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Bladet «Israel today»,  har mange 
interessante artikler. En av dem 
som fanget min oppmerksomhet,
omhandlet forfølgelse av de 
kristne minoriteter i Egypt. Det 
står å lese følgende i innledningen 
av nevnte artikkel: 
«Egypts koptiske kristne har lenge hatt det vanskelig 
blant en stor muslimsk majoritet». Og vi vet, det gjelder 
ikke bare Egypts kristne, men alle kristne som lever 
i muslimske land. Jeg savner et mer engasjerende 
aktivitetsnivå fra organisasjoner som skal ivareta 
menneskerettighetene i denne verden. Det er så å si 
intet engasjement fra den siden i forhold til forfulgte 
kristne i verden.

Når det er sagt, er det med interesse jeg merker 
meg hvilket påbud Israel fikk fra Gud når det gjelder 

«den fremmede» som ble boende i deres nærhet. 
Det heter i 2.Mosebok 22:21: «En fremmed skal du 
ikke plage og ikke undertrykke, for dere har selv vært 
fremmede i landet Egypt».

I den senere tid har det kommet alvorlig kritikk mot 
Israel og deres behandling av palestinere. Etter sigende 
hadde de kritiske røstene funnet mange punkter
som var kritikkverdige når det gjelder Israel sin 
behandling av dem.

Det er sannelig ikke enkelt å være myndigheter i Israel 
– uansett hva de foretar seg, er det noen som finner 
noe å ta dem for. Den urgamle problemstillingen, 
mellom Isak og hans halvbror Ismael, dukker til stadig- 
het opp. Det kommer alltid til å ligge der, helt til den 
høyeste har bestemt at «nå er det nok».

I den videre betraktningen melder spørsmålet seg: Er det 
noe hold i all denne kritikken som for eksempel Amnesty 
har kommet med? Vi kan jo tenke, når det refereres til 
FN, hvem sitter der og bestemmer? Er majoriteten Israels 
fiender eller er de demokratiets forkjempere?
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Så kan vi vende blikket inn mot Israel som nasjon og 
deres øverste organ, Knesset. Hvem sitter der? Våger 
vi å spørre: Er det bare jøder? Kan en da tenke at skal 
Israel  være «safe»,  må de unngå alle dem som hadde 
en naturlig tilknytning og samme etnisitet som fienden? 

Til vår forundring, og beundring, kan vi se at mange i 
Knesset har arabisk bakgrunn. Det er hele 14 arabere 
som sitter i den nåværende nasjonalforsamlingen, 
Den 24. Knesset. For den som husker godt, så vet vi 
at i tidligere Knesset-perioder, var det 82 andre som 
representerte de arabisktalende i den israelske 
nasjonalforsamlingen. Så kommer det noe viktig i 
forhold til den kritikken som Israel er blitt utsatt for 
i disse dager: Araberne i Knesset er medlemmer av 
seks forskjellig partier, hvor fire av disse er med i den 
nåværende regjeringskoalisjonen. Flere av de arabiske
folkevalgte er erklærte anti-sionister og sitter likevel 
i nasjonalforsamlingen til den jødiske staten. Ligner 
dette Apartheid? Jeg vil si meg enig med dem som ut-
trykker at det er helt absurd å hevde noe slikt om Israel.

Vi skal være klar over at det er ytterst utfordrende å 
utøve myndighet i en så mangeartet stat som den 
jødiske. Du skal ikke gjøre mye før du blir fanget opp 
av et lovverk som ikke har den minste peiling på 
hva det innebærer. Det er en kjennsgjerning at den 
arabiske  befolkning, med alle sine ulike politiske valører 
og uenigheter, har som sin oppgave å ødelegge den 
jødiske staten. Og -  vi kan tilføye: Dersom jødene ikke 
hadde vært i Israel og Midt-Østen, hadde krigen herjet 
som aldri før. Jeg er av den oppfatning at Israel virker 
stabiliserende og avskrekkende i forhold til det som 
ville ha kommet fram, dersom de ikke hadde vært der.

Når dette er sagt, må vi også si: Israel, så vel som alle 
andre demokratier, gjør jo selvfølgelig ikke alt riktig. 
Det hadde vært interessant og sette hvilken konklusjon 
Amnesty hadde kommet fram til dersom «ørneblikket» 
hadde blitt fokusert på Norge, med samme kritiske 
innstilling som mot «frimerket», øst i Middelhavet. 
Men vi har alle våre utfordringer. Det finnes mye for-
bedringspotensiale hos alle og enhver. Men ingen av 
verdens nasjoner har fått så rike løfter som nasjonen 
Israel. Det gir et hav av muligheter. 

«En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke, 
for dere har selv vært fremmede i landet Egypt».

Det har de klart godt, inntil i dag, og det vil de fort-
sette med. De har jo hatt lang øvingstid, helt fra Sauls 
dager. Men la oss i rettferdighetens navn minne hver-
andre om, at enhver nasjon har rett til å forsvare seg! 
Det er vel ikke i strid med folkeretten?

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.

Ønsker du å støtte 
vårt arbeid i Israel så 
kan det enkelt gjøres 
ved en overføring til 
kontonummer:.

2801 48 31977
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GLED DEG 
I HERREN

Av Ailen Myrli Wisnæs

”Gled deg i Herren alltid! 
Igjen vil jeg si: Gled dere!”
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De siste månedene har vært innholdsrike måneder. 
Det å faktisk lede volontør-arbeidet med mange volon- 
tører er en helt annen setting enn å være her alene.

Siden sist har vi to ganger hjulpet til med matservering 
og kjøring av Holocaust- overlevende. Dette er bare 
så givende. Disse gamle menneskene er så fulle av 
liv og har slik en glede til livet. De synger og danser, 
de spiser med god appetitt og holder gjerne en tale. 
Politiet i Jerusalem kommer alltid på disse samlingene. 
De bidrar med musikkutstyr og deltar aktivt i de 
jødiske ritualene. Rett og slett bare fantastisk.

David Batut ordnet med et møte på Knesset for alle 
volontørene. Før vi gikk inn, viste han oss rundt i parken. 
Solen skinte og det var en nydelig ettermiddag. Det 
tok sin tid å få alle registrert, men vel inne fikk vi en 
god omvisning, før vi gikk til et møte med justis-
ministeren Gilad Karen. Helt utrolig, tenk vi fikk et 
møte med justisministeren! Etter sin tale til oss, der 
han også takket for alt volontør-arbeidet vi gjorde i 
Israel, spurte han om det var noe vi ønsket å ta opp 

med han? Da benyttet vi sjansen til å snakke om visa 
til volontørene. Før kunne vi få visa for 5 år. Nå er det 
bare 2 år. Er dette noe han kan være med på å endre? 
Vi fikk ikke noe løfte om det, men han lovet å hjelpe 
om dette ble et problem for oss.

David har tatt oss med på ulike turer. Det er noe spesielt 
når det er jøder selv som viser en rundt i Israel. En 
fredag fikk vi en guidet tur av David rundt om i Jeru-
salem, med besøk i ulike nasjonalparker og minne-
steder. Dagen ble avsluttet i en ”beduinleir”. Egentlig 
en restaurant, bygget som en beduinleir, drevet av 
David sin eldre bror. Utvendig ser det ut som navnet 
tilsier, men inne er det noe helt annet. Den er innredet 
med stoffer fra gulv til tak. Meget smakfullt. Vi fikk 
servert god mat mens solen gikk ned og stemningen 
var bare topp. Beduinleiren kan anbefales!

Vi arrangerer alltid en to dagers tur med overnatting 
for volontørene som er her nede for en tre måneders 
periode. Denne gangen reiste vi til Eilat. Å kom-
me ned til varmen var kjærkomment for oss 
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alle, da det nå hadde blitt høst  i Israel. Vi stoppet på 
ulike steder igjennom Negev til Eilat, og så besøkte vi 
andre steder fra Eilat. Vi var innom gamle Beer Sheba 
og besøkte hjemmet til David Ben Gurion. Turen gikk 
innom Timna Park, det ble bading i Dødehavet og 
soling ved Rødehavet. Vi bodde på hotell, og ingen av 
oss klaget over å komme til oppredde senger, frokost 
buffé som ”serverer alt”, og en by som yrer av liv året 
igjennom. Super koselig.  

I Timna park har de bygget opp en miniatyr av Taber-
naklet, og besøket her ble for oss alle høydepunktet 
på turen. Vi fikk en fantastisk engelsktalende guide, 
som med stor glede delte om symbolikken i Taber-
naklet. Vi gikk derfra med en slik takknemlig til Jesus 
for alt Han har gjort for oss, og ble samtidig forundret 
over at hele frelsesverket ble fortalt igjennom Taber-
naklets mange ritualer og gjenstander. Ingenting i 
Tabernaklet var tilfeldig. Hver eneste ting fortalte sin 
historie om Guds plan om å redde oss igjennom Jesus.

Vel hjemme igjen var det tid for å takke av våre aller 
første volontører, Mats og Poul. De reiste hjem da 
regnperioden satte inn for fullt og de var glade for 
å kunne komme hjem og feire jul sammen med sine 
familier. Vi hadde ikke familien vår her å feire julen 
med, men vi ble sannelig ikke alene. Vi fikk feire den 
sammen med volontør-ekteparet Natalie og Filip og 
våre gode naboer. Frode fikk tak i lammekjøtt ”som 
ble gjort om” til pinnekjøtt, så da julaften banket på 
døren, så luktet det jul i en julepyntet stue.

Julaften startet med at vi reiste sammen med menig-
heten King of Kings ut på en høyde i Jerusalem, hvor 
vi kunne se utover Betlehems marker. Der ble vi først 
servert kakao og varm sider, rundt et stort bål, før vi 
i solnedgangen sang julesanger og lovsanger, mens 
julebudskapet ble gjort levende for oss igjennom 
skriftlesing og god forkynnelse. Julemiddagen ble 
inntatt med godt selskap. Tradisjonen tro ble riskrem 
og julekaker servert til dessert før vi åpnet julegavene. 
En skikkelig velsignet norsk julaften med gode venner 
i Jerusalem. 

Det nye året gikk vi inn i sammen med to nordmenn 
og fem jøder. Etter mye god mat og godt fellesskap 
spilte vi et spill sammen. Vi var midt i dette spen-
nende spillet da klokken slo tolv. Ute var det absolutt 
ingen raketter. Vi bemerket selvsagt dette. Da sier en 
av våre jødiske gjester: ”Vi behøver ingen raketter 
ute for vi har raketter inne! Gnistene av fellesskapet 
i kveld lyser opp stuen. Godt nytt år!” Wow, det var 
vakkert sagt.

Da var feiringene og fridagene over og fokuset var 
på klargjøring av husene på Kfar Sha’ul. Nå kom det 
en gruppe på fem volontører som skal være her i fire 
måneder. Vi vasket og reparerte husene, slik at alt 
stod klart til bruk.

Nå startet et nytt liv for oss. Syv volontører som er 
fordelt på ulike avdelinger på dagtid, med veldig ulike 
arbeidsoppgaver. På ettermiddagene samles volon-



Natalie og Filip Nepstad

tørene ofte til fellesskap, planlegging av besøk i Jeru-
salem og planlegging av små turer. Vi samles alle til 
cellegruppe en kveld i uken, hvor vi deler ordet, lov-
priser Herren, ber for og med hverandre, spiser tørre 
kjeks og prater mye. Et ekte og godt volontør liv.

Så kom det masse snø! Det ble så mye snø at hele 
Jerusalem stoppet opp. Ingen fikk kjøre bil, så vi som 
jobber ute på Eitanim og må fraktes i bil, fikk oss en 

fridag til å leke ute i snøen. Natalie og Frode hadde 
snakket mye om at kom det nok snø skulle de lage 
snøengler. De gledet seg stort over at de kunne legge 
seg ned på bakken i Jerusalem og lage en riktig snø-
engel. Dette ble behørig dokumentert av Filip og 
meg. Etter snøen kom det masse regn, så vi kunne 
slå fast at jobben med å få taket tett på huset vårt i 
Kalanit street, var vellykket! Endelig er huset tett. Det 
regner ikke lenger inn. Halleluja!

7
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Plutselig skulle alt ta en annen vending og gleden vi 
hadde over å jobbe her nede skulle bli satt på prøve. 
Vi ble vekket av at det hamrer på ytterdøren. På trappen 
står det folk fra politiet, brannvesenet, ambulansen 
og redningsetaten. De regelrett stormer inn døren 
mens de roper: ”Hvor er nedgangen til kjelleren? Sover 
det noen der nede?” For et syn som møtte oss da 
vi kom ned trappen til kjelleren. Kloakkvann stod 40 
cm opp fra gulvet! Flere av tremøblene seilte rundt. 
Hva i alle dager har skjedd? En kum ute i gaten hadde 
gått tett. Det førte til at en kum, som er plassert rett 
under grinden inn til kjelleren, går full og spyler ut 
kloakkvann rett inn til oss. Inne er det en fontene 
som står ut fra kjøkkenvasken og fra slukene i dusjene. 
Er det mulig?  I sjokk står vi og ser på galskapen. Det 
går liksom ikke å ta dette inn. Noen bestiller en suge-
bil og etter noen timer begynner vi å se gulvet igjen 
der nede. Dagen etter sier Frode: ”Mens jeg stod der 
ute i natt og så på ødeleggelsene, tenkte jeg på at 
Gud er mektig til å vende dette til noe bra. For Gud 
kan vende alle ting til det gode for de som elsker 
han”. Ja, det er sant. For det er i slike stunder at en må 
velge hvor en skal ha blikket. Skal mitt fokus være på 
omstendigheten eller skal jeg ha mitt fokus på Guds 

 
 

Ord. ”Å glede seg i Herren er min styrke”. ”Takk Gud 
under alle forhold”. Ingen av oss gleder seg over det 
negative eller takker Gud for det, men vi gleder oss 
over Jesu verk på Golgate og vi takker Han for at Han 
er mektig til å føre oss igjennom alt. Vi fikk bestemme 
oss for å løfte blikket og velge å takke Gud og glede 
oss i Herren.

Etter besøk fra forsikringsselskapet, takstmann,      
saneringsfirma og kommunen, var det vår tur til å 
gjøre en jobb. Vi måtte telle alle ødelagte bøker, telle 
håndklær og stretch-lakener, telle dynetrekk og tepper. 
Vi måtte selvsagt lage en liste over alt inventar som 
var ødelagt. Som jeg gruet meg til å gå ned å jobbe i 
dette kloakk miljøet! Så kommer volontør Natalie smil- 
ende inn døren, og så er vi to stykker. Vi setter på oss 
beskyttelsesutstyr og plutselig er det helt ok å gå ned å 
gjøre denne jobben. ”En slår tusen, men to slår ti tusen”. 
Dette bibelverset fikk en bredere betydning for meg.  

Vi pakket ned alt som ikke ble ødelagt og så kom det 
inn avfukter og varme. I går ble alle ødelagte, stink- 
ende, bakterieinfiserte møbler og dører fjernet fra 
leiligheten og det ble grovvasket. Krisen er over. 

Gud bar oss nå også. Han holder oss oppe med sin 
sterke hånd. Vissheten om at Herren alltid er nær 
skaper i våre hjerter en lovsang. Gled deg i Herren 
alltid. Ja, igjen vil jeg si: Gled dere! 



PRISER FOR HELE KONFERANSEN FRA TORSDAG TIL SØNDAG:

 • Overnatting på Sagavoll pr.person: kr 1410,
 • Tillegg for leie av sengetøy pr.person: kr 175,
 • Alle måltider pr.person: kr 1690,
 • 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.

PÅMELDING
Du kan også melde deg på ved å ta 
kontakt med Anne Elisabeth Tusvik 
på telefon 957 61 859. Tirsdag og 
torsdag fra kl. 14.00 til 16.00

TALER PÅ STEVNET PASTOR LEIF JACOBSEN SANG AV JOHAN OG GUNILLA SIGVARDSSON

     Velkommen til 
Sommerstevne
         16.–19. JUNI 2022
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Vekter, hvor 
langt på natt?
Hva tror vi (jeg) om fremtiden i Norge? Hvilke 
tanker man gjør seg er mange. Ny regjering i 
kongeriket skaper mange spørsmål. I bakhodet 
ligger bilder fra årets sammenkomst på Utøya. 
For oss er det viktig hvordan ny regjering vil 
forholde seg til Israel. Hva moderpartiet (AP) er 
opptatt av er ikke ukjent.

Vi hadde store forventinger til Solberg regjeringen for 
åtte år siden. Det begynte bra, men politikk og hensyn 
til politisk korrekthet er tydelig viktigere enn sannhet.
Handel og samarbeid med Israel har økt i perioden 
med Solberg & co, og det har gledet oss. I mange år 
har man vært opptatt med det juridiske, i forhold til 
hvordan Israel blir behandlet. Ikke er jeg jurist, men 
jeg kan lese.

Det er mange jurister på begge sider som viser til en 
sannhet, men med Bibelen og mange gode forkynnere 
som bakteppe, gjør man seg opp en mening. I vår 
sammenheng blir man preget av de man er sammen 
med og trives med. Det er mange sterke stemmer, 
men hvem har rett?

Når man lytter til kritikerne så ignorerer de juridisk 
bindende avtaler. Som Israel-venn blir man karakter- 
isert som mindre begavet: Har dere ikke noe i hodet? 
Det ser ut som om noen sitter på alle rettigheter på 
hva som er sannhet.

Hva vil det si å være Israel-venn?
31 Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en 
ny pakt med Israels hus og med Judas hus. 32 Den skal 
ikke være som den pakten jeg opprettet med deres fedre 
på den dagen da jeg tok dem ved hånden og førte dem 
ut av landet Egypt, den pakten med meg som de brøt, 
enda jeg var deres ektemann, sier Herren. 33 Men dette 
er den pakten jeg vil opprette med Israels hus etter de 
dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive 
den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være 
mitt folk. 34 De skal ikke lenger lære hver sin neste og 
hver sin bror og si: Kjenn Herren! For de skal alle kjenne 
meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate 
deres misgjerning og ikke lenger minnes deres synd. 35 
Så sier Herren, som satte solen til å lyse om dagen, og 
lover for månen og stjernene, så de lyser om natten, han 
som opprører havet så dets bølger bruser – Herren, hær-
skarenes Gud, er hans navn: 36 Dersom disse lovene ikke 
lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal 
også Israels ætt opphøre å være et folk for mitt åsyn alle 
dager. 37 Så sier Herren: Dersom himmelen kan måles 
der oppe, og jordens grunnvoller utforskes der nede, da 
vil også jeg forkaste hele Israels ætt for alt det de har 
gjort, sier Herren. 38 Se, dager kommer, sier Herren, da 
byen skal bygges for Herren, fra Hananels tårn like til 
Hjørneporten. 39 Og målesnoren skal gå videre rett fram 
over Gareb-haugen, og så skal den vende seg til Goa. Jer 
31:31-39
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1 Dette utsagnet er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, 
som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dan-
net menneskets ånd i hans indre: 2 Se, jeg gjør Jerusalem 
til en tumleskål* for alle folkeslagene rundt omkring. Når 
Jerusalem blir beleiret, skal det også gå ut over Juda. 3 
Det skal skje på den dagen at jeg vil gjøre Jerusalem til 
en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal 
såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg 
mot det. Sak 12:1-3

21 For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke 
som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres 
uforstandige hjerter ble formørket. 22 Mens de ga seg ut 
for å være vise, ble de dårer. Rom 1:21f

Det blir spennende for oss troende fremover. Vi kjen-
ner godt arbeiderpartiets og venstresidens syn på Is-
rael og hvordan deres politikere stiller seg.

Jes 21:11:
Utsagn om Duma*. Til meg roper de fra Se’ir: Vekter! 
Hvor langt på natt? Vekter! Hvor langt på natt?

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. Apg 1:8

Hjerte for Israel arbeider videre til Herren henter oss 
hjem. Det gleder oss at Ailen og Frode er våre repre-
sentanter i Israel. Arbeidet er tilbake igjen, etter koro-
naen, med volontører. Takk gode Gud at det fortsatt er 
ihuga Israel-venner i gamle Norge.

Grasrotfolket i Norge står på egne ben. Til tross for 
nedsettende bemerkninger fra uventet hold. Godt å 
registrere at gamle biskopen i Oslo begynner å ta til 
motmæle. Hvordan makter og myndigheter vil agere i 
kommende dager blir spennende og lærerikt. 

Takken går til våre forfedre for god undervisning i 
Guds ord og om Israel`s plassering. For 75 år siden 
startet Pinsevennenes arbeid i Israel. I 50 år har jeg 
fått følge arbeidet og undervisningen i menigheten og 
arbeidet i Hjerte for Israel. Takknemligheten er stor for 
at jeg kom inn i lekmannsbevegelsens Israel syn og 
undervisning.

Adobe Stock
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Det er nå tredje gangen jeg er nede som volontør, 
men jeg har vært tretten ganger på besøk i Israel.
Jeg vil begynne med å takke Anita Sølvi Breivik for 
den fantastiske jobben hun gjør for å få oss til Israel. 
Anita er den vi volontører har kontakt med, fra vi er 
godkjent som volontør og til vi setter våre føtter i 
Israel. Anita bestiller flybilletter til oss og ordner med 
all ekstra informasjon som må på plass nå under dis-
se koronatider. I Israel er det bestyrerparet Frode og 
Ailen Myrli Wisnæs som tar imot oss på flyplassen og 
innlosjerer oss og gjør sitt beste for oss, slik at vi får 
en fin tid her i Israel.

Jeg bor og jobber inne på sykehuset Kfar Sha’ul.  
Sykehuset har mange avdelinger og jeg jobber på en 
åpen avdeling for unge-voksne, menn og kvinner, 
der den eldste er ca 40 år. De snakker godt engelsk 
så dermed er det lett med kommunikasjonen. Jeg har 
vært aktivitør på et eldresenter i Norge, så dette er en 
fin erfaring for meg, selv om man ikke må ha denne 
bakgrunnen for å gjøre en god jobb her. Det viktigste 
er at man er utadvendt og selvstendig for det er ingen
som forteller deg direkte hva du skal gjøre. Vi har 
blitt godt mottatt av personalet.

Pasientene på denne avdelingen har blant annet 
posttraumatisk stresslidelse (PTSD), noen har vært 
utsatt for overgrep, mens noen er schizofrene. Jeg 
opplever ikke på noen måte farlige situasjoner. 

Mange av pasientene ser forknytt ut og vil ikke ha 
kontakt.  Men det er mange som ønsker kontakt,   
ønsker at vi  skal gjøre noe sammen og vil prate. Bare 
på en uke har jeg fått god kontakt med flere. Jeg går 
til dem og spør om de vil snakke. Først kan de si nei 
og jeg bare smiler og sier at det er kanskje bedre    
senere. Men dette er ofte nok til at de fortsetter å 
prate og da kan vi sitte i mange minutter og samtale.

Når de prater er de veldig åpne og forteller sin historie, 
og da er det viktig å være en aktiv lytter. Men det er 
ikke sikkert de husker denne samtalen neste dag. Jeg 
gikk bort til en mann og spurte om vi skulle spille 
bordtennis? Nei, det hadde han ikke lyst til. Så sier 
jeg at det hadde vært veldig hyggelig om vi kunne 
spille sammen. Så sier han ja, hvorfor ikke? Vi spilte 
bordtennis i en halv time. Neste dag var det han som 
spurte om vi skulle spille. Denne dagen kom flere av 
de andre gutta også og ville spille, så dette ble veldig 
vellykket. 

En jente kom og spurte meg om jeg kunne bli med 
på terapirommet og tegne sammen med henne. Vi 
tegnet en strek hver, annen hver gang. Det ble et    
artig bilde.

Det er morsomt når gutta spør om jeg vil spille Rubbi-
con? Jeg svarer at jeg kan ikke dette spillet. Da vil de 
lære meg dette og skryter av meg når jeg får det til.

TILBAKE I 
JERUSALEM

Av Anne-Lise Skarstad

Adobe Stock

Da er jeg her igjen, i mitt kjære Israel. Jeg er 
tilbake som volontør for ”Hjerte for Israel” 
fra januar til april.
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For utenom å være sosial sammen med pasientene, 
hjelper vi til med servering av frokost og lunsj. 

Når arbeidsdagen er over benytter jeg fritiden min til 
å se meg rundt i Jerusalem sammen med de andre 
volontørene. Vi går turer, går på kafeer, handler litt og 
bare nyter å være i byen og i landet. Jeg har allerede 

planlagt en tur til Tel Aviv, og jeg vet at vi som grup-
pe skal på en tre dagers tur rundt i landet. Jeg gleder 
meg til hver dag. Jeg stortrives på jobb og i fellesskapet 
vi har i vår bolig.
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Av David Aanje

Guds pakter 
med Israel

Et utdrag av talen til David Aanje, pastor i 
Innlandskirken Livets Senter

Israel handler dypest sett om Guds karakter. 
Ikke om kosher-spisende, shofar-blåsende dansere 
med Israelflagg.

Pakt – hva er en pakt? Et ord som har mistet sin 
betydning i vårt moderne samfunn. I 1.Sam 18.3 kan 
vi lese om Jonatan som slutter en pakt med David, 
fordi han hadde fått ham kjær. Han tok av seg kappen 
og gav den til David. En pakt er en avtale som aldri 
kan brytes. I GT forstås en pakt som en gjensidig for-
pliktende avtale med guddommelig beskyttelse. Ser 
vi på ekteskapspakten, som blir inngått innfor Guds 
ansikt, med Gud som vitne, er den med andre ord en 
høytidelig og hellig handling.

Abrahamspakten
I pakten med Abraham velger Gud seg ut et folk – et 
folk Gud kan vise sin herlighet på, slik at verden kan 
se hvem han er.

Hebr 11,8-10: Her står det om Abraham som var lydig 
da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle 
få i arv osv., slik vi også kan lese om i 1.Mos.12.1-3, der 
Gud velsigner Abraham og gjør en pakt med ham: 
«Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal 
bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, 
men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg 
skal alle slekter på jorden velsignes».

Jødene ble altså ikke utvalgt fordi de var et mer 
spesielt folk: 5.Mos.7.7-8: «Når Herren hadde godhet 
for dere og valgte dere ut, var det ikke fordi dere var 
større enn alle andre folk, for dere er det minste av 
alle folkene. Men fordi Herren elsket dere og ville holde 
eden han hadde sverget for deres fedre, førte Herren 
dere ut med sterk hånd».

Abrahamspakten er en beslutningspakt! I den beslutter 
Gud seg for å frelse verden ved å utvelge seg et folk! 

Si at du har en rik onkel i Amerika med mye penger: 
Hvilket øyeblikk er det viktigste – da han bestemmer
seg å skrive deg opp i testamentet sitt som ene-     
arving, eller idet du får pengene på kontoen din?
Frelseshistorisk er Abrahamspakten den viktigste, 
mens for oss er den nye pakt viktigst, for der blir konse- 
kvensene av Abrahamspakten realisert.

Gal.3.8: Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre 
hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd 
dette gode budskapet til Abraham: «I deg skal alle 
folkeslag velsignes!» Evangeliet ble forkynt på 
forhånd til Abraham!

Den Mosaiske pakten
Pakten med Moses er en kjærlighetspakt! Jer 31,32.. « 
ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre på 
den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem 
ut av Egyptens land, den pakt med meg som de brøt, 
enda jeg var deres ektemann, sier Herren».

Guds kjærlighet åpenbares ved at han viser oss sin 
vilje! Loven er hellig og god! Jødene gleder seg over 
Torahen. Men: hvis loven blir brutt, følger det forban-
nelse (5.Mos.28). Jesus tok på seg denne forbannelsen 
(Gal 3.10-13) – forbannet er den som henger på et 
tre.. . Jesus ble forbannet for at Abrahams velsignelse 
skulle komme til hedningene i Kristus Jesus (Gal 3.13-14)

Blir loven opphevet ved vår tro?
I Rom 13.8-10 kan vi lese hvordan vi som kristne kan 
stadfeste loven ved vår livsførsel: «Bli ingen noe skyl-
dig, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker 
sin neste, har oppfylt loven. For disse budene: Du skal 
ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke 
begjære, eller hvilket bud det så er, sammenfattes i dette: 
Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør 
ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten opp-
fyllelsen av loven».
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Den nye pakt
Jer.31.31 «Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter 
en ny pakt med Israels hus og Judas hus, ikke som den 
pakten jeg sluttet med fedrene deres. 33 Men dette 
er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som 
kommer, sier Herren: Jeg legger min lov i deres sinn og 
deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være 
mitt folk.

I følge løftet til Abraham, blir hedningene innpodet 
og blir arvinger. Altså bygger den nye pakten på 
Abrahamspakten og gir hedningene tilgang til 
Abrahams velsignelse!

I Joh 15: «Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir 
i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. For uten Meg kan 
dere slett ikke gjøre noe.» Idet disiplene hørte disse 
ordene, fikk de nok assosiasjoner til Guds omtale av 
Israel som sin vingård. Men i Rom 11,17-20 står det: 
«Noen av grenene er nå brukket av, og du som var en 
vill oljekvist, er blitt podet inn blant grenene og har fått 
sevje fra roten sammen med dem. Men innbill deg ikke 
at du er bedre enn grenene! Gjør du det, så husk at det 
ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. 
Kanskje du vil si: «Grenene ble brukket av for at jeg skulle 
bli podet inn.» Ja vel, men det var deres vantro som 
gjorde at de ble brukket av, og det er din tro som gjør at 
du blir stående. Vær ikke overmodig, men frykt Gud!»

Davidspakten
Salme 105.8-11 Til evig tid minnes hans pakt med 
Abraham og sin ed til Israel... Til deg gir jeg Kana’ans 
til arv.

1.Krøn 17.11: «Det skal skje når dine (Davids) dager er til 
ende og du går til dine fedre, at jeg reiser opp din etter- 
kommer, en av sønnene dine, til å etterfølge deg. Jeg 
vil grunnfeste kongedømmet hans. 14 Jeg vil for alltid 
sette ham over mitt hus og mitt rike og hans trone skal 
stå støtt til evig tid.» Davids trone er trygget til evig tid.
Joh.Åp.22.16 «Jeg er Davids rotskudd og ætt!»
Matt 23.39 «-dere skal ikke se meg før dere sier: Velsignet 
være han som kommer i Herrens navn!»
4. Mos 24.17 «En stjerne (morgenstjernen Jesus) trer 
fram fra Jakob, et spir løfter seg fra Israel».
Israel bringer kongen tilbake når de, som Josefs brødre, 
ser at han ikke er hedning, men jødenes Messias!

Hvordan takker vi dette folket som Gud har brukt til 
å gi oss alle disse fire paktene?
*Be - Salme 122.6: Be om fred for Jerusalem! Må de 
som elsker deg, leve trygt!
*Gi – velsigne dem økonomisk Rom 15.27: hedningene 
har fått del av jødenes åndelige goder, skal vi tjene dem 
med det timelige,
*Stå opp for dem - Jes 40.1: Trøst, trøst mitt folk, sier 
deres Gud.

Til slutt vil jeg minne om det kjente eventyret av H. 
C. Andersen, om den stygge andungen. Den ble mobbet, 
hakket på, fordømt og forkastet. Men plutselig en 
dag oppdaget den hvem den virkelig var da den kom 
sammen med de store svanene. Den oppmerksom-
heten og omsorgen den opplevde da, gjorde den 
sjenert, men lykkelig, så den bruste med fjærene og 
jublet: «Så mye lykke drømte jeg ikke om da jeg var 
den stygge andungen.»

David Aanje
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Be om fred for Jerusalem
Israel opplevde en glanstid. Aldri før hadde landet hatt en slik utbredelse. På tronen satt kong David. Etter 
mange år preget av ufred og krig hadde landet nå fred. Nå var Israels stammer på vei opp til Jerusalem for å 
feire høytid. Ordene hentet de fra Salme 122: «Be om fred for Jerusalem». Selv om det nå er rundt 3000 år 
siden kong David levde, er dette en stående oppfording også for oss i dag: be om fred for Jerusalem!

Fredens by og et stridens eple
Det var med profetisk klarsyn salmisten David oppfordret til bønn om fred for Jerusalem. Han ante kanskje at 
fredens by opp igjennom historien ville handle om alt annet en fred. Den skulle bli en kasteball og en tumleskål. 
Jerusalems historie fra 586 før Kristus og fram til våre dager er historien om erobringer, ødeleggelser og 
konflikter. Men på tross av denne historien, velsigner vi som bibeltroende kristne Israel og ber om fred for 
Jerusalem.

En åndskamp
Men de som gjør det, må være forberedt på å betale en pris. Kritikken mot oss kommer ikke minst fra kristne 
ledere. De som støtter Israels rett til et land og ser den moderne staten Israel som en oppfyllelse av bibelens 
profetier, blir kalt fundamentalister og kristen-sionister. Det skal visstnok være noen fæle greier. Det skilles 
mellom Antisemittisme og Anti-Sionisme. Ingen vil være Antisemitt, mens Anti-Sionist er det helt greit å være. 
Det ropes på en rettferdig fred. Og det manes til boikott av israelske varer og av selskap som handler med 
Israel.
 
På kirkemøtet i Svenska Kyrkan i november 2021 vedtok representantene å utrede om Israel gjør seg skyldig i 
apartheid. De følger dermed i sporet til Den norske kirke. I et strategidokument fra Mellomkirkelig råd fra april 
2021 heter det at «mange roper et varsko om», at Israel «nå har mange fellestrekk med en apartheidstat». Og 
i mai 2021 kalte Oslo-biskop Kari Veiteberg til boikott av den jødiske staten. Flere biskoper har sluttet seg til 
dette. Man vil boikotte, demonisere og de-humanisere midtøstens eneste demokrati, jødenes hjemland og 
stemple den som en apartheidstat!

En velsignelse
Men en dag skal Jerusalem bli til en velsignelse for alle folk. Det er det ikke lett å se om du bare følger med 
på nyhetssendinger. Men du ser det om du leser Guds ord. Da er alle våre bønner hørt! «Fra den dagen skal 
navnet på byen være HERREN ER DER». (Esekiel 48,35)

Salme 122,6
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Tyske besøkende møtes i Ner Yaakovs husOverlevende som bygger Sukkah sammen i Ner Yaakov

Volontør med Holocaustoffer Michael og Inge

Hjerte for Israel har inngått et samarbeid med den Israelske organisasjonen ”Ner Yaakov”, som gir hjelp og 
trøst til holocaust overlevende. Dette er en liten organisasjon som blir drevet av en tysk dame med navnet 
Inge Bush. Inge har drevet dette arbeidet i 35 år og nå trenger hun hjelp til å finne frivillige til å hjelpe seg i 
dette arbeidet. 

Vi håper derfor at vi kan klare å hjelpe henne med å finne noen som kan tenke seg å komme til Jerusalem 
for å jobbe som frivillige sammen med Inge og de  holocaust overlevende.

For mer informasjon. Se vår nettside www.Hjerte-for-Israel.no

Hjelp til 
å hjelpe
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Shalom alle venner 
av Hjerte for Israel.

Det er mye som skjer i denne tiden vi lever i og mye 
som tar vår oppmerksomhet. En ting som er viktig, 
det er å ta vare på hverandre og leve i forventningen
om at Jesus kommer snart. Vi ser på nyhetene og tenker 
at vi  nå må være inne i veene som Jesus snakker 
om, i forbindelse med hans komme. Mange ting skjer 
på verdensarenaen, som gjør at vi kan bli urolige. 
Jesus ønsker ikke at vi skal bekymre oss, men heller 
se frem til hans komme. Vi må jobbe som om det 
ennå er dag, og det ønsker vi fortsatt å gjøre i vår 
tjeneste for Herren, nede i Israel. 

For tiden har vi 7 volontører som gjør en fantastisk 
jobb. På tross av korona-restriksjoner og mange nye 
byråkratiske regler, har vi klart å få sendt ned en så 
stor arbeidsgjeng.  Det synes jeg er kjempeflott. Takk 
til dere her hjemme som jobber utrettelig med å finne 
 nye volontører, og takk til dere som ønsker å dra ut 
i tjeneste, og sist, men ikke minst, takk til dere som 
støtter arbeidet i bønn og med penger. Sammen kan 
vi utrette mye i tjenesten for Herren, i Israel. 

I forrige blad skrev jeg at vi skulle arrangere en strategi- 
dag nå på vårparten. Den har vi sett oss nødt til å 
utsette nok en gang. Da omikron-varianten begynte 
å spre seg og Norge gikk til en ny nedstengning, så vi 
ikke muligheten til å klare å gjennomføre en slik sam-
ling. Vi får håpe at vi kan få det til litt senere. Viktig at 
dere følger med på nettsiden vår, eller på vår Face-
book side. Vi legger fortløpende ut informasjon der.

Jeg står selv på farten til å reise til Israel. Har ikke 
vært der på over 2 år, så det skal bli godt å få 4 uker 
sammen med vårt bestyrerpar Frode og Ailen og 
våre volontører. Frode og Ailen har måttet ta seg til 
rette uten at stafettpinnen ble skikkelig overlevert. 
Arbeidet begynner nå å ta form slik som det var før 

pandemien, så vi ser at vi har mange ting å snakke 
om, slik at ikke alle ting må «finnes opp på nytt». Jeg 
skal også få gleden av å få jobbe som volontør, så  
arbeidsklær er pakket. Jeg er innstilt på  å flislegge 
noen bad i huset der volontørene bor. Varmekabler 
som skal legges i gulvet på to bad er også klart. Det 
kommer til å bli bra for volontørene som er der nede 
på vinteren. Mange tror at i Jerusalem er det bare 
varmt, men det kan jeg si dere: Jerusalem kan være 
veeeldig kald. Jeg husker min første tur til Israel som 
volontør, i januar 1999. Jeg hadde ikke pakket vinter-
klær, noe jeg angret veldig på. Det var utrolig kaldt å 
gå rundt i Jerusalems gater i bare en tynn sommerjakke!

Det er ikke bare flislegging av bad som venter meg 
når jeg kommer ned, men også et større arbeid med 
planlegging og opprydding etter den tragiske hend- 
elsen, da hele kjelleren på huset vårt, Beit Betania, 
ble fylt opp med kloakk fra den kommunale kloakk- 
ledningen. Kloakken rant inn gjennom  kjellerdøra og 
sto en halv meter over golvet, og ødela veldig mye 
for oss. Den trengte inn i 4 soverom, 2 bad, stue og 
kjøkken. Heldigvis har vi forsikring som vil dekke det 
meste av skadene, men det vil bli mye arbeid og slit 
før vi har huset tilbake i den stand det skal være. 
Heldigvis har vi to hus som vi disponerer på syke-
huset Kfar Shaul, der vi kan innlosjere volontører, i 
den tiden det tar å utbedre skadene etter kloakken. 
Så alt ligger til rette for at arbeide kan gå videre som 
planlagt.

Takk for at du er med og støtter vårt arbeid.

Hilsen Jarle Sortland
Leder Hjerte for Israel.
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DIN LOKALE 
ELEKTRIKER 
PÅ SOTRA www.algroyelektro.no

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»?

Mvh 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. I den for-
bindelse vil jeg dele med deg hva en innringer for-

talte:  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

hjerte-for-israel.no

Følg oss på Facebook

1

s. 4 
Israel, USA og verden etter Trump s. 6

Israel er ikke forkastet av Gud s. 8 

Skogbrannen ved Eitanim 
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