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Bjarne Bjelland, Hafrsfjord, i Ordet & 
Israels nettutgave, har en glimrende 
artikkel om utenriksminister Anniken 
Huitfeldts forsikring om at Norge har 
et godt forhold til Israel, og at vi skal 
fortsette med det gode forholdet. 

Videre i artikkelen står det: «Dette sier hun i kjølvannet 
av at Norge nå skal følge EU domstolens avgjørelse 
fra november 2019, hvor det slås fast at israelske pro-
dukter fra okkuperte områder må merkes særskilt, 
slik at forbrukerne ikke blir villedet».

Bjarne Bjelland penser våre tanker inn på to ting:
1.  Blir Norges forhold til Israel skadelidende 
 på grunn av denne avgjørelse?
2.  Er Judea og Samaria okkupert sett i juridisk 
 forstand?

Når det gjelder det første spørsmålet, vil nok svaret 
bli sammensatt av ulike oppfatninger, og selvfølgelig 
– alt etter hvilket ståsted du har i forhold til Israel. 
Ved at du går god for avgjørelsen, og i praksis limer 
på etiketten som forteller at denne vare kommer fra 
«okkupert område», gjør du deg til «dommer» over 
et lands selvbestemmelse og suverenitet. 

Kan folket være «dommer» i en slik sak? Da må de i 
tilfelle sette seg inn i hvilke vedtak som er fattet fra 
tidligere tider. I videre forstand vil det ha en påvirk-
ning på varens omsetning. For mange holder det i 
massevis å se at varen kommer fra Israel og er merket 
«made in Israel». Desto sterkere blir effekten ved å se 
at dette er produsert på et okkupert område. Men, 
fra hvem er landområdet Judea og Samaria  blitt 
okkupert? Vi kan videreføre tankegangen og stille 
spørsmålet: Hvordan reagerer Israel på denne hold-
ningen? Det kan umulig gi dem gode følelser. 

Så til spørsmålet om hvor vidt Judea og Samaria er 
okkupert, og om bosetningen er imot folkeretten.
Hva forteller historien oss? For den som har lest litt 
historie så vet vi at Folkeforbundet vedtok i sin tid å 
opprette tre mandatområder. 

A)  Syria/Libanon, hvor de politiske rettighetene 
 skulle gis til araberne.
B)  Mesopotamia/Irak, hvor de politiske rettighetene 
 skulle gis til araberne
C)  Palestina, hvor de politiske rettighetene skulle 
 gis til jødene.

Det som videre skjedde var at araberne presset på, 
og britene skilte ut Øst-Palestina (77% av mandat-
området) som ble Trans-Jordan. Jødene satt igjen 

med et knøtt lite område (13 %) vest for Jordanelven. 
Folkeforbundet stemte enstemmig over dette i 1922. 
Vår egen Fridtjof Nansen skrev under på den, på vegne 
av Norge!! DETTE ER ALDRI BLITT OPPHEVET OG ER 
DERFOR FORTSATT GJELDENE FOLKERETT!!

Dersom vi går et stykke frem i tid og spør:  Hva var 
«Oslo-avtalens» (1995) anbefaling? Den gav jødene 
rett til å bo i Judea og Samaria!! Derfor blir det så 
uriktig å gå god for EU’s anbefalinger. Dessuten: 
Hvorfor skal Norge rette seg etter en anbefaling fra 
EU? Et EU som vi har 2 folkeavstemninger imot!

Vi har registrert at den israelske statsministeren ikke 
vil bruke tid til å treffe den norske utenriksministeren. 
Undertegnede har forståelse for det. Men vi skjønner 
hvorfor kampen er så stor på dette området. Kampen 
gjelder ikke først og fremst det politiske,  men den er 
en åndelig kamp!!

Bibelens ord gir oss svaret – både sett med historiske 
briller og med profetiske briller! Her hendte mye av 
bibelhistoriens begivenheter (mer enn 80 % av hend- 
elsene i GT skjedde nettopp her). Tenk at Samaria 
inneholder hele Manasses land, Efraims land og Ben-
jamins land. Her bodde Abraham, Isak og Jakob. Byen 
Tekoa, i Juda land var her. Alle bibellesere har et for-
hold til profeten Jeremia – han vokste opp i Anatot, 
nordøst for Jerusalem. Og slik kan vi fortsette…

Mens kritikken hagler og folk forsøker å boikotte, våker 
Herren over sitt land og «sine fjell». Mens folkene 
roper på utfrysing, sørger Herren for velsignelse og 
godhet, kanalisert gjennom det landet og folket som 
verden hater mer og mer.

For Herren står ved sitt ord og sine løfter: «Enda 
en gang skal du plante vingårder på Samarias fjell». 
(Jer.31:5)

Jon Erling Henriksen, red.
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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@
hjerte-for-israel.no
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Vi ankom Ben Gurion på ettermiddagen, sammen med 
barnebarnet vårt som var med oss ned for ti dager. På 
flyplassen ble vi møtt av David Batut. Han kom imot 
oss med utstrakte armer og forkynte «I DID IT». Han 
kunne fortelle om netter uten søvn fordi han hadde 
vært så bekymret for at vi ikke hadde fått volontør-
visum. Han sa: «Jeg tenkte med meg selv, de må kun-
ne hjelpe meg! Jeg har hjulpet dem så mange ganger. 
Så jeg reiste inn på kontoret en gang til og sa dette til 
dem. Til slutt sa de: OK, vi skal gi dine folk volontør-
visum i 6 måneder».  Halleluja, nå har vi visum ut januar 
i 2023. Så velger vi å tro at det vil ordne seg med visum 
videre, fordi dette arbeidet er Herrens arbeid og HAN 
har løsninger. Vi tror på at Gud er mer enn mektig til å 
holde sitt løfte til oss.

Sommeren i Norge har vært fylt av mye program og 
det aller første som stod i kalenderen var stevnet på 
GVARV! Vi var litt spente på hvordan dette ville være, 
da vi aldri har vært med på stevnet før. Men du og du 
så kjekt det var å møte så mange som støtter arbeidet, 
som heier på oss og som ber for oss. Styrken som 
finnes i å stå sammen er enorm.

For oss var det også veldig sterkt at David og Estelle
Batut kom fra Israel, sammen med direktør Haddas 
Tidhar. Haddas hadde sin mann Jonathan med som 
reisefølge. Haddas holdt sin første tale på engelsk, der 
hun i fra dypet av sitt hjerte takket oss for det arbeidet
vi gjør og har gjort i 25 år. Det er ingen selvfølge for 
sykehuset at vi kommer og arbeider, selv om vi har 
gjort dette i mange år. Vi har fått et veldig godt forhold 
til Haddas og vi ser hennes hjerte for sine pasienter.
Ikke alle sykehusdirektører ser hver enkelt pasient på 

den måten Haddas gjør. Hun er stolt av at hennes 
bestefar også har vært med på å bygge sykehus i Israel,
og at hun nå bærer arven videre.

David Batut var jo bare så god der han stod med mikro-
fonen i hånden og delte fra det arbeidet han har investert 
så mye i. Han er levende engasjert i det arbeidet Hjerte 
for Israel utfører på Eitanim og Kfar Sha’ul.

På grunn av corona og lockdown fikk sykehuset aldri 
takket av Morten og Ann-Helen Lindhjem på en offisiell
måte. Men under årets stevne kunne endelig David 
Batut og direktør Haddas Tidhar takke tidligere bestyrer-
par for deres innsats i Israel. Morten og Ann-Helen har 
satt sine spor med sin omsorg! 

For oss var det også spesielt å få treffe andre som har 
hatt bestyrerjobben før oss. En kjenner hvordan en 
er satt sammen i ånden for et oppdrag som er større 
enn en selv. Vi ser at vi er forskjellige, men forskjellene 
som Herren har utrustet det enkelte bestyrerpar med, 
passer inn som en «pusle bit» i rett tid i det arbeidet 
Herren bygger. For det er Herren som bygger huset og 
arbeidet har hast. Vår leder Jarle Sortland fikk dette 
ordet fra Herren før stevnet; «Oppdraget har hast». 

Etter stevnet på Gvarv gikk turen til Sarons Dal. Der 
har vi vært med som møtevertleder og vaktleder i 
mange år. Under konferansen i år hadde «Hjerte for 
Israel» møte med «Bibelskolen Filadelfia Kristiansand». 
Første april i år hadde vi besøk her i Kalanit street av 
70 elever fra denne bibelskolen. Vi kjente allerede den 
kvelden at det hadde vært kjekt med et vide-
re samarbeid. På møtet i Sarons Dal ble det 
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Vi står klare for utreise på tredje året. 
Denne gangen har vi ikke fått volontør- 
visum. Vi må reise ut på turistvisum 
for tre måneder. Dette oppleves litt 
rart, spesielt med tanke på at vi har 
volontører som skal være med oss 
igjennom hele året og de har visum, 
men ikke vi. «Hva skal vi gjøre om vi 
ikke får visum?»  Ja, slike tanker må 
vi bare «ta til fange» og ikke tenke 
på. Vi velger igjen å holde fast på 
ordet vi har fått; «Herren har satt 
foran oss en åpen dør som ingen 
kan stenge». Vi reiser fra Flesland 
til Ben Gurion på dette ordet. 

Av Ailen Myrli Winsnæs

David Batut kom løpende mot oss på
Ben Gurion med utstrakte armer og ropte: 

«I DID IT!» 
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vi opplevde den kvelden formalisert, og vi inngikk en 
intensjonsavtale med Bibelskolen Filadelfia Kristian- 
sand. Vi kommer til å ta imot flere elever to ganger 
i året, som skal ha praksisplass her sammen med 
volontører på sykehuset. Gjett om vi gleder oss til å ta 
imot unge volontører til arbeidet?

Sommeren inneholdt også en uke med barn og barne- 
barn på fjellet, der vi fikk tilbringe kvalitetstid sammen. 
Vi besøkte våre søsken med deres familier,  var noen 
dager hos Frode sin mor, før vi pakket og tømte huset
vi eier i Bergen. Huset legges ut for salg i disse dager. 
Så det har vært en travel sommer. Vi hadde ikke noe 
problem med å innrømme at vi var veldig glade vi 
hadde avtalt ferie med barnebarnet vårt her nede, 
før vi begynte å jobbe igjen. Det var nydelig med late 
dager på stranden og å vandre rundt i Jerusalems 
gater, før oppstart av arbeidet.

Men vi fikk bare en dag på stranden før appen «Red 
allert» begynte å plinge på telefonene våre og rakett 
regnet kom atter engang innover Israel fra Gaza. Det 

kom ingen raketter til Jerusalem denne gangen, men 
vi hørte at rakettene smalt i Abu Gosh, som ligger 
nær opp til her vi bor. Strendene fra Ashkalon til Tel 
Aviv ble stengt, så vi måtte dra opp til Netanya for å  
bade. Selv om vi vet at Israel har god beskyttelse i Iron 
Dome så blir krig aldri dagligdags. Vi fulgte  spent med 
på utviklingen minutt for minutt, selv om vi prøvde å 
kose oss og slappe av. Heldigvis varte denne krigen 
bare i noen dager.

Etter noen feriedager tok vi fatt på arbeidet igjen. 
Det er bare fantastisk å jobbe ute i hagen i 33 varme 
grader! Og det er utrolig hvor fort alt vokser og gror. 
Hekken hadde vokst over seg og det samme hadde 
naboens slyngplanter også gjort, inn i våre frukttrær.

Eiendommen bar ikke preg av sandstorm mens vi var i 
Norge denne gangen, slik at huset var ikke nedsandet 
inne og ute. Husene vi disponerer på sykehuset, Bet 
Oren og Bet Shalom, var også helt OK. Takk og lov at 
vi slapp å begynne med storrengjøring igjen! Vanlig 
helgevask rakk. 

Natalie og Filip Nepstad

Vi samarbeider også med Ner Yaakov, et holocaust 
arbeid, med tyske Ingeborg (Inge) som leder. Ner Yaakov
har leid et hus i flere år som har vært i bruk ved ulike 
arrangementer og hvor volontørene til arbeidet der 
har bodd. Ingeborg kjenner nå at det blir for tungt å 
holde dette huset fremover og behovet for så mange 
volontører avtar ettersom holocaust overlevende blir 
færre og færre. Volontørene til dette arbeidet skal nå 
bo her på Beit Betania. 

Ner Yaakov inviterte til et «Goodbye party». Det var 
ikke så enkelt å gjennomføre en siste fest i et hus der 
det knyttes så mange gode minner til, men alle så vi 
at dette var rett avgjørelse. En av arbeidets samarbeids-
partnere, politet, holdt tale, og de overlevende stod 
opp, en etter en, og gav uttrykk for sin takknemlig-
het til Ingeborg. De gav henne blant annet en flott, 
stor duk som skal brukes der de skal ha neste samling, 
hvor nå det blir. 

Vi gleder oss til å ta fatt på høstens oppgaver, sammen 
med våre volontører. Vi har hatt møte med direktør 
Haddas Tidhar og listen over arbeidsoppgaver er satt 
for dette året. Mange kjekke oppgaver, mange kjekke 
samlinger og mange kjekke turer i landet venter oss 
og volontørene.

Men først av alt venter Herren på oss til å nå nye hjerter,
på å gå nye veier og til å bygge arbeidet videre 
sammen med Han. For vi vet alle at det er Abraham, 
Isak og Jakobs Gud som utfører arbeidet og vi vet at 
det er Han som står bak gjennombrudd og gode løs-
ninger. Og vi vet at det er fordi Herren hjelper, styrker 
og gir ideer at vi kan utrope: I DID IT. Because HE DID IT.

7

Fra møtet vi hadde i Sarons Dal i sommer der en intensjonsavtale ble inngått mellom Hjerte for Israel 
og Bibelskolen Filadelfia Kristiansand. Fra venstre: Wiggo Skagestad, Frode Wisnæs, Ailen Wisnæs, 
Monica Valvik Sannarnes, Jarle Sortland og  Jan Fridtjof Gundersen.

Bildeglimt fra Hjerte for Israels stevne på Gvarv

Fra de første dagene tilbake i Israel
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SANG AV JOHAN OG GUNILLA SIGVARDSSON

9

    
 Sommer-
   stevnet
               16.–19. JUNI 2022

Leif S. Jakobsen takket ja ved vår forespørsel, likeledes 
Gunilla og Johan Sigvardsson. Jakobsen har også vært 
i menigheten vår ved flere anledninger. Hans forkyn-
nelse er unik og løfter møtene. Gunilla og Johan delte 
av sin sangskatt i alle møtene våre. Det var gripende å 
nyte sangen og musikken. Også  Anne-Britt Holtskog 
sang i et av møtene. Et fint innslag.

I åpningsmøtet fikk vi god forkynnelse av Jan Eilert 
Akre, administrasjonsleder i Pinsebevegelsen. Han har 
tidligere år deltatt i vårt stevne, men da sammen med 
Sigmund Kristoffersen. Det var godt å sitte under hans 
forkynnelse. Håper han kommer igjen ved en senere 
anledning.

Jarle Sortland hadde flere innlegg som var gripende og 
interessant å lytte til. Vi har en leder det virkelig står 
respekt av. Takk Jarle for den store jobben du gjør.

Ailen og Frode Wisnæs, som er våre representanter i 
Israel, gjør en kjempeflott jobb. Det var en fryd å høre 
dem og vitnesbyrdene deres.

Endelig kunne vi igjen møtes til stevne på Gvarv. Tre år er lang tid og mye frustrasjon.
Vi hadde håpet på at vi skulle få kontroll over pandemien på noen måneder. 
Slik gikk det ikke. Forberedelser til et stevne tar tid og mange var usikre på 
om det ville bli avlyst i år også. Talere, sangere m.m. måtte komme på plass. 

Av Jon Brammer

Flere volontører viste bilder og fortalte om sine opp-
levelser i Israel. Jeg er like imponert hver gang jeg 
hører de forteller.

Skolen og været viste seg fra sin beste side. Det er 
alltid godt og komme til Sagavoll, der er vi i gode hender.
De legger alt til rette for at vi skal ha en god opp-
levelse. Maten og serveringen er førsteklasses. Kjøkken-
personalet er hyggelige mot alle, selv om det ble lange 
og hektiske dager for dem.

Besøket fra den Israelske ambassaden i Oslo var et 
høydepunkt. Alon Roth er et virkelig hyggelig bekjentskap. 
Han har hjulpet oss med arbeidet vårt, mer enn for-
ventet. Spesielt når det gjelder visumsøknader. Leit at 
hans periode er over.

Den nye direktøren på Eitanim var også et velkomment 
innslag. Hun viste oss, og fortalte med innlevelse, om 
brannen på Eitanim i fjor høst. Blant annet om hvordan 
evakueringen av pasientene gikk. Det var et Guds under 
at ingen ble skadet.

Inge Bush som driver et arbeid blant holocaust-
overlevende, fortalte fra arbeidet sitt. «Hjerte for Israel» 
har samarbeidet med henne i mange år. Hun ønsker at 
noen fra Norge kan hjelpe henne som frivillige.

David og Estelle gjør en fantastisk jobb for oss. David 
med visumsøknader og utfordringer vi møter. Estelle 
tar seg av regnskap og kontakt med myndighetene, 
angående stiftelsen vi har opprettet i Israel. De gir vir-
kelig alt for å hjelpe oss. David kom med en personlig, 
inspirerende hilsen til stevnet. En stor, varm takk til dem.

Pianisten og krumtappen i stevnet, Jon Erling Henriksen, 
stiller opp i alle møtene. Jeg setter stor pris på samarbeidet.

Harald og Bjørg Melås gjør en fantastisk jobb. Harald 
med parkering av bobiler, campingvogner og møte-
besøkende. Han tok seg også av flaggheising og 
morgen-andaktene. Bjørg hadde ansvar for kake-
bordet som bugnet over hver kveld. En stor, varm takk 
til dere.
Takk til alle stevnedeltagere som hevet oppholdet 
med positivitet og mange hyggelige oppmuntringer.     
Håper vi treffes igjen neste år.

Til alle i styret og hjelpere i arbeidet, spesielt Anne 
Tusvik som hadde ansvaret for innkvarteringen, takk 
for et flott stevne. 
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Ti dager før den historiske pinsedagen i Jerusalem, 
stod Jesus fram og ga disiplene et spesielt løfte. 
Inntil denne førtiende dagen etter oppstandelsen, 
åpenbarte han seg for «de apostlene han hadde ut-
valgt» og fremstilte seg «levende med mange beviser» 
og talte til dem «om det som hører Guds rike til» 
(Apg 1,3). 

Hvilket løfte? «Dere skal døpes med Den Hellige 
Ånd ikke mange dager heretter» (1,5). Ikke rart at 
«de som nå var kommet sammen» tenkte så stort at 
«riket for Israel» fylte tankene deres. Å, hvilken dag! 
Tenk, hvilken dag!

Men de ville ha det bekreftet: «Herre, er det på den 
tiden du vil gjenreise riket for Israel» (1,6)? Jesus 
hadde jo lært dem en bønn; «La ditt rike komme» 
(Matt 6,9), og ennå var det ikke kommet. Riket lå 
nede, de var okkupert av romerne. Men nå, endelig 
skulle riket gjenreises og bli enda større og bedre 
enn riket var under kong David og Salomo! 

Jesus svarte ikke direkte på spørsmålet, men snakket
 litt kryptisk om «tider eller timer som Faderen har 
fastsatt av sin egen makt». 

Hva skulle da skje «ikke mange dager heretter»? Jo, 
de skulle døpes med Den Hellige Ånd – for hvilken 
hensikt? Jesus utdyper dette og bekrefter et gammel- 
testamentlig løfte: «Men dere skal få kraft idet Den 
Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være 
mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og 
Samaria og like til jordens ende».

Nå er det menighetens tid. Derfor er det en nær-
mest global åndsutgytelse over Guds folk – «da vil 
jeg utgyte av min Ånd over alt kjød» (2,17). 

Imidlertid er det grunn til å tro at «menighetens 
tid» (Åndens husholdning) går imot sin avslutning 
og snart rykkes opp i herlighet, før trengselstiden og 
Lammets vrede ( Åp 6,8). 

På apostelmøtet i Jerusalem, kommer den profetiske
Ånd over forstander Jakob: «Brødre, hør på meg! 
Simon har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for 
å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Og med 
dette stemmer profetenes ord overens, som det står 
skrevet: Deretter vil jeg vende tilbake og igjen bygge 
opp Davids falne hytte. Det nedbrutte av den vil jeg 
igjen bygge opp, og jeg vil gjenreise den, for at resten 
av menneskene skal søke Herren, ja, alle hedninge-
folkene som mitt navn er blitt nevnt over. Så sier Herren, 
han som gjør dette som han har visst fra evighet av».

Dette er jo fantastisk. Gud åpenbarer sin plan – også 
for Jakob og apostlene. Vi vet at «frelsen kommer fra 
jødene» (Joh 4,22). Abrahamspakten forkynner det 
samme, men sprenger alle begrensinger, idet Gud 
taler til Abraham, «Og i deg skal alle jordens slekter 
velsignes» (1 Mos 12,1-3). 

Altså – først menigheten, deretter Israel – derfor 
kommer fullkommenheten i fullendelsen: « - om et 
frelseshushold i tidenes fylde: å samle alt til ett i 
Kristus, både det som er i himmelen og det som er 
på jorden» (Efs 1.10). 

Som sagt – jeg tror vi nærmer oss avslutningen av 
menighetens tid. Jesus henter sin brud – menig-
heten, fra «alle stammer, ætter, folk og tunger» (Åp 
5,9). Men ennå befinner vi oss i de tre første kapitlene 
av den profetiske boken, Johannes̀  åpenbaring, som 
Johannes selv kaller «Jesu Kristi åpenbaring» (1,1). 
Fra det fjerde kapitlet er menigheten i himmelen, 

og fra det sjette kapitlet begynner trengselstiden, 
med at Lammets vrede vil komme over jorden (Åp 
6,16-17, 15,1 og 16,1). Men da er vi berget i himmelen. 
Jesus taler meget alvorlig om trengselstiden, og sier 
at den dagen han kommer – Herrens dag – vil mange
oppleve «som en snare» - «For den skal komme 
over alle dem som bor over hele jorden». Men vi 
som er frelst? Hør hva Jesus sier: «Men våk hver tid 
og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å 
unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående 
for Menneskesønnen» (Luk 21,35-36). 

At tiden nærmer seg bekreftes av dagens aviser, 
som uten å vite det, bekrefter profetienes oppfyllelse 
og nær forestående oppfyllelse. La meg vise til hva 
Dagbladet skriver 20. mai: «-en global sultkrise er 
på trappene om ikke Russland mykner opp». Avisen 
viser til krigen med Ukraina og skriver at «Ukraina 
er en av verdens største landbrukseksportører, med 
spesielt stor eksport av hvete, korn og bygg». Vi vet 
at dyrtid (sterk inflasjon) gir økte priser. Hva sier 
Skriften? Det kommer en tid da prisene på mat blir 

høye: «En liter hvete for en daglønn! Tre liter bygg 
for en daglønn! Men oljen og vinen må du ikke skade» 
(Åp 6,4). Ennå er vi ikke der, men dette vil skje om 
ikke lenge.

Skriften taler om et knippe tegn, som varsler tiden vi 
lever i – pest, hungersnød, jordskjelv, branner, kata- 
strofale endringer av klima, miljø og de levekår som 
gis på jorden (Jes 24, Matt 24, Luk 21, Åp 18 og 16). 
Dette akselererer mot et antiklimaks – trengselstiden. 
Men et klimaks skjer like før Jesus henter menigheten 
opp til himmelen (Joh 14,1-3 og 1 Tess 4,13-18). 

Men når trengselstiden er over – Daniels 70. årsuke 
(Dan 9,24-27), som Jesus bekrefter (Matt 24,14-15), 
kommer Messias til jorden, og da oppfylles ende-
lig profetien som de etterspurte på den «historiske 
Kristi Himmelfarts-dagen» (Apg 1,6-7). Store deler 
av de gammeltestamentlige profetiene vil da opp-
fylles. Det blir Messias̀  regjeringstid i det tusenårige 
fredsriket – «riket for Israel». Og deretter evigheten 
– evigheten!

Av pastor Terje Berg

Adobe Stock

MENIGHETEN OG ISRAELSRIKETS 
GJENREISNING



1312

I 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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Fortsetter i neste nummer. 
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Babel og Babylon er to navn som er synonyme
(= like). De står for opprør, moralsk forfall og 
ugudelighet. Bibelen fordømmer dette opprør helt 
fra 1. Mosebok, der tårnet i Babel ble reist. Senere i 
samme område kom byen Babylon, i dette område 
heter byen i dag Bagdad, som er hovedstad i Irak. 

Ved Babels tårn samlet nasjonene seg i stolthet, 
hovmod og opprør for å fremheve sin selvstendighet 
fra Gud. De tok skjebnen i egne hender, i stedet for å 
takke og ære Gud for Hans godhet, ble de grepet av 
stolthet og opprør. Syndefallet skjedde i Edens hage, 
men syndens opprør skjedde i Babel. Som en konse-
kvens av dette opprør har mennesker blitt forført og 
vært i opprør mot Gud og det hellige. 

Nimrod var den første store hersker på jorden (1. Mos 
10,8). Bygging av Babels tårn var i virkeligheten et for-
søk fra Nimrods side på å utfordre Guds eksistens og 
suverenitet. Babel betyr «å blande eller forvirre». 

Babel og den Babylonske ånd er en demonisk 
åndsmakt, som kaster vrak på verdier og fjerner folket
fra Gud. Det er roten til alt som er usømmelig og 
ondt, denne sæd har påvirket menneskene gjennom 
alle tider. Nå i den siste tid vil denne åndsmakt på-
virke denne verden på en sterk måte, bedra den, og 
forføre den til opprør mot alt som er hellig. 

Vi ser de kristne verdier angripes. Grenser flyttes på 
det etiske og moralske område. Det er blitt en stor 
kjønnsforvirring, hvor det meste skal aksepteres. På 
det teologiske område flyttes stadig grenser i negativ 
retning. Dette og mye mer er tydelige tegn for den 
siste tid. 

Fra Edens hage i 1. Mosebok, går det som en tråd 
gjennom hele Bibelen og frem til Johannes åpen-

baring, der Babylon omtales som mor til skjøgene og 
til stygghetene på jorden (Åp. 17,5). Det finnes rundt 
tre hundre henvisninger til Babylon i Bibelen, i mange 
av dem blir Babylon fremstilt som Jerusalems mot-
stykke. Babylon var en mektig by, både velstående 
og med stor innflytelse. Byen var datidens makt-
senter og selve symbolet på menneskets avvisning av Gud.

For Israelsfolket var Babylon den rake motsetning til 
alt det Jerusalem var. Babylon var innviet til avguder, 
mens Jerusalem var innviet til den ene og sanne Gud. 
Babylon var sentrum for hedensk tilbedelse, Jerusa-
lem var sentrum for en tre ganger hellig Gud. Baby-
lon utmerket seg på grunn av synd og umoral, mens 
Jerusalem var tilholdssted for tilbedere på Guds hellige
fjell, der Paktens ark stod, og der Salomos tempel 
raget over byen.

Israel hadde rike løfter om Guds hjelp og trofasthet 
når de vandret på Hans veier, men forbannelser og 
straff ventet hvis de kastet vrak på Guds ord og bud. 
Deres opprør og ulydighet gjorde at de fikk sytti lange 
år i Babel. Der ved elven Eufrat satt de og gråt når de 
kom Sion i hu. Jeremias kapittel 29 beskriver de rike 
løfter de fikk om å få vende tilbake når de sytti år var 
til ende. 

Babylon var i det gamle Israel og profetenes tid, et 
område som stadig fristet det jødiske folk til frafall 
gjennom Baál- og Astarte-dyrkelsen. Det var stedet 
hvor religiøs forførelse av alle slag ble ført inn i verden.
 Her finner vi også mye av det okkulte som fremstår 
og blir til jublet i dag. Denne åndsmakt er et stort 
bedrag som forfører skarer over hele verden. 

Når vi ser på Midt-Østen, ser vi hvordan evangeliet
 har hatt liten innflytelse i denne regionen. Dette 
området har vært og er et tronrom hvor Satan har 

stor innflytelse. Djevelens dominans i disse områdene
 viser Åp. 2,13 og sikter til Lilleasia, dagens Tyrkia, hvor 
Pergamon lå, der Satan har sin trone. Islams domi-
nans i den arabiske og muslimske verden holder skarer
i et mørke. Vi ser at det er mye demonisk støv som 
virvles opp i dagens Midt-Østen, en storkonflikt står 
foran i denne region med GOG-krigen og senere 
Harmageddon-slaget. 

I Babel ble det født et opprør og et system som vi ser 
i dag har innvirkning på alle plan i denne verden. Den 
antikristelige ånd har vært rådende, systemet ligger 
klart og det ventes på at mannen Antikrist skal stå 
frem på arenaen. Dette vil være syndens høydepunkt 
og mål, men Gud skal avgjøre denne strid og kamp, 
byen skal gå til grunne. Babylon skal falle for aldri 
mer å kunne repareres og gjenoppstå. Åp. 18,21: Og 
en mektig engel løftet en stein, som en stor kvern-
stein, og kastet den i havet og sa: Slik skal Babylon, 
den store byen, med ett styrtes ned og aldri finnes 
mer. Dette vil også bli enden og slutten på det anti-
kristelige verdens-system. 

Paulus advarer mot dette i 2. Tess 2. I Åp 13, hvor 
personen Antikrist skal stå frem på arenaen, han 
blir beskrevet som syndens menneske, fortapelsens 
sønn, den som opphøyer seg over alt som er hellig og 
utgir seg selv for å være Gud.  Disse åndskrefter har 
et tydelig mål, det er to grupper som blir angrepet,
 den ene er Kristi legeme, som er menigheten, og den 
andre er Israel. Vi ser tydelig hvordan angrepene og 
uroen preger disse to i dag. 

Vi vil i den siste tid før Jesu gjenkomst se at religion 
overtar for levende kristendom. Det blir et frafall fra 
de Bibelske verdier, hvor det humane og menneskelige 
kommer i fokus. Synds-begrepet blir borte, syndens 
vesen vil kulminere i lovløshet. 2.Tess. 2, 1-12. 

Det er forskjell på lovbrudd og lovløshet. Lovbrudd 
betyr å bryte loven, mens lovløshet betyr å oppheve 
loven, dvs. handle som om loven ikke eksisterer. 2. 
Tess. 2, 7. Denne lovløsheten er noe som foregår også 
innen kristenheten. I den forbindelse taler Paulus om 
”frafallet”. 2. Tess. 2, 3. Lovløshetens hemmelighet 
er med og baner veien for ”den lovløse” Antikrist. 2. 
Tess. 2, 8. 

På jorden er det en åndelig maktfaktor som holder 
igjen, slik at Antikrist ennå ikke kan stå fram. Det er 
Den hellige ånd, virksom i Kristi menighet. 2. Tess. 2, 6-7. 

Det vil bli lovløse tilstander, men den lovlydige 
Kristus skal gjøre ende på den lovløse Antikrist. 

Av Gordon Tobiassen

Den babylonske 
åndsmakt 
1. Mos 11. 1–11
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Shalom venner av Hjerte for Israel.
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Sommeren er forbi og høsten, med alle sine spennende
utfordringer, står for døren. Jeg vil først og fremst få 
takke dere alle som kom til stevnet vårt på Gvarv. 
Det var virkelig godt å kunne samles igjen etter 2 år 
med korona-begrensninger. Kjekt å se så mange glade 
Israelsvenner på en plass. Gjennomsnitt alderen på oss 
som var samlet, hadde nok steget litt på de to årene, 
og dette er noe vi bekymrer oss for i styret. Vi må prøve
 å spre vårt engasjement over på den yngre genera-
sjon. La dette være et bønneemne for oss alle. Min 
store drøm er å kunne samle både unge og gamle i 
fellesskap for Israel og det jødiske folk.

Det er kanskje ikke en enkel sak, men jeg tror vi kan 
få det til dersom vi alle er villig til å akseptere noen 
justeringer, som sikkert må gjøres, for at både unge og 
gamle kan kjenne at dette er et stevne vi vil delta på. 

Et ønske om å skape et engasjement for Israel blant 
de unge, har vi alltid hatt, og nå har Herren gitt oss 
en fantastisk mulighet til å gjøre noe med dette. I 
vår fikk Frode og Ailen gleden av å vise vårt flotte 
arbeid til elever og lærere ved Bibelskolen Filadelfia 
Kristiansand, som kom på besøk til Israel. Over 70 
personer var til middag i hagen på Beit Betania, som 
er vår base i Israel. Her fikk Frode og Ailen formidlet 
god informasjon om vårt arbeid. Dette gav mersmak 
for elevene og lærerne på skolen, som igjen har tatt 
kontakt med oss i styret for å høre om vi kan få til 
et samarbeid mellom Hjerte for Israel og bibelskolen. 

Jeg kan nå stolt fortelle at vi er kommet frem til en 
avtale som gir inntil 12 elever, i løpet av skoleåret, 

muligheten til å komme til Israel og delta i vårt arbeid 
i 4 uker. Hjerte for Israel dekker kost og losji, mens 
elevene selv betaler for reisen. Vi tror dette vil være 
en stor opplevelse både for elevene og for oss i Hjerte 
for Israel. Vær med å be om at dette samarbeidet 
virkelig blir til en velsignelse for alle.

Kjernen i vårt arbeid er volontører, eller på godt norsk 
frivillige. Vi trenger nå å få tak i flere volontører som 
kan tenke seg å gjøre en innsats i Israel. Enten du 
er ung, pensjonist, eller du er midt i livet, så er opp-
levelsene du får som volontør en gave fra Gud. Jeg 
skulle ønske at mange flere hadde våget å ta steget 
ut og meldt seg til tjeneste. Du må ikke vente til du er 
pensjonist, Gud har vel gitt deg en såpass god øko-
nomi at du trygt kan sette av 3 måneder i Herrens 
tjeneste? Kall det et sabbatsår for Herren og du vil få 
en opplevelse for livet. 

Til slutt vil jeg minne om vår strategisamling som vi 
skal ha i Evangeliesalen Berøa Oslo, lørdag 11. november 
2022. Vi ønsker å samle alle dere som er med, eller 
som har lyst til å være med, i dette arbeidet til en 
samling der vi kan utveksle erfaringer, komme opp 
med nye planer, støtte hverandre og knytte sterke 
bånd. Vær med å be om at dette blir en dag som vil 
ha stor betydning for vårt arbeid videre.

Hilsen 
Jarle Sortland
Leder av Hjerte for Israel.

Kjære giver!
Hjertelig takk for alle gaver vi har fått. Det er dere som sørger for at vi har 
volontører i Israel og at bladet vårt kommer ut, så tusen TAKK.
Vi i redaksjonen ønsker å komme med litt informasjon angående midler til arbeidet.

Skattefrie gaver
Kassereren vår, Elsa Jorid Haugen, trenger å vite hvem du er som VIPPSer hvis du
ønsker å få det registrert under skattefrie gaver. Hun trenger derfor at du skriver fullt navn og adresse 
når du VIPPSer. Bruker du giro, er det enklest og billigst.  

Tipper du? 
Norsk Tipping har noe som heter «grasrotandel», som du kan presisere når du tipper. 
Hvis du ønsker at den delen skal gå til Hjerte for Israel, kan kommissæren ordne det.

Testamente. 
Vi våger oss på et litt vanskelig spørsmål, som spesielt gjelder deg som 
ikke har livsarvinger eller noen nære som skal arve deg 
.... hva med «Hjerte for Israel»?

Med vennlig hilsen
Redaksjonen

Kjære abonnent.
Takk at du abonnerer på bladet, 
og gir oss inspirasjon til å fortsette.
Ved hver utgivelse får vi flere blader 
i retur, som selvsagt ofte skyldes 
flytting, men det er også noen med 
rett adresse, ifølge 1881. Skulle du 
oppleve at bladet ikke kommer, kan 
du kontakte oss eller helst posten, 
så det kan bli ordnet.

Hilsen Redaksjonen.
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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.
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