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Fuldt hus i
Jerusalem og Poriya

Synes du også, at Israel er spændende?
– så gå ikke glip af det her

Magasinet Ordet & Israel er for dig, der synes, at det der med Israel
er spændende. Det der med Israel … ja, hvad er det egentlig?
I vores magasin er det med Israel mange ting:

ALT DET KAN DU
ABONNERE PÅ!

○ Det er historien om et folk, som Gud har brugt op gennem
verdenshistorien – ja, helt frem til i dag – med det mål at
åbenbare sig og bringe frelse til hele verden.
○ Det er historien om en lille stat, som blev oprettet for 71 år
siden, og som ud over at vidne om Guds trofasthed også er
verdens politiske brændpunkt.

Klik ind på ordetogisrael.dk/aktiviteter/magasin

○ Det er den jødiske baggrund for verdens vigtigste bog.

og udfyld formularen. Så er du abonnent.
Når du udfylder formularen, kan du skrive »Ja« i det nederste felt og få resten af 2019 samt hele 2020 for ét års pris,
215 kr. (195 kr. ved tilmelding til Betalingsservice).

○ Det er messianske jøder, der har fundet Messias.
○ Det er det sted, hvor Ordet og Israel driver et socialt arbejde
blandt jøder, og hvor Det Danske Hus hvert får besøg af op
mod 100 danskere, som med egne øjne ser, hvor de bibelske
beretninger fandt sted.
○ og meget andet.

Vi er enormt glade for vores cirka 3000 abonnenter.
Men vi vil så gerne have dig med i flokken!

Magasinet Ordet & Israel udkommer 10 gange årligt og giver dig
bibelske artikler, nyheder fra Israel, nyt om messianske jøder,
spændende interviews og nyt fra vores arbejde.

På vegne af redaktionen
Anders Hjorth Vindum

Glimt fra Yad va Lev
I Jerusalem har vi Yad va Lev – Ordet og
Israels hjælpearbejde – for både unge,
40+ og seniorer. Her går hverdagen med at
sætte lejligheder i stand, hjælpe på forskellige institutioner og opleve den spændende og farverige by, som Jerusalem er.

Yad va Lev’erne bruger en fredag
– som jo er fridag i Israel – på at få
undervisning af generalsekretær Ole
Andersen om Johannes’ Åbenbaring.
Det foregår i Joffihuset, hvor de unge
i Yad va Lev bor sammen med unglederne, Filip Rolighed og Lone Borch.
(Foto: Lone Borch)
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Mange lejligheder i
Jerusalem har brug for
en kærlig hånd. Blandt
andet her, hvor fugt
havde angrebet både
vægge og loft. Efter et
par dages hårdt arbejde
så lejligheden pæn ud
igen, og Yad va Lev kunne fortsætte i det næste
jødiske hjem – med
»hånd og hjerte«.

De unge og seniorerne har været på
en tur til Jeriko, som
ligger på Vestbredden. I den forbindelse besøgte de også
det sted ved Jordanfloden, hvor man
mener, at Jesus blev
døbt. Her underviser
Leif Toft, som sammen med sin kone,
Hanne, leder Yad va
Lev-arbejdet. (Foto:
Filip Rolighed)

Glimt fra Discipelskolen
Forårets elever på Discipelskolen rejste hjem i slutningen af april efter tre
måneder med bibelundervisning, spændende ture, oprydningsarbejde,
fællesskab og meget andet godt. Her er nogle få glimt.
Hver uge rejser
en ny underviser
fra Danmark
til Poriya for at
være sammen
med og undervise Discipelskolens 20 elever.
Her er det Ordet
og Israels næstformand, Rolf W.
Jørgensen, med
emnet »temaer
fra Jesu liv og
undervisning«.

Om fredagen
tager disciplene
på tur til et af de
mange steder,
hvor de bibelske
beretninger
fandt sted. On
location-turene
er i høj grad
med til at gøre
Bibelen levende
og konkret. Her
underviser Harry
Højgaard på
Gilboas bjerg,
hvor israelitterne under kong
Saul led et stort
nederlag til
filistrene (1 Krøn
10). (Foto: Ole
Andersen)

Alle disciplene brugte
en dag på at samle
skrald i lokalområdet.
De nåede at fylde
rigtig mange sække.
Derudover har eleverne hver mandag
hjulpet lokale i og
omkring Poriya med
blandt andet havearbejde, rengøring og
børnepasning. (Foto:
Katrine Sunesen)

Israel
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Læs sidste nyt på www.ordetogisrael.dk

Svære regeringsforhandlinger

Benjamin Netanyahu er efter sin valgsejr 9. april godt
i gang med at få en regering på plads. Men forhandlingerne er udfordrende, fordi Netanyahu har brug for
både de to ultraortodokse partier Shas og UTJ og det sekulære parti Yisrael Beiteinu.
Shas og UTJ kræver, at ultraortodokse fortsat skal
fritages for militærtjeneste, og at butikker og offentlig
transport skal være lukket på sabbatten. Yisrael Beiteinu kræver det stik modsatte.

Raketregn fra Gaza dræber fire israelere
Terrorist angriber
synagoge

En synagoge nær San Diego i
USA blev lørdag den 27. april
ramt af et terrorangreb. En
19-årig mand gik ind i synagogen og skød efter de tilstedeværende med sin riffel. En
60-årig kvinde mistede livet,

og synagogens rabbiner, en
8-årig pige og hendes onkel
blev såret.
Motivet for angrebet var
højreradikal
antisemitisme
– ligesom det var tilfældet i
oktober, hvor 11 jøder mistede
livet under et angreb mod en
synagoge i Pittsburgh.

I weekenden 4.-5. maj bombarderede Hamas og Islamisk Jihad i Gaza det sydlige Israel med 6-700 raketter.
Det hele begyndte med, at en palæstinensisk snigskytte
skød og sårede to israelske soldater. Israel svarede igen
ved at angribe Hamasmål i Gaza og dræbte blandt andet en højtstående person fra terrorgruppen.
Derefter begyndte raketregnen, som kostede fire civile israelske mænd livet. De efterlader sig alle kone og
børn. Efter to døgn blev der indgået en våbenhvile.
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Israel viser os Gud

Efter ørkenvandringen krydsede israelitterne Jordanfloden på vej ind i Kana’an. (Foto:
Ole Andersen)

AF OLE ANDERSEN
Nogle af de mest fantastiske bibelopdagelser får vi, når vi lægger mærke til Bibelens gentagelser. De er en guldgrube
til bibelglæde.
Bibelen bruger gentagelser på forskellige måder: til at understrege vigtige
pointer, til at indramme korte eller lange
afsnit og til at fremhæve røde tråde gennem hele Bibelen. En af de gentagelser,

der bliver til en rød tråd med mange sløjfer, er forklaringen på, hvorfor Gud handler med Israel, som han gør.
Josvas Bog kapitel 3-5 fortæller dramatisk om, hvordan Israels folk efter 40
år i ørkenen gik over Jordanfloden og ind
i Kana’ans land. Forklaringen på denne
begivenhed lyder: »Det skete, for at alle
jordens folk skal vide, at Herrens hånd er
stærk, og for at de altid skal frygte Herren
jeres Gud« (Jos 4,24).

Sådan kom det til at gå! Da alle kongerne i området hørte, hvordan Herren
havde udtørret Jordanfloden foran israelitterne, frygtede de Gud (Jos 5,1).
Begrundelsen for indvandringen i Kana’an er magen til begrundelsen for, at
Gud 40 år tidligere førte Israels folk ud af
Egypten: »Egypterne skal forstå, at jeg er
Herren, når jeg (…) fører israelitterne bort
fra dem« (2 Mos 7,5).
Også det gik i opfyldelse! Rygtet om
Guds handlinger med Israel spredte sig
ikke blot i Egypten, men i hele området
og selv til det fjerne Jeriko, hvor kvinden
Rahab kom til tro på Israels Gud (Jos 2,811; jf. 2 Mos 15,13-17).
Præcis det samme vil ske i fremtiden.
Profeterne siger, at Gud til sidst i verdenshistorien vil føre Israels folk tilbage til
deres land. Den dag »skal de andre folk
rundt om jer forstå, at jeg er Herren« (Ez
36,36; jf. 38,23 og 39,7).
Så lad os, der i dag oplever, hvordan
Gud er begyndt at opfylde sit løfte til Israel, følge præsten Jetros eksempel: »Jetro
glædede sig over alt det gode, Herren
havde gjort for Israel (…), og han sagde:
Lovet være Herren (…). Nu ved jeg, at Herren er den største af alle guder« (2 Mos
18,9-11).

Begivenhed

Bibelsteder

Formål med Guds handlen med Israel

Opfyldelse

Udvandringen
af Egypten

2 Mos 7,5 jf. 2 Mos
8,6; 9,14; 9,16; 9,29;
10,2

Egypterne skal forstå, at jeg er Herren, når jeg
… fører israelitterne bort fra dem

2 Mos 15,13-17;
2 Mos 18,9-11;
Jos 2,10-11

Indvandringen
i Kana’an

Jos 4,24

Det skete, for at alle jordens folk skal vide, at
Herrens hånd er stærk, og for at de altid skal
frygte Herren jeres Gud

Jos 5,1

Israels fremtidige
hjemkomst

Ez 36,36 jf.
Ez 36,23; 37,28;
38,23; 39,7

Så skal de andre folk rundt om jer forstå, at jeg
er Herren.

Hvordan
reagerer
vi i dag?

