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En kristen tjeneste som hjelper jødene med å flytte hjem til Israel
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VI HJELPER 
JØDENE HJEM

Hvem hjelper jødene hjem til Israel? 
Sionismen? Ebenezer Operation 
Exodus? Christians for Israel 

International? Jewish Agency? Keren 
Heyesod (United Israel Appeal)? Det skjer 
som følge av en beslutning i FN? Eller var 
det som følge av Holocaust? Bidrar økende 
antisemittisme i den muslimske verden til 
at jødene vender hjem til Det lovede land? 
Ja og nei.  
 
Først og fremst, det er Herren som bringer 
jødene hjem. ‘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, alle som er kalt med mitt 
navn, dem jeg har skapt til min ære, formet 
og laget. Før fram folket som er blindt enda 
det har øyne, dem som er døve enda de har 
ører.’  (Jesaja 43:5–8).  
 
Guds hånd står bak alle disse 
menneskelige, politiske, veldedige og 

ideologiske handlinger. Derfor er det 
virkelig hans makt som hjelper jødene med 
å flytte hjem til Israel. Herren erklærer i 
dag at tiden har kommet for å gjøre dette. 
Han gjør det gjennom sitt Ord — den evige 
Torah, som det jødiske folk sier — at Han 
talte for å virkeliggjøre sitt skaperverk. 
Alt som Herren gjør er formidlet gjennom 
Ordet og av Ruach JHWH — Guds Ånd — 
fra tidens begynnelse og til dens avslutning  
(Johannes 1:1–5) 
 
‘Og Ordet ble menneske og tok bolig 
iblant oss,’ (Johannes 1:14). Etter hans 
korsfestelse og oppstandelse, rett før han 
skulle sette seg ved Guds høyre hånd, sa 
Jesus: ‘…Jeg har fått all makt i himmelen 
og på jorden …’ (Matteus 28:18). Han er 
Lammet som er verdig til ta bokrullen fra 
hans høyre hånd som sitter på tronen, for 
å bringe verdenshistorien til en endelig 
avslutning (Åpenbaringen 5:1–10), og til å 
la Guds rike komme, etter de avsluttende 
prøvelser, plager, dommer og katastrofer, 
slik Bibelens siste bok forklarer. 
 

Det er et stort behov i menigheter og blant enkeltkristne for å forstå hva Skriften sier om 
Guds planer for Israel, Kirken og nasjonene. Fra tid til annen vil vi, i tillegg til våre kvar-
talsvise nyhetsbrev, trykke opp artikler som kan hjelpe til med å øke denne forståelsen.   

I denne første artikkelen forklarer Willem Glashouwer hvordan det jødiske folks tilbakev-
ending til Israel fra hele verden samt Kristi andre komme er parallelle begivenheter som 
finner sted ved slutten av vår tidsalder. Vi lever nå i endetiden.  
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Herren Gud bringer det jødiske folk hjem 
gjennom vår Herre Jesus Kristus, selv om 
Israel ikke er oppmerksom på det — enda. 
Jesaja profeterte om dette da han talte om 
at Herrens tjener skulle være en pakt for 
folket (Israel) til å gjenopprette landet og 
gjenoppbygge de ødelagte byene. Han vil 
forløse sitt bundne folk hvor de enn måtte 
oppholde seg og gi dem livet tilbake i Det 
lovede land (Jesaja 49:8–9). Denne Herrens 
tjener er beskrevet tidligere i dette kapitlet 
som den som er dannet i hans mors liv 
(unnfanget av Den Hellige Ånd i hans mor 
Maria), ‘for å føre Jakob tilbake til ham så 
Israel kan samles hos ham.’ Han legger til: 
‘Det er for lite at du er min tjener som skal 
gjenreise Jakobs stammer [ tjeneren er 
derfor ikke Israel selv ], og føre de bevarte 
(resten) av Israel tilbake. Jeg gjør deg til lys 
for folkeslag så min frelse kan nå til jordens 
ende.’ (Jesaja 49:5–6). 
 
Dette var ordene som Simeon erindret i 
tempelet da han holdt Jesusbarnet i sine 
armer. Men legg merke til at Simeon 
reverserte begivenhetenes rekkefølge i  
forhold til Jesaja, han setter dem i riktig 
rekkefølge: ‘Herre, nå lar du din tjener fare 
herfra i fred, slik som du har lovet. For mine 
øyne har sett din frelse, som du har gjort i 
stand like for ansiktet på alle folk, et lys til 
åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel 
til ære.’ (Lukas 2:29–32). Først skal evangeliet 
om Riket forkynnes for hele verden (Matteus 
24:14), som et lys for hedningene, og så skal 
innsamlingen av Israel til Det lovede land 
resultere i deres heder og ære! 

TEGN PÅ AT 
HAN KOMMER

Således er tegnene på Yeshua, Jesus 
Messias’ andre komme, for det 
første frelse for hedningene, fulgt av 

heder og ære for Israels folk. Vi er nesten 
der! Evangeliet forkynnes nå til så godt 
som alle nasjoner og Israel har begynt å 
vende hjem. I sin siste store preken på 
Oljeberget, nevnte vår Herre Jesus tegn 
som ville vise seg rett før tiden da han 
skulle vende tilbake (Matteus kapittel 
24, Markus kapittel 13 og Lukas kapittel 
21). Mange av disse tegn — jordskjelv, 
krig, pest og matmangel — har allerede 
skjedd i århundrer, men i det siste har 
disse tragediene økt sterkt, ikke minst 
hva angår jordskjelv. Kriger: De har krevd 
flere liv i det 20. århundre enn alle de 
tidligere århundrer tilsammen. Falske 
profeter, særlig Hitler, Stalin og Mao  
Tse-tung, har forårsaket flere drap enn 
noen gang tidligere. Ekstrem islam  
fører fortsatt til at mange mister livet.  
Et økende antall mennesker dør av AIDS, 
kreft og andre sykdommer.  
 
Et av de mest spennende tegn på at vi 
nærmer oss Messias’ gjenkomst, er at 
budskapet om frelse forkynnes i så godt 
som alle land. Det er virkelig noe som 
kun har skjedd i vår tid, godt hjulpet av 
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moderne kommunikasjonsmidler som 
radio, TV og internett. Jesus sa ikke at  
alle individer skulle høre evangeliet  
forkynt, men at det skulle skje i alle  
land, ‘…og så skal enden komme…’ 
 
Det andre store og spennende tegnet er 
at fikentreet blomstrer, symbolet på Israel 
(Matteus 24:32–33; Lukas 21:31). Vi er 
den generasjon som får se med egne  
øyne at disse tegn skjer, akkurat slik  
som Jesus sa! 
 
Jesus bringer det jødiske folk hjem. Han 
gjør dette fordi han ønsker å møte dem 
der når han kommer i herlighet. Det er 
derfor Gud har gitt sin Sønn makt til å 
styre historien. Snart vil han åpenbare seg 
selv for sine brødre ved Den Hellige Ånd 
(Sakarja 12:10–14; 14:4), akkurat slik som 
Josef åpenbarte seg for sine brødre i Egypt 
(1. Mosebok 45:1–3a).  
 
Så Jesus kommer snart — for å åpenbare 
seg for Israel og han kommer til oss også!  
 
Til å bringe det jødiske folk hjem benytter 
vår Herre folk — og organisasjoner slik 

som Ebenezer Operation Exodus og 
Christians for Israel. Han bruker politiske 
strømninger i tiden; Han benytter 
sionismen; Han bruker endatil giftige 
antisemitter som Hitler; Han styrer vedtak 
fattet av De forente nasjoner.  
 
Noe oppsiktsvekkende skjer: Hedninger 
og ikke-jødiske nasjoner bringer jødene 
hjem i tråd med Jesajas profeti:  
‘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 …’  (Jesaja 49:22). 
 
Israel er på vei til heder og ære ved at 
jødene vender tilbake til Det lovede land. 
Derfor, legg din arm rundt en jødisk mann, 
kvinne og barn og hjelp dem med å flytte 
hjem! Ved å gjøre det bidrar du positivt til 
Herrens sluttfase for vår tidsalder. Bring 
jødene hjem, fordi Jesus kommer!

Ebenezer Emergency Fund International 
Ebenezer House, 5a Poole Road 
Bournemouth BH2 5QJ. UK
Telephone: +44 (0) 1202 294455 
Fax: +44 (0) 1202 295550
Email: 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

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.
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