til 16.00. 
Skulle du ikke få svar på tlf. send melding eller mail.                                                                        

Overnatting på Sagavoll pr. person: kr 1470,-
Tillegg for leie av sengetøy pr. person: kr 175,-

Alle måltider pr. person: kr 1730,-
Barn: 0-3 år gratis, 4-14 år halv pris

Campingvogn/bobil med strøm på stevneplassen kr 1050,- (kr 350,- pr døgn)
Dagsbesøkende kan bestille lunsj og middag før konferansestart.   

Vi gleder oss og ser fram til noen innholdsrike 
dager sammen om Guds ord og Israel.

Hjertelig velkommen!
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Hva sier Bibelen om 

Vestbredden! s. 4 
Israel høst-2019 s. 10       

Fra en volontørs dagbok  s. 14 

Årgang 71 • desember 2019

1

Toda Raba Israel s. 4 
TEMA: Jøder og kristne s. 10       

Møt vårt nye bestyrerpar s. 16 

Årgang 72 • juni 2020
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Følg oss på Facebook

Stor-Israel s. 6 
Bildeglimt fra NPAI-konferansen s. 4       

Volontør enda en gang  s.10 

Mennesket, månen og universet   s.16

Årgang 71 • september 2019

1

Kommer du til å glemme meg s. 4 Muhammeds innflytelse på hatet mot Israel s. 8       

Jerusalem s. 12 

Årgang 72 • september 2020
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Følg oss på Facebook

Noen ganger mottar vi telefoner i redaksjonen fra 
begeistrede abonnenter. De har lest den og den 
artikkelen, som har gjort dem godt og som de 
syntes passet godt inn i dagens situasjon.

Vi er takknemlig for slike tilbakemeldinger. Men 
tenk om flere kunne fått lese bladet!! Vi ønsker 
derfor å oppfordre deg som leser: La flere få del i 
dette inneholdet! Det kan du gjøre ved å spre bladet. 

En innringer fortalte:  En venn av meg abonnerer 
på bladet deres. Når han har lest det, kommer 
han til meg med tidsskriftet. Det setter jeg veldig 
pris på. 

Så vil vi oppfordre deg, kjære leser, - gjør som 
denne vennen - bli en formidler av HJERTE FOR 
ISRAEL!  Hva med å anbefale vennen å bli abonnent? 
Det er jo gratis.

1

Shalom fra løfteslandet s. 4 
Når alle går etter sin egen klokke s. 10       

Hilsener fra volontørene  s. 12 

Årgang 72 • mars 2020
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s. 4 
Israel, USA og verden etter Trump s. 6

Israel er ikke forkastet av Gud s. 8 

Skogbrannen ved Eitanim 

Årgang 73 • September 2021
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