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Det jødiske folks tilbakevending til 
landet som de ble forvist fra for nær 
2,000 år siden, er et av historiens 

største mirakler. Det er likeså forbløffende 
som det faktum at hebraiske profeter 
forutså denne tilbakevendingen for mer 
enn 3,000 år siden! 
 
Gud selv bringer det jødiske folk til Israel 
fra hele verden, i full overenstemmelse 
med de mange bibelske profetier om 
dette. Mange av disse profetiene viser 
spesielt til ‘landet i nord’. Dette er i vide 
kretser forstått til å være det tidligere 
Sovjetunionen, fordi Moskva, hovedstaden 
i det tidligere Sovjetunionen, ligger nord 
for Jerusalem. 
 
Denne innsamlingen av folk fra landet i 
nord og fra alle de andre land som jødene 
har blitt spredt til, er kjent som «aliyah», 
et hebraisk ord som betyr ‘å reise opp’, 
‘stige opp’. Når jødene immigrerer til 
Israel gjennomfører de aliyah, fordi de 
‘reiser opp’ til landet som Gud gav dem. 
Kunnskap om de bibelske profetier gir oss 

en forståelse om Guds plan og hensikt 
for det jødiske folk og for de tidene vi nå 
lever i – tiden forut for Messias’ gjenkomst 
til Israel.  
 
Israelittene måtte reise i eksil fra sitt 
land som et resultat av sin ulydighet, 
men mange avsnitt fra de hebraiske 
skrifter (kjent for kristne som Det gamle 
testamentet), skildrer Guds løfter om å 
bringe hans folk tilbake fra nasjonene 
slik at de igjen kan bosette seg i sitt 
eget land.  
 
Hos Esekiel ser vi at aliyah er mye mer 
enn at et folk vender tilbake til sitt gamle 
fedreland; det dreier seg om de mange 
velsignelser Gud bringer, i særdeleshet 
forvandlingen av folkets hjerter fra 
ulydighet til kjærlighet og lydighet. Det 
dreier seg om en gjenopprettelse av både 
hans folk og selve landet.  
 
Esekiel 36 kommer mot slutten av Guds 
profetiske dom mot nabolandene som 
invaderte og ødela Israel.

Guds plan for å bringe det 
jødiske folk tilbake til Israel

Esekiel profeterte i Babylon straks 
etterat kong Nebukadnesar hadde ført 
det jødiske folket fra Judea og inn i 
fangenskap. Tidligere hadde assyrerne 
tatt folket fra de 10 nordligste stammene 
i fangenskap, så nå var landet Israel 
i virkeligheten nesten tømt for folk. 
Esekiel forstod at Gud ville bringe sitt 
folk tilbake fra Babylon til landet, noe 
som var åpenbart for profeten Daniel, 
men han forstod også at Gud talte til 
ham, og gjennom ham, om en mye 
større innsamling – fra alle nasjoner som 
det jødiske folk hadde blitt spredt til.

Denne endelige innsamlingen vil  
bringe ære og pris til Israels Guds 
navn, åpenbare hans trofasthet 
og kjærlighet til sitt eget folk 
overfor den øvrige verden, 
samt vise hans karakter som 
en som holder sine løfter til 
alle tider. 

Vi kan følge den gradvise 
åpenbaring av Guds planer 
og hensikter gjennom dette 

lille heftet. Vi begynner med et 
kort studie av Esekiel 36 og 
følger så dette opp med et 
utvalg av skriftsteder 
som åpenbarer hva 
Gud har sagt om sine 
planer og hensikter for 
sitt utvalgte folk.
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• Vise dem helligheten av hans store navn 
(v.23)

• Hente dem ut av nasjonene (v.24)

• Samle dem fra alle land og bringe dem 
tilbake til deres eget land (v.24)

• Stenke rent vann på dem, slik at de blir 
renset (helliget) (v.25)

• Rense dem fra all urenhet og 
avgudsdyrkelse (v.25)

• Gi dem et nytt hjerte og en ny ånd 
(frelse) (v.26)

• Erstatte deres steinhjerte med et 
kjøtthjerte (omvendelse) (v.26)

• Gi dem sin ånd og gjøre det slik at de 
følger hans forskrifter (v.27)

• Være deres Gud og at de skal være hans 
folk (v.28)

• Befri dem fra deres urenhet (v.29)

• Gi dem en overveldende grøde 
(gjenopprette landets fruktbarhet) (v.29)

• La dem igjen bo i byene og sørge for at 
ruinene blir gjenoppbygget (v.33)

Han vil:

Tiden i eksil var fortjent (Esekiel 36:16–20)

Gjennom profeten taler Gud om sin vrede som følge av folkets oppførsel, hvor de 
tilba avguder og tilsmusset landet. Frukten av denne oppførselen var at folket måtte 
i eksil og ble spredt ut blant nasjonene.

“Menneske, da israelittene bodde i landet sitt, gjorde de det urent med sin ferd 
og sine gjerninger. I mine øyne var det som urenhet ved menstruasjon. Så øste 
jeg ut min harme over dem fordi de utøste blod i landet og gjorde det urent med 
avgudene sine. Jeg spredte dem blant folkeslagene, og de ble strødd ut i landene. 
Jeg dømte dem etter deres ferd og gjerninger.” (v.17–19)

Aliyah er ‘for hans hellige navns skyld’ (Esekiel 36:21–23) 

Kjernen i dette avsnittet viser at Gud gjør dette på grunn av sitt hellige navns 
skyld som har blitt spottet blant nasjonene. I Skriften 
reflekterer et navn en persons karakter, så når Herren 
taler om at han er opptatt av sitt navn, viser han til 
viktigheten av sitt omdømme blant nasjonene. Gjennom 
gjenopprettelsen av det jødiske folk og Israels land, vil 
landene forstå at han er den sanne Gud.  

“Jeg vil hellige mitt store navn, som er vanhelliget  
blant folkeslagene, det som dere vanhelliget blant 
dem. Folkeslagene skal kjenne at jeg er Herren, sier 
Herren Gud, når jeg gjennom dere viser meg hellig for 
øynene på dem.” (v.23)

Den endelige innsamlingen & rensingen  (Esekiel 36:23–33)  

For å understreke viktigheten av denne gjenopprettelsen sier Gud personlig ‘jeg vil’ 
mange ganger i disse versene:

Landet lå øde  (Esekiel 36:1–7) 

For at vi skal kunne forstå Guds hensikter med det jødiske folk, må vi begynne 
med Guds evige pakt med Abraham, hvor han lovet å velsigne hele verden 
gjennom hans slekt og lovet hans etterkommere et eget land hvor de kunne bo. 
Det jødiske folket har ikke noe annet hjemland og Guds løfte står fast til evig tid. 
I våre dager er vi vitne til at landet blir gjenopprettet.

Kapittelet begynner med en kommando fra Gud til Esekiel: “Du menneske, tal 
profetord mot fjellene i Israel og si: Fjell i Israel, hør Herrens ord!” Så taler 
Gud om fiendene som roper: “Ha-ha! De gamle haugene er blitt vår eiendom.” 
(v.2). Israels folk ble angrepet og grovt ydmyket av de omkringliggende nasjoner 
og landet lå øde på grunn av deres opprør mot Gud. Likevel, på tross av 
ødeleggelsene og fornedrelsene, stiger håp opp. Gud vil berge sitt folk og dømme 
dets forfølgere:

“Derfor skal du tale profetord om Israels land og si til fjellene og haugene, til 
bekkefarene og dalene: Så sier Herren Gud: Se, jeg taler i sjalusi og harme fordi 
dere må tåle spott fra andre folk. Derfor sier Herren Gud: Jeg løfter hånden og 
sverger at nabofolkene deres selv skal bære sin spott“ (v.6–7)

Landet vil bli gjenopprettet (Esekiel 36:8–15) 

Etter å ha vært styrt av det ene hedenske imperiet etter det andre, vil det 
ufruktbare landet som med sine ødelagte byer var blitt latterliggjort av andre 
land, igjen bære frukt. Profeten ser en dag hvor de rettmessige eierne vil komme 
tilbake og vandre rundt i sitt eget land, bygge hus og dyrke jorden. Folket blir 
gjenopprettet for landet og landet for folket, og de skal forstå at Han er Herren. 
Landene skal ikke lenger krenke dem eller lage vanskeligheter for dem.

“Men dere, fjell i Israel, skal få greiner og bære frukt for mitt folk Israel. For de 
kommer snart! Se, jeg vender meg til dere. Dere skal bli dyrket og tilsådd. Jeg 
lar dere få mange mennesker, hele Israels hus. Byene skal befolkes og ruinene 
bygges opp igjen.” (v.8–10)

Et studie av Esekiel kapittel 36
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Noen av greinene er nå brukket av, og du som var en vill 
oljekvist, er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra 
roten sammen med dem. Men innbill deg ikke at du er bedre 
enn greinene!....
       Rom 11:17   

Bibelske profetier og jødenes tilbakevending til Israel

Landet blir fruktbart! (Esekiel 36:34–36)

“Jorden som ligger øde, skal dyrkes og ikke se ut som en ødemark 
for alle som drar forbi. De skal si: Denne jorden som lå øde, er blitt 
som Edens hage. Og byene som lå i ruiner, øde og i grus, ligger 
som faste borger.”

Mange avsnitt i de profetiske skrifter taler om at hedningene skal 
bli involvert i jødenes tilbakevending til deres eget land. Operation 
Exodus har et kall fra Gud til å stå sammen med det jødiske folk 
samt oppmuntre og hjelpe dem med deres tilbakevending. 

Denne tjenesten ble født i 1991 under en bønnekonferanse i 
Jerusalem hvor Herren talte til organisasjonens grunnlegger Gustav 

Scheller, og sa: ‘Nå er tiden kommet til å hjelpe mitt folk med å flytte hjem.’ Ved 
slutten av det året ble det leid et skip og via tre seilinger ble mer enn ett tusen jøder 
hjulpet Hjem til Israel fra Ukraina og Russland. Siden da har nærmere 150,000 jøder 
fått hjelp til å forlate det tidligere Sovjetunionen og immigrere til Israel. Nå hjelper vi 
også jøder fra andre land i Europa, USA, Sør-Amerika, Sør-Afrika etc. med å flytte hjem 
til Israel. I sannhet er dette en oppfyllelse av det profetiske ord! 

Vår bønn for deg når du studerer Esekiel kapittel 36 og de etterfølgende bibelvers, 
er at Den Hellige Ånd gir deg en ny forståelse av den store betydningen jødenes 
tilbakevending til forfedrenes land har for Guds agenda i vår tid. Kanskje han vil gi deg 
et kall til å engasjere deg i dette arbeidet på en eller annen måte.

Åndelig gjenopprettelse (Esekiel 36:24–29)

Når de er gjenopprettet i landet vil det jødiske folk høste frukter av en gjenopprettet 
tro og relasjon til Gud. “Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene 
og fører dere hjem til deres eget land. Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. 
Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny 
ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i 
stedet.”

Et land av overflod (Esekiel 36:29–30) 

Bare for litt over et århundre siden var hele landet en ødemark, men etter hvert som 
pionérene dyrket opp landet og drenerte malariasumpene, har det blitt omformet til et 
land av overflod. Dette er beviset på Guds velsignelse. “Jeg befrir dere fra all urenhet. 
Så kaller jeg kornet fram og gjør grøden stor; jeg gir dere ikke sult. Jeg gir trærne mye 
frukt og marken stor avling, så dere ikke mer møter forakt blant folkeslagene fordi dere 
sulter.”

Israels omvendelse (Esekiel 36:31–32)

Den dagen vil komme da nasjonen vil forstå hva som har hendt og omvende seg til 
Gud. “Da skal dere tenke på deres onde veier, på deres gjerninger som ikke var gode. 
Dere skal forakte dere selv for syndene og det avskyelige dere gjorde. Det er ikke for 
deres skyld jeg griper inn, det skal dere vite, sier Herren Gud. Dere skal kjenne spott og 
skam på grunn av deres ferd, Israels hus.”
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‘Derfor skal du si: “Så sier Herren Gud: Jeg 

vil samle dere ute blant folkene, sanke dere 

sammen fra de landene dere er spredt i, og  

gi dere Israels land.”’ - Ezekiel 11:17

INNHOLD

Side 10
Guds advarsel til nasjonene
Guds dom over Israel

Side 11
Gud vil bringe sitt folk tilbake og gjenopprette dem

Side 20
Gjelden vi skylder det jødiske folk

ET AV TIDENS STØRSTE MIRAKLER FINNER STED I DAG

Dette hender selv om mange kristne ikke vet noe om det. Gud bringer det 
jødiske folk tilbake til Israel fra alle verdens hjørner, da spesielt fra det tidligere 
Sovjetunionen – referert til i Bibelen som ”Landet i Nord”. Denne gjenforening,  
kalt Aliyah (et hebraisk ord som betyr; å gå opp – til Jerusalem), er oppfyllelsen  
av mange gammeltestamentlige profetier. 

Det er viktig for kristne å være kjent med disse skriftstedene, for de vil sette oss 
i stand til å forstå Guds plan ikke bare med det jødiske folket, men også for den 
tiden vi befinner oss i – tiden forut for Jesu gjenkomst. 

Vår bønn er at du, ved å studere dette heftet, vil forstå Guds hjerte for det jødiske 
folk, få en lengsel etter å søke Gud, og finne hva han ønsker at du skal gjøre for 
å hjelpe jødene i forbindelse med deres tilbakevending til deres forfedres land. 
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Bibelske profetier og jødenes 
tilbakevending til Israel

Guds advarsel til nasjonene 

1 Mosebok 12:1-3

Herren sa til Abram: «Dra bort fra 
landet ditt og fra slekten din og fra 
farshuset ditt til det landet som jeg 
skal vise deg!  Jeg vil gjøre deg til 
et stort folk. 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.» 

Salme 121:4

Se, han blunder ikke og sover ikke, 
Israels vokter.

Salme 122:6

Be om fred for Jerusalem! Må de som 
elsker deg, leve trygt! 

Jesaja 52:7

Hvor vakre de er der de løper over 
fjellene, føttene til den som bringer 
bud, forkynner fred, bringer godt 
budskap, forkynner frelse og sier til 
Sion: «Din Gud er konge!» 

Guds dom over Israel 

5 Mosebok 26:14-15, 33

Men hvis dere ikke hører på meg og 
ikke holder alle disse budene, hvis 
dere forakter forskriftene mine og har 

avsky for mine lover, så dere ikke 
holder alle budene mine, men bryter 
min pakt…  
 
Men dere vil jeg spre blant 
folkeslagene, og med sverd i hånd vil 
jeg forfølge dere. Landet deres skal 
bli til ødemark og byene til ruiner. 

5 Mosebok 4:27

Herren vil spre dere blant folkene. 
En liten rest vil bli igjen blant 
folkeslagene dit Herren fører  
dere bort.

5 Mosebok 28:64

Herren skal spre deg blant alle 
folkene fra den ene enden av jorden 
til den andre, og der skal du dyrke 
andre guder som verken du eller dine 
fedre har kjent: stokk og stein. 

Jesaja 42:22, 24

Men dette er et ranet og plyndret 
folk.Alle er lenket i fangehull, 
bortgjemt i fengsler. De ble ranet, og 
ingen berget dem,de ble plyndret, og 
ingen sa: «Gi tilbake!» 

…Hvem overga Jakob til plyndring 
og Israel til ransmenn? Var det ikke 
Herren,han som vi syndet mot? De 
ville ikke gå på hans veier og ikke 
lyde hans lov. 

Esekiel 36:17-20

Menneske, da israelittene bodde 
i landet sitt, gjorde de det urent 
med sin ferd og sine gjerninger. I 
mine øyne var det som urenhet ved 
menstruasjon. Så øste jeg ut min 
harme over dem fordi de utøste blod 
i landet og gjorde det urent med 
avgudene sine. 19 Jeg spredte dem 
blant folkeslagene, og de ble strødd 
ut i landene. Jeg dømte dem etter 
deres ferd og gjerninger. Men overalt 
hvor de kom blant folkeslagene, 
vanhelliget de mitt hellige navn. 
For det ble sagt om dem: «Dette er 
Herrens folk, men de måtte dra ut av 
hans land.» 

Gud vil bringe sitt folk tilbake 
og gjenopprette dem

2 Mosebok 6:2-4

Gud talte til Moses og sa: «Jeg er 
Herren. Jeg viste meg for Abraham, 
for Isak og for Jakob som Gud, Den 
veldige, men under mitt navn Herren 
var jeg ikke kjent for dem. Og jeg 
opprettet min pakt med dem for å 
gi dem landet Kanaan, det landet de 
bodde i som innflyttere.

3 Mosebok 26:40-42, 44-45

Da skal de bekjenne sin egen og 
fedrenes skyld. De handlet troløst 
mot meg og satte seg opp mot meg. 
Derfor vil også jeg sette meg opp mot 
dem og føre dem til fiendeland. Da 
skal deres uomskårne hjerte ydmyke 
seg, og de skal få bøte for sin synd. 
Så vil jeg huske min pakt med Jakob. 

Pakten med Isak og pakten med 
Abraham vil jeg også huske. Jeg vil 
huske landet…

Men likevel vil jeg ikke forakte dem 
og ha avsky for dem når de er i 
fiendeland. Jeg vil ikke gjøre ende på 
dem og ikke bryte min pakt med dem. 
For jeg er Herren deres Gud. Til beste 
for dem vil jeg huske pakten med 
forfedrene, som jeg førte ut av Egypt 
rett for øynene på folkeslagene fordi 
jeg ville være deres Gud. Jeg  
er Herren.

5 Mosebok 30:1-4

Når alt dette kommer over deg, 
velsignelsen og forbannelsen som 
jeg har lagt fram for deg, og du tar 
det til deg i ditt hjerte ute blant alle 
folkeslagene som Herren din Gud har 
drevet deg bort til, og du så vender 
om til Herren din Gud av hele ditt 
hjerte og av hele din sjel og lyder hans 
røst i alt det jeg pålegger deg i dag, 
både du og dine barn, da skal Herren 
din Gud vende din skjebne og være 
barmhjertig mot deg. Herren din Gud 
vil igjen samle deg fra alle de folk han 
har spredt deg ut blant. Om du så er 
drevet bort til himmelens grense, skal 
Herren din Gud samle deg derfra, og 
derfra skal han hente deg.

5 Mosebok 33:29

Salig er du, Israel. Hvem er som du? 
Du er et folk som er frelst av Herren, 
ditt vernende skjold og ditt seirende 
sverd. Dine fiender skal krype for deg 
mens du går fram over deres høyder. 
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Nehemja 1:8-9

Husk det du påla din tjener Moses: 
«Hvis dere er troløse, vil jeg spre 
dere blant folkene. Men hvis dere 
vender om til meg og holder budene 
mine og lever etter dem, om dere så 
er drevet bort til himmelens grense, 
skal jeg samle dere derfra og bringe 
dere til det stedet som jeg har valgt 
til bolig for mitt navn.»

Salme 102:13, 15-16

Men du, Herre, troner til evig tid, 
navnet ditt varer fra slekt til slekt…

Tjenerne dine elsker steinene i Sion, 
de lider med henne som ligger i 
grus. Folkeslag skal frykte Herrens 
navn, alle jordens konger din 
herlighet.

Salme 105:8-11, 37, 42-43

Han husker sin pakt til evig tid, 
ordet han ga, i tusen slektsledd, 
pakten han sluttet med Abraham, og 
eden han sverget til Isak. Dette satte 
han opp som en forskrift for Jakob, 
som en evig pakt for Israel. Han sa: 
«Jeg gir deg landet Kanaan til arv og 
eiendom.»…. Så førte han dem ut 
med sølv og gull, ingen i stammene 
hans snublet. For han husket sitt 
hellige ord til Abraham, sin tjener. 
Han lot folket sitt dra ut med glede, 
sine utvalgte med jubelrop.

Salme 106:44-47

Men han så til dem i nøden da han 
hørte dem rope. Han husket pakten 
med dem og viste medynk i sin store 

kjærlighet. Så lot han dem finne 
barmhjertighet hos alle som holdt 
dem som fanger. Frels oss, Herre, vår 
Gud, sank oss inn fra folkene så vi 
kan prise ditt hellige navn og uredde 
lovsynge deg. 

Salme 107:1-3

Pris Herren, for han er god, evig 
varer hans miskunn. Dette skal 
Herrens forløste si, de som han løste 
ut av nøden, de som han samlet fra 
landene, fra øst og vest, fra nord og 
fra havet. 

Salme 126:1-4

En sang ved festreisene. Da Herren 
vendte skjebnen for Sion, var det 
som en drøm for oss. Da fyltes 
vår munn med latter, vår tunge 
med jubel. Da sa de blant folkene: 
«Stort er det som Herren har gjort 
mot dem.» Ja, stort er det som 
Herren gjorde mot oss, og vi ble 
glade. Herre, vend vår skjebne som 
bekkene i Negev! 

Salme 147:1-2

Halleluja! Det er godt å spille for vår 
Gud, det er herlig, det er rett å synge 
lovsang. Herren bygger Jerusalem
og samler Israels spredte folk. 

Jesaja 11:11-12, 16

Den dagen skal Herren for annen 
gang rekke hånden ut for å kjøpe fri 
resten av folket sitt, de som er igjen 
fra Assur, Egypt, Patros, Kusj, Elam, 
Sinear, Hamat og fra kystlandene. 
Han skal løfte et banner for folkene, 

samle de fordrevne av Israel og føre 
sammen de spredte av Juda fra de 
fire verdenshjørner…..Og det skal 
være en vei for den resten som er 
igjen av Herrens folk fra Assur, slik 
det var for israelittene den dagen de 
dro opp fra Egypt. 

Jesaja 14:1-2

Men Herren skal forbarme seg over 
Jakob og igjen velge ut Israel og  
la dem få bo i sitt land. Fremmede 
skal slutte seg til dem og holde seg 
til Jakobs hus. Folkeslag skal ta dem 
og føre dem hjem, og i Herrens land 
skal Israels hus gjøre dem til sin 
eiendom, til slaver og slavekvinner. 
Fangevokterne skal bli deres  
fanger, og de skal herske over  
sine undertrykkere. 

Jesaja 27:12-13

På den dagen skal Herren slå 
korn ut av aksene fra Storelven til 
Egypterbekken, og dere israelitter 
skal samles inn én og én. Den 
dagen skal de blåse i et stort horn. 
Og de bortkomne i Assur og de 
som er spredt omkring i Egypt, 
skal komme og tilbe Herren på det 
hellige fjell i Jerusalem.

Jesaja 32:17-18

Da skal rettferds verk være fred, 
rettferds gjerning trygghet og ro 
til evig tid. Mitt folk skal bo på en 
fredelig boplass, i trygge hjem og på 
sikre hvilesteder.
 

Jesaja 35:8-10

Og der skal det være en vei, Den 
hellige vei skal den kalles. På den 
skal ingen uren ferdes. Den skal 
være der for dem. Ingen som går 
på veien, selv ikke dårer, skal gå 
seg vill. Men der skal det ikke være 
noen løve, rovdyr skal ikke gå på 
den, de skal ikke finnes mer. Men 
de som er løst ut, skal gå der, de 
som Herren har fridd ut, skal vende 
tilbake. De kommer til Sion med 
jubel, med evig glede om sin panne. 
Fryd og glede griper dem, sorg og 
sukk må flykte. 

Jesaja 40:1-5

Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. 
Tal til Jerusalems hjerte og rop til 
henne at hennes strid er fullført, at 
hennes skyld er betalt, at hun har 
fått dobbelt fra Herrens hånd for 
alle sine synder. En røst roper: Rydd 
Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei 
i ødemarken for vår Gud! Hver dal 
skal heves, hvert fjell og hver haug
skal senkes. Bakket land skal bli 
til slette og kollene til flat mark. 
Herrens herlighet skal åpenbare seg, 
alle mennesker skal sammen se det. 
For Herrens munn har talt. 

Jesaja 41:8-10

Men du, Israel, min tjener, Jakob, 
som jeg har utvalgt, ætt av 
Abraham, min venn, som jeg grep 
tak i ved jordens ender og kalte fra 
dens ytterste grense. Jeg sa til deg: 
«Du er min tjener, jeg har utvalgt 
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deg og ikke forkastet deg.» Frykt ikke, 
for jeg er med deg, vær ikke redd, for 
jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og 
hjelper deg og holder deg oppe med 
min rettferds høyre hånd. 

Jesaja 43:1-2, 5-6, 13

Og nå, så sier Herren, som skapte 
deg, Jakob, som formet deg, Israel: 
Vær ikke redd! Jeg har løst deg ut, jeg 
har kalt deg ved navn, du er min. Går 
du gjennom vann, er jeg med deg, 
gjennom elver, skal de ikke flomme 
over deg. Går du gjennom ild, skal du 
ikke svi deg, og flammen skal ikke 
brenne deg….Vær ikke redd, for jeg 
er med deg! Fra øst vil jeg hente din 
ætt, og fra vest vil jeg samle deg. Jeg 
sier til nord: «Gi fra deg!» og til sør: 
«Hold ikke tilbake!» Hent mine sønner 
fra det fjerne, mine døtre fra jordens 
ende,…  helt fra dag ble til, jeg er Han. 
Ingen river ut av min hånd; det jeg 
gjør, kan ingen gjøre ugjort.  

Jesaja 44:3-5

Jeg øser vann over det tørste og 
bekker over det tørre. Jeg øser min 
Ånd over din ætt og min velsignelse 
over dine etterkommere. De skal spire 
fram som siv i vann, som popler ved 
bekkefar. En skal si: «Jeg tilhører 
Herren», en annen skal kalle seg med 
Jakobs navn. En skal skrive i sin hånd: 
«Til Herren», og Israel skal han få  
som hedersnavn. 

Jesaja 43:6

Jeg sier til nord: «Gi fra deg!» og til 
sør: «Hold ikke tilbake!» Hent mine 

sønner fra det fjerne, mine døtre fra 
jordens ende.

Jesaja 46:3-4

Hør på meg, du Jakobs hus, alt som 
er igjen av Israels hus, dere som ble 
løftet opp helt fra fødselen, som ble 
båret helt fra mors liv: Jeg er Han, 
helt til dere blir gamle, jeg vil bære 
helt til håret er grått. Jeg har alt gjort 
det. Jeg løfter, jeg bærer og berger. 

Jesaja 49:8-10, 12-13, 22-26

Så sier Herren: I nådens tid svarer jeg 
deg, på frelsens dag hjelper jeg deg. 
Jeg har formet deg og gjort deg til en 
pakt for folket for å gjenreise landet 
og skifte ut eiendommer som ligger 
øde, for å si til fanger: «Gå ut!» og til 
dem som er i mørket: «Kom fram!» 
De skal beite langs veiene og finne 
beite på alle snaue høyder.De skal 
ikke sulte og ikke tørste, hete og sol 
skal ikke ramme dem. For han som 
er barmhjertig, skal føre dem og lede 
dem til kilder med vann…

Se, fra det fjerne kommer de, noen 
fra nord og fra vest og andre fra 
Sinim-landet. Juble, du himmel, og 
gled deg, du jord, bryt ut i jubel, dere 
fjell! For Herren trøster sitt folk og er 
barmhjertig mot sine hjelpeløse…..  

Så sier Herren Gud: Se, jeg løfter 
hånden for folkeslag og reiser mitt 
banner for folkene. De kommer med 
sønnene dine på armen, og døtrene 
dine bærer de på skuldrene. Konger 
skal være fosterfedre for deg og 

dronninger ammene dine. De skal 
kaste seg ned for deg med ansiktet 
mot jorden og slikke støvet foran 
føttene dine. Da skal du kjenne at 
jeg er Herren. De som setter sitt håp 
til meg, skal ikke bli til skamme. 
Kan byttet tas fra en kriger, kan 
fanger berges fra en voldsmann? 
Ja, så sier Herren: Fanger skal tas 
fra krigeren, og byttet skal berges 
fra voldsmannen. Jeg vil stride mot 
dem som strider mot deg, og barna 
dine vil jeg frelse. De som var harde 
mot deg, lar jeg ete sitt eget kjøt 
og ruse seg på sitt eget blod som 
på druesaft. Og alle mennesker skal 
kjenne at jeg er Herren, som frelser 
deg, Jakobs Mektige, som løser  
deg ut. 

Jesaja 51:14

Snart skal den som er i lenker, bli 
løst, han skal ikke dø og gå i graven, 
og ikke skal han mangle brød.

Jesaja 54:1-3, 7-8, 13

Juble, du barnløse som ikke fødte, 
bryt ut i jubelrop, du som ikke fikk 
rier! For hun som er forlatt, får flere 
barn enn hun som har mann, sier 
Herren. Lag større plass i teltet 
ditt, spenn teltdukene ut, spar ikke 
på dem, gjør snorene lange, slå 
pluggene fast! For til høyre og til 
venstre skal du bre deg ut. Din ætt 
skal drive ut folkeslag og bo i byer 
som lå øde…

Et lite øyeblikk forlot jeg deg, men 
i min store barmhjertighet tar jeg 

deg tilbake. Mens harmen flommet, 
skjulte jeg ansiktet for deg et 
øyeblikk, men med evig godhet vil 
jeg forbarme meg over deg, sier 
Herren, som løser deg ut…

Alle dine barn skal læres opp  
av Herren; stor blir freden for  
barna dine. 
 
Jesaja 56:8

Herren Gud, som samler Israels 
fordrevne. Enda flere vil jeg samle 
enn dem som alt er samlet.

Jesaja 57:14, 18–19

Han sier: Bygg, bygg, rydd vei! Ta 
bort hver snublestein fra veien til 
folket mitt!…

Jeg så hvilke veier han gikk. Nå vil 
jeg helbrede ham og lede ham og gi 
ham trøst. Hos de sørgende skaper 
jeg ny frukt på leppene…

Jesaja 60:4, 8-12

Løft blikket, se deg omkring! Alle 
samler seg og kommer til deg. 
Sønnene dine kommer fra det fjerne, 
døtrene dine blir båret på armen…

Hvem er de som flyr som en sky, 
som duer til dueslaget? Fjerne kyster 
håper på meg. Tarsis-skipene er 
de første til å føre barna dine fra 
det fjerne, og sølvet og gullet med 
dem, for Herren din Guds navn, for 
Israels Hellige, som gir deg herlighet. 
Fremmede skal bygge opp murene 
dine, kongene deres skal tjene deg. 
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I min harme har jeg slått deg, men i 
min nåde er jeg barmhjertig mot deg. 
Portene dine skal alltid stå åpne, 
verken dag eller natt skal de stenges, 
så folkeslagenes rikdom kan bringes 
til deg og kongene deres føres fram. 
For det folkeslag eller kongerike som 
ikke vil tjene deg, skal gå til grunne, 
og folkeslagene skal ryddes ut. 

Jesaja 62:4-7, 10-12

 Du skal ikke lenger kalles Den 
forlatte, og landet skal ikke lenger 
kalles Det som er lagt øde. Men 
du skal hete Den jeg har kjær, og 
landet ditt Den jeg har tatt til ekte. 
For Herren har deg kjær og vil ta 
landet til ekte. Som en ung mann 
gifter seg med en jomfru, skal dine 
sønner gifte seg med deg, som en 
brudgom gleder seg over sin brud, 
skal din Gud glede seg over deg. 
Jeg har satt vaktmenn ut på murene 
dine, Jerusalem. De skal aldri tie, 
verken dag eller natt. Dere som 
påkaller Herren, ikke unn dere ro! 
La ham ikke få ro før han bygger 
Jerusalem opp igjen og gjør henne til 
en lovsang på jorden…

Fram, fram gjennom portene, rydd 
vei for folket! Bygg vei, bygg vei og 
rens den for stein! Reis et banner 
for folkene! Nå lar Herren det høres 
til jordens ende: Si til datter Sion: 
Se, din frelse kommer! De han fikk 
som lønn, er med ham, de han vant, 
går foran ham. De skal kalles Det 
hellige folket, de som er løst ut av 
Herren og selv skal du kalles Den 
etterspurte, byen som ikke er forlatt.

Jeremia 3:16-18

I de dager, sier Herren, når dere blir 
mange og fruktbare i landet, skal de 
ikke lenger si «Herrens paktkiste» 
og ikke tenke på den. De skal ikke 
minnes den eller lete etter den, 
og det skal ikke lages noen ny. På 
den tiden skal de kalle Jerusalem 
for Herrens trone. Der skal alle 
folkeslag samle seg, i Herrens navn, 
i Jerusalem. De skal ikke lenger følge 
sitt onde og egenrådige hjerte.  
I de dager skal Judas hus slutte  
seg til Israels hus, og sammen skal  
de komme fra et land i nord  
til det landet jeg ga fedrene deres  
til eiendom. 

Jeremia 16:14-15

Derfor, se, dager skal komme, sier 
Herren, da det ikke mer skal sies: 
«Så sant Herren lever, han som førte 
israelittene opp fra Egypt», men: 
«Så sant Herren lever, han som førte 
israelittene opp fra landet i nord  
og fra alle de landene han hadde 
drevet dem bort til.» Jeg vil føre dem 
tilbake til deres jord, den som jeg  
ga til fedrene.

Jeremia 23:3, 7-8

Så skal jeg samle resten av sauene 
mine fra alle de landene jeg har 
drevet dem bort til, og føre dem 
tilbake til deres egne beitemarker. De 
skal være fruktbare og bli mange…

Derfor, se, dager skal komme, sier 
Herren, da de ikke lenger skal si: 
«Så sant Herren lever, han som førte 

israelittene opp fra Egypt», men: 
«Så sant Herren lever, han som førte 
Israels hus og ætt hjem fra landet i 
nord» – og fra alle landene jeg hadde 
drevet dem bort til, så de kan få bo 
på egen jord. 

Jeremia 29:14

lar jeg dere finne meg, sier Herren. 
Så vil jeg vende skjebnen for dere og 
samle dere fra alle de folkeslag og 
steder som jeg har drevet dere bort  
til, sier Herren. Jeg skal føre dere 
tilbake til det stedet jeg førte dere 
bort fra i eksil. 

Jeremia 30:17

Jeg lar sårene dine gro og leger 
slagene du fikk, sier Herren, du som 
ble kalt Hun som er drevet bort, Sion, 
som ingen spør etter. 

Jeremia 31:7-11, 21, 31-34

Så sier Herren: Bryt ut i jubel og glede 
for Jakob, rop høyt for det fremste av 
folkeslag! La lovsangen lyde, og si: 
«Herre, frels ditt folk, Israels rest!» Se, 
jeg fører dem tilbake fra landet i nord, 
jeg samler dem fra jordens ytterste 
ende. Blant dem er det både blinde 
og halte, gravide og fødende kvinner; 
de vender tilbake i store flokker. De 
kommer med gråt, jeg leder dem 
med trøst. Jeg fører dem til rennende 
bekker, på jevn vei der de ikke 
snubler. For jeg er en far for Israel,  
og Efraim er min førstefødte sønn.  
Hør Herrens ord, dere folkeslag! 
Forkynn det til fjerne kyster og si: 
Han som spredte Israel, skal samle 

og vokte det slik en gjeter vokter sin 
flokk. For Herren har fridd Jakob ut 
og kjøpt ham fri fra hender som er 
sterkere enn hans…

Reis merkesteiner, sett opp veimerker! 
Legg nøye merke til den veien du gikk! 
Vend tilbake, jomfru Israel, tilbake til 
disse byene dine!…

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 den 
dagen jeg tok dem i hånden og førte 
dem ut av Egypt; den pakten brøt de, 
enda jeg var deres herre, sier Herren. 
Men dette er pakten jeg vil slutte med 
Israels hus i dager som kommer, sier 
Herren. Jeg legger min lov i deres sinn 
og skriver den i deres hjerte. Jeg skal 
være deres Gud, og de skal være mitt 
folk. Da skal ingen lenger undervise 
sin neste og sin bror og si: «Kjenn 
Herren!» For de skal alle kjenne meg, 
både små og store, sier Herren. For jeg 
vil tilgi skylden deres og ikke lenger 
huske synden.

Esekiel 11:17-20

Derfor skal du si: Så sier Herren 
Gud: Jeg vil samle dere ute blant 
folkene, sanke dere sammen fra de 
landene dere er spredt i, og gi dere 
Israels land. Når de kommer dit, skal 
de fjerne alle de motbydelige og 
avskyelige gudebildene derfra. Jeg gir 
dem et annet hjerte, og en ny ånd 
gir jeg inni dem. Jeg tar steinhjertet 
ut av kroppen deres og gir dem et 
kjøtthjerte i stedet, 20 slik at de kan 
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følge mine forskrifter, holde fast ved 
mine lover og leve etter dem. De 
skal være mitt folk, og jeg skal være 
deres Gud.

Esekiel 20:34, 37-38

Jeg skal føre dere ut fra folkene og 
samle dere fra landene hvor dere er 
spredt, med sterk hånd og utstrakt 
arm og øse ut min harme. …

Jeg lar dere gå under herskerstaven 
og leder dere inn i smeltedigelen. 
Jeg skiller ut fra dere dem som er 
trassige og gjør opprør mot meg. 
Jeg fører dem bort fra landet hvor 
de holder til som fremmede, men til 
Israels land skal de ikke få komme. 
Da skal dere kjenne at jeg er Herren. 

Esekiel 28:25-26

Så sier Herren Gud: Når jeg samler 
Israels hus fra alle folkene som de 
er spredt blant, da vil jeg gjennom 
dem vise meg hellig for øynene på 
folkeslagene. De skal få bo i landet 
sitt, det som jeg ga min tjener Jakob. 
Der skal de bo trygt, bygge hus og 
plante vinmarker. De skal bo trygt 
når jeg feller dom over alle nabofolk 
som forakter dem. Da skal de kjenne 
at jeg er Herren deres Gud. 
 
Esekiel 34:11-13, 16

 Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv 
lete etter sauene mine og ta meg 
av dem. Som en gjeter tar seg av 
sauene sine og er med dem den 
dagen de blir spredt, slik vil jeg ta 
meg av sauene mine og berge dem 

fra alle stedene de kom til da de ble 
spredt, på den mørke og skytunge 
dagen. Jeg vil føre dem ut fra 
folkene, samle dem fra landene og 
føre dem inn i deres eget land.  
Så skal jeg gjete dem på fjellene i 
Israel, i dalene og overalt hvor de 
bor i landet…

Jeg vil lete opp de bortkomne, føre 
tilbake de fordrevne, forbinde de 
skadde, styrke de syke, vokte de fete 
og sterke og gjete dem på rett vis. 

Esekiel 36:8, 24-28

Men dere, fjell i Israel, skal få greiner 
og bære frukt for mitt folk Israel. For 
de kommer snart!

Jeg henter dere fra folkeslagene, 
samler dere fra alle landene og 
fører dere hjem til deres eget land. 
Jeg stenker rent vann på dere, så 
dere blir rene. Jeg renser dere for all 
urenhet og for alle avgudene. Jeg 
gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd 
gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet 
ut av kroppen deres og gir dere 
et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min 
Ånd i dere og gjør at dere følger 
forskriftene mine, holder lovene mine 
og lever etter dem. Da skal dere få 
bo i det landet jeg ga fedrene deres. 
Dere skal være mitt folk, og jeg skal 
være deres Gud. 

Esekiel 37:12-14, 21-22, 25-28

Tal derfor profetord og si til dem: 
Så sier Herren Gud: Se, mitt folk, 
jeg åpner gravene deres og lar dere 
stige opp av grav. Så fører jeg dere 
til Israels land. Mitt folk, dere skal 
kjenne at jeg er Herren når jeg åpner 
gravene deres og lar dere stige opp 
av grav! Jeg gir dere min ånd så dere 
blir levende, og lar dere finne hvile i 
deres eget land. Da skal dere kjenne 
at jeg, Herren, har talt og satt det i 
verk, sier Herren…

 Du skal si til dem: Så sier Herren 
Gud: Se, jeg henter israelittene fra 
de folkeslagene de dro bort til. Jeg 
samler dem fra alle kanter og fører 
dem til deres eget land. Så gjør jeg 
dem til ett folk i landet, på fjellene i 
Israel. De skal alle ha en og samme 
konge. De skal ikke lenger være to 
folkeslag og ikke mer være delt i  
to kongeriker…

 Så skal de få bo i landet som jeg ga 
min tjener Jakob, og som deres fedre 
bodde i. De skal bo i det for alltid, 
både de og deres barn og barnebarn. 
Og min tjener David skal være 
deres fyrste for alltid. Jeg slutter en 
fredspakt med dem; det skal være 
en evig pakt. Jeg lar dem bli mange, 
og jeg setter min helligdom hos dem 
for alltid. Min bolig skal være hos 
dem. Jeg skal være deres Gud, og 
de skal være mitt folk. Folkeslagene 
skal kjenne at jeg er Herren som gjør 
Israel hellig, når min helligdom er 
hos dem for alltid. Min tjener David 
skal være deres fyrste for evig. Jeg 

skal slutte en fredspakt med dem,  
og den skal være en evig pakt  
med dem. 
 
Esekiel 39:27-28

Når jeg fører dem tilbake fra folkene 
og samler dem fra fiendelandene, 
vil jeg gjennom dem vise meg hellig 
for øynene på mange folkeslag. 
Da skal de kjenne at jeg er Herren 
deres Gud. Jeg sendte dem i eksil til 
folkeslagene, men fører dem igjen 
sammen i deres eget land. Jeg lar 
ingen av dem bli tilbake der.

Hosea 11:3-4

 Det var jeg som lærte Efraim å gå og 
tok dem på armen. Men de skjønte 
ikke at jeg helbredet dem.  Jeg dro 
dem med menneskebånd, med 
kjærlighets tau. Jeg var lik en som 
løfter et spedbarn opp til kinnet, jeg 
bøyde meg ned og ga dem mat. 

Amos 9:13-15

Se, dager skal komme, sier Herren, 
da den som pløyer, tar igjen den som 
høster, og den som tråkker druer, 
tar igjen den som sår. Druesaft skal 
dryppe fra fjellene og flyte fra alle 
høyder. Da vil jeg vende skjebnen 
for mitt folk Israel. De skal bygge 
opp igjen ødelagte byer og bo i 
dem. De skal plante vinmarker og 
drikke vinen. De skal anlegge hager 
og spise frukten. Jeg planter dem i 
deres egen jord, og de skal aldri mer 
rykkes opp av jorden jeg har gitt 
dem, sier Herren din Gud.
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Mika 4:6-7
På den dagen, sier Herren, vil jeg 
samle de haltende og sanke sammen 
de fordrevne og dem jeg har fart ille 
med. De haltende gjør jeg til en rest, 
de bortdrevne til et mektig folk. Herren 
skal være konge over dem på Sions 
berg fra nå og til evig tid. 

Sefanja 3:14-15
Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av fryd, 
Israel! Gled deg, datter Jerusalem, juble 
av hele ditt hjerte!Herren har fridd deg 
fra dommen, drevet dine fiender bort. 
Herren, Israels konge, er hos deg, du 
skal ikke lenger frykte noe ondt. 

Sefanja 3:19-20
Se, på den tiden griper jeg inn mot 
alle som plager deg, jeg berger de 
haltende, og de bortdrevne samler jeg. 
Jeg gir dem et godt navn og rykte i alle 
land hvor de var blitt til skamme. På 
den tiden leder jeg dere, da samler jeg 
dere. For jeg vil gi dere et godt navn 
og rykte blant alle folk på jorden når 
jeg for øynene på dere vender deres 
skjebne, sier Herren.

Sakarja 8:20–23

Så sier Herren over hærskarene: Enda 
en gang skal folkene komme, de 
som bor i store byer. De som bor i 
én by, skal gå til en annen og si: «La 
oss gå og be om velvilje for Herrens 
ansikt, søke Herren over hærskarene! 
Også jeg vil gå med.» Mange folk 
og mektige folkeslag skal komme 
og søke Herren over hærskarene 
i Jerusalem og be om velvilje for 
Herrens ansikt. Så sier Herren over 

hærskarene: I de dager skal ti mann 
av alle språk og folkeslag gripe tak 
i kappefliken til én judeisk mann og 
si: «La oss få gå med dere, for vi har 
hørt at Gud er med dere.» 

Sakarja 14:16

Da skal de som er igjen av alle 
folkeslagene som kom mot Jerusalem, 
år etter år dra opp for å tilbe kongen, 
Herren over hærskarene, og for å 
feire løvhyttefesten.

Gjelden vi skylder det 
jødiske folk

Rom 11:1

Jeg spør så: Har Gud forkastet sitt 
folk? Slett ikke!...

Rom 11:11

Så spør jeg: Snublet de for at de 
skulle falle? Slett ikke! Nei, deres fall 
gjorde at frelsen kom til de andre 
folkene, og så skulle jødene bli 
misunnelige på dem…

 
Rom 11:25–31

Jeg vil at dere skal kjenne til en 
hemmelighet, søsken, så dere ikke 
skal ha for høye tanker om dere selv: 
En del av Israel er blitt forherdet, 
inntil hedningene er kommet inn i 
fullt tall. På denne måten skal hele 
Israel bli frelst, slik det står skrevet: 
“Fra Sion skal redningsmannen 
komme, han skal ta bort gudløsheten 
fra Jakob. Dette er min pakt med dem 
når jeg tar bort syndene deres.” På 
grunn av evangeliet er de blitt Guds 

fiender, for at dere skal få frelsen. 
Men på grunn av utvelgelsen er de 
elsket av Gud, for fedrenes skyld. 
For Gud angrer ikke sine nådegaver 
og sitt kall. Dere var en gang ulydige 
mot Gud, men nå har dere fått 
barmhjertighet fordi de andre var 
ulydige. På samme måte har de nå 
vært ulydige, men den barmhjertighet 
dere har fått, skal føre til at også de 
nå får barmhjertighet.

Rom 15:27

De har selv bestemt dette og står 
jo også i gjeld til dem. De skylder å 
hjelpe dem med materielle gaver når 
de selv, som hedninger, har fått del i 
deres åndelige gaver. 

Matteus 25:40

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, 
jeg sier dere: Det dere gjorde mot 
én av disse mine minste søsken, har 
dere gjort mot meg.’ 



Bibelske profetier og jødenes tilbakevending til Israel Bibelske profetier og jødenes tilbakevending til Israel 

22 23Operasjon Exodus – Hjelper det jødiske folk med deres tilbakevending til Israel Operasjon Exodus – Hjelper det jødiske folk med deres tilbakevending til Israel

Notater:



Bibelske profetier og jødenes tilbakevending til Israel 

Pr
in

te
d 

 F
eb

 2
01

5

Ebenezer Emergency Fund International
Ebenezer House

5a Poole Road
Bournemouth BH2 5QJ, UK

Tel: +44 (0) 1202 294455

enquiries@ebenezer-ef.org

www.operation-exodus.org

Utgitt av: 
Ebenezer Emergency Fund — Norge 
Organisasjons nr. 913343506 
- Ebenezer Hjelpefond - 
v/ nasjonal koordinator Jon Olav Østhus, 4164 Fogn
Telefon: 51710987
Mobil: 90 88 08 73
E-post: jonolavosthus@gmail.com
Internet: www.eefn.no

Operation Exodus er den operasjonelle 
delen av Ebenezer Emergency Fund 
International, en kristen organisasjon 
kalt av Gud til å hjelpe jøder med  
å flytte tilbake til Israel, særlig fra  
tidligere Sovjetunionen, som en 
oppfyllelse av de bibelske profetier. 

Organisasjonen ble etablert i 1991  
med bare tre personer. Nå har den 
team på mer enn 300 personer, et 
internasjonalt styre, kontorer i UK, 

USA, Sveits, Tyskland, Israel etc 
nasjonale koordinatorer i mer enn 25 
land og mange baser i det tidligere 
Sovjetunionen. 

Arbeidet i Norge er relativt lite, men 
det vokser! Vi har et nasjonalt styre, 
nasjonal koordinator og egen nasjonal 
bønnekoordinator. 

Skriftstedene er hentet fra Bibelen 2011  
(Bibelselskapet). 
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