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I vår serie ”Korrespondentbrevet” gir våre 

utsendinger og lokale medarbeidere oss 

et dypere innblikk i arbeidet de står i for 

Israelsmisjonen. Et lite glimt fra hverdagen, 

en betraktning over det messianske, kristne 

eller jødiske miljøet, en personlig observa-

sjon, eller en kommentar til den politiske 

eller religiøse situasjonen i landet er noe 

av det vi kan vente oss.  
     

    
    

    
     





K O R R E S P O N D E N T B R E V E T

E
n misjonsorganisasjon bør 

drive misjon, og kunne vise til 

resultater. Alle som sender pen-

ger forventer avkastning. DNI 

kan vise til resultater. Hvert år kommer 

mennesker til tro på Jesus gjennom det 

arbeidet vi driver og støtter. Hver dag blir 

Jesu kjærlighet vist til mange mennesker.

 Men det er ikke som i Sør-Etiopia eller 

Kina der millioner kommer til tro på 

Jesus. Det går vesentlig tregere for DNI. 

De gamle på Ebenezerhjemmet skal ha 

mat og stell akkurat som i fjor. Det er 

gudstjeneste i samme bygg, til samme 

tid, akkurat som i gamle dager. 

 Rammebetingelsene er ikke de en-

kleste. Apostelen Paulus møtte motstand 

da han kom med evangeliet om Jesus 

Messias til sitt eget folk for 2000 år 

siden. Etter det har den kristne kirke 

praktisert antijudaisme, erstatningsteo-

logi og tvangskonverteringer. Det gjorde 

ikke saken enklere.

 Etter Holocaust har mange kristne 

kirkesamfunn konkludert med at Jesus 

ikke er Frelser for det jødiske folk, men 

kirkesamfunn i Midtøsten, særlig de 

historiske, har ingen ambisjoner om å 

spre evangeliet til det jødiske folk. Fra 

gammelt av synes mange å være enige i 

påstanden om at islam og kristendom ar-

ves via far, mens jødedom arves via mor. 

Sammen med postmoderne tankegang 

om at enhver tro er like gyldig, blir det 

fort fristende å la selve evangeliet ligge og 

engasjere seg i andre ting: ”politisk støtte 

til Israel”, ”politisk støtte til Palestina”, 

”kamp for rettferdighet etter Holocaust”, 

”kamp for rettferdighet mot okkupasjon”, 

”rent drikkevann”, ”treplanting” osv.

 Israel er landet der det aldri er kjede-

lig å være. For den som vil ha action, mye 

debatt og drama kan jeg absolutt anbe-

fale å satse på politiske og humanistiske 

prosjekt. Men hva er det som virkelig 

kan gi mennesker håp for evigheten? 

Hva er det som får betydning utover livet 

her og nå? Jo, alt som har å gjøre med 

omvendelse fra synder, Jesus, frelse og 

et nytt liv i tjeneste er revolusjonerende 

for den som blir grepet. Men i media kan 

slikt sjelden konkurrere med politikk, 

hatefulle utsagn, sinne, terrorangrep og 

kriger.

 Jeg synes politikk er interessant, men 

det er ikke derfor jeg er med i DNI. Det 

står i Jak 1,27: ”En gudsdyrkelse som er 

ren og feilfri for Gud, vår Far, er å hjelpe 

enker og foreldreløse barn i deres nød, og 

 Dette er 

ikke det hippeste verset i Bibelen, men 

når det kommer til enker, farløse og an-

dre mennesker i nød, så kan jeg bekrefte 

at DNI bruker en svært stor del av innsat-

sen på dem.

 Under all vår diakonale tjeneste ligger 

troen på Jesus, eller Yeshua HaMashiach, 

jødenes Messias, ham som alle vi andre 

bare én Messias og bare én Frelser. Der-

som Jesus skulle vise seg ikke å være jø-

dene sin Messias, dvs at han ikke skulle 

oppfylle profetiene, da er han heller ikke 

drift burde da i ærlighetens navn legges 

ned umiddelbart, for hva skal vi med en 

kirke som forkynner en falsk Messias? I 

tilfelle Jesus ikke er ”for jøde først” (Rom 

1,16), så gir det ikke mening å snakke 

hverken om kirkens diakonale eller so-

sialetiske engasjement.

 Mest av alt handler det om at Gud er 

trofast. ”For det sier jeg dere: Kristus ble 

en tjener for de omskårne for å vise at Gud 

taler sant, og for å stadfeste løftene til 

fedrene, men også for at hedningfolkene 

skal ære Gud for hans barmhjertighet.” 

(Rom 15,8-9a)

 Den dypeste motivasjonen til at jeg 

er med i DNI er teologisk. Noen mener 

at teologi ikke selger, men det at Gud er 

trofast og det at Gud faktisk sendte sin 

Messias til det jødiske folk, og til alle oss 

andre, det er viktig teologi. Viljen i DNI 

til å holde fast i dette teologiske perspek-

tivet midt i et turbulent Midtøsten har 

fascinert meg. Teologi selger! 

Mest av alt handler det om at Gud er 

re Kristus ble 

Teologi 
som 
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