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Hele Israel skal bli frelst – endetidens frelse for Israel 
 

 
Lyset fra evangeliet vil skinne over Israel i endetiden. 

 

Gjennom alle skriftene i Bibelen, profeteres det om at i endetiden vil en rest av jødiske troende 
komme til full anerkjennelse om at Jesus Kristus er Det Gamle Testamentets lovede og profeterte 
Messias og frelser. Guds frelsesplan innebærer at jødene i utgangspunktet avviser deres Messias, 
men vil komme til full erkjennelse av Jesus Kristus og ta imot en frelsende tro, som en nasjon, i 
løpet av de siste årene før Jesu annet komme. Denne artikkelen vil forklare forsoningen til den 
jødiske rest og deres overnaturlige skjebne i Antikrists herredømme. 
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Avvisningen av Jesus Kristus ledet til en åndelig blindhet 
 

 

 
I dag er det mange troende jøder som ikke tilber Herren slik Skriften sier man skal. 

 
  

 
«Derfor sender jeg profeter og vismenn og skriftlærde til dere. Noen av dem skal dere drepe og 
korsfeste, andre skal dere piske i synagogene deres og forfølge fra by til by. Og slik skal straffen 
komme over dere for alt uskyldig blod som er utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod til 
blodet fra Sakarja, sønn av Barakia, som dere slo i hjel mellom tempelet og alteret. Sannelig, jeg 
sier dere: Alt dette skal komme over denne slekten.  
 
Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte 
ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville 
ikke. Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde! For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se 
meg før dere sier: ‘Velsignet er han som kommer i Herrens navn!’» (Matteus 23:34-39) 
 
I dette mektige avsnittet irettesetter Herren Jesus Kristus nasjonen Israel for deres avvisning av Ham 
og alle de profeter og gudsmenn som hadde pekt frem mot den kommende frelser gjennom hele Det 
Gamle Testamentet. Dette var øyeblikket da Kristus skulle ha blitt mottatt av de tolv stammene, men 
på grunn av deres åndelige opprør og falske lære (promotert av fariseerne og saddukeerne) ville de 
ikke ta imot frelseren. Ikke bare avviste de Herren, men de krevde at Han skulle drepes, noe som 
Pontius Pilatus tilslutt iverksatt. 
 
Som et resultat ville israelittene bli avskåret og straffet (først og fremst ved romernes ødeleggelse av 
tempelet og Jerusalem, som fant sted i år 70 e.Kr., som Jesus hadde profetert). I århundrene som har 

https://bibelogtro.wordpress.com/2015/12/15/pass-dere-for-saddukeernes-laere/
https://bibelogtro.wordpress.com/2015/05/23/acta-pilati-et-brev-fra-pontius-pilatus/
https://bibelogtro.wordpress.com/2017/11/17/hemmeligheten-om-det-tapte-tempelet-den-virkelige-plasseringen-til-salomos-tempel-er-avslort/
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gått har mye av jødisk tankegang blitt til ved rettledning fra ikke-bibelske tekster som Talmud og 
Zohar. Legg forresten merke til det siste verset i Matteus 23 der Jesus sier til den jødiske 
forsamlingen som omkranset Ham at de ikke ville «se» Ham igjen før de sa: ‘Velsignet er han som 
kommer i Herrens navn!’ Midt i irettesettelsen og dommen var det et glimt av håp – en dag ville 
Israel virkelig «se» Jesus Kristus som den Han virkelig er: Guds Sønn og Det Gamle Testamentets 
profeterte Messias. 
 

Israels åndelige blindhet – starten på kirkens tidsalder 
 

 
Straffen over Israel ledet til at Herren gav evangeliet til hedning-kirken. 

 

«Hva så? Det Israel søker, har de ikke oppnådd, men de utvalgte har oppnådd det. De andre er blitt 
forherdet, slik det står skrevet: 
            

Gud har gitt dem en sløvet ånd, øyne som ikke ser, og ører som ikke hører, helt til denne dag. 
Og David sier: La bordet deres bli en snare og en felle, en snublestokk og en straff for dem. La 

øynene deres bli formørket så de ikke kan se, og bøy deres rygg for alltid. 
 
Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle? Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de 
andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. Når deres fall har ført til rikdom for 
verden og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety at de 
kommer med i fullt tall?» (Romerne 11;7-12) 
 
Israelittenes «sløvhet og blindhet» er et resultat av deres kollektive og nasjonale avvisning og 
motstand til evangeliet om Jesus Kristus. (Selvsagt kan jødiske enkeltindivider komme til en frelsende 
tro på Jesus Kristus slik alle mennesker kan.) Som apostelen Paulus forklarer åpnet dette døren til 
kirkens tidsalder – som innebærer at Gud vil bringe frelse til de hedenske nasjonene. Dette er den 
tidsalderen vi lever i nå. 
 

https://www.algemeiner.com/2017/08/11/why-the-talmud-is-the-most-important-text-in-judaism/
http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-zohar
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Men, i vers 12 lar Paulus oss vite at Israel vil komme med i «fullt tall» - som betyr at de får en full 
forståelse for Guds Ord og en frelsende tro på den sanne Messias. Paulus anerkjente dette som et av 
mysteriene i oldtiden: 
 
Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere 
selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. På denne måten 
skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet: 
 

Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten fra Jakob. 
Dette er min pakt med dem når jeg tar bort syndene deres. 

 
På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av 
utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld. (Romerne 11:25-28) 
 
Mysteriet – nå avslørt i kirkens tidsalder var at Israel (som nasjon) ville være i enn tilstand av åndelig 
blindhet helt til kirkens tidsalder var fullført. Fullførelsen av kirkens tidsalder inntreffer ved 
bortrykkelsen, når Gud fjerner kirken fra jorden og igjen vender sitt blikk tilbake mot Israel. 
 

 
Israel i endetiden 
 
 

 
I motsetning til moderne tankegang lærer Bibelen oss at det er Israel og ikke kirken som er i fokus i endetiden. 

 

De siste femten kapitlene i Esekiel-boken tar for seg den åndelige oppvåkningen og forsoningen med 
Gud gjennom Den store trengsel og Tusenårsriket der Jesus Kristus sitter på tronen. Her har vi samlet 
noen vers som forklarer Israels forsoning med Gud i endetiden: 
 
Gud vil lede israelittene tilbake til Det Lovede Land og utnevne Messias til å lede dem: 
 
Jeg vil sette én gjeter over dem, og han skal gjete dem, min tjener David, han skal gjete dem, han 
skal være deres gjeter. Jeg, Herren, skal være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste blant 
dem. Jeg, Herren, har talt. 

https://bibelogtro.wordpress.com/2015/09/19/kommer-menighetens-bortrykkelse-for-eller-etter-den-store-trengsel/
https://bibelogtro.wordpress.com/2016/11/14/tusenarsriket/
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Jeg slutter en fredspakt med dem. Jeg utrydder villdyrene i landet, så folk kan bo trygt i ørkenen og 
sove i skogene. Jeg velsigner dem og landet omkring min høyde. Jeg lar regnet falle i rett tid, regn 
til velsignelse skal det være. Trærne på marken skal bære frukt, jorden skal gi sin grøde, og folk 
skal bo trygt i sitt land. De skal kjenne at jeg er Herren når jeg brekker stengene på åket deres og 
berger dem fra slavedriverne. De skal ikke lenger være et bytte for folkeslagene, og villdyrene skal 
ikke ete dem. De skal bo trygt, og ingen skal skremme dem. 
 
Jeg lar planter vokse opp som det går gjetord om, ingen i landet skal lenger rives bort av sult. Aldri 
mer må de tåle spott fra folkeslagene. De skal kjenne at jeg, Herren deres Gud, er med dem, og at 
de er mitt folk, Israels hus, sier Herren Gud. Dere er sauene mine, flokken som jeg gjeter. Dere er 
mennesker, jeg er deres Gud, sier Herren Gud. (Esekiel 34:23-31) 
 
Gud vil gjøre en åndelig forandring i israelittenes hjerte: 
 
Derfor skal du si til Israels hus: Så sier Herren Gud: Jeg griper ikke inn for deres skyld, Israels hus, 
men for mitt hellige navns skyld, det som dere har vanhelliget blant folkeslagene dere kom til. Jeg 
vil hellige mitt store navn, som er vanhelliget blant folkeslagene, det som dere vanhelliget blant 
dem. Folkeslagene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når jeg gjennom dere viser meg 
hellig for øynene på dem. 
     
Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget 
land. Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle 
avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av 
kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min Ånd i dere og gjør at dere følger 
forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. (Esekiel 36:22-27) 
 
Dalen fylt av knokler – jødene vil bli åndelig levende: 
 

 
Esekiels syn viste at Den Hellige Ånd kom med en levende tro og frelse til Israels rest. 
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I denne dramatiske illustrasjonen ser vi synet som Esekiel fikk se; en dal full av knokler fra døde 
mennesker, og Gud som på underlig vis vekker de til live og gir dem kjøtt på beina og gjør dem om til 
en mektig hær: 
 
Så sier Herren Gud til disse knoklene: Se! Jeg lar det komme ånd i dere, så dere blir levende. Jeg 
fester sener på dere, legger på kjøtt, trekker hud over og gir dere åndedrett så dere blir levende. Da 
skal dere kjenne at jeg er Herren.» 
     
Jeg talte profetord, slik jeg hadde fått påbud om. Se, jeg profeterte, og det begynte å buldre og 
skjelve. Knoklene la seg inn mot hverandre, knokkel mot knokkel. Jeg så, og se! – det kom sener og 
kjøtt på dem, og hud ble trukket over. Men ånd manglet de. Da sa han til meg: «Tal profetord til 
ånden! Menneske, tal profetisk og si til ånden: Så sier Herren Gud: Kom, ånd, fra de fire 
vindretninger og blås på disse drepte så de blir levende.» 
     
Jeg talte profetord, slik han hadde befalt meg. Da kom det ånd i dem, så de ble levende. De reiste 
seg opp og sto på føttene. Det var en umåtelig stor hær. (Esekiel 37:5-10) 
 
De tolv stammene vil ikke lenger være delt: 
 

 
I Det Gamle Testamentet ble Juda og Benjamin adskilt fra de ti andre stammene som en del av 
dommen over Israels åndelige frafall. Både Nord-riket og Sør-riket ble til slutt beseiret av fremmede 
arméer. I endetiden vil de tolv stammene bli samlet: 
 
Jeg gir dere min ånd så dere blir levende, og lar dere finne hvile i deres eget land. Da skal dere 
kjenne at jeg, Herren, har talt og satt det i verk, sier Herren.  
 
Herrens ord kom til meg: Du menneske, ta deg en trestokk og skriv på den: «For Juda og 
israelittene, hans venner.» Ta så en annen stokk og skriv på den: «For Josef – Efraims stokk – og 
hele Israels hus, hans venner.»………… 
 
 – da skal du svare: Så sier Herren Gud: Se, jeg tar Josefs trestokk som er i Efraims hånd og hos 
Israels stammer, hans venner, og setter den sammen med Judas stokk. Så gjør jeg dem til én stokk, 
de blir til én i min hånd. (Esekiel 37:14-16 og 19) 
 
Jesus Kristus vil regjere over Israel i en evig regjering: 
 

 
Israel vil bli gjenforent i Det Lovede Land i løpet av Tusenårsriket. 
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Min tjener David skal være konge over dem, og de skal alle ha én gjeter. De skal følge lovene mine 
og holde forskriftene mine, så de lever etter dem. Så skal de få bo i landet som jeg ga min tjener 
Jakob, og som deres fedre bodde i. De skal bo i det for alltid, både de og deres barn og barnebarn. 
Og min tjener David skal være deres fyrste for alltid.  
 
Jeg slutter en fredspakt med dem; det skal være en evig pakt. Jeg lar dem bli mange, og jeg setter 
min helligdom hos dem for alltid. Min bolig skal være hos dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal 
være mitt folk. Folkeslagene skal kjenne at jeg er Herren som gjør Israel hellig, når min helligdom 
er hos dem for alltid. (Esekiel 37:24-28) 
 
Da Esekiel profeterte, hadde kong David vært død i ca. 500 år. «David» som det snakkes om i dette 
avsnittet er Messias, Jesus Kristus. I Skriften blir Jesus kalt for «Davids sønn» som vil sitte på «Davids 
trone». Gud, Faderen, kalte Jesus sin «elskede sønn» da Han ble døpt. David betyr «den elskede» på 
hebraisk. 
 

Gog og Magog krigene 
 
Esekiel 38 og 39 tar for seg Gog og Magog krigene – to militære konflikter der fremmede koalisjoner 
prøver å invadere Israel, og det angriperne oppnår er å bli overvunnet på en overnaturlig måte av 
Gud. Det første angrepet begynner etter at det sjette seglet blir åpnet og bortrykkelsen har funnet 
sted og vil sammentreffe med Israels åndelige oppvåkning. 
 

Det siste bedraget - Antikrist 
 

 
Satan – dragen fra Åpenbaringsboken 12 – vil forsøke å ødelegge den troende rest i endetiden. 

 

Selv om Israel vil komme til en bibelsk tilbedelse av Gud i begynnelsen av «Herrens dag», vil det siste 
bedraget være at noen vil la seg forføre av Antikrist – den sataniske falske Messias som vil herske 
over jorden de siste 3,5 årene før Jesu annet komme. Bibelen profeterer at Antikrist selv vil 
presentere seg som Israels frelser, overvinne fiendtlige naboer og gjeninnføre mosaiske lover. 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=mal+4%2c5&type=and&book2=-1&searchtrans=
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«I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange, etter en halv uke gjør han slutt på slaktoffer 
og grødeoffer. På motbydelighetens vinger kommer han som ødelegger, helt til utslettelsen som er 
fastsatt, strømmer ned over ødeleggeren selv.» (Daniel 9:27)  
 
I endetiden vil «pakten» - som er den mosaiske loven bli gjeninnført. Derfor vil det bli ofringer i 
tempelet og ekte levittiske tilbedelse. Men, midt i de siste sju årene vil Antikrist avsløre sin sanne 
agenda: å proklamere seg selv som gud og etablere et globalt satanisk rike (som gjør slutt på 
«slaktoffer og grødeoffer»). På dette tidspunktet vil han starte en forfølgelse av den troende jødiske 
rest. 
 
«Et stort tegn viste seg på himmelen: en kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtter 
og med en krans av tolv stjerner på hodet. Hun var med barn og skrek i barselsmerter og 
fødselsrier. Også et annet tegn viste seg på himmelen, en stor, ildrød drage med sju hoder og ti 
horn. På hodene hadde den sju kroner…..  
 
Da fødte hun et guttebarn som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket 
opp til Gud, til hans trone. Men kvinnen rømte ut i ødemarken, til et sted som Gud hadde gjort i 
stand, og der skulle hun i 1260 dager få den maten hun trengte.» (Johannes Åpenbaring 12:1-3 og 
5-6) 
 
Kvinnen i Åpenbaringsboken 12 er Israel og Antikrist vil forfølge og prøve å utrydde alle jødiske 
troende. Antikrist vil proklamere seg som gud, kreve å bli tilbedt og innføre dødsstraff for dem som 
ikke vil gjøre det. Han vil sette opp et bilde av seg selv i Herrens tempel («det motbydelige som 
ødelegger» som vi leser om i Daniel 9 og sitert av Jesus selv: «Når dere ser at det motbydelige som 
ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på hellig sted – la den som leser opp, tyde 
det! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene.» (Matteus 24:15-16) Til tross for dette vil den 
siste troende jødiske rest bli beskyttet på et overnaturlig vis i 1260 dager – den nøyaktige varigheten 
av Antikrists styre før Jesu annet komme. 
 
Det siste skrittet i Israels forsoning er troen på den sanne Kristus – Jesus: 
 
«Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da 
skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over 
sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte». (Sakarja 12:10) 
 
Den troende jødiske nasjonen vil «se på» Jesus og det vil gå opp for dem at Han som ble naglet til 
korset for 2000 år siden, som ble avvist og foraktet av Israel – er den sanne Messias. Og deres 
«klage» vil bli deres anger og frelse i troen på Jesus Kristus.  
 
I løpet av denne tiden, i Den store trengselen, vil bare 1/3 av den jødiske nasjonen komme til full 
erkjennelse og tro på Jesus Kristus som Messias. 
 
En renset rest  
Sverd, våkn opp mot min gjeter, mot mannen som står meg nær, sier Herren over hærskarene. Slå 
gjeteren så sauene blir spredt! Jeg løfter hånden mot de minste.  
 
Det skal skje i hele landet, sier Herren, at to tredjedeler skal utryddes og omkomme, men en 
tredjedel skal bli igjen.  
 
Den tredjedelen fører jeg gjennom ild, jeg renser dem som en renser sølv, jeg prøver dem som en 
prøver gull. De skal påkalle mitt navn, og jeg skal svare dem. Jeg skal si: «De er mitt folk», og de 
skal svare: «Herren er vår Gud.» (Sakarja 13:7-9) 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=5.+mos+4%2c13&type=and&book2=-1&searchtrans=
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Tusenårsriket – hele Israel skal bli frelst 
 

 
Alle troende – hedninger og jøder vil bli forent i Jesus Kristus. 

 

Esekiel 40-49 retter all fokus på konstruksjonen og administrasjonen av tempelet gjennom 
Tusenårsriket og regjeringsmakten til Jesus Kristus. Etter Den store trengsel, Antikrist og 
Harmageddon vil tempelet bli gjeninnviet til Gud og Jesus Kristus vil regjere over jorden i tusen år. I 
denne tiden vil løftet om at Israel for evig skal dvele i Det Lovede Land bli oppfylt: 
 
For Sions skyld vil jeg ikke tie, for Jerusalems skyld vil jeg ikke være rolig før hennes rettferd bryter 
fram som lysglans og hennes frelse flammer som en fakkel. 
 
Folkeslag skal se din rettferd og alle konger din herlighet. Du skal få et nytt navn som Herren selv 
skal kunngjøre. 
 
Du skal bli en herlig krans i Herrens hånd, et kongelig diadem i din Guds åpne hånd. (Jesaja 62:1-3) 
 
Den dagen skal det renne levende vann ut fra Jerusalem, halvparten til havet i øst og halvparten til 
havet i vest. Slik skal det være både sommer og vinter.  
 
Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.  
 
Hele landet skal bli som Araba-sletten, fra Geba til Rimmon, sør for Jerusalem. Men byen skal ligge 
høyt på sitt sted, fra Benjamin-porten til stedet der Gamleporten var, til Hjørneporten, fra Hananel-
tårnet til kongens vinpresser. Der skal det bo folk. Byen skal ikke være bannlyst lenger, Jerusalem 
skal ligge trygt. (Sakarja 14:8-11) 
 
Kirken og Israel er podet inn på én gren – Herren Jesus Kristus. Hvis du er kristen så vit at jødene også 
kan bli frelst i dag. Del evangeliet med de som har en jødisk tro og vis dem de mange vidunderlige 
profetiene om deres (hele nasjonens) endelige forsoning med Messias.   

https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/10/hvordan-bli-frelst-og-komme-til-himmelen/

