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Som kjent er det av livsviktig betydning at det er nok 
vann i dette landet. Derfor har det i de siste årene vært 
gledelig å legge merke til at det har vært en oppad-
gående kurve når det gjelder nivået i Genesaretsjøen. 

Karmel – Israel nytt,  melder følgende statistikk: «Genesaret-
sjøen nådde ikke maksimumsnivået i april, slik mange 
hadde trodd. Israels vannmyndighet sier at vannstanden 
nå har begynt å gå ned og er nå på 209, 155 meter 
under havnivå, og det er 35,5cm fra maksimumsnivået. 
I forrige uke (27.april) var den 30 centimeter under 
maksimumsnivået, men den i fjor var 12 cm under». 
Sist undertegnede var i Israel kan jeg minnes den glede 
og begeistring som var for at vannstanden var så høy 
som den ikke hadde vært på mange år. Dette lovte bra. 
Men som vi ser – det kan svinge litt opp og ned.

Mine tanker går tilbake til en av de første turene i landet. 
Guiden holdt oss engasjert i bussen gjennom ørkenen, 
da han kunne fortelle at det under ørkensanden var 
store vannreservoarer, bare man gravde dypt nok. Likeså 
berettet han entusiastisk om at det skulle bare noen få 
regndråper til for at ørkenen ble grønn og blomstrende 
på noen øyeblikk – bare det kom litt regn. Vi fikk den 
oppfatning at ørkensanden hadde i seg en mengde 
næringsstoffer som lå der uforløst og latent – bare litt 

vann – så eksploderte det. Våre tanker gikk til profeten 
som understreket guidens opplysning – ørkenen og 
det tørre land skal juble. (Jes.35:1)

I Johannes evangelium møter vi Jesu forkynnelse om 
det nye livet, illustrert med elementet vann. Han taler 
om hvor viktig dette er for det daglige liv, og som meta-
for for det åndelige liv. Som innfallsport inn i kvinnens
hverdagsliv (Joh.4:5ff). Jesus anvender uttrykket 
«levende vann». Noe som trigget kvinnens nysgjerrighet 
– «Kvinnen sier til ham: Herre, du har ikke noe å dra 
opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det 
levende vann fra?» (v.11) Forskjellen på det vannet, og 
vannet som Jesus hadde å gi, ble karakterisert på følg-
ende vis: «Hver den som drikker av dette vannet, blir 
tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil 
gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil 
gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram 
til evig liv». (v.13-14) Ved dette fikk Jesus forklart at de 
ytre forhold og omstendigheter kunne være tørre, men 
hadde du drukket av det vann han ville gi, ville du alltid 
leve – uansett ytre omstendigheter. 

Neste gang vi møter Jesus og hans glimrende illustra-
sjoner er under en av jødenes høytider, det som blir 
kalt for løvhyttefesten. Vi er da i kapitel 7 og leser disse 
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velkjente linjer: «Men på den siste, den store dag i høy-
tiden, ….» «Den som tror på meg, som Skriften har sagt, 
fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann» 
(7:38). Så langt i talen skjønner vi at det er Åndens liv 
han taler om. Og vi kan også si: Det korresponderer 
godt med det vi har nevnt fra kapitel 4. 

Men så kommer det en tilleggskommentar av Johannes: 
«Dette sa han om den Ånd som de skulle få som trodde 
på ham. For Ånden var ennå ikke gitt, fordi Jesus ennå 
ikke var herliggjort». (v.39) 

Ut fra dette forstår vi at Jesus førte metaforen videre, til 
det som senere blir kalt for «Faderens løfte», og som 
skulle innfris og utøses over disiplene og de første kristne. 
Metaforisk uttrykt kan vi si: Vannstanden skulle stige, 
strømmen skulle bli sterkere, Herrens herlighet skulle 
bli mer og mer merkbar. Det er uunngåelig å ikke tenke på 
ordene fra Jes.32 som uttrykker det på følgende vis: «… 
inntil Ånden blir utøst over oss fra det høye, og ørkenen 
blir til fruktbar mark, og fruktbar mark aktes for skog. 
Rett skal bo i ørkenen, og rettferdighet skal ha sitt hjem 
på den fruktbare marken». (Jes.32:15-16) Det er profe-
tert om en Åndelig bølge som skal overrisle Det Hellige 
Land. Det vil få utslag både åndelig og timelig. Profeten 
som levde etter Jesaja, Esekiel, så store «vannmengder» 
over Israel og hans folk. Pinsedagens opplevelse (Ap.
gj.2:1ff) var ikke det optimale, men starten på mer. 
«Ørkenen» skal ikke bare blomstre og bli til «fruktbar 
mark» i bokstavelig forstand. Men folket skal få erfare 
at «vannstanden» kommer til å stige. 

La oss sitere litt fra profeten igjen: «Så førte han meg 
tilbake til husets inngang. Og se, det kom vann ut under 
husets dørterskel mot øst, for forsiden av huset vendte 
mot øst. Og vannet rant ned fra høyre siden av huset, 
sør for alteret…..» «Så lot han meg vade gjennom vannet, 
og det nådde meg til anklene…..» «Så målte han igjen 
tusen alen. Da var det en elv som jeg ikke kunne vade 
igjennom. For vannet var så høyt at en måtte svømme 
der – det var en elv som ikke lot seg vade». (Esek.47:1-12)

Det kommer en tid da pandemier og andre negative 
krefter må melde pass. De skal «arresteres og bindes» 
for tusen år. Herrens herlighet skal strømme fra Jerusa-
lem og ut over nasjonene. «Vannstanden» skal ikke bli 
lavere og lavere, men mektigere og mektigere – progre-
sjonen skal bli merkbar for liten og stor.

Herren har ikke sagt det siste ordet. Det kommer natt, 
ja, men det kommer soloppgang også! Den elv som 
begynte å renne på apostlenes tid, kan ingen fiende 
stanse. Så skal «Jakob» kunne si: «Herrens Ånd er over 
meg….for å forkynne et velbehagelig år fra Herren (vi 
stopper der hvor Jesus stanset. «Hevnens dag» kommer 
senere). Men nå gleder vi oss over de friske vannstrømmer 
som veller utover folket og landet, ja, utover den ganske jord.
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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



Ute er det strålende sol, en deilig varme og fuglene 
synger. Frode er på Eitanim og bygger tilfarer-gulv 
nummer to og jeg sitter hjemme på kontoret og skriver 
til dere. Siden sist har det skjedd mye på den sosiale 
fronten. Vi har blitt inkludert i en cellegruppe og det 
er bare supert. De bruker samles for å feire de ulike 
høytidene, Herrens høytider. De samles til barbeque 
hjemme hos hverandre. Neste høytid, som er Sha-
vuot, feires her hos oss søndag 16. mai. Gjett om vi 
gleder oss til å fylle hagen med mennesker? Vi har 
jo en så stor og flott  hage som er laget for å kunne 
samle mange mennesker. 

Så har vi vært på tur til Eilat med David Batut som 
quide. Det var så godt å få et avbrekk i jobbingen og 
alt det medfører av støv og sand, sagflis og skitt. Jeg 
må bare innrømme at det var super godt å få alt av 
verktøy ut av bilen, vasket den godt og få inn setene 
igjen, og fylle bilen med mennesker! David tok oss 
fra Oljeberget, gjennom Jordandalen og ned til Eilat. 
Vi stoppet både her og der, da det var masse artig og 

interessant å se. Vi kjørte Negev opp igjen, med stopp 
blant annet i TIMNA Park. Det var et høydepunkt!  

Det å ankomme Eilat med et yrende folkeliv, musikk 
og få handle i boder, var bare helt nydelig! Og ikke 
en maske å se! Tenk å se menneskene igjen. Mange 
mennesker. Over alt. Inne og ute, på stranden, på 
kjøpesenteret, på hotellet. Tenk å stå i matkø! Når 
ble det helt ok for meg å stå i matkø? Jeg som hater 
kø? Først da forstod jeg hvor mye jeg har savnet det 
vanlige livet. Det som har vært vanlig for meg som 
kommer fra en storby. Savnet av mennesker. Hjerte 
ble fylt av takknemlighet til Herren. Takk for alle 
menneskene!

Da vi kom på jobb etter turen til Eilat, er det en sjef 
for elektrikerne som kom innom dyrehagen. Han 
skulle sjekke arbeidet som hadde blitt utført av sine 
arbeidere. Vi kom i snakk med han og etter en stund 
spør han: ”Hvorfor er dere her i Israel og jobber? Jeg mener, 
dere kunne vært i Norge og jobbet i firmaet deres og 

E N   H Y L L E S T

Av Ailen Myrli Wisnæs
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Halleluja! Lovet være Herren fra evighet til evighet! Han som var og 
som er og som kommer!

 Ailen Myrli Wisnæs og David Batut
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 Hvorfor er dere her i 
Israel og jobber? 

tjent penger. Så hvorfor er dere her?” Frode ser på han 
noen sekunder før han svarer: ”Vi elsker det jødiske 
folket og landet Israel. Rekker ikke det?” Tårene står i 
øynene på mannen. Så sier han etter en stund: ”Tusen 
takk for at dere er her.” Vi har hatt fått røre ved flere 
hjerter på denne måten den siste tiden. Alltid med 
utgangspunktet i ”Hvorfor er dere her i Israel og jobber?” 
Det gjør ett dypt inntrykk på mennesker her nede at 
vi er her. 

Vi har også en gutt på barnesykehuset. Han er veldig 
kvikk og interessert i ting rundt seg. Så han har spurt 
og spurt de ansatte hvorfor vi jobber her? En av de 
ansatte kom til oss med spørsmålet og sier: ”Nå er 
det best dere gir meg et riktig godt svar fordi han gir 
seg ikke om det ikke er skikkelig”. Da fikk vi oppleve 
hvordan en kan ha den gode samtalen ut ifra gode 
spørsmål. Halleluja for nysgjerrige barn! 

Frode Myrli Wisnæs



Dette første året som bestyrerpar, uten å ha noen vo-
lontører å styre, er snart et avsluttet kapitel for oss og 
for Hjerte for Israel. Dette året går inn i historien som 
et helt annerledes år. Så langt vi vet er vi den eneste 
organisasjonen (fra Europa) som har hatt volon-
tører i Israel igjennom Corona og lockdown. Så jeg 
har lyst til å rope ut: VI KLARTE DET! Yes, vi klarte å 
være en ”Trøst for det Jødiske folket” igjennom dette 
Corona-året. Oppdraget som er oss gitt  klarte vi å 
fullføre - sammen.  Dette er ikke noe Frode og jeg har 
gjort alene, NEI. Dette er noe vi har gjort i fellesskap. 
Halleluja!

Derfor må jeg få gi en takk til alle dere der hjemme 
som har heiet på oss. Takk for alle deres bønner, takk 
for alle kommentarer på Facebook, takk for alle meld-
inger på Messinger og Whatsapp, takk for mailer og 
pengegaver. Det hadde vært tungt uten dere. Hver 
enkelt av dere har utgjort en forskjell for oss. Fra våre 
hjerter, tusen TAKK. 

Så må jeg få gi ros til tidligere bestyrerpar, Morten 
Lindhjem og hans kjære Ann-Helen. Jeg vet ikke hvor 
mange timer på telefonen de har brukt på oss etter at vi 
kom ned hit. Vi har ringt i tide og utide og de har alltid 
svart og vært oss til hjelp. Etter planen skulle vi vært 
her nede i mai måned i 2020 og fått all opplæring, 
men pga Corona, og at Israel innførte full lockdown, 
måtte de avslutte oppdraget sitt i mars og reise hjem 
til Norge. Så den vanlige overgangen fra et bestyrer-
par til neste uteble. Men vi har fått opplæring , bare 
på en helt annen måte. 

Morten har i tillegg brukt timer med meg for å lære 
meg opp i regnskapsprogrammet vi bruker. Wow, 
han er så god til å forklare og så tålmodig. Så kjære 
Morten og Ann-Helen, tusen takk for all hjelp. 

David og Estelle Batut er våre folk her nede i Israel. 
Uten deres hjelp kunne vi bare snudd på flyplassen 
og reist hjem igjen. Det hadde ikke gått uten deres 
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 Jarle og Ragna Sortland

 David og Estelle Batut

Morten og Ann-Helen Lindhjem



innføring i hvordan drive et arbeid som norsk i Israel. 
De har stått i denne jobben som mellomledd mellom 
oss og jobben vi utfører, i 35 år. Du leste rett: 35 år! 
David er den mannen som vi sjekker alt opp imot av 
praktisk arbeid på sykehusene og Estelle er kvinnen 
med papirkunnskaper og som fører regnskapet for 
oss overfor de israelske myndighetene. Takknemlig-
heten til David og Estelle er ikke bare fra oss som 
organisasjon, men også fra israelske helsemyndig-
heter. De vet og vi vet at mellomleddet er gull verdt. 
Så kjære gode David og Estelle, tusen takk for all god hjelp.

Jarle Sortland, vår kjære leder, har også vært her for 
oss fra dag en. Han har selv vært bestyrer her nede i 
hele ni år, så han kan jobben ut og inn, selv om det er 
noen år siden. Han har trofast ringt hver eneste uke 
og vi har hatt gode og morsomme samtaler. Jarle er 
bare så morsom i all sin seriøsitet. Takk kjære gode 
leder for din gode evne til å støtte oss igjennom dette 
året  og din prominente måte å lede hele organisa-
sjonen på. Vi har rett ”kaptein på skuten”. 

Det går ikke å gi en hyllest for dette året uten å gi 
ære til Han som all ære skal ha, Jesus Kristus vår frelser. 
Jesus har reist oss opp for dette oppdraget og vi er 
bare så takknemlig til Kongenes Konge og Herrenes 
Herre for Hans verk i oss. ”Takk Jesus for at du har satt 
oss i stand til alt godt verk. Takk Jesus for at du gav oss 
mot og styrke til å gå da ingen andre dro. Takk Jesus for 
at du har holdt oss med selskap og har gitt oss en ny 
sang i hjerte hver dag, når det ikke var noen andre her. 
Du har sannelig ikke overgitt oss. Du har holdt oss oppe 
med din frelsende hånd hver eneste dag. Du, Jesus, har 
styrket oss og oppmuntret oss. All ære til deg Jesus.” 

Nå gleder vi oss til å møte familie og venner i sommer. 
Vi reiser etter planen hjem i juni måned og tilbake til 
Israel i august måned. Og fra høsten av kommer vi 
til å kunne ta imot volontører som vil stå med oss i 
arbeidet og vi kommer til å kunne ta imot familie og 
venner som vil komme på besøk! WOW, det er noe  
vi gleder oss stort til. 

Ta gjerne kontakt med oss når vi er hjemme i sommer, 
det er bare hyggelig. Dette oppdraget er noe vi gjør 
sammen for Herren. 

GOD SOMMER!

7

”Takk Jesus for at 
du har satt oss i 
stand til alt godt 
verk.

Ailen og Frode 
Myrli Wisnæs
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Ved å utgyte sin Ånd på Pinsedagen med så mange 
jøder samlet på ett sted, viser Gud sin store plan for 
verdens evangelisering. Han når ikke bare jødene 
i Jerusalem, men også jøder fra hele det mektige 
romerske riket, fra Mesopotamia i øst til Rom i nord 
og områdene i Afrika, så som Libya og Egypt med 
flere. Når disse nyfrelste jødene drar tilbake til sine 
hjemsteder, tar de evangeliet om Jesus med seg og 
planter den gode seden blant jødene alle steder. Den 
første lokale menigheten i verdenshistorien, er altså 
menigheten i Jerusalem.

I denne artikkelen vil jeg belyse hvordan det gikk 
med denne menigheten i tiden etter Pinsedagen. 
La oss først og fremst være klar over at den første 

menigheten i kirkens lange historie, ikke var en menig-
het blant hedningefolkene, men en menighet som 
var helt gjennom jødisk. Jerusalem-menigheten vokste 
seg stor og sterk og utbredte seg, slik vi leser i Apostel-
gjerningene. La oss ta med noen vers fra NT:

- De lovet Gud og var velsett av hele folket. Og Herren la 
hver dag dem som ble frelst, til menigheten. Apg 2:47 NB
- Men mange av dem som hadde hørt Ordet, kom til 
troen. Og tallet på mennene kom opp i omkring fem 
tusen. Apg 4:4 NB
- Da de hørte det, priste de Gud. Så sa de til ham: Du ser, 
bror, at mange tusen blant jødene er kommet til troen, 
og alle er de nidkjære for loven. Apg 21:20 NB

MENIGHETEN 
I JERUSALEM OG 
DENS HISTORIE

Verdens første menighet ble født i Jerusalem pinsedagen, 50 dager etter påsken året 32 e. Kr.
Alle de 3000 som ble frelst den dagen, var jøder. Det var jøder fra Judea, men ikke bare fra 
den gang Jødeland. Her var det mange jøder fra Diasporaen, jøder som talte sitt morsmål, 
men også både gresk og latin og andre språk fra de områder de bodde i. De var alle kommet 
til Jerusalem for å feire Pinsehøytiden og tilbe Gud i hans helligdom. Du kan lese om dette 
i Apostelgjerningene 2:1-13.

DEL 1

Av Torolf Karlsen
Del 1 av 2, del 2 kommer i septemberbladet

Adobe Stock
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En rest tar imot Jesus
Alle disse hører med til den kategori jøder som Paulus 
i Romerbrevet kaller for «en rest». Han forklarer at 
Guds ord ikke slo feil, men at de utvalgte av jødefolket 
var blitt frelst. Slik det var en rest igjen på Elias tid, 
som ikke hadde bøyd kne for Baal, var det også i 
evangeliets tid, blitt en rest igjen i folket, som tok 
imot Guds ord og ble frelst ved troen på Jesus Messias.

- Og Jesaja roper ut over Israel: Om tallet på Israels barn 
er som havets sand, så skal bare en rest bli frelst. Rom 
9:27 NB
- Men hva er Guds svar til ham? Jeg har latt det bli tilba-
ke en rest for meg, sju tusen mann som ikke har bøyd 
kne for Ba’al. Rom 11:4 NB
- På samme vis er det også i den tid som nå er, blitt igjen 
en rest i kraft av Guds nådes utvelgelse. Rom 11:5 NB

En nådens tid
Selv om Israel for øvrig ikke tok imot Jesus som sin 
Messias, viser Gud sin nåde mot Israel ved å gi dem 
40 år med evangeliets forkynnelse. I denne nåde-
tiden før år 70, ble altså tusener av jøder frelst i Jeru-
salem, Judea og Samaria, for ikke å nevne alle steder 
i Romer-riket hvor det fantes synagoger. Paulus, som 
jo var kalt til å være hedningenes apostel, oppsøkte 
alltid først synagogene, for hans motto var: «Jøder 
først, deretter grekere!»

Vi må takke den første menigheten i Jerusalem som 
tok vare på Ordet og forkynte Jesus og hans lære uten 
å slå av på sannheten. Av kirkehistorikeren Eusebius 
får vi pålitelige innsikt i Jerusalem-menighetens historie, 
helt fra begynnelsen. I denne artikkelen kommer vi 
flere ganger tilbake til hans uttalelser. Det er ingen 
tvil om at Peter var den ledende apostel i den første 
tiden. Hans stilling i menigheten var udiskuterbar. 
Han var blitt innsatt av Jesus til å være leder. (John 
21:15-17). Likevel var det ingen av apostlene som ønsket 

å bli biskop for Jerusalem-menigheten. De valgte i 
stedet Jakob, Herrens bror, til denne ærefulle tjeneste.

Men den første tilsynsmann for menigheten (gr. 
episkopos) var altså en av Jesu fysiske brødre, Jakob. 
Jesus hadde jo flere søsken, men ingen av dem trodde 
at Jesus var Messias (Matt 13:55, Joh 7:3-5). Men da 
Jesus oppstod fra de døde, møtte han Jakob (1. Kor 
15:7) Det møtet førte til at Herrens bror Jakob ble en 
virkelig Messias-troende. Han ble senere den første 
tilsynsmann for menigheten i Jerusalem (presbyteros 
= biskop). Fordi hans livsførsel var så lik Jesus, ble han 
kalt Jakob den rettferdige. Vi møter Jakob flere ganger 
i Apostlenes gjerninger.

- Han gav tegn til dem med hånden at de skulle tie, og 
så fortalte han dem hvordan Herren hadde ført ham ut 
av fengslet. Og han sa: Fortell dette til Jakob og brødrene. 
Så gikk han bort og drog til et annet sted. Apg 12:17 NB
- Men noen annen av apostlene oppsøkte jeg ikke, bare 
Jakob, Herrens bror. Gal 1:19 NB

Dette er ikke apostelen Jakob, som nettopp var blitt 
avlivet med sverd (Ap.gj. 12:2). Jakob, Jesu kjødelige 
bror, var sammen med noen av menigheten på et 
sted i bønn for Peter. Senere møter vi Jakob i Ap.gj. 
15:13 hvor han står frem med stor autoritet og legger 
føringer for hvordan en skal behandle menigheter av 
ikke-jøder og deres forhold til jødedommen. Det er 
også Jakob, presbyteren, som har gitt oss Jakobs brev i NT.

JAKOB BLIR MARTYR I JERUSALEM
Det er klart fra kirkehistorien at Jakob, Herrens bror, 
led martyrdøden i Jerusalem. Det skjedde i en peri-
ode da den romerske guvernøren var fraværende i 
hovedstaden. 

Adobe Stock
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På det tidspunktet grep Det høye råd anledningen 
og anklaget Jakob for brudd på Moseloven. Det jødiske 
Sanhedrin dømte Jakob til døden, og han ble ført 
bort og steinet år 62. Han var den første tilsynsmann 
i den messianske menigheten i Jerusalem. Flere skulle 
komme etter ham.

Går vi nå til Eusebius, kan han fortelle oss at Jerusalem- 
menigheten hadde flere tilsynsmenn i tiden før den 
store jødiske krigen fra 64-70.  Den jødiske historie-
skriveren Jospheus Flavius forteller om denne hend-
elsen i sin bok om Jødenes kriger. (The Wars of the Jews)

Josephus var levitt og av prestelig ætt. Han tok del 
i opprøret mot romerne og var militær leder for en 
gruppe jøder i denne kampen. Han skriver at Jakob 
ble dømt av Sanhedrin, ledet av ypperstepresten 
Ananus ben Ananus og deretter steinet til døde i år 
62 AD. Han skriver:

- Og da Caesar hørte at Festus var død, sendte han Albinus 
til Judea som prokurator. Men kongen tok fra Josef 
øversteprestens embete og ga videreføringen av denne
ære til en sønn av Ananus, som også kaltes Ananus. 
Det fortelles at denne første Ananus viste seg å være en 
heldig mann, for han hadde fem sønner som alle hadde 
fungert i stillingen som Guds øversteprest. Men denne 
unge Ananus, som vi allerede har fortalt om, tok fatt 
som øversteprest. Han var en frimodig mann og uten 
respekt (for andre) og tilhørte Saddukeernes parti. Han 
var svært streng i sin dom av overtredere og satte seg 
over de andre jødene. Han trodde nå han hadde en 
mulighet til å vise sin autoritet. Festus var nå død, og 
Albinus var på vei, så han sammenkalte et Sanhedrin 
av dommere og brakte bror til Jesus, han som blir kalt 
Kristus, hvis navn var Jakob, og noen andre (av hans 
etterfølgere) frem foran dem. Og da han hadde anklaget 
dem som lovbrytere, overgav han dem til å bli steinet. 
Josephus, Jødenes Historie, Bind 20, kapittel 9 vers1. 
(Oversatt TK)

JESU FAMILIE SOM TILSYNSMENN 
FOR MENIGHETEN
Her møter vi en forunderlig sannhet om Jesu jordiske
familie av Davids hus og ætt. Den som nå ble 
menighetens tilsynsmann (biskop) var Simeon. Han 
var en nevø av Jesus og sønn av Klopas, gift med Maria, 
søster til Jesu mor, Maria. 

- Men ved Jesu kors stod hans mor og hans mors søster, 
Maria, Klopas’ hustru, og Maria Magdalena. Joh 19:25 NB

Maria, Jesu mor, hadde en søster som også kaltes Maria. 
Denne Maria var gift med Klopas og var altså Jesu 
onkel etter kjødet. Det sies av Hegesippus at Klopas 
var en bror av Josef, Jesu stefar. 

(Hegesippus skrev en historie om den første menig-
heten. Han var sannsynligvis jøde, men konverterte 
til kristen tro. Hans verk er dessverre gått tapt, bort-
sett fra åtte kapitler som refereres til av kirkefaderen 
Eusebius).

Etter at Jakob, den rettferdige, var død og krigen med 
romerne nærmet seg (år 64), kom de som fremdeles 
var i live av apostlene, og andre av Jesu disipler, 
sammen for å samtale med Jesu familie etter kjødet. 
For de fleste av disse var fremdeles i live da dette 
skjedde. De valgte alle enstemmig Simeon, sønn av 
Klopas, til menighetens hyrde og tilsynsmann. Simeon 
er ikke nevnt i NT, men vi finner denne opplysningen 
hos Eusebius.

MENIGHETEN OG JERUSALEMS 
ØDELEGGELSE I ÅR 70 
Vi kjenner til den forferdelige krigen som begynte i 
Galilea i år 64 og varte til år 72. Det var i år 72 at den 
siste jødiske motstand ble slått ned i beleiringen av 
klippeborgen Masada. 

Frem til dette tidspunktet hadde Jerusalem-menigheten 
fortsatt sin rolle som modermenighet for alle de andre 
menighetene i det store romerske riket. Mørke skyer 
begynte å samle seg over den jødiske nasjonen, og 
de som husker det, vil minnes hva Jesus uttalte da 
han stod på Oljeberget og så ut over byen:

- Da han kom nær og så byen, gråt han over den, og sa: 
Visste også du, om enn først på denne din dag, hva som 
tjener til din fred! Men nå er det skjult for dine øyne. For 
dager skal komme over deg, da dine fiender kaster en 
voll opp omkring deg, og de skal kringsette deg og trenge 
deg fra alle kanter. Og de skal slå deg til jorden, og dine 
barn i deg. De skal ikke la stein bli tilbake på stein, fordi 
du ikke kjente din besøkelsestid. Luk 19:41-44 NB

Jerusalem på Jesu tid - Adobe Stock
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Eusebius skriver at når krigshandlingene begynte, og 
den romerske hæren kringsatte Jerusalem, var den 
messianske menigheten ikke til stede i byen. Det 
hadde kommet profetiske varsler om den kommende 
krigen, og alle de troende med sine familier hadde 
forlatt Jerusalem.

- But the people of the church in Jerusalem had been 
commanded by a revelation, vouchsafed to approve 
men before the war, and to leave the city and dwell in a 
certain town of Perea called Pella. And then those that 
believed in Christ had come there from Jerusalem, then 
as if the royal city of the Jews and the whole land of Judea 
were entirely destitute of holy men, the judgement 
of God at length overtook that had committed such 
outrages against Christ and his apostles, and totally 
destroyed that generation of impious men. Eusebius 
Ecclesiastical History kap 5:3

Norsk oversettelse:
- Men folket i menigheten i Jerusalem hadde blitt befalt
i en åpenbaring, for å forsikre folk før krigen, at 
de måtte forlate byen og bosette seg i en spesiell 
by i Perea kalt Pella. Og når de som trodde på Kristus 
hadde kommet dit fra Jerusalem, var det som om 
den kongelige byen og hele Judea ble fullstendig 
tomt for hellige menn. Guds dom kom endelig over 
de som hadde gjort forferdelige ting mot Kristus og 
hans apostler, han ødela fullstendig den generasjonen 
av ugudelige menn.

MENIGHETEN FLYTTER TIL PELLA I PEREA
Perea lå på østsiden av elven Jordan og unnslapp 
romernes krigsherjinger. Pella var en av de ti byene 
som var tiltenkt hedningene som bodde i Judea og 
var spredt på forskjellige steder i landet. Et annet 
navn på denne samlingen av byer er DEKAPOLIS. 

I dag er Pella i ruiner, men er et arkeologisk objekt. I 
denne byen var det de messias-troende fra Jerusa-
lem oppholdt seg så lenge krigen varte. 

Da denne forferdelige krigen endelig opphørte etter
Jerusalems fall og templet ødeleggelse, vendte 
Jerusalem-menigheten tilbake til byen. De valgte en 
ny biskop som hetten Simeon og var sønn av Kleopas. 
Han så at byen var i ruiner, og templet var i ruiner, 
men menigheten valgte å fortsette sitt virke på tross av 
de dramatiske hendelsene påført befolkningen i krigen.

NY KIRKE BLIR BYGGET
Vi kan ikke observere noe kirkebygg i Jerusalem før 
den store krigen. I henhold til Apostelgjerningene 
samlet menigheten seg i Salomos bueganger på 
tempelplatået og i hjemmene. Nå var de tidligere 
møteplassene ødelagt, og det oppstod et akutt 
behov for å bygge et gudshus.

Oljeberget var et område hvor så mange av begiven-
hetene rundt Jesus hadde funnet sted. Her finner vi 
olivenlunden Getsemane, hvor Jesus så ofte var samlet 
med sine disipler, og hvor han kjempet i bønn. 

På Oljeberget øst for templet og i nærheten av Mikpad 
alteret, lå sannsynligvis også Golgata, stedet som lignet 
en hodeskalle. Hva er mer naturlig å tenke at det var 
Oljebergets topp som var stedet. 

Det lå nær byen og var også stedet der Abraham 
billedlig ofret Isak. Hvis stedet for korsfestelsen var 
Oljeberget, hva er da mer naturlig å tenke at hagen 
med graven der han ble lagt, lå like i nærheten. 

- De tok da Jesu legeme og svøpte det i linklær sammen 
med den velluktende salven, som skikk er hos jødene 
når noen begraves. På det stedet hvor Jesus ble kors-
festet, var det en hage. Og i hagen var en ny grav, som 
ingen ennå var blitt lagt i. Der la de da Jesus, fordi det 
var jødenes forberedelsesdag, for graven var nær ved. 
Joh 19:40-42

Perea

Getsemane, Jerusalem - Adobe Stock
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INNLEDNING
Det har i alle år vært strid og uenighet om treenig-
hetslæren. Og grunnen til dette, for mange, er at 
ordet treenighet ikke står i Bibelen. Her skal vi sette 
treenighetslæren inn i en bibelsk sammenheng. Faktum 
er at vi møter treenigheten allerede på Bibelens første 
blad. 1Mos.1,1-3: I begynnelsen skapte Gud himmelen 
og jorden. Jorden var øde og tom, det var mørke over 
det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Da sa 
Gud: «Bli lys!» Og det ble lys. Her er Gud Fader og Guds 
ånd til stede. Og i Joh.8,12 sier Jesus at Jeg er verdens 
lys. De er altså to som nevnes direkte her, og Sønnen, 
verdens lys, nevnes indirekte. Videre i kapitlet møter 
vi det igjen, v.26: Da sa Gud: La oss gjøre mennesker 
i vårt bilde, etter vår liknelse. Her møter vi flertalls-
formene oss, vårt og vår. Hvem snakket Han til? Englene? 
Nei, ikke først og fremst. Men til Sønnen og Ånden. 
Vi er skapt i Guds bilde og Sønnen og Ånden er i det 
samme bildet! Altså 3 personer som finnes fra evig-
het av. Treenighet – 3 som er enige. At det er flere i 
guddommen enn Gud Fader er altså tidlig bekreftet.

Selv om ikke ordet treenighet i seg selv finnes i Bibelen 
så er læren om treenigheten sterkt bibelsk funda-
mentert. Vi finner ordet treenighet hos Theofilus av 
Aleksandria, som ble født i Swansea i Storbritannia 
og døde i år 412 etter Kr. Han var den 23. pave i Alek-
sandria. Men det var kirkefader Tertullian som brukte 
ordet treenighet mye når han skulle beskrive forholdet 
mellom de tre personene i guddommen.

Sammenlignbart kan vi si at ordet vekkelse heller ikke 
finnes i Bibelen, men vi bruker det mye i forkynnelse, 
i bønn, i vitnesbyrd og i samtaler. Et vel innarbeidet 
ord i det kristne språket som bygger på sammenhengen 
i Skriften.

ORDETS OPPHAV
Ordet kommer fra det latinske TRINITAS og det greske 
TRIAS og betyr: Trefoldig, men samtidig én. Her kan 
vi sammenligne med Åndens frukt i Gal.5,22. Men 
Åndens frukt er …! Så kommer 9 forskjellige deler av 
frukten, kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, 
godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet, i den 
ene Åndens frukt. Som i én appelsin med mange båter.

Det samme kan vi si om 2Tim.1,7. Her sammenlignes 
den med motløshets ånd, som Gud ikke gav oss, 
men Ordet sier at Han gav: … krafts og kjærlighets og 
sindighets ånd. Altså 3 sider i samme gave! Og i vår 
oversettelse av Skriften har vi ikke fått tankestreker 
etter krafts og kjærlighets og sindighets ånd, heller 
ikke ånd i flertall, ånder.

DE 3 ØKUMENISKE TROSBEKJENNELSENE
Gjennom historien er det 3 økumeniske trosbekjennelser 
som er fremtredende (Den nikenske, den apostoliske og 
den athanasianske), og læren kommer sterkt frem i disse: 

Av Gunnar Harkestad

Bibelens lære 
om treenighet

DEL 1
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Treenighetslæren er blitt kalt kirkens sentral-
dogme. En fastholdelse, eller forkastelse av den 
får stor betydning for frelseslæren, for synet på 
Kristus og synet på mennesket.

Adobe Stock
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Den nikenske trosbekjennelse (nikensk - adjektiv 
som skriver seg fra kirkemøtet år 325 i Nikea i Lilleasia.):
Vi tror på én Gud, den allmektige Far, som har skapt 
himmel og jord, alt synlig og usynlig.
Vi tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, 
født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, 
sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme 
vesen som Faderen. Ved Ham er alt blitt skapt. For oss 
mennesker og til vår frelse steg Han ned fra himmelen, 
og ved Den Hellige Ånd og av jomfru Maria ble Han 
menneske av kjøtt og blod. Han ble korsfestet for oss 
under Pontius Pilatus, led og ble begravet, oppstod den 
tredje dag etter skriftene og fòr opp til himmelen, sitter 
ved Faderens høyre hånd, skal komme igjen i herlighet 
for å dømme levende og døde, og Hans rike skal være 
uten ende.
Vi tror på Den Hellige Ånd, som er Herre og gjør levende, 
som utgår fra Faderen og Sønnen, tilbes og æres 
sammen med Faderen og Sønnen, og som har talt 
gjennom profetene. Vi tror på én hellig, allmenn og 
apostolisk kirke. Vi bekjenner én dåp til syndenes for-
latelse og venter de dødes oppstandelse og et liv i den 
kommende verden.

Den apostoliske trosbekjennelse (fra ca. år 400)
 Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og 
jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, 
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru
Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og 
begravet, fòr ned til dødsriket, stod opp fra de døde 
tredje dag, fòr opp til himmelen, sitter ved Guds, den 
allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen 
for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, alminnelig kirke, 
de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets 
oppstandelse og det evige liv.

Den athanasianske trosbekjennelse (fra ca. år 500 
med til sammen 40 punkter! Vi tar med de som gjelder 
treenigheten): 
•  Og dette er den felles kristne tro, at vi ærer én Gud i 
Treenigheten og Treenigheten i enheten, 
•  i det vi verken blander sammen personene eller deler 
vesenet. 
•  For én person er Faderens, en annen Sønnens, en annen 
Den Hellige Ånds. 

•  Men Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds gud-
dom er én, herligheten er like stor, majesteten   like evig. 
•  Slik som Faderen er, slik er Sønnen, slik er også Den 
Hellige Ånd. 
•  Uskapt er Faderen, uskapt er Sønnen, uskapt er Den 
Hellige Ånd.
 •  Faderen er ikke virket av noen, heller ikke skapt, heller 
ikke født. 

•  Sønnen er av Faderen alene, ikke virket, heller ikke 
skapt, men født. 
•  Den Hellige Ånd er av Faderen og Sønnen, ikke virket, 
heller ikke skapt, heller ikke født, men han går ut fra 
dem. 
•  Altså er det én Fader, ikke tre fedre, én Sønn, ikke tre 
sønner, én Hellig Ånd, ikke tre helligånder. 
•  Og i denne Treenighet er ikke noe tidligere eller senere, 
ikke noe større eller mindre, 
•  men alle tre personer er seg imellom like evige og 
jevnbyrdige, så at på alle måter, slik som det allerede er 
sagt ovenfor, både Treenigheten må æres i enheten og 
enheten i Treenigheten.

Det er særlig gjennom den athanasianske trosbe-
kjennelsen at Treenighetslæren blir lære og får sin 
utforming. Og hovedkirkene i verden står i hovedsak 
sammen om den. Den blir derfor betegnet som et 
økumenisk symbol, og treenighetslæren blir dermed 
sentral i kristne kirker.

Treenighetslæren er blitt kalt kirkens sentraldogme 
(dogme = absolutt sannhet). En fastholdelse, eller 
forkastelse av den får stor betydning for frelseslæren, 
for synet på Kristus og synet på mennesket. Forkaster 
man denne læren forkaster man i realiteten synet på 
Jesus Kristus som Guds sønn. Dermed forandrer man 
frelseslæren, og vi har ikke mer igjen.

MONOTEISMEN I GT
(Fra Wikipedia: Monoteisme (fra gresk monos, «alene, 
eneste», og via fransk teos, «gud») er et begrep som 
henviser til dyrkelsen av en gud eller makt, og samtidig 
fornekter tilstedeværelsen av andre guder.) Gud er én, 

The baroque painting of Holy Trinity in church kostel Svatého Tomáše by 
Karel Škréta (1610 - 1674) Adobe Stock
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2Mos.20,3. Det første bud sier dette: Du skal ikke ha 
andre guder foruten meg. Israels trosbekjennelse når 
det gjelder dette står i 5Mos.6,4-5: Hør, Israel! Herren 
er vår Gud, Herren er én. Og du skal elske Herren din 
Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.

Gjennom GT ser vi kampen for å få dette første budet 
respektert. Monoteismen måtte forfektes med stor 
kraft av Moses, Josva, dommerne, salmistene og pro-
fetene. Es.44,6: Så sier Herren, Israels konge og gjen-
løser, Herren, hærskarenes Gud: Jeg er den første, og jeg 
er den siste, og foruten meg er det ingen Gud. Es.46,9: 
Kom i hu de ting som hendte fra eldgammel tid, at jeg er 
Gud, og ingen annen. Jeg er Gud og det er ingen som jeg, 
… Es.48,12: Hør på meg, du Jakob, og du Israel, som jeg 
har kalt! Jeg er Gud, jeg er den første, jeg er også den siste.

Selv om vi kan understreke at monoteismen står 
sterkt i GT så finnes det en mengde skriftsteder som 
bekrefter Ånden og Sønnen i GT. Og de fleste steder 
hvor Herren er nevnt i GT er det Sønnen som er til 
stede. De tre i ildovnen er ikke alene, Dan.3,23-25: 
Men disse tre menn, Sadrak, Mesak og Abed-Nego, ble 
kastet bundet midt inn i den brennende ildovnen. Men 
da ble kong Nebukadnesar forferdet og reiste seg brått 
opp. Han tok til orde og sa til sine rådsherrer: Kastet vi 
ikke tre menn bundet i ilden? De svarte kongen: Jo visst, 

konge. Han tok da igjen til orde og sa: Men jeg ser fire 
menn som går løse omkring midt inne i ilden, og det er 
ingen skade å se på dem. Og den fjerde ser ut som en 
gudesønn.

Og i Daniels syner kommer Menneskesønnen frem, 
Dan.7,13-14: Fremdeles så jeg i mine nattlige syner, og se 
– en som lignet en menneskesønn kom med himmelens 
skyer. Han kom bort til den gamle av dager og ble ført 
fram for Ham. Og det ble gitt Ham herredømme, ære 
og rike, så at alle folk, og ætter og tungemål, skulle 
tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme, 
som ikke forgår, og Hans rike er et rike som aldri går 
til grunne. Vi merker oss her sammenligningen med 
Mat.28 – Misjonsbefalingen. Jesus sier: Meg er gitt all 
makt i himmel og på jord …! Om Menneskesønnen i 
Dan. 7 står det at Han har «en evig makt som ikke 
skal forgå» og at «Hans rike går aldri til grunne». Godt 
å kunne lese hvordan Bibelen bekrefter Bibelen!

Gunnar Harkestad

Kilder:
Bibelen – Norsk Bibel 1988
Illustrert Bibelleksikon
Wikipedia

Hvem er nå disse voksne karene som sitter her og 
vil presentere noen tanker og opplevelser de har om 
Israel? Begge bor på Hamar og er svogre, siden de er 
gift med hver sin søster. Poul har vært volontør for 
et par år siden, mens Mats har vært der på tur et par 
ganger, siste gangen i 2016, under Gazakrigen.

- Mats, du og Elin, har vært på flere misjonsoppdrag 
til Mozambik, der Filadelfiakirken Hamar har arbeid. 
Likevel ønsker du å dra til Israel som volontør. Hva 
gjør at du velger å dra dit?
Mats, som er vokst opp i Sverige, forteller: - I menigheten
der jeg vokste opp, var det mye forkynnelse om 
Israel, så interessen for landet ble tidlig vekket i mitt 
unge barnehjerte. Senere, som ungdom, opplevde

jeg at en av de eldre ungdommene dro til  
Israel, til en kibbutz, og jobbet der. Det hørtes utrolig 
spennende og interessant ut. Da økte lysten betraktelig
 til å dra. Men så skjer det som oftest skjer, det blir 
familie og jobb som tar tiden, så den drømmen ble 
lagt til side. Et par ferieturer var det jeg fikk til.Men 
så i 2016 fikk vi en privat to ukers tur, der vi bodde
 på Beit Betania og dro rundt i landet derfra. Det 
ble en stor opplevelse. Vi opplevde en fantastisk 
atmosfære, og det var godt å være der. Opplysningene 
her og opplevelsene der, stemmer ikke. Nå ser jeg 
virkelig frem til å dra ned som volontør, så snart koronaen 
tillater det.

Opplysningene her og 
opplevelsene der, stemmer ikke
Intervju med Poul Hansen og Mats Romsdal
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- Hva med deg Poul?
- Jeg er ikke vokst opp i en menighet, men hadde 
lenge vært nysgjerrig på hva som skjedde i Israel. 
Årene gikk uten at jeg gjennomførte å dra dit, selv 
om jeg hadde veldig lyst. Jeg ønsket å bli volontør, 
men var usikker på meg selv. Men etter flere samtaler 
med Morten Lindhjem og noen volontører, valgte jeg 
så å søke, og fikk plass.

Spenningen var stor da jeg dro av gårde alene. Jeg 
ble hentet og fikk plass på Kfar Shaul, som den 
første av volontørene i denne omgangen. Det var litt 
rart å være der alene, men heldigvis kom det flere 
andre ganske raskt, så vi ble en fin gjeng som bodde 
der. De som hadde vært i Israel før, tok meg med 
på turer, både i Jerusalem og videre rundt om i landet. 
Spennende var det å se alle de kjente historiske stedene, 
se naturen og se hvordan det ble dyrket og bygd og 
få se hvordan den vanlige israeler bodde. Nysgjerrig 
som jeg er, fikk jeg raskt kontakt med folk, jøder som 
arabere. Det er utrolig spennende å snakke med folk 
i forskjellige settinger, det var butikkmannen, rabbi-
neren, kunstneren, sjåføren, bakeren, akademikeren 
og så videre. Alle var åpne og uttrykte takknemlighet 
og begeistring da de hørte at vi jobbet som volontører.
Jeg ble også invitert hjem til noen, og har fortsatt 
kontakt med et par av dem.

- Din jobb var på Eitanim, det psykiatriske syke-
huset. Hvordan var arbeidsmiljøet?
- Det var mye å gjøre der, men vi ble møtt med  
respekt og vennlighet. Det er et internasjonalt  
miljø både blant pasienter og personale, der jøder 
og arabere jobber side om side. Jeg opplevde at de 
behandlet hverandre med respekt og vennlighet. 
Noen av araberne kunne i enkelte settinger føle seg 
mindreverdige. Da vi viste dem litt ekstra oppmerk-
somhet og vennlighet, fikk vi raskt god kontakt, og 
samarbeidet gikk bra.

Mats har vært turist og Poul volontør. - Utenom det 
å arbeide, er det andre forskjeller også. Kan dere si 
litt om det?
- Som turist reiser vi rundt og ser mange historiske 
steder, Dødehavet og kanskje en båttur på Genesaret-
sjøen. De fleste måltider spises der mange andre 
turister spiser, og dem er det mange av! Volontøren 
får raskt kontakt med lokalbefolkningen i mye større 
grad. De får se hvor folket bor, ser hverdagssituasjoner, 
oppleve lokalbutikken, bakeren, tar lokalbussen, ser 
barna i skolegården, og kan også få oppleve noen av 
deres tradisjoner. De treffer hverdagsmennesker.

Men hvem er de?
Den som lytter og ser kan «høre»: Kom og bli kjent 
med oss! Bli kjent med Israel – Guds øyensten 
(Rom 11. 1-36)

Poul bruker tiden godt her hjemme også. Han lager 
flotte kors og hjerter i tre, av eik, bøk, oliven, bjørk, fi-
gurer som er glatte og glir godt i hånda (se bildet). De 
selger han til inntekt for arbeidet i Israel. Han har en 
oppfordring til ungdommen: - Har du mulighet, reis 
til Israel som volontør. Det beste da er å dra sammen 
med en du kjenner, eller kanskje en besteforelder.

Begge anbefaler: - Reis til Israel og opplev landet! 
Kan du ikke være volontør, så vær turist.

Evelyn

Poul Hansen og Mats Romsdal
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TOROLF KARLSEN 
1942 - 2021

Tidligere redaktør og skribent i Sjibbolet (nå: Hjerte for Israel), Torolf 
Karlsen, døde uventet 8. april i år etter et kort opphold på Haukeland 
Universitetssykehus i Bergen.

Torolf Karlsen har hatt et langt oppdrag i  
misjonens tjeneste, helt fra han og Inger reiste 
til Tanzania i 1967. De har også i mange år  
arbeidet i Kenya og Uganda, mens de tjue siste 
årene har vært viet videreføring og oppbygging 
av arbeidet blant dalitene i India. Dessuten har 
han vært forstander for flere menigheter på 
Vestlandet.

For bladets lesere vil han være best kjent som redaktør av Sjibbolet. 
Han har vært med i utformingen av bladet som medarbeider til Tore 
Lie siden 2008, og etter ham, som redaktør, frem til 2015. Torolf Karlsen 
videreutviklet Sjibbolet gjennom sine solide og innsiktsfulle undervisnings- 
og analytiske artikler. Han var sterk i det profetiske ordet, og det var en 
velsignelse å sitte under hans talerstol eller lese hans artikler. Torolf Karlsen 
leverte grunnsolid og alltid bibeltro undervisning. Det han publiserte 
gjennom Sjibbolet, har velsignet mange.

Torolf Karlsen var også mange ganger i Israel og hadde store reisegrupper 
med seg dit. Her kunne han formidle på en levende måte fra Bibelens 
hendelser, midt i landet der det skjedde.

Våren 2019 opplevde han direkte kallelse til å skrive bøker, og da spesielt 
om det profetiske ord. Sammen med fem andre skrev han boken Guds 
plan for Israel, menigheten og verden i 2019. Videre skrev han Johannes’ 
Åpenbaring – en systematisk gjennomgang i 2020, og boken Historien 
og sannheten om Jesus Kristus, som kommer ut senere i år.

«Han har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen».
 
De nærmeste sørgende er Inger, barna Rakel, Øyvind og Miriam og deres 
familier.
 
Fred over Torolf Karlsens minne!
 
Rolf Svellingen
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Nok en gang er Israel på agendaen i nyhetene, men 
nå er det litt annerledes. Det kommer faktisk en del 
positive nyheter i media om Israel. De er kommet 
lengst i vaksineringen av sine innbyggere og kan 
melde at vaksinen har god virkning. 

Vi som støtter og er glade i Israel, vet at det kommer
mange positive ting derfra i form av nye tekniske eller 
medisinske oppfinnelser. Israel er en velsignelse for 
verden, men verden vil ikke se det eller akseptere 
det. Flere og flere av Israels naboland anerkjenner 
Israel og inngår avtaler med dem. Dette er nytt og 
vi gleder oss over utviklingen. Når det gjelder be-
kjempelsen av koronaviruset, fikk Norge muligheten 
til å samarbeide med Israel om det, men takket nei. 
Danmark derimot, valgte å ta imot den utfordringen. 
Nå ser det ut til at Danmark er kommet lengre enn 
oss i Norge, med tanke på å ha kontroll over spred-
ningen av viruset. Det kan se ut som det er vanske-
ligere for Norge å ta imot hjelp fra Israel enn det er 
for Danmark. Jeg tror jeg våger meg på påstanden at 
det danske folk har en bedre holdning til Israel og det 
jødiske folk enn hva vi nordmenn har og har hatt. Dette 
så vi veldig klart under den tyske okkupasjonen av 
både Norge og Danmark. I Norge var det norsk politi 
som arresterte jødene og sendte dem til utryddelses-
leirene i Tyskland. Jødisk eiendom ble frarøvet jødene 
og de som kom tilbake, som hadde overlevd oppholdet
i Tysklands konsentrasjonsleirer, kunne ikke flytte 

inn i sine gamle boliger her. I Danmark derimot, ble 
ingen jøder sendt til konsentrasjonsleirer i Tyskland, 
men ble hjulpet av danske motstandsfolk, som hjalp 
dem å flykte til Sverige. Etter at krigen var slutt og 
jødene kunne vende tilbake til Danmark, ble de tatt 
imot som helter. Samtlige hus og leiligheter stod kla-
re og ventet på dem. På mange måter var Danmark 
enestående i sin behandling av jødene under krigen, 
derfor tror jeg det er enklere for Danmark å ta imot 
hjelp fra Israel enn det er for Norge. Ja, det er faktisk 
helt uforståelig at vi hadde en jødeparagraf, som 
nektet jøder og jesuitter adgang til kongeriket, som 
lov nr 2, da Eidsvollsmennene skrev Norges grunn-
lov i 1814. Heldigvis kom Henrik Wergeland, som viet 
mye av sitt liv for å bekjempe denne paragrafen, som 
hans far hadde vært en forkjemper for. Wergeland 
gjorde tre forsøk på å få fjernet denne paragrafen, 
men først 6 år etter sin død ble den fjernet. Hvorfor 
skriver jeg dette nå? For å være ærlig med dere, så 
tenker jeg ofte på dette nå på denne tiden av året. 
Vi har nettopp lagt bak oss 9. april, 8. mai og Holo-
caustdagen.  Alle disse dagene gir oss muligheter til å 
reflektere over disse hendelsene.

Til slutt i min lederhilsen har jeg lyst til å lyse fred 
over Torolf Karlsens minne. Torolf fikk hjemlov nå rett 
etter påske. Torolf har vært redaktør for bladet vårt 
og for vår nettside. Han har lagt ned utallige timer 
for vårt arbeid. Torolf var en anerkjent forkynner i 

Adobe Stock

Shalom!
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Pinsebevegelsen og han hadde lys over profetordet. 
Han har skrevet tre bøker om endetiden, den siste er 
enda ikke gått i trykken. Vi kommer til å savne han.

Så vil jeg bruke anledningen til å ønske dere alle en 
velsignet sommer.

Hilsen
Jarle Sortland
Leder Hjerte for Israel.

ØNSKER DU AT FLERE 
SKAL LESE BLADET 
VÅRT?
Noen ganger mottar vi telefoner i redaksjonen 
fra begeistrede abonnenter. De har lest den og 
den artikkelen, som har gjort dem godt og som 
de syntes passet godt inn i dagens situasjon.

Vi er takknemlig for slike tilbakemeldinger. Men 
tenk om flere kunne fått lese bladet!! Vi ønsker 
derfor å oppfordre deg som leser: La flere få 
del i dette inneholdet! 

Det kan du gjøre ved å spre bladet. I den for-
bindelse vil jeg dele med deg hva en innringer 
fortalte:  En venn av meg abonnerer på bladet 
deres. Når han har lest det, kommer han til meg 
med tidsskriftet. Det setter jeg veldig pris på. 

Så vil vi oppfordre deg, kjære leser, - gjør som 
denne vennen - bli en formidler av HJERTE FOR 
ISRAEL!  

Hva med å anbefale vennen å bli abonnent? 
Det er jo gratis.

Digitalt stevne 
13.-15. august 
Gå inn på vår nettside 
www.hjerte-for-israel.no

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