
ISRAELS VENNER GRIMSTAD   28.08.2018 
 
ELIN ELKOUBY med tema: «BIBELENS TROVERDIGHET – ARKEOLOGIEN SOM BEKREFTER SKRIFTEN» 
LEDER: INGFRID BERGE 
SANG: NATALIE BEISLAND OG SILJE ANDERSEN  

 
 
Godt og vel seksti personer i ulike aldre møtte opp i Betania. 
Ingfrid åpnet med et ord fra Gud til Salomo – Han hører bønn og kjenner oss.  
Så sang Natalie og Silje to flotte sanger.  

 
 
Elin Elkouby fortalte først om sin tilknytting til Israel, deretter om arbeidet som guide.  

 



Spennende og fengslende så om bibelsk historie og arkeologiske funn som bekrefter Bibelens ord. 
Den røde tråden var: Gud Skaper – Valg av land/folk (2. Mos.19) – Pakten (5. Mos 7,5) Frelsen – 
Innhøsting -  Slutten. 
Historisk begynte hun i Jisreel på Jesajas tid (775-687 f.Kr.), angrepene fra assyrerne og deres brutale 
framferd. I 1830 fant den engelske arkeologen Taylor i Ninive et sekskantet prisme1 med beskrivelse 
av Sanherib, kongen i Ninives hærtokter mot Judea på kong Hiskias tid. Store keramikkplater (12 x 2,5 
m) viser detaljert grusomhetene utført mot hebreerne. Begge deler er utstilt på British Museum2   
I 2009 ble det sør for Tempelplassen i Jerusalem funnet kong Hiskias private segl. Totalt ble 34 segl 
oppdaget (Jes. 38-39). Dødehavsrullene, funnet i 1947 og framover, forteller 2000 år gammel bibelsk 
historie.  
Skriften er hele tiden den samme, mens Guds motstander forandrer strategiene sine hele tiden.  
En tysk arkeolog kommer 1864 over et Zevsalter i Pergamon3 (Åp. 2), han får lov å frakte steinene til 
Berlin, der alteret blir bygget opp igjen. I 1930 får Hitler laget en tro kopi av alteret (som ble brukt til 
brennoffer) og brukte det som plattform.  
Elin avsluttet med Daniel 10, 12 «… Men de urettferdige skal gjøre urett, og ingen av dem skal forstå. 
Men de kloke skal forstå.» 
 
Etter to nye sanger av duo Andersen/Beisland ble møtet avsluttet og det ble livlig prat over 
kaffekoppen. Elin Elkouby hadde med gjenstander og bøker fra og om Israel – og som vanlig var det 
også salg israelske produkter fra Ingfrid.     
 
Ref. A.K.E.  

 
 

  
 
 
 
Bilder: Oddvar Berge 
 
 
 

                                                           
1 https://no.wikipedia.org/wiki/Sanheribs_prisme     
2 https://www.youtube.com/watch?v=XFT7Nr7DUHM 
3 https://no.wikipedia.org/wiki/Pergamonalteret 
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