HVORFOR ER DET SÅ VIKTIG Å STÅ MED ISRAEL I DISSE TIDER?
Av Jack Hayford
Gud har gjentatte ganger i Bibelen sagt noe om Israel som er unikt, profetisk og forløsende – ”Dette er Mitt land”.
Gud refererer til Israel på en måte som Han ikke gjør med noe annet land på Jorden. Israel ble oppreist for å
være et ly s for hedningene.
Menigheten var i begynnelsen faktisk fullstendig jødisk, og den forble jødisk inntil evangeliet begynte å spre seg
utover. Etter hvert kom evangeliet til Antiokia, hvor den første hedningemenigheten ble etablert, og dette ble en
base som evangeliet spredde seg videre fra til hele verden.
I Romerbrevet, kapitlene 9,10 og 11 tar Paulus for seg spørsmålet om jødefolket utifra Gud’s forsyn og formål.
Disse tre kapitlene står faktisk for seg selv – innenfor helheten i resten av Bibelen – som en teologisk utlegning
av hvordan Gud handler med jødene. Jødene var ”førstefrukten” ….”det første folkeslaget” (gjennom Abraham)
som forsto hva det ville si å ha en pakt med Gud. De brakte så videre rikdommene i denne sannheten til verden,
og gjennom dem kom også Messias inn i vår verden. Guds Ord kaller jødene for ”roten” og hedningene for
”grenene”. Vi blir minnet på at ”noen av dem ble brutt av på grunn av vantro, men du står ved din tro”, derfor skal
vi ikke være overmodige, men frykte: ”For sparte ikke Gud de naturlige grenene, vil han heller ikke spare deg”.
Når hedningenes fylde er kommet inn, ”vil hele Israel bli frelst.” ( kap. 11:16-27).
Vi lever i en tid i historien som vekker oss opp, og som kaller oss som Jesustroende, til å stå opp for Israel. Vi kan
være de som lever i de siste tider. Vi må ikke være passive i møte med det profetiske. Vi er kalt til å be
lidenskapelig, til å gå i forbønn, og tjenestegjøre i overensstemmelse med Frelserens ord om at det ikke er vår
jobb å spekulere på når enden kommer. Det er vårt ansvar å gjøre Guds Rikes gjerninger inntil Han kommer
(Luk. 19:13).
Dette handler ikke om politikk, dette handler om Gud Ord…..men de politiske implikasjonene er ytterst
dramatiske. Skriften sier at det kommer en tid da alle verdens nasjoner vil vende seg mot Israel. Det er ikke
vanskelig å forstå at dette meget vel kan hende i vår tid, og at det derfor må understrekes sterkt hvorfor det er så
viktig å stå opp for Israel i disse dager.
ÅTTE GRUNNER TIL Å STÅ OPP FOR ISRAEL
1) Enhver troende har et ansvar for å prioritere jødene i sitt verdisystem, og takke Gud av hjertet for det Gud har
gjort gjennom dem som folk.
For å forstå grunnlaget for vårt fokus på jødene, må vi forstå Guds guddommelige ordninger, og det som Gud
har sagt. Det handler om et folk og et land.
•

Enhver troende har ansvar for å prioritere jødene i sitt verdisystem, fordi Gud har gjort det.

•

Gud utvalgte et folk ….Han begynte med å utvelge en mann som het Abraham. Herren sa at gjennom
Abrahams sæd (i relasjon med sin kone, Sarah, som skulle føde løftesbarnet, Isak) , skulle alle jordens
nasjoner bli velsignet……ethvert menneske skulle få tilgang på den guddommelige velsignelse fra Gud
den Allmektige.

•

Mos. 12;3 sier Herren i den pakten Han gjør med Abraham: ” Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og
jeg vil forbanne den som forbanner deg; og i deg skal alle jordens slekter velsignes”.

•

o

Dette gjelder ikke bare et folk (jødene), men det gjelder også et land (Israel).

o

Gud vil dømme nasjonene for deres handlinger, akkurat som han gjør med individer.

Herren utvalgte dem for en spesiell hensikt: ”De er jo israelitter. Dem tilhører barnekåret og herligheten
og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene. Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus
kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet .Amen. ”( Rom,9:4-5)

o
o
o

o

Barnekåret: Guds guddommelige utvelgelse av Abrahams sæd som et folk.
Herligheten: Det manifesterte nærværet av Guds åpenbaring av seg selv.
Paktene.: Overgivelsen/løftene som Gud selv gjør.
 Den Abrahamittiske Pakten. Gud sier ,”Jeg vil gi deg et folk og et land, og gjennom
denne sæden skal alle jordens nasjoner bli velsignet” (1.Mos. 17)
 Den Mosaiske Pakten…åpenbaringen av loven gitt som en lære, hvis hensikt er å føre
oss til Kristus: Forløsning gjennom Lammets blod.
 Den Nye Pakt……I Jeremia og Esekiel sier Gud noe nesten identisk: ”For det kommer
en tid da jeg vil ta Min Lov og jeg vil gjøre en ny pakt med dere, og jeg vil gi Min Ånd
inni dere.”
Den Største Gaven: Mirakelet som gaven Jesus er til menneskeheten. Gud elsket verden så
høyt at Han ga sin enbårne Sønn….Han ga Ham gjennom jødene, og Han kom som en jøde.
Jesus sa selv, da Han snakket med den samaritanske kvinnen, ”Frelsen kommer fra jødene.”

Så Skriften taler veldig klart til oss: Vi snakker her om røttene til hele åpenbaringen av Gud selv til
menneskeheten. Beviset for dette ligger i selve eksistensen av jødene som et folk, og det faktum at de er blitt
gjenopprettet som en nasjon. I dag står kampen om Jerusalem, om Israel, og om jødenes nærvær og deres rett
til å ha et land. Det er få nasjoner som er villige til en varig overgivelse til å stå med jødene og Israel, men Bibelen
sier at Gud vil ære de som har en slik overgivelse.
2)

Vår plass i Guds nåværende ordning, knytter oss uoppløselig sammen med jødene som folk og derigjennom
med Israels land i følge Ordet.
Når vi setter vår lit til Forløseren som kom gjennom jødene, stiller vi likt med dem som har stolt på Gud i
hans åpenbarte nåde og forløsende hensikt.

3)

•

Skriften sier, åndelig talt , at du blir jøde når du tar imot Herren. (Rom 2:28-29; Gal.3:26-29)

•

Hvis du er en troende, kan du ikke innta en passiv holdning til jødene og Israel hvis du vil være tro mot
Skriften.

Gud har gitt unike erklæringer som gjelder Israels land og som aldri har blitt opphevet.
•

3.Mos. 25.23 - Landet tilhører Herren, og det er Han som har råderett over det : ” Jorden må ikke
selges for alle tider. For meg hører landet til …..”

•

5.Mos. 32: 43 - Gled dere, hedninger , med hans folk…….Han vil gjøre soning for sitt land og for sitt
folk.”

•

2.Krøn. 7: 20 - Gud sier at hvis folket krenker Ham ”…..så vil jeg rykke dem opp av mitt land, som
jeg har gitt dem…..”

•

Salme 85: 2-3 - ” Herre, du har før vært nådig mot ditt land, du lot Jakobs fangenskap opphøre. Ditt
folks misgjerning tok du bort, du skjulte all deres synd.”

•

Jes. 8:8 - Dette landet tilhører Faderen, og det tilhører Hans Messias: ”……dens utspente vinger
fyller ditt land, så vidt som det er, Immanuel”.

•

Jer. 2.7 - Herren forteller folket hvorfor Jerusalem vil bli ødelagt. ” Jeg førte dere inn i et land med
fruktbare marker………Men da dere kom inn, gjorde dere mitt land urent og min arv til en styggedom.”

•

Esek.38:16 - Gud taler til folk som reiser seg mot Israel i endetiden. Gud snakker om en
konfrontasjon som vil finne sted i Hans land. ” Og du skal dra opp mot mitt folk Israel…….Da lar jeg deg
komme over mitt land, for at folkene skal lære meg å kjenne, når jeg for deres øyne åpenbarer min
hellighet…..”

•

Joel 1.6, 2:18, 3:7 - Tre ganger i denne boken sies det om landet at det tilhører Herren. ” for et folk
er dratt opp mot mitt land…”(1:6) ” Da blir Herren nidkjær for sitt land…..”(2:18) ”..da vil jeg samle

alle hedningefolk og føre dem ned i Josafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem på grunn av
Israel, mitt folk og min arv, fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte mitt land.” (3:7)
•

Hos. 9:3 - Dette referer til spredningen av Israel: ” De skal ikke bli boende i Herrens land. Men
Efra’im skal vende tilbake til Egypt, i Assur skal de ete det som er urent.”

•

Sak. 9:16 - ” Herren deres Gud skal frelse dem på den dagen. Han skal frelse sitt folk som en hjord.
For de er som edelstener i en krone og stråler over hans land.”

Når vi snakker om Israel, så handler det om : 1) et stykke land som Gud har uttalt noe om, og 2) Guds folk som
Han har gitt dette landet til. Dette er en hovedsak for alle tings Skaper, noe det ikke forhandles om. Det som Gud
har sagt spesielt om Israel, har Han aldri gått tilbake på.

4)

•

Ikke bare tilhører landet Gud, men Gud har også overgitt det til Abraham og hans etterslekt via Isak for
alltid. (1. Mos. 17:7-8)

•

” Da min vrede strømmet over, skjulte jeg mitt åsyn for deg…….men min miskunnhet skal ikke vike fra
deg, og min fredspakt skal ikke rokkes…..” (Jes.54:8-10)

•

Tapet av Israels herredømme over landet på grunn av synd og atspredelse, har ikke forandret Guds
uttalte løfter om at det skal tilhøre dem for alltid. (Les Esek.37.1-28)

Israels har ikke startet den nåværende konfliktsituasjon. De opprettholder den heller ikke for å få mere land.
Den generelle holdning i verden i dag er å se på palestinerne som den svake part, mens Israel i
virkeligheten forsvarer det mandatet som de fikk i 1917, og som ble bekreftet av FNs generalforsamling i
1948. Palestinernes mål er ikke å sikre seg et hjemland, men å fordrive Israel fullstendig. For å få den
offentlige opinionen på sin side, har de ressurssterke, omkringliggende arabiske nasjonene aldri tilbudt
palestinerne tilflukt i sine land. Mesteparten av verden vet ikke dette, og ingen bryr seg med å fortelle dem
det heller, fordi sympatien er sterkt styrt av andre krefter.

5)

Å stå opp for Israel betyr ikke at vi er imot arabere som et folk , eller at vi er imot at de araberne som bor i
Israel, har rett til et liv i fred, politisk trygghet og velstand.
Gud har ingen fordommer mot noe menneske, og slett ikke mot arabere som er Ismaels etterkommere,
den andre sønnen til Abraham, Guds utvalgte leder. Det å stå opp for Israel, krever ikke et antiarabisk
standpunkt, og heller ikke at vi blir kjærlighetsløse mot andre folkeslag.

6)

Det ubøyelige hatet fra deler av den arabiske verden har ikke bare politiske årsaker, men er drevet av
åndsmakter som ikke er fornøyd før Israel er utslettet.
De kreftene som står imot Israel er ikke bare fra mennesker som ikke liker jøder. Vi er fanget i en strøm av
åndsmakter som er større enn det menneskelige. Dette er makter som ikke kan overvinnes gjennom
politikk eller overtalelseskunst. Disse kreftene kan bare overvinnes gjennom forbønn, hvor makter og
myndigheter må bøye seg.

7) De åndsmakter som er bak dette hatet, er like mye imot kristne som jøder, og etter hvert vil begge bli
gjenstand for forfølgelse.
Som Skriften sier, er det to vitner som vil bli drept i Jerusalem i endetiden (Åp.11). Det er to vitner som har
stått opp for Gud gjennom historien - jødene og de kristne.
Hatet og fiendskapet er like mye rettet mot de troende som de er mot Israel, fordi det er åndsmakter i verden
som er imot Gud, og alt som har med Ham å gjøre.
• Gud som Skaper - det er ham vi skylder å tilbe.
•

Gud som Dommer - det er Ham vi skal stå til regnskap for.

•

Gud som Forløser - som har vist seg selv gjennom sin Sønn, Jesus.

•

8)

Gud som den moralske Lovgiver for menneskeheten - det er Ham vi står til ansvar for med vår
livsførsel.

Et bibelsk oppdrag og et guddommelig løfte oppfordrer oss til å stå i tro, gå i forbønn med forventning, og gir
oss løfte for vår støtte.
Vi er kalt til å stå opp for Israel i denne tid, fordi vi kan være endetidens folk. Herren har kalt oss til å være
mennesker med moralsk og bibelsk overbevisning, og vandre i visdom og kjenne Hans Ord. Han vil ære
dem som fastholder å stå opp for det landet som Han kaller sitt. (Salme 122:6).
KONKRETE TING DU KAN GJØRE FOR Å ” STÅ OPP FOR ISRAEL”.

1)

Sørg for å få troverdig informasjon, unngå fordommer, ikke tillat ”blind spots”. Gjenkjenn de holdninger
dagspressen har. Vær kritisk til rapporter, men uten paranoia. Gjør deg kjent med den grunnleggende
historikk i Midt- Østen, og prøv spesielt å forstå det siste hundreåret.

2)

Vær trofast mot Bibelens kall til å ” be om fred for Jerusalem” (Salme 122: 6), og be at vår egen nasjon vil
handle i lys av 1.Mos. 12.1-3….”Jeg vil velsigne dem som velsigner deg…..”

3)

Be Gud å vise deg om du skal reise til Israel som en praktisk måte å vise støtte på.

4)

Vær en venn for jøder. Forsikre dem om at du som en troende, står med Israel, som en del av din
overgivelse til Gud med basis i Bibelen.

5)

Vis kjærlighet til alle, selv om vi erkjenner at radikale muslimer kan være knyttet til terrorisme.
Vær aktiv, for dette er en umåtelig viktig tid. Vi ser i dag at det nærmer seg raskt at alle nasjoner går mot
Israel – de trenger alle som er villig til å stå med dem!
Det avgjørende spørsmålet er: ”Hvem er for Kristus og Hans måte å gjøre tingene på, og hvem er det
ikke?” Herren har kalt oss til å være et folk som påvirker andre, og som står på moralske og bibelske
overbevisninger for viktige saker – denne er en av dem.

