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2019	startet	med	mange	svært	gode	nyheter	fra	Israel!	Det	er	som	en	ny	
soloppgang	–	en	ny	epoke	–	som	holder	på	å	bryte	igjennom.	

Det har vært en svært interessant periode i 
israelske medier 
“Jesus	 var	 en	 klassisk	 jøde…	 den	 største	 jøden	 noen	 sinne…	 Det	 minste	 han	
fortjener	 av	 Israel	 at	 en	 by	 gir	navnet	hans	 til	 et	 kvartal”	 skrev	en	begeistret	
israelsk	journalist.1	Det	har	vært	en	stor	mengde	artikler	og	videoer	i	israelske	
medier	med	en	svært	positiv	holdning	til	tema	om	Jesus	og	hans	historie.		Det	er	
en	ny	 tid	i	 Israel	 med	 økende	 positive	 holdninger	 til	 Jesus.	 Et	helt	
dokumentarprogram	ble	laget	for	å	utforske	“Christianity	in	Israel”.	En	sekulær	
jødisk	 mann	 og	 en	 religiøs	 jødisk	 kvinne	 intervjuet	 troende	 fra	 forskjellige	
bakgrunner,	inkludert	en	prest	som	var	født	i	en	jødisk	familie	og	som	insisterte	
på	at	han	fremdeles	var	jødisk.	Dette	syntes	journalistene	var	forvirrende,	men	
også	spennende.	På	slutten	kalte	de	Jesus	for	sin	bror,	og	mente	at	det	kristne	
fellesskapet	i	det	hellige	land	burde	bli	mer	verdsatt.	

Vi	er	ærlige	når	vi	sier	at	vi	er	litt	sjokkert	over	denne	positive	holdningen!	

En	 annen	 artikkel	 var	 opptatt	 av	 “enda	 et	 tegn	 på	 at	 århundrers	 onde	 blod	
mellom	 jøder	 og	 kristne	 endelig	 erstattes	 av	 varmere	 relasjoner.»2	En	 annen	
skrev	mye	om	Jesus,	som	en	viktig,	men	oversett	jødisk	historisk	skikkelse,	og	
skrev:	“Dette	landet	er	vuggen	for	kristendommen,	og	…	Jesus	var	vårt	kjøtt	og	
blod,	en	jødisk	superstar,	den	mest	innflytelsesrike	jøden	som	har	levd.”	Om	det	er	
i	de	 store	medier	 eller	 i	personlige	 samtaler,	 så	 ser	vi	 en	betydelig	endring	 i	
holdningene	til	Jesus.	Dette	er	fantastiske	nyheter!	

Framover og oppover – oppsving i Israel 
Når	vi	nå	går	inn	i	2019,	så	fortsetter	nasjonen	å	vokse,	både	i	tall	og	suksess.	
Mange	 jøder	 kommer	 til	 landet,	 det	 er	 forventninger	 om	 godt	 liv,	 og	 høye	
fødselstall.	Israel	Central	Bureau	of	Statistics	forteller	at	folketallet	vokste	med	
2%	til	nesten	9	millioner	 totalt	 (74.3%	 	er	 jøder	og	20.9%	arabere).	185,000	
babyer	 ble	 født	 siste	 år,	 og	 28,000	 kom	 tilbake	 til	 sine	 forfedres	 land,	 de	
gjorde	aliyah	og	kom	fra	hele	verden.	



I	 følge	 nyhetene	 har	 verden	 blitt	 velsignet	 med	 Israelske	 nyvinninger	innen	
konservering,	 medisin,	 landbruk	 og	 teknologi.	 Israel	 har	 hjulpet	 med	 sin	
ekspertise	 i	mange	 kriser	 rundt	 om	 i	 verden,	 som	 da	 guttene	 i	 Thailand	ble	
sittende	 fast	 i	 en	 grotte,	 de	 har	 assistert	med	 traumebehandling	 etter	 skyte	
episoder	 eller	 terror	 angrep.	 	 De	 har	 også	 gitt	 medisinsk	 behandling	 ved	
grensen,	 til	 ofre	 av	 borgerkrigen	 i	 Syria.	 Den	 israelske	 hæren	 har	 arbeidet	
sammen	med	troende	i	“Godt	Naboskap”	-initiativet	for	å	gi	hjelp	til	sårede	som	
flykter	 fra	 syriske	 voldshandlinger.	En	 representant	 fra	 IDF	 veldig	 imponert	
over	disse	troende	som	var	villige	til	å	ofre	livet	for	å	hjelpe	syrerne,	-	slik	som	
israelske	soldater	har	gjort	hver	natt.	Men	de	troende	hadde	ikke	våpen	–	bare	
sin	Bibel.		

Og	enda	en	sak,	etter	mange	års	kamp	har	en	lov	endelig	blitt	vedtatt,	om	å	forby	
betaling	for	prostitusjon.	Det	er	mange	brist	i	det	israelske	samfunnet,	men	vi	
kan	se	store	gjennombrudd	og	seire,	slik	som	dette.	Vi	takker	Gud	sammen	med	
«Jerusalem	Institute	of	Justice»,	som	har	kjempet	på	vegne	av	disse	om	har	vært	
fanget	inn	i	seksuell	utnyttelse,	og	ber	om	at	det	må	lede	til	frigjøring	for	mange.	

Tallet på mennesker som besøkte Israel i 
2018 har sprengt alle turistrekorder 
Siden	2006	har	antall	turister	pr	år	blitt	mer	enn	fordoblet	fra	1.8	millioner	til	4	
millioner	 ifølge	 the	 Israel	Ministry	of	Foreign	Affairs.	De	 fem	nasjonene	med	
flest	turister	til	Israel	er	Storbritannia,	Tyskland,	Russland	og	Frankrike,	og	over	
en	million	kom	fra	USA.	Jeg	tror	våre	gjester	hadde	en	god	tur,	og	så	er	det	også	
svært	 gode	 nyheter	 for	 oss.	 Israel	 blir	 ofte	 framstilt	 i	 et	 meget	 dårlig	 lys	 i	
internasjonale	media,	enten	som	en	fryktelig	farlig	(noe	det	ikke	er)	eller	som	
en	ond,	morderisk	apartheid	stat	(dette	er	også	helt	feil!).	Jo	flere	som	kommer	
og	ser	sannheten,	jo	bedre	er	det.	

Forresten,	hvis	du	ikke	har	vært	der,	så	må	du	komme!	Det	er	et	fantastisk	og	
innholdsrikt	land,	noe	mange	opplever.	ONE	FOR	ISRAEL	tilbyr	turer	hvor	du	
enten	kan	komme	og	studere	Bibelen,	eller	du	kan	hjelpe	mennesker;	uansett,	
vil	du	få	se	de	kjente	stedene	og	få	en	fantastisk	opplevelse.	

=>	ONE	FOR	ISRAEL	service	trips	

=>	ONE	FOR	ISRAEL	study	tours	

 



Den messianske menighet vokser i antall og i 
modenhet 
For	noen	år	siden	viste		våre	undersøkelser	at	det	minst	er	30,000	messianske	
troende	som	vi	vet	går	 i	menigheter,	men	vi	 vet	også	at	 det	er	mange	 flere	 i	
tillegg	som	går	under	radaren.	Vi	anslår	at	det	er	enda	20,000	eller	flere	som	
ikke	går	i	menighet,	enten	fordi	det	ikke	er	noen	i	området,	eller	på	grunn	av	
sterke	familie	og	sosiale	problemer	som	følger	med	når	de	forteller	om	sin	tro	
på	Jesus.	Mange	er	tenåringer	som	ikke	får	lov	å	ha	kontakt	med	en	menighet,	
eller	ikke	tør	å	spørre	om	lov.	

Det	vi	vet	med	sikkerhet	er	hvor	mange	ganger	våre	evangeliske	videoer	har	
blitt	sett	(noen	90	million	ganger!)	og	enda	til	våre	videoer	på	hebraisk	har	blitt	
sett	over	25	million	ganger	–	det	er	mer	enn	tre	ganger	folketallet	i	Israel!	Mange	
har	 kommet	 til	 tro	gjennom	dem,	de	 er	 blitt	overbevist	 av	 sannheten	og	har	
skjønt	de	 falske	 argumentene	 som	rabbinerne	 kommer	med	 i	mot	 Jesus.	Det	
viktige	nå	er	behovet	for	godt	disippelskap.	

Nå	lager	vi	et	kurs	i	disippelskap	med	30	leksjoner.	Det	kan	brukes	over	hele	
landet,	og	vi	fortsetter	her	på	«Israel	College	of	The	Bible»	å	undervise	jødiske	og	
arabiske	troende	i	deres	tro.	Vi	takker	Gud	for	denne	tallmessige	veksten,	men	
vi	ønsker	også	å	se	vekst	i	modenhet	i	den	messianske	menighet,	og	en	dypere	
kjennskap	til	Gud	og	Hans	ord.	

Forbann ikke mørket, tenn et lys! 
Vi	ser	mye	framover	etter	hva	som	kan	komme	i	2019.	Men	i	stedet	for	å	gjette	
hva	fremtiden	vil	bringe,	og	hvor	godt	eller	vanskelig	dette	året	kan	bli,	så	har	
vi	bestemt	oss	for	å	la	så	mye	lys	som	mulig	skinne	fra	oss!	

Det	er	så	mye	vi	har	å	takke	Gud	for,	og	vi	ønsker	å	være	takknemlig	hele	tiden	
og	legge	merke	til	det	gode	rundt	oss	hver	dag.	Det	er	også	opp	til	hver	enkelt	
av	oss	å	gjøre	det	vi	kan	i	Den	Hellige	Ånds	kraft,	for	å	bygge	Guds	rike	–	uansett	
hva	andre	rundt	oss	gjør.	Mørket	blir	mørkere,	det	ser	vi	rundt	om	i	verden,	men	
det	gjør	at	lyset	skinner	enda	klarere.	Vi	forbereder	Kongens	ankomst!	

Stå	opp,	bli	lys!	For	ditt	lys	kommer!	
og	Herrens	herlighet	går	opp	over	deg!.	

Se,	mørket	dekker	jorden,	
og	det	er	belgmørke	over	folkene.	
men	over	deg	skal	Herren	oppgå,	

og	over	deg	skal	hans	herlighet	åpenbare	seg.	
(Jes	60:1-2)	



		

Du finner flere artikler, videoer og  

dagsaktuelle ONE FOR ISRAEL-nyheter på 
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube 
eller abonner på vår blog og newsletter! 
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