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Det har gått hett for seg i Israel de siste dagene. Store 
skogsområder har stått i flammer. Brannvesenet i landet 
har kjempet en hard kamp. Det er ikke første gang at 
ilden har blitt benyttet for å skade dyrebar vegetasjon i 
landet. De er så avhengig av at skogen vokser. 

Dette får vi en forståelse av når vi vet hva ett tre utfører 
iløpet av ett år: På ett år fjerner det 20 kg støv. På ett 
år absorberes 80 kg giftige gasser. På ett år renser det 
100 000 m3 luft. Det kan redusere temperaturen med 
40c. Rotsystemet reduserer skader ved jordskjelv. Det 
gir god akustikk i naturen. Samtidig er det støydempende. 
Og endelig – det produserer 700 kg oksygen på ett år. 
Fantastisk!!

Vi skjønner at det er viktig for fienden å få fjernet dette.

Vi holdt pusten…..skulle dette, som mange, mange fri-
villige har nedlagt mengder av arbeidstimer og hjerte-
følelse i, brenne ned på en-to-tre? Tenk alle dugnads-
timer. For ikke å snakke om alle midler som har blitt 
samlet inn blant norske pinsevenner og andre venner 
av Israel. Flere av oss som står sentralt i arbeidet til 
«Hjerte for Israel», satte i gang forbønnshjelp. (Hvilke 
bygninger som stod i fare for å brenne ned, får du inn-
blikk i når du leser formannens lederartikkel i bladet). Vi 

kjenner til at det går an å be Herren om hjelp, også når 
det gjelder beskyttelse for brann. Fortellinger dukker 
opp i minnet. Vi må riktignok mange år tilbake, men 
vi har både hørt og sette resultatet. Mange med meg 
kjenner til brannen i Ålesund. Husene rundt om brant 
ned til grunnen, men der bønnefolket bodde, brant det 
ikke. Huset står som en attraksjon den dag i dag. Jeg 
har selv vært og sett det. Kunne det være mulig på 
nytt igjen!!??

La meg så ta deg med til Bryne og ei søster som i alle år, 
helt fra Moshe Ben Shmuels tid, har vært engasjert i Eita- 
nim. Jeg sendte melding og bilde fra den voldsomme 
brannen som herjet rundt Eitanim. Dette resulterte 
selvfølgelig i at hun gikk inn i bønn. På natten drømte 
hun om Eitanim, forteller hun. Hun så i drømmen at 
Herren bøyde seg ned over området og blåste med sin 
pust over området. Hun skjønte – jeg har ingenting å 
frykte – Herren har kontrollen. Dette synes jeg er en 
mektige ting å få fortalt. Det forteller oss at «Han sover 
ikke og slumrer ikke, Israels vokter». 

Skriftordet fra Jes.54:17 kommer til meg: «Ingen av de 
våpen som blir smidd mot deg, skal ha fremgang, og 
hver tunge som går i rette med deg skal du få domfelt». 
Fienden, hvem det nå enn måtte være, tenkte han skulle  
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ødelegge for Israel, men Herren ville det annerledes! 
Gud viser på nytt igjen sin allmakt og beskyttelse! Det 
var nok hans beskyttelse og undergjørende makt som 
David tenkte på når han så flott og poetisk utformet 
Herrens bevarende makt og sier: «Herren er min hyrde,  
jeg mangler ingen ting». Uansett forhold så kunne han 
«ligge i grønne enger,» og finne hvile for sin sjel. Slik er 
det med Israels Gud.

Men Israel kan ikke legge seg ned å «sove». Om ikke 
fienden klarte å nå sine overordnede mål med dette, gir 
de seg ikke. Det kommer nye angrep. Det står om Jesus, 
da han hadde bestått sin store kamp med djevelen, før 
han skulle inn i offentlig tjeneste, - «Da djevelen hadde 
fullført hele fristelsen, gikk han bort fra ham inntil en 
laglig tid». Og vi vet – de angriper jødene og landet – 
det er det samme som de retter sin kamp mot Messias. 
Kamptaktikken er den samme – de prøver seg igjen og igjen. 

I denne forbindelse registrerer vi at det har vært angrep på 
angrep. Noen ganger er det direkte gjennom konven-
sjonelle våpen, andre ganger er det med ødeleggende 
ild, lansert med brannballonger. Angrepene kommer 
forfra og bakfra, men Israel får gang på gang erfare: 
«Forfra og bakfra omgir du meg,»(Salme 139:5)

Så hva blir det neste?

Stiger vi litt høyere opp og får et videre perspektiv på 
begivenhetenes gang, er det interessante, men skumle 
ting som er under oppseiling. De siste dagers hendelser 
gir oss frysninger på ryggen. Og ett spørsmål utkrystal-
liserer seg: Hva med Israel i denne sammenheng. For 
Amerika har snart utspilt sin rolle som respektert stor-
makt. Natoalliansen har nettopp gått på en gedigen smell 
i Afganistan. Taliban jubler, og blir tiljublet. Av hvem? Av 
Hamas og sine sympatisører. Her kan vi nevne Jhi’had, 
hellig krig, Tyrkia, Syria, Iran, Hizbollah. Hvorfor «vant» 
Taliban slaget i Afganistan? ble det spurt om til en    
ekspert nylig. Svaret var at – de har et helt annet for-
hold til krigføring enn vesten. De tenker mye mer lang-
siktig og har en helt annen strategi. Dette forstår ikke 
Nato, ble det sagt. 

Det er dette, som etter all sansynlighet, vil seile opp 
som forløperen for den krig som er under oppseiling i 
nærmeste fremtid. Men hva skal de så angripe? Vi finner 
det selvfølgelig i Ezekiel 39! Uten å være alt for bom-
bastisk tror jeg at vi ser, akkurat i disse dager, konturene
 av det som vil gå til angrep mot Israel. Det er ikke til-
feldigheter det som nettopp har skjedd. Det kan du 
være sikker på. Og rakettene fra Hamas blir bare «blå-
bær» i forhold til det som ventes. «Men, Han slumrer 
ikke, og sover ikke, Israels vokter»!!!
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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 å 
bruke VIPPS.

VIPPS oss på
#508516



POLITIBETJENTER FÅR ÆRESMEDALJE FOR DRISTIG OPPDRAG

«Vi sa det var over»: Sykehus-
personalet ser tilbake på en 
dramatisk redningsaksjon da 
flammene nærmet seg
THE TIMES OF ISRAEL v/Michael Bachner
Bildene er gjengitt med tillatelse. 
Etter evakuering av Eitanim, under den store 
skogbrannen, møter de ansatte politifolkene som 
risikerte livet for å redde dem og beskrive sin  
desperasjon: «Det var ingenting vi kunne gjøre»

For de 150 sykehuspasientene og de ansatte som så 
flammene som nærmet seg, virket alt tapt. De skog-
kledde omgivelsene til den psykiatriske institusjonen i 
åsene utenfor Jerusalem, er vanligvis et rolig tilflukts-
sted fra omverdenen, men hadde nå blitt en kiste. 
Med mindre redningsstyrker på en eller annen måte 
fant en vei til dem gjennom de ruvende flammene 
utenfor, ville snart alle være døde.

«Ingen ord kan virkelig beskrive katastrofen og krigen 
vi faktisk var i», forteller den sykehusansatte Amira 
Ibrahim. ”Alt vi kunne gjøre i det øyeblikket var å løfte 
våre hender mot himmelen og si: ’Gud, redd oss.’ Det 
var ingenting vi kunne gjøre.”

Mens noen ringte sine kjære for å si et siste farvel, 
gjorde andre det lille de kunne for å prøve og holde 
flammene borte og å opprettholde ro blant pasientene. 
Luftredningsstyrker som prøvde å nå dem, slet med 
å navigere i det kuperte landskapet gjennom røyken.

Folk sa: ”Vi skal si farvel.” Vi stod sammen og sa at nå 
var det over, sier Anat Revach, en annen medarbeider. 
Da vi sa at enten brenner vi opp her eller så tar flam-
mene oss ute på veien - kom telefonsamtalen: «Vi 
evakuerer.»

Den endelige redningen av sykehusets pasienter og 
ansatte kom fra fire politibetjenter som risikerte livet 
sitt for å nå bakketoppen og få gruppen i sikkerhet. 
Dette var fortsatt friskt i minnene til dem som had-
de vært der, da de ble gjenforent noen dager senere 

og kunne fortelle om opplevelsene sine til nyhetene
i Israels Kanal 13. De forteller om den opprivende 
situasjonen de befant seg i søndag kveld, i de tidlige 
stadiene av det som skulle bli en av Israels største 
skogbranner noensinne.

De fire politibetjentene som deltok i redningsaksjonen, 
vil få æresmedaljer fra politimester Kobi Shabtai. Disse 
fire offiserene er kommandør Kobi Yaakobi, sjefs-
overbetjent Dvir Tamim, kommandør Ronen Ovadia 
og overbetjent Munir Bader.

”Jeg vil ikke glemme det øyeblikket da jeg kom inn og 
hun løp til meg, og vi så hverandre i øynene, og det 
var som om jeg fortalte henne, det vil gå bra fra nå 
av. Det var uten et ord,” sa Yaakobi, og forteller om 
møtet med den sykehusansatte. 

Et bilde fra et overvåkningskamera som kanalen 
har fått tilgang til, viser hvor nær flammene var 
sykehusets bygninger, og en trekker øyeblikkelige 
paralleller til Carmel-brannen i Nord-Israel i 2010, 
som drepte 44 mennesker.  

«Jeg så ansatte ringe familiene sine for å ta et siste 
farvel, fordi de så Carmel-katastrofen foran øynene 
sine», sier sykehusansatt Shoshana Abramov.
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I Carmel-brannen ble en vei en dødsfelle for 37 fengsels- 
tjenestekadetter i en buss som ikke kunne gjøre en 
u-sving i tide. Bussjåføren døde også i hendelsen, 
sammen med tre brannmenn og tre politibetjenter, 
som forsøkte å redde den fangede bussen.

Et dronebilde viser at sykehusområdet er det eneste 
stedet i hele området som ikke er brent, og viser 
igjen hvor nære det var i å bli en stor tragedie, som 
kunne ha overgått Carmel-katastrofen.

 

”Tenk deg at du er inne i en sirkel og det brenner 
rundt omkring, og det kommer nærmere og nærmere, 
du hører helikopterene og vet at de ikke kan lande, 
og du kan høre i kommunikasjonsnettverket at bussene 
står nede i bakken og ikke kan kjøre opp,” sa Abramov.

Sykehusansatte Adnan Barhoum fortalte Kanal 13, at 
etter å ha eskortert grupper av pasienter, hjalp han 
en annen lege med å holde flammene borte da både 
sønnen og kona ringte ham. ”Jeg hadde ikke tid til å 
svare dem, jeg var opptatt,” sa han.
 
De ansatte forteller at alle pasientene var samlet 
utenfor og begynte å bevege seg sammen i henhold 
til den skiftende vinden for å unngå røyk og varme. 
Personalet fikk pasientene til å rope ut navnene sine 
for bare å holde dem opptatt og føle at noe ble gjort.
Tidligere denne uken sa Yaakobi at han måtte ta raske 
avgjørelser – noen som gikk imot den offisielle ordren, 
for å få sykehusets ansatte og pasienter i sikkerhet.

– Jeg så en stor flamme her, og vi tenkte på hvordan vi 
skulle komme oss opp dit, sa Yaakobi til Kanal 13, ved 
siden av en vei som fører opp bakken til sykehuset.

Yaakobi tok til slutt beslutningen om å gå inn i den 
tette røyken med sine ansatte, i stedet for å vente 
på en buss som skulle prøve å nå sykehuset for å frakte 
dem ut. Sjåføren forsøkte å navigere i røyken og 
flammene til tross for at han bare kunne se en halv 
meter foran seg.

” Brannen vil nå folket om et minutt. Vi må gjøre alt 
raskt,” fortalte han de andre offiserer gjennom et 
politikommunikasjonsnettverk. ”Jeg får dem ut i biler. 
Jeg venter ikke på noen buss.” 

Yaakobi sa at det var mange skremte sykehuspasienter 
som var stivnet i frykt, og at noen aktivt protesterte 
mot å bli kjørt bort i biler av folk de ikke kjente eller 
stolte på.

”Da de kom, tok hele evakueringen mindre enn fem 
minutter,” sa Abramov, en annen ansatt ved Eitanim. 
– Utrolig å forstå, det var 150 personer. Alle gav alt... 
Dette er det israelske folket, jeg blir tom for ord.

Tamim sa at da han og de andre offiserene kom inn 
på sykehusområdet, var det ild og røyk rundt dem. 
De gikk raskt gjennom sykehuset og brøt opp dør 
etter dør for å sikre at ingen ble etterlatt.

Politisjefen beordret gjentatte ganger ham og de andre 
om å dra umiddelbart, i frykt for at flammene skulle 
brenne ned hele sykehuset.

”Jeg ba ham om et øyeblikk eller to til før jeg kom ut, 
men da han sa: ’Dvir, du har ikke lenger det øyeblikket, 
forsto jeg at jeg ikke hadde det øyeblikket”.

Til slutt endte brannslukkingsarbeidet og et vegeta-
sjonsfritt område rundt leiren opp med å redde syke-
huset fra å brenne, og det forble stort sett uskadd.

Da brannen var slukket, hadde den enorme skog-
brannen konsumert rundt 25 000 dunams (6 200 
dekar) skog utenfor Jerusalem.

Over 2000 mennesker ble tvunget til å flykte fra flam-
mene. Noen beboere i området mistet sine hjem,  
andre sitt livsverk.

Brann- og rednings-etaten sier at i løpet av den 52 
timer lange kampen konfronterte brannstyrkene syv 
hotspots, og 200 enheter, bestående av 1500 brann-
menn, hadde deltatt i innsatsen, inkludert fire pale- 
stinske enheter.

Brannen var en av de største i landets historie, og 
overgikk det som hittil hadde vært det største i Jerusalem- 
området, i 1995. Det har brent ned store grønne
skogsområder som inkluderer elskede turstier og 
nasjonalparker, inkludert Sataf-stedet og Har Hatayasim.
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Ti uker i Norge er lang tid det, tenkte vi da vi reiste 
hjem 10. juni. Men oi som tiden flyr. Det har vært en 
god sommer med etterlengtet treff av barn, barne-
barn, familie og venner.

Vi startet ferien med å samle familien på en hytte, 
blant annet for å feire vår eldste sønn William som 
hadde fylt 30 år siden sist. Hytten, som egentlig var 
et stort hus, lå ved vannet med egen brygge og til-
gang til båter. Solen skinte fra skyfri himmel hver dag. 
På dagtid badet vi, kjørte båt, grillet og padlet kajakk. 
På kvelden samlet vi oss rundt peisen og praten gikk 
lett. Denne hytteturen gjorde godt for morshjertet 
og farshjertet.

Så gikk ferden videre til Sarons Dal. Der var vi med 
som møtevertleder og vaktleder under stevnet. Så 

herlig å få treffe så mange brødre og søstre i Herren. 
Og i møte etter møte senket Herrens Ånd seg over 
dalen. Herrens Ånd gjestet oss, og vi ble mettet i 
Hans nærvær. Det er stort å møte Gud. 

Det er godt å være hjemme og kjenne på den over-
givelse som bor i så mange nordmenns hjerter. Det 
er mange som tar livet med Jesus på største alvor. 
Det å treffe brødre og søstre i Herren som går helt 
med Gud, er som en vitamininnsprøytning. Fellesskapet 
vi har fått i Kristus er unikt og det må vi bevare. 
Menigheten er en levende organisme som er innstiftet 
av Gud. Dette fellesskapet kan ikke erstattes. Min 
oppfordring for denne høsten er å gå dette fellesskapet 
aktivt i møte. Foren dere i lovsangen og i Ordet, foren 
dere i bønn.

SOMMERHILSEN 
FRA NORGE
Av Ailen Myrli Wisnæs
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Etter sommerstevnet i Sarons Dal reiste vi til Frode’s 
store familie på Karmøy, før vi dro videre til Sverige 
og besøkte gode venner der. Her ble vi påspandert 
en helikoptertur! Dette var utrolig spesielt for meg. 
I Israel har vi hver uke sett og hørt store transport-
helikoptere gå over huset vårt. Jeg har tenkt med 
meg selv at det hadde vært veldig spennende å kunne 
bli med i et helikopter en gang. Og så får vi dette i 
gave i sommer! Gud er vel fantastisk! Han vil fylle alle 
våre behov og ønsker etter sin herlige rikdom! 

Ferien vår avsluttes her i Bamble kommune, hvor min 
kjære søster bor med sin familie. Her har vi feiret min 
søsters bursdag, tatt korona test, gjort vår borger- 
plikt igjennom å forhåndsstemme og handlet inn 
ting og tang som er kjekt å ha med seg til Israel.  

Dagen for hjemreise til Israel er alt i morgen (19. aug).  
Nå har vi endelig alle papirene for innreise på plass. 
Det er et lite lerret å bleke ved hver innreise nå i disse 
korona tider. Når innenriksministeriet i Israel og den 
Israelske ambassaden i Oslo ikke skjønner hverandre, 
og tolker de nye retningslinjene for innreise til Israel 
på ulike måter, ja da er det duket for litt forvirring. 
Men vår kjære David Batut har ikke mistet grepet når 
det kommer til det å få de rette personene på banen. 
Igjennom hans iherdige innsats og våre bønner til 
Gud har Gud igjen vist oss at Han har åpnet en dør 
som ingen kan stenge. Halleluja!

Vi starter også dette året med å være ti dager i karan- 
tene. Vi har naboer som har sagt at de vil komme 
med middag til oss hver dag og bake brød til oss. 
«Vær så snill Ailen, la oss få gjøre dette for dere fordi 
dere er så dyrebare for oss.»  Jeg ble helt satt ut da 
disse ordene ble sendt til meg. Og takknemlig. Og så 
ser jeg at dette oppdraget Gud har kalt oss til berører 
hjerter. Det betyr mye for mange det som vi i felles-
skap gjør igjennom Hjerte for Israel. 

Vi ser veldig frem mot å få ned volontører denne 
høsten. Og kanskje det kan komme noen gjester 
som kan sove på gjesterommene våre. Gleder meg 
til å se at huset fylles opp av mennesker!

Kjenner du at du er kalt til å tjene det Jødiske folket 
så er min oppfordring til deg: Følg kallet ditt. La ikke 
korona-restriksjoner og andre uroligheter i verden 
stoppe deg. Gå inn på vår nettside, fyll ut en søknad 
og ta det første steget på veien. La oss treffes i Jeru-
salem.

Ailen Myrli Wisnæs
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President Donald J. Trumps politikk hjalp med å stabi-
lisere Midt-Østen og korrigere tidligere diplomatiske 
feil. Israel fikk endelig anerkjent Jerusalem som sin 
hovedstad, ambassaden til verdens supermakt ble 
flyttet dit, det strategiske Golan-platået ble aner-
kjent som israelsk territorium, anti-israelske verdens-
organisasjoner mistet støtte, normaliserings- og freds- 
avtaler ble inngått med fire arabiske land og flere 
andre stod for tur. Hvert eneste av disse punktene 
burde være mer enn nok til å kunne vinne Nobels 
Fredspris. Hadde tilsvarende ting blitt gjort for et  
annet land ,hadde man vunnet prisen, uten tvil. 

Det beste for den nye USA-administrasjonen ville 
være å bygge videre på denne suksessen. Urealistiske 
fredsforhandlinger med palestinerne er veldig popu-
lært å støtte i mange vestlige lands utenriksdeparte-
ment. Det har ikke gjort livene mye bedre hverken 
for palestinere eller israelere. Trump og hans rådgivere 
ville heller gå veien om å bygge relasjoner mellom 
israelere og arabere gjennom felles handelsveier og 
økonomiske interesser og sikre transportveier og felles 
industriområder. Det vil også gi mange palestinere 
nye, gode arbeidsplasser.

Media og utenrikseksperter konkurrerte om å fortelle 
oss om hvor forferdelig Trump har vært for USA og ver-
den. Forgjengeren har gjort så store feil, men nå er «alt 
på rett spor» igjen. Et Trump-fiendtlig media vil nok 

gjøre sitt til å presse Biden-administrasjon til å markere 
seg ved å gå i motsatt retning av det Trump gjorde.

I de første ukene av sin presidentperiode ringte Joe 
Biden og snakket med mange utenlandske stats- 
ledere. Israels statsminister var ikke noen prioritet på 
listen denne gangen. Så sterkt mislikt er Trump hos 
mange demokrater, at alle gode relasjoner han hadde 
med andre, risikerer veldig fort å bli problematiske 
for den nye administrasjonen.

Bidens utenriksminister Antony Blinken var aktiv 
i forhandlingene som førte til den katastrofale 
Iran-avtalen for noen år siden. Trump gikk ut av denne 
og blokkerte Irans ambisjoner i Midt-Østen veldig 
med kraftige sanksjoner. Mange av de iranskstøttede 
terrorgruppene som Revolusjonsgarden, Hizbollah, 
Islamsk Jihad, Hamas og andre, fikk kjenne på redu-
serte muligheter på støtte fra den kanten.

Blinken prøver å fremstå som moderat positiv over-
for Israel, men vi har allerede merket oss hans lunken- 
het overfor Trumps anerkjennelse av Israels rett på 
Golan-høydene. «Golan er veldig viktig for Israels 
sikkerhet, men juridiske spørsmål er noe annet. Og 
hvis situasjonen i Syria blir endret, så vil vi se på det».

Den positive dynamikken som ble satt i gang ved 
Israels nylig inngåtte avtaler med fire arabiske land 

Israel, USA og 
verden etter 

Trump
Av Jon Anders Bregård
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Golanhøydene, Adobe Stock

(Emiratene, Bahrain, Sudan og Marokko), står i fare for 
å bli reversert. Mange andre land var på gli til å inngå 
lignende normaliserings- og fredsavtaler med Israel. 
Det åpnet for nye handelsforbindelser, turisme, venn-
skap og kontakt mellom israelere og arabere som få 
hadde drømt om var mulig. Tenk for eksempel på det 
fiendtlige forholdet Sudan har hatt til Israel. Det var 
i Sudans hovedstad Khartoum de arabiske landene 
i 1967 samlet gikk inn for de tre NEI til Israel. Nei til 
fred, nei til anerkjennelse og nei til forhandlinger.

UNRWA og andre israelsfiendtlige verdensorganisa-
sjoner er igjen blitt akseptert av USAs nye admini-
strasjon. UNRWA skal i teorien hjelpe palestinske flykt-
ninger. Målet burde være, som med andre flyktninger 
i verden, å få dem bosatt og integrert i de landene de 
er kommet til. Med denne flyktningegruppen er det 
annerledes. De skal beholdes i en offertilstand som et 
propagandavåpen mot Israel. Når deres nåværende 
vanskelige situasjon fortelles, skal dette liksom være 
Israels historiske og moralske ansvar. Folk har glemt 
at deres opprinnelige flyktningesituasjon ikke var  
Israels skyld. Det var de arabiske landene som gikk til 
krig i 1948, og i tillegg ofte oppfordret sine arabiske  
brødre i Palestina til å flykte, mens armeene skulle gjøre 
jobben med å utslette jødene først. UNRWA støtter 
nå disse flyktningene i deres urealistiske drømmer 
om «retten til retur» til Israel, til byer og landsbyer 
deres besteforeldre og oldeforeldre forlot i 1948.

Med slike negative tendenser fra den nye USA-
politikken er det fare for at Israel igjen vil bli stående 
ganske alene og isolert i verden. På den andre siden 
er Israel en teknologisk supermakt med mye å bidra 
med av nyvinninger som mange arabiske land, afri-
kanske land og stormakter som Kina,India og Brasil 
nok vil se nytteverdien i å ha et positivt forhold til. 
Korona-pandemien og Israels raske vaksinering av 
befolkningen vil også gi Israel en fordel i verden. Man 
kan åpne opp og komme godt i gang lenge før det 
meste av Europa og USA.

Gud vil sørge for sitt folk!
Jon Anders Bregård
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Av pastor i Pinsebevegelsen, Terje Berg

Det profetiske ord er et spennende tema og 
interessant å fordype seg i (2 Pet 1,19-21). 
Men som Peter sier i det tilviste bibelverset, 
«ikke noe profetord i Skriften er gitt til egen 
tydning». Vi må be om Åndens lys over skrift- 
ene. I Pinsebevegelsens testamente etterlot 
pionerene en betydelig arv – den genuine 
interessen for det profetiske ord, Israels folk 
og land og de tegn som skal vise seg i ende- 
tiden.

Jesus var ganske streng med fariseerne da han speilet 
dem i Ordet og tegnene: «Himmelens utseende vet 
dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde» 
(Matt 16,3)!

Kan vi tyde tidenes tegn? Jeg vokste opp i en klassisk 
pinsemenighet på 1960-tallet, og jeg husker med 
glede bibelhelger med fokus på det profetiske ord. 
Forkynnere som Erling Strøm, Sverre Kornmo, Hans 
Svartdahl, Oddvar Nilsen med flere – og min egen 
forstander Magne Tangen – åpenbarte skriftene for 
oss, ved Åndens inspirasjon. Jeg takker Gud for den 
rike forkynnelsen jeg vokste opp med.

Mitt inntrykk er at dette har Pinsebevegelsen ikke 
helt tatt vare på, dessverre. Uvitenheten er stor blant 
pinseungdommen, og blir de ikke ført inn i skriftene 
med tanke på Israel og det profetiske ord og ende-
tidstegnene, vil de politiske strømningene, som ofte 
er motsatt av hva Skriften sier, få stor innflytelse. Det 
er allerede merkbart. 

Derfor er det bra når jeg ser i dagens Korsets Seier 
(19.mars) at pinseforkynner og førstelærer ved Høy-
skolen for ledelse og teologi, Øyvind Gaarder Andersen, 
er svært tydelig med tanke på Israels plass i det pro-
fetiske ord og i det hele tatt det som vedrører ende-
tiden, og det bibelsynet pinsemenighetene har stått 

for. Han kaller artikkelen «Hvordan forholder vi oss 
til Israel i 2021?» I nevnte artikkel er han tydelig, ikke 
bare med tanke på at israelsfolket er utvalgt av Gud, 
men at landløftene til Abraham, Isak og Jakobs etter-
kommere, som er gjentatt gang på gang i Skriften, 
står ved lag. 

Fint å se en av våre yngre forkynnere (37 år) under-
streke Israels plass i Guds frelsesplan, og Israels folk 
og land som et profetisk tegn i vår tid, Maria Torgussen 
Helgerud. Dette har hun nylig skrevet om i Korsets 
Seier og fortalt som gjest i det populære tv-programmet 
«Bergen by night» på Visjon Norge, som ledes av Linn 
Myhr og Bjarte Ystebø. Jeg håper dette er en trend 
som vil bre om seg. Helgerud var frimodig og gikk 
klart i rette med den falske erstatningsteologien, som 
lærer at kirken har overtatt Israels plass. 

Da er det betimelig å stille spørsmålet  - har Gud for-
kastet Israel? Er Israels tid ute? Hadde Israel sin tid, 
kun slik som det står om i loven og profetene, at 
«Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes» 
(Luk 16,16). Nei, nei! Vi lar apostelen Paulus svare, og 
svaret henter vi fra det innskuddet i Romerbrevet (tre 
kapitler) hvor han taler tydelig om Israels folk, jødene. 
«Jeg sier altså: Har da Gud forkastet sitt folk? Langt 
derifra! – Gud har ikke forkastet sitt folk, som han 
forut kjente» (Rom 11,1-2). 

Dette kan ses i sammenheng med det spørsmål som 
ble stilt av apostlene den dagen Jesus dro hjem til sin 
far. Han talte om pinsedagen og profeterte at «dere 
skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager 
heretter» (Apg 1,5). Spørsmålet var da slik: «Herre, er 
det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel» (Apg 
1,6)? Et meget betimelig spørsmål. Nå var Messias̀  
virketid over, og riket var jo ikke reist! Jesus hadde 
lært dem å be, «komme ditt rike» (Matt 6,10). Men 
de hadde ennå ikke fått bønnesvar med tanke på  
Israels gjenreisning, slik profetene skildrer i Det gamle 
testamente. 

ISRAEL ER IKKE 
FORKASTET AV GUD
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Dersom kirken hadde overtatt løftene til Israel, hadde 
Jesus helt sikkert ved dette tilfelle benyttet 
anledningen til å si ifra, men det motsatte skjer! Han 
bekrefter «tider eller timer som Faderen har fastsatt 
av sin egen makt» (Apg 1,7). Altså, Gud har fastsatt en 
tid for Israels gjenreisning i henhold til det profetiske 
ord. Dette kommer enda klarere fram i Peters preken 
etter helbredelsesunderet som skjedde med den 
lamme mannen ved «Den fagre tempeldør» (Apg 
3,10). Han talte om at Gud «forut forkynte ved alle 
profetenes munn at hans Messias skulle lide» (3,18). 
Deretter skulle det «komme tider med fornyelse og 
trøst fra Herrens åsyn» før han kunne «sende den 
Messias som forut er utkåret for dere (jødene)» (3,20). 

Så kommer  det oppsiktsvekkende, det sterke, det 
klare utsagnet i Peters preken: «ham (Messias) som 
himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir 
gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige 
profeters munn fra eldgamle dager av» (3,21).  For-
skjellige aspekter ved dette løftet er framholdt mange 
steder i Det gamle testamente, og Peter fortsetter sin 
profetiske tirade: «Alle profetene fra Samuel av og 
senere, så mange som har talt, har også forkynt om 
disse dager» (3,24). Jeg gjorde faktisk en gjennom-
gang av «alle profetene fra Samuel av» - det vil si 
til og med Malaki, og fant at dette faktisk er tilfelle, 
selvfølgelig ingen overraskelse når Bibelen sier det! 
Skriften tåler å bli etterprøvd, det er Guds sanne og 
rettferdige ord!

Israel, som var uten land i 1878 år (70 – 1948) har 
fått landet sitt igjen i vår tid, etter annen verdenskrig. 
Tegnet er uimotsigelig! 

På apostelmøtet i Jerusalem kom Guds Ånd over  
Jakob og han sier: «Brødre, hør på meg» (Apg 15,13)! 
Han setter frelsen for hedningene inn som et profetisk 
tegn, som historien også kan bekrefte, at «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» (15,16). Dette er jo fantastisk, 
men han slutter ikke med dette. Så peker han på det 
som skal skje etter denne profetiske gjenreisningen. 
Dette er «for at resten av menneskene skal søke 
Herren, ja, alle hedningefolkene som mitt navn er 
blitt nevnt over. Så sier Herren, han som gjør det-
te som han har visst fra evighet av» (15,17). Enormt 
sterke ord, hjertet banker i meg, det er Åndens liv 
der inne – min ånd fryder seg i Gud (Luk 1,47) når 
jeg arbeider med hans ord og ser hvordan Ånden
våker over profetiene, så alle kan oppfylles når tiden 
er inne, slik Gud har bestemt.

Nå bærer det raskt inn i apokalypsen – Johannes̀  
åpenbaring og fullførelsen og oppfyllelsen av det 
profetiske ord (Åp 1,1-3). Men vær sikker – når det 
gjelder Israel. Det er profetordet Jakob referer til, og 
han sier: «Og med dette stemmer profetenes ord 
overens, som det står skrevet» (15,16). Og hva sier 
profeten Amos, som han henviser til, med tanke på 
gjenopprettelsen av Israel? Jo, disse enorme ordene: 
«På den dagen vil jeg reise opp igjen Davids falne 
hytte – Jeg vil bygge den opp som i gamle dager .  
– Og jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangen-
skap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene og 
bo der og plante vingårder og drikke deres vin, og de 
skal dyrke opp hager og ete deres frukt. Jeg vil plante 
dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp 
av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din 
Gud» (Am 9,11-15).

Ser du hvordan profetiene stemmer overens med 
Guds plan og vår tid? Fantastisk, vil jeg si.

Og til slutt, så det er klart. Dette er Guds vei med 
 Israel og hedningene inntil det fullkomne kommer, 
og det er uttrykt i pakten Gud gjorde med Abram: 
«Og i deg skal alle jordens slekter velsignes» (1 Mos 
12,3).
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MENIGHETEN 
I JERUSALEM OG 
DENS HISTORIE

DEL 2

FADER VÅR
Det var her på Oljeberget at han lærte sine disipler 
å be Fader Vår, og det var herfra han forlot denne 
verden og dro tilbake til sin Far i himmelen. Straks etter 
Jesu død og oppstandelse, begynte de første kristne å 
samles i hemmelighet for å minnes hans himmelfart 
ved en liten grotte på Oljeberget. 

Senere utstedte keiser Konstantin den store et dekret 
hvor han ga frihet for alle kristne i Romerriket, så de 
kunne praktisere sin tro uhindret. Dette skjedde i 313 
og gjorde det mulig for alle kristne i riket å tilbe uten 
frykt for represalier. 

På tiden da pilgrimen Egeria gjorde sin reise til Jerusa-
lem i 384, hadde stedet for messianske samlinger blitt 
flyttet til det nåværende stedet, et stykke opp og bort 
fra grotten hvor de troende hadde samlet seg tidligere. 

Den hellige Helena, mor til Konstantin, besøkte det 
hellige land på en pilegrimsreise i tiden mellom 326 
og 328. I løpet av denne reisen identifiserte hun to 
steder på Oljeberget som sto i relasjon til Jesu liv. Det 
første var stedet for hans himmelfart og en grotte i 
nærheten hvor Herren lærte sine disipler å be Fader 
Vår. Da hun kom tilbake til Rom, bestemte hun at det 
skulle bygges to helligdommer på disse stedene.

Det forunderlige er at domen bygget over stedet for 
himmelfarten, er i dag ivaretatt av muslimer. Dette kan 
virke underlig, men en skal huske at i Koranen fortelles 
at Jesus ikke døde på korset, men for levende opp til 
himmelen. 

Her er stedet som du kan se på bildet. Det er synd 
at tusener av pilgrimer og turister som har stått på 
utkikkspunktet på Oljeberget og sett ut over Jerusa-
lem, har stått med ryggen til dette høyst interessante 
minnes- merke, bare noen hundre meter bak dem.

Av Torolf Karlsen
Del 2 av 2, del 2

Domen over stedet hvor Jesus for opp til himmelen
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KIRKEN I JERUSALEM ETTER ÅR 70.
Vi har sett hvordan Jerusalem-menigheten kom tilbake 
fra Pella og valgte en ny biskop, Simeon, sønn av Klopas, 
som var Jesu onkel.  Den jødiske staten var i sjokk. 

Ut av de 3 millioner jøder som kom til høytiden i Jeru-
salem, ble 1 100 000 drept i krigen. Templet var øde-
lagt, og Jerusalem lå i ruiner. Tusener av jøder var tatt 
til fange og sendt til galeiene eller ble offer for ville dyr 
i romerske sirkus. Jesu ord gikk i oppfyllelse.

- De skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle 
folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger 
inntil hedningefolkenes tider er til ende. Luk 21:22 NB

Midt i denne elendigheten sto den messianske menig-
heten frem med budskapet om Jesus. Eusebius forteller 
oss om en tid hvor mange, både jøder og grekere, fikk 
oppleve frelsen. 

Apostlene var ikke lenger i Jerusalem, men var reist 
på misjonsoppdrag både i Romerriket og utenfor 
imperiet. Men de som var ledere, holdt seg fremdeles 
til apostlenes lære og bevarte troen. Evangeliene 
var nå i utvikling og begynte å bli spredt ut til andre 
menigheter. Det samme var noen av apostlenes brever. 
Mange menigheter av hedningene var blitt grunnlagt 
i diasporaen. Vi finner at Paulus var aktiv i sin misjons-
gjerning, likeså Peter og andre, og tusener små og store 
menigheter ble grunnlagt i tiden etter Jerusalems øde-
leggelse.

Umiddelbart etter krigen var Vespasian blitt utnevnt 
til keiser etter Nero, og Titus, hans sønn, drog tilbake til 
Rom i triumf med sine legioner. Men en ny kraft og en 
ny tro var i ferd med å gjennomtrenge det Romerske 
Imperium. Ut fra Jerusalem-menigheten fødtes stadig 
nye menigheter over hele riket.

JERUSALEM-MENIGHETEN ETTER ÅR 132
Vi må ta et langt hopp i tid og vi passerer år 100 og 
går mot 130 e.Kr. Jerusalem-menigheten har bestått 
mange prøver, og tusener har blitt frelst. Apostlene er 
for lengst borte, de fleste av dem har blitt martyrer. En 
lang rekke av tilsynsmenn har ledet menigheten, og 
det har vært fred. 

Men et nytt opprør mot Rom begynner å ta form. 
Denne gangen ledet av en jøde, en svikefull person 
som sier han er kommet ned fra himmelen for å lede 
jødene i et nytt opprør mot romerne. Hans navn er 
Simon bar Kokhba. Han ledet dette opprøret. Dette 
opprøret begynte i det stille og vokste seg sterkere .

Hadrian var nå blitt keiser. I hans fravær begynte jødene 
å samle seg for å drive geriljakrig. De inntok mange 

byer for å gjøre dem om til sikre byer ved å bygge 
høye murer rundt dem, så de kunne motstå angrep de 
visste ville komme. 

Jerusalem ble også gjenoppbygget, og murene rundt 
byen satt i stand. I året 132 begynte opprøret for fullt 
under Simon bar Kokhba. Mange jøder kom fra om-
råder langt borte, og mange fremmede sluttet seg 
også til opprøret. Hadrian sendte to av sine beste 
generaler til Juda for å slå ned opprøret, men de ble 
slått av Bar Kokhba.

Hadrian sendte nå sin beste general fra Storbritannia, 
Julius Severus. For å gjøre en lang historie kort, ble 
opprøret slått ned, og Simon bar Kokhba ble drept. 
Titusener av jøder hadde igjen lidt døden på grunn 
av krig og hunger. Romerne hadde igjen beseiret den 
jødiske nasjonen.

JERUSALEMS TOTALE ØDELEGGELSE
Denne gangen var det endelig slutt på jødestaten.  
Keiser Hadrian jevnet Jerusalem med jorden og gav 
byen navnet AELIA CAPITOLINA. Israels land, Judea, ble 
fra nå av kalt PALESTINA, et ord som minnet om jøde-
nes store fiende, filistrene. Ingen jøder fikk lenger bo 
i byen. Jerusalem ble en stad for hedninger, som fritt 
fikk utfolde seg i den hellige byen. 

Hadrian forbød jødene å omskjære sine guttebarn. 
Det var forbudt å eie eller å lese Tora-en. 

Å holde Sabbaten var forbudt, og alle synagoger ble 
stengt. Keiser Hadrian hatet alt jødisk, og en forfølgelses-
tid mot religiøse jøder tok til i det romerske imperium. 

På den tiden opphørte Jerusalem-menigheten. Ingen 
av de jødiske messias-troende fikk oppholde seg i  
Jerusalem. Men menigheten fortsatte likevel, men 
med andre ikke-jødiske ledere. 

Det vil ta for langt å fortsette her, men vi kan se at Gud 
så til sitt folk, og i 100 år eksisterte den jødisk-messi-
anske menigheten i Jerusalem på tross av store om-
veltninger og nød for den jødiske nasjonen.

JØDENE VENDER TILBAKE TIL JERUSALEM
Vi er alle klar over at profetordet forutsier at imot  
endens tid skal det jødiske folket vende tilbake til sitt 
gamle land og sin by Jerusalem. Det har alltid bodd  
jøder i Israel og alltid vært jøder i den hellige byen 
Jerusalem. Selv under vanskelige tider med krig og 
forfølgelse, har jødene holdt ut i sitt land. Men i disse 
tider har de aldri igjen vært herrer i sitt eget land.
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- Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle 
landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land. Og 
jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra 
alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder 
vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny 
ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres 
kjød og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd vil jeg gi inne i dere, 
og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder 
mine lover og gjør etter dem. Dere skal bo i det landet jeg 
ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være 
deres Gud. Esek 36:24-28

DERES GJENOPPRETTELSE SOM NASJON
Men i 1948, den 14. mai, ble Israel gjenopprettet og ble 
født på én dag.

- Før hun var i barnsnød, har hun født. Før veene kom 
over henne, har hun født et guttebarn til verden. Hvem 
har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land 
til verden på én dag, eller blir et folk født på én gang? For 
Sion har vært i barnsnød, og med det samme har hun 
født sine sønner. Jes 66:7-8

Etter 2000 år i landflyktighet har Israels barn, sønner 
og døtre nå kommet hjem til sitt eget land. Gud Herren 
har samlet dem i deres fedres land, og andre og store 
hendelser venter nå på det jødiske folket.

Herren gav løfter til Abraham og ville velsigne ham. 
Men ikke bare Abraham og hans etterkommere skulle 
velsignes. Også alle hedningefolkene skulle velsignet i 
hans ætt, som er Kristus.

- Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra 
din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise 
deg! Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg 
og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg 
vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner 
deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter 
velsignes. 1Mos 12:1-3

- Abraham skal jo bli et stort og mektig folk, og i ham 
skal alle jordens folk velsignes. 1Mos 18:18

- Dere er barn av profetene og av den pakten som Gud 
gjorde med våre fedre, da han sa til Abraham: Og i din 
ætt skal alle jordens slekter velsignes. Apg 3:25

- Da Skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør 
hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium 
for Abraham: I deg skal alle folk velsignes. Gal 3:8

VELSIGNELSE OVER HELE MENNESKEHETEN
Vi ser altså at vi alle, være seg jøder eller grekere, har 
del i Abraham og hans løfter. Ennå har ikke hele fylden 
av denne velsignelsen blitt oppfylt, men gradvis og i 
henhold til den eskatologiske utviklingen, har òg vel-
signelsen kommet over oss.

Akkurat nå er Israel satt til side, og forherdelsen er delvis 
kommet over dem. I mellomtiden blir hedningefolkene 
velsignet, og de som tar imot Ordet om Kristus, blir 
Guds menighet på jorden, de kalte.

- For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om 
dette mysteriet – for at dere ikke skal anse dere selv for 
kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil 
hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel 
bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren 
komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Og 
dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort deres 
synder. Rom 11:25-27

Etter at menigheten er bortrykket fra jorden, vender 
Gud seg atter til Israels, sitt eiendomsfolk, og de skal 
oppleve frelsen. Gud angrer ikke på sitt løfte til fedrene.
- For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall.  
Rom 11:29



Tidslinjen fra Judas fangenskap i Babylon til 
staten Israels gjenopprettelse
Fins det en profetisk tidslinje som forutsier når tid staten Israel vil bli gjenopprettet i moderne tid? Det gjør  
faktisk det, og vi vil her vise hvordan dette regnestykke ser ut.

 - Så skal du legge deg på din venstre side og legge Israels-folkets misgjerninger på den! I så mange dager som du 
ligger på den siden, skal du bære deres misgjerning. Deres misgjerningsår gjør jeg til like mange dager for deg, tre 
hundre og nitti dager. Så lenge skal du bære Israels-folkets misgjerning. Når du så er kommet til ende med dem, skal 
du annen gang legge deg ned, du skal legge deg på din høyre side og bære Juda-folkets misgjerning. I førti dager, én 
dag for hvert år, vil jeg la deg bære den. Esek 4:4-6

• Israel var utenfor Guds velsignelsessone i 390 år, og Esekiel skulle symbolsk bekrefte dette ved å legge seg  
 på den ene siden i 390 dager. 
• Juda hadde vært utenfor Guds velsignelsessone i 40 år, og Esekiel skulle legge seg på sin andre siden i 40  
 dager. Til sammen utgjør dette 430 dager = det samme som 430 år - ett år for hver dag.
• Trekk fra 70 år i Babylon i denne straffeperioden og du står igjen med 360 år.

Viktig skriftsted:
- Men dersom dere ikke lyder meg og ikke holder alle disse bud, dersom dere forakter mine forskrifter, og dersom dere 
forkaster mine lover, så dere ikke holder alle mine bud, men bryter min pakt, da vil også jeg gjøre slik mot dere: Jeg vil 
hjemsøke dere med redsler, med sott som tærer og feber som brenner, så deres øyne slokner og sjelen tæres bort. Til 
ingen nytte skal dere så deres utsæd, deres fiender skal ete den. Jeg vil sette mitt åsyn mot dere, og deres fiender skal 
slå dere. De som hater dere, skal herske over dere. Og dere skal flykte selv om ingen forfølger dere. Dersom dere enda 
ikke lyder meg, da vil jeg tukte dere sju ganger mer for deres synder. 3Mos 26:14-18

Gud sier han vil tukte Israel sju ganger mer for deres synder dersom de ikke lyder ham. 
Dette gir oss en utregning slik: 360 år x 7 = 2520 år. 

En omregning:
Vi må huske at dette er jødisk/bibelsk tidsregning hvor hvert år har 360 dager.
La oss regne om disse årene til kalender-dager på denne måten:

2520 år x 360 dager = 907 200 dager (etter jødiske tidsregning).

Regnestykket fortsetter:
907 200 dager: 365,25 dager i en Juliansk kalender = 2483 kalenderår 

Viktig hendelse:
Kong Kyros av Persia inntok Babylon og drepte visekongen Belsasar. (Dan. 5:30)
Kyros var utsett av Gud til å sette Juda-folket fri og gi dem tillatelse til å vende tilbake til Jerusalem og bygge opp 
igjen templet. (Jes 44:28) Denne frigivelsen ble gitt 3. august 537 f.Kr.

Regnestykket ser slik ut:
Straffetiden etter Julian kalender-år  2483 år
- Året for Kyros befaling om jødenes frigjøring  537 år

= tiden i moderne tidsregning etter Kristus Året 1946
+ ett helt år mellom 1 før Kristus til år 1 etter Kristus  1 år
= 3. august 1947 Året 1947

+ dager mellom 3. august – 14. mai = 285 dager som fører til*  14. mai 1948

*= Denne dato ble staten Israel proklamert som fri nasjon for alle jøder 

15
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TREENIGHET I GT
Gregor av Nazianz, kirkefader som levde 329 – cirka 
390, og var en særlig kjent forsvarer av treenig-
heten, har kommentert at de i GT var opptatt av å 
slå fast monoteismen: «Det var GTs oppgave å hamre 
fast monoteismen, og det hadde vært farlig å tale 
om flere i Én før denne oppgaven var fullført.» På 
tross av dette finnes det mange skriftsteder i GT som 
omhandler treenigheten ved å omtale Menneske-
sønnen (Dan.7,13) – Messias (Mika 5,1) – Visdom 
(ordspg.8,22-31). Både i Messiassalmene 2, 7og12 og 
89,27-28 møter vi Messias som Guds Sønn. Og i Es.9,6: 
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.

Går vi videre så finner vi Den Hellige Ånd mange steder 
i GT. Og Han er altså allerede i 1Mos.1,2: Og Guds Ånd 
svevet over vannene. I GT omtales han mest som 
Herrens Ånd eller Ånden. Og vi finner Ham gjentatte 
ganger, bl.a. 9 ganger i profeten Esekiel. Og så vi møter 
treenigheten flere steder i GT, bl.a. i Messiasprofetien 
i Es.11,1-2: Men en kvist (Jesus Kristus) skal skyte frem av 
Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. 
Og Herrens Ånd skal hvile over ham – visdoms og for-

stands Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunn-
skap om Herren og frykt for Ham. I disse to versene 
møter vi Gud Fader, Jesus Kristus og Den Hellige Ånd!

Mange teologer/bibelforskere mener også at da 3 
menn kom til Abraham i 1Mos.18, så er dette Gud  
Fader, Sønnen og Den Hellige Ånd. V.2: Han (Abraham) 
løftet sine øyne, og se, tre menn sto foran ham. Da han 
så dem løp han dem i møte fra teltdøren, bøyde seg til 
jorden og sa: Herre … Denne gangen var det varslet 
om løftessønnen som skulle bringes, og det er ikke 
vanskelig å forstå at alle 3 måtte være der da! Og 
da de gikk videre fulgte Abraham dem, og på veien 
snakket Herren med ham om Sodoma og Gomorra.

LÆRE UTEN TREENIGHET
Det finnes retninger innen religion som har en helt 
annen lære på dette. En retning sier: Gud er Gud i GT, 
Jesus er Gud i NT og DHÅ er Gud i vår tid. Dette er 
selvfølgelig like feil i dag som det alltid har vært.

«Jesus alene-læren» ligner veldig mye på andre ret-
ningers lære om treenighet, og denne læren sier 

Av Gunnar Harkestad

Bibelens lære 
om treenighet

DEL 2



17

bl.a. at hvis man er døpt i «Faderens, Sønnens og 
Den Hellige Ånds navn» så er det en ubibelsk dåp. 
Man skal kun døpes i Jesu navn. Dermed blir folk 
som er døpt med dåp i treenighetens navn døpt 
på nytt i Jesu navn. Vi kan slå fast at Skriften ikke har en 
direkteutformet dåpslære, men vi finner dåpslæren
ved sammensetning av flere skriftsteder, men vi 
må holde fast på Jesu ord i Mat.28,19: … idet dere 
døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds 
navn, … Sammenhengen i Skriften tilsier at man  
døper «Til Kristus» I Faderens, Sønnens og Den Hellige 
Ånds navn!

Ikke-trinitariske retninger (som ikke tror på treenig-
heten) i Norge har til sammen ca 21 menigheter, hvor 
mange medlemmer det er har det vært vanskelig å 
finne svar på. Men en av de tre retningene som er i 
Norge har ca 200 medlemmer.

TREENIGHET I NT
Fra Illustrert Bibelleksikon kan vi hente følgende: 
«Når de tre personene i guddommen nevnes i vanlig 
rekkefølge, er det heller ikke for å markere at den ene er 
til før den annen, eller for å tilkjennegi over- eller under-
ordning. Men det er for å angi den faktiske rekkefølge i 
åpenbaringshistorien: Faderen i skapelsen, Sønnen ved 
Jesus og Ånden da den første menighet ble til. Faderen 
har skapt alt, 1Kor.8,6. Han sender Sønnen, Gal.4,4. Han 
sender også Ånden, Gal.4,6.»

JESUS OG TREENIGHETEN
Ved Jesu dåp møter vi treenigheten: Johannes døper 
Jesus, Den Hellige Ånd kommer over Ham i en dues 
skikkelse og Faderen taler fra Himmelen. Så allerede i 
starten av Jesu virksomhet var treenigheten til stede!
På forklarelsens berg møter vi både Faderen og Jesus. 
Faderen sier fra skyen, Mark.9, at «Dette er min Sønn 
den elskede. Hør Ham!»

I NT møter vi en mengde skriftsteder og sammen- 
stillinger som viser 3 personer – også kalt triniteten. 
Allerede i Luk.1,35 finner vi treenigheten: «Den Hellige 
Ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal 
overskygge deg. Derfor skal det hellige som blir født, 
kalles Guds Sønn.»

I evangeliene møter vi gang på gang Jesus som taler 
om Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Ikke minst 
finner vi dette i Jesu avskjedstale til disiplene i Joh. 
14, 15 og 16. F.eks. 15,26: Når talsmannen kommer, 
Han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens 
Ånd som utgår fra Faderen, da skal Han vitne om meg, 
og 16,13-15: Men når Han kommer, sannhetens Ånd 

kommer, skal Han veilede dere til hele sannheten. … 
Han skal herliggjøre meg … Alt det Faderen har er mitt.  
Jesus taler om en person, Talsmannen. Og det er viktig 
å holde fast på at Den Hellige Ånd er en reell person 
i guddommen. 

Misjonsbefalingen er lynende klar på treenigheten 
når Jesus sier i Mat.28,19: Gå derfor ut og gjør alle folke- 
slag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og 
Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Det hevdes at det 
i Ap.gj. bare finnes dåp i Jesu navn, og det er riktig, 
2,38 og 8,16. Både her og andre steder hvor dette 
kommer frem, er det ikke tale om læreutsagn, men 
om fri forkynnelse ledet ved Den Hellige Ånd. Hele  
tiden er det nødvendig å se sammenhengen i Skriften.  

BREVLITTERATUREN OG TREENIGHETEN
I brevlitteraturen er Paulus nøye med undervisningen
av treenigheten. Dette kommer særlig frem i 
velsignelses-ønskene, spesielt i 2Kor13,13: Herren Jesu 
Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds sam-
funn være med dere alle.

Ef.4,4-6: … én Ånd … én Herre, én tro, én dåp … én Gud 
og alles Far …

I 1Kor.12,4-6 kommer Paulus inn på treenigheten når 
det gjelder hvem som gir de åndelige nådegavene: 
Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme. 
Det er forskjell på tjeneste, men Herren er den samme. 
Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den 
samme, Han som virker alt i alle.

Det blir for mye å ta med alle skriftsteder her, men 
det som er klart er at hele NT er fortrolig med 
treenighetslæren. Denne gjennomtrenger Skriftene i 
langt større grad enn man finner ved en overflatisk 
lesning. Treenigheten forekommer ikke bare her og 
der i NT, men alle skriftene er gjennomtrengt av den!

AVSLUTNING
Vi kan til slutt fastslå at Treenighetslæren er Bibelens 
lære om Gud Fader, Sønnen Jesus Kristus og Den  
Hellige Ånd.

Gunnar Harkestad

Kilder:
Bibelen – Norsk Bibel 1988
Illustrert Bibelleksikon
Wikipedia
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I dag har jeg mange tanker 
i hodet når jeg skal skrive 
lederartikkelen til dere som 
leser bladet vårt, og som 
støtter arbeidet til 
Hjerte for Israel.

Jeg ønsker å ta den siste hendelsen først, og det 
er den store skogbrannen som oppstod i området 
rundt sykehuset Eitanim søndag 15. august. Bildene
vi fikk av brannen som var under utvikling, fikk 
oss til å reagere raskt. Vi sendte ut opprop om 
inderlig bønn til Gud om beskyttelse over pasientene, 
sykehuset og bygningene. Vi sendte bønneropet på 
e-post, Facebook og nettsiden vår, og mange ringte 
rundt til venner og bekjente for å danne en bønne-
lenke. Vi stod nå i reell fare for å miste alt som vi har 
bygd opp på Eitanim.

Det er en kjennsgjerning at Hjerte for Israel har lagt 
ned veldig mye arbeid på sykehuset Eitanim. Som 
mange av dere kjenner til, er de fleste hus i Israel 
bygd i stein eller betong, men da de norske volon-
tørene kom for første gang i 1997, startet vi opp med 
å bygge i tre. Det er jo det vi i Norge er mest vant til, 
og på Eitanim ble dette oppfattet som veldig flott og 
eksklusivt.

Gjennom årene har vi bygd mange skyggetak, le-
vegger, røykerom, bord og benker. Alt sammen i tre. 
Vi har også hatt ansvaret for å bygge fem nye hus 
fra grunnmur og opp. Her kan nevnes Beit Miriam, 
en laftet tømmerhytte som vi fikk i gave fra Moshe 
Ben Shmuel,  arbeidstreningssenter som stod ferdig 

i 2004, gymsal med trimrom som stod ferdig i 2006, 
tak over svømmebassenget som stod ferdig 2008 og 
pårørendehuset som stod ferdig i 2018. Alt dette stod 
i fare for å bli tatt av flammenes rov. 

Jeg sov dårlig natt til mandag når jeg visste at brannen 
ikke var under kontroll. Vi hadde fått informasjon om 
at alle pasientene var evakuert og var i god behold. 
Men bygningene oppe på Eitanim, hva med dem? 
Gleden var derfor stor da vi sent mandag kveld fikk 
beskjed om at ingen hus var skadet i brannen. 

Da jeg fikk se dronebildet av brannområdet, frydet 
min ånd seg. Gud hadde svart så konkret på bønn 
at jeg ble helt målløs. Ikke en ting inne på sykehus-
området var berørt av brannen. Flammene hadde 
stoppet ved grensen til sykehuset på alle kanter. 
Sykehuset ligger på en fjelltopp, og det er kun Guds 
hånd som kunne holdt flammene i sjakk. Tenk at alt 
det arbeidet som vi har lagt ned fremdeles skal få 
være til velsignelse for pasientene og de ansatte på 
Eitanim! GUD ER GOD!

Takk til dere alle som var med og bad! Vi har en stor Gud.

Vårt årlige stevne på Gvarv ble også i år avlyst på grunn 
av korona-pandemien. Mange av oss har nok savnet 
stevnet og den møteplassen det har vært for oss 
Israelsvenner. Vi i styret bestemte oss for å arrangere 
et digitalt stevne som ble vist på våre nettsider. 

Stevnet ble lagt ut helgen 13. og 14. august. Her finner
du informasjon om arbeidet vårt, hilsener, intervjuer 
med mange spennende personer, tale og sang. Det 
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kan ikke sammenlignes med et fysisk stevne, men 
det ble et veldig godt alternativ når vi ikke kan samles
fysisk. Takk til dere som jobbet med dette! Jeg vet 
dere har lagt ned mange timers arbeid. Hvis du enda 
ikke har sett stevnet, er det fortsatt tilgjengelig på 
våre nettsider. 

I skrivende stund sitter vårt bestyrerpar, Ailen og Frode,
på flyet til Israel. Vi håper også å sende nye volontører 
som kan hjelpe Frode og Ailen med den store opp-

gaven som Gud har gitt oss i Israel. Koronaen har 
gjort det vanskelig på mange måter, men vi har fire 
personer som er reiser så snart alle papirer er klare. 

Til slutt vil jeg ønske alle en fin høst og samtidig takke
for den hjelpen og støtten som dere er for vårt arbeid.
 
Hilsen Jarle Sortland
Leder, Hjerte for Israel

 ”Det blir digitalt 
stevne i tiden 13.-15.
august . Koble deg til 
vår nettsiden.”

Nyleg vart den siste boka frå Torolf Karlsen ferdig, og 
er no ute for sal. Torolf fortalde at han fekk ei min-
ning frå Den Heilage Ande ein grytidleg morgon at 
han måtte skriva denne boka. Han fekk beskjed om 
at det hasta. Han fekk skrive ferdig manuskriptet før 
han gjekk bort. Så har boka blitt ferdigstilt, eit arbeid 
som har vore gjort med all respekt for forfattaren. 
Inger Karlsen har midt i si eiga sorg teke del i dette.

Boka er ein omfattande gjennomgang av det Bibelen 
lærer om Jesus. Torolf skriv sjølv at han kanskje ikkje 
har fått med alt. Boka er ryddig og systematisk sett 
opp, i 49 kapittel. Desse er samla under hovudover-
skrifter som går kronologisk fram i gjennomgangen. 
Etter fire innleiande kapittel kjem Jesus før all tid, 
Jesus i Det gamle testamentet, Jesus kommer 
til vår verden, Jesu død og oppstandelse, Jesus  
etter oppstandelsen og Jesus i sitt kongedømme, 
før han avsluttar med to korte personlege kapittel.

Til liks med Torolf si forkynning, er boka bibeltru. 
Kjelda for denne boka er Bibelen. Slik skal det vera, 
fordi Bibelen gir sanninga om Jesus. Få har hatt større 
innsikt i Bibelen si lære enn Torolf Karlsen. Denne 
innsikten kjem fram i boka. Ho er ikkje høgttravande 
teoretisk, men klår, godt forståeleg og tydeleg . Denne 
boka eignar seg til personleg studium. Ho kan gjerne 
brukast av bibelgrupper. Det er ei bok ein ikkje blir 
ferdig med. Ein kan ta ho fram igjen og igjen. Ho kan 
òg vera ei kjelde til inspirasjon for predikantar i deira 
arbeid.

Mot slutten av boka skriv Torolf Karlsen: «Jeg møtte 
Jesus til frelse og gjenfødelse som 18-åring. Det ble 
vendepunktet og Jesus har vært hovedpersonen i 
mitt liv. Jeg har skrevet denne boken i håp om at de 
som leser den kan bli grepet av Jesus slik som millioner 
av mennesker har opplevd Jesus.»

Dette er den tredje boka Torolf Karlsen skreiv på under 
to år før han gjekk bort. Den første boka er trykt i to 
opplag. Og det ser ut til at den boka som eg omtalar 
her, må trykkjast i nytt opplag før året er omme. I til-
legg til å skriva boka, har han parallelt omsett henne 
til engelsk. Ho blir brukt ved bibelskular i India no. 
Boka gir grundig innføring i alt som er verdt å vita om 
Jesus. Boka er hermed varmt anbefalt.

Boka kan bestillast hos: sion.oygarden@gmail.com 
eller på tlf 40486278

Historien og sannheten 
om Jesus Kristus
- ein bokomtale av Jon Einar Kvåle
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