
Har menigheten  
erstattet Israel?

‘Så sier Herren, 
han som satte solen til å lyse om dagen 

og bestemte månen og stjernene til å lyse om natten, 
han som rører opp havet så bølgene drønner, 

Herren over hærskarene er hans navn: 
Lar jeg disse ordningene vike, 

sier Herren, 
da skal også Israels ætt for alltid opphøre 

å være et folk for mitt ansikt.’  

Jeremia 31:35–36



HVA MENER DU?

Det finnes dem, som når de leser 
Bibelen, ikke ser noen rolle for Israel i 
Guds plan for å håndtere menneskene.  
Denne overbevisningen er kjent som 
‘erstatningsteologi.’ Som navnet antyder  
— er det en lære om erstatning — 
 særlig at Gud har vendt seg fra å benytte  
det jødiske folk til å benytte menigheten og 
at den israelske nasjon ikke lenger har noen 
særlig betydning.

OPPRINNELSE

Tanken om at Gud er ferdig med det 
jødiske folk er ikke ny. Den fikk fotfeste i 
den kristne menighets to første århundre. 
Som følge av påvirkning av romersk og også 
gresk tankegang, samt tilgang på hundrevis 
av hedninger, tok menigheten raskt avstand 
fra sine jødiske røtter/arv og tok på seg en 
identitet som var deres egen. For eksempel 
ble det greske ordet ‘Kristus’ eller ‘Krist’ 
benyttet i stedet for det hebraiske ordet 
‘Mashiach’ eller ‘Messiah’.  Noen av de første 
kirkefedrene gikk videre og oppfordret 
åpent folk til å ta avstand fra menighetens 
hebraiske røtter. Slik ble de tidligste frø for 
antisemittismen sådd.

ER DET NOE SANT I DETTE?

Vi trenger å spørre oss selv om det er 
noen som helst form for sannhetsgehalt i 
erstatningsteologien.  Dersom det ikke fantes 
fnugg av sannhet i dette, er det vel heller 
tvilsomt at en så stor del av kristenheten 
ville ha blitt lurt til å tro på denne læren. 
Noe som åpenbart er galt, fører til at veldig 
få lar seg påvirke. Men dersom det finnes et 

snev av sannhet blandet inn i alle feilene, blir 
det med en gang et mye sterkere redskap 
til å lede folk på avveier. Det er her Kirken 
befinner seg når det gjelder spørsmålet om 
erstatningsteologien. Ved første øyekast 
kan det synes å være riktig.  Etter alt dette, 
benytter ikke Gud seg av Kirken? Er det 
ikke Kirken som rekker sine hender ut 
til en fortapt og nødlidende verden, mens 
jødene og deres land, selv om de en gang 
var en betydelig makt, nå er mest opptatt 
av å isolere seg selv og fokusere på noen 
eldgamle regler og forskrifter om høytider og 
spesielle regler for mat? Hvorfor sier vi da at 
erstatningsteologien er feil? Videre; dersom 
den er feil, har det noen betydning?

HVORFOR ER DET FEIL?

Vel, først av alt skal vi merke oss at 
apostelen Paulus erklærer helt kategorisk 
i Romerbrevet1 at Gud ikke har forkastet 
sitt folk Israel.  Dette gir oss igjen et stort 
holdepunkt for at dette spørsmålet er viktig. 
Paulus fortsetter så med å forklare noen av 
Guds hensikter for nasjonen Israel, at de i sine 
hjerter for en periode har blitt motstandere 
av evangeliet2 slik at de som forkynner det 
skulle vende seg til hedningene og således 
bringe evangeliets budskap om frelse ut til 
hele verden. Han sier også at når de som 
nasjon anerkjenner den Messias som de 
har ventet på så lenge, vil det faktum bringe 
vekkelse til Kirken;3 da blir jøder og hedninger 
et forenet fellesskap av troende på Herren 
Jesus. Gjennom Ham har de begge adgang til 
Faderen gjennom Ånden.4

 Alt dette er vidunderlig, men betydningen 
av Guds hensikter for Israel som nasjon 
går mye dypere. Gud utvalgte Abraham og 
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fra ham, hans sønn Isak og hans barnebarn 
Jakob. Det er herfra nasjonen Israel har sin 
opprinnelse.  De skulle være Guds folk og 
det redskapet som Han ville benytte for å 
bringe frelse til en fortapt verden. Han satte 
framfor dem velsignelser dersom de var 
lydige og forbannelser dersom de var ulydige.  
Dette siste alternativet medførte som vi alle 
vet at de ble spredt til alle fire hjørner av 
verden. Men her var hele tiden et løfte om 
at det i Guds hjerte var en forpliktelse til 
gjenopprettelse. Denne forpliktelsen hadde 
form av en evig pakt5 og gjenopprettelsen 
innebar også en fysisk tilbakevending til 
landet som Gud hadde gitt dem6 og når tiden 
er inne også en åndelig gjenopprettelse som 
Guds folk.7 Gud har lovet begge deler, og den 
fysiske tilbakevendingen til Israels land er et 
synlig tegn på at Gud ikke har glemt noen 
av disse løftene.  Dette er nøkkelen som 
det er helt avgjørende for oss å forstå som 
hedninger i Kirken.

IMPLIKASJONER FOR KIRKEN

Jødenes tilbakevending til Israel er ufravikelig 
knyttet opp mot vår Herre Jesu andre 
komme til jorden8 og det viser verden at 
Gud holder sitt ord og sine løfter. Guds 
karakter (navn) ble spottet blant nasjonene 
da hans folk ble spredt over hele verden ved 
hans rettferdige dom.  Når de nå vender 
tilbake forstår vi at Gud virkelig holder 
sitt ord. Han er en Gud som oppfyller sine 
pakter og som er verd å stole på.  Dersom 
han ikke hadde holdt sine løfter overfor 
den jødiske nasjon, ville Han blitt betegnet 
som en som bryter sine pakter. Da hadde vi 
vært tvunget til å spørre oss selv hvorvidt 
vi som kristne kunne være trygge på om 
Han ville holde sine løfter overfor oss! 

Derfor er dette spørsmålet så viktig for 
Kirken. Gud er ikke ferdig med den jødiske 
nasjonen. Han viser hele verden ved måten 
han behandler dem på, at hans karakter er 
uten brist eller mangler, at han holder sitt 
ord slik det for lenge siden ble gitt og at folk 
kan stole på ham. Gud forteller oss i Esekiel9 
at det ikke er for Israels skyld han bringer 
dem tilbake til landet, men for å herliggjøre 
sitt eget navn eller karakter som hadde blitt 
besudlet. Dersom Kirken ikke forstår dette, 
vil den miste viktigheten av en av de mest 
mirakuløse og spennende begivenheter 
fra vår moderne historie — gjenfødelsen 
av staten Israel i 1948. Dette viser oss at 
Gud fortsatt har en plan for den jødiske 
nasjon.  Vi må huske på at etter hvert som 
de samles inn, så skjer dette til Det lovede 
land og særlig Jerusalem, hvor vår Frelser 
fysisk vil komme tilbake. Dette viser oss at 
den profetiske klokke nærmer seg et endelig 
klimaks. På denne bakgrunn må vi ikke undre 
oss over at Djevelen gjør alt han kan for å 
forpurre Guds plan!

Derfor må Kirken be for jødene, vise dem 
kjærlighet og vennskap og oppmuntre dem til 
å vende tilbake til Israel. Kirken må erkjenne 
at det er Guds karakter som står på spill. 
Den må innse at en dag skal skjebnen til 
Kirken og det jødiske folk forenes i en herlig 
oppfyllelse av Guds planer!

SENTRALE SKRIFTSTEDER

1. Romerbrevet 11: 1 2. Romerbrevet 11: 25  

3. Romerbrevet 11: 15 4. Efeserbrevet 2: 11-18 

5. 1 Mosebok 17: 7-8 6. Esekiel 20: 41-42 

7. Jeremia 31: 33  8. Matteus 23: 37-39 

9. Esekiel 36: 22-28 
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Operation Exodus er et redskap fra Herren for å oppmuntre og hjelpe 
det jødiske folk til å vende tilbake til Israels land fra landet i nord og alle  
andre land og til å proklamere Guds rikes hensikter for deres hjemkomst.

Ebenezers undervisnings-materiell 
Andre publikasjoner som er tilgjengelig:

• De bibelske profetier og aliyah 
Dette 16 – siders heftet løfter fram de bibelske profetier som forteller om det jødiske 
folks tilbakevending til Israel.

• Esekiel 36 
Dette heftet på 8 sider pløyer dypt ned i Esekiel 36 som forteller om Guds hensikter 
med å bringe det jødiske folk hjem.

Dersom du er interessert i å bestille gratis eksemplarer av disse publikasjonene kan du ta 
kontakt med vår nasjonale koordinator - kontaktdetaljene kan du se nedenfor. (Vi setter 
imidlertid pris på din gave slik at vi kan dekke våre kostnader til trykking og distribusjon.)
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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

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

For all korrespondanse i UK eller Norge kan du ta kontakt med:


