
ISRAELS VENNER GRIMSTAD 
MØTE 07.05.2019 I MISJONSSALEN 
MED EVA OLSVOLD SUNDAR fra ICEJ -  «Israel, et spørsmål om tro» 

Evangelieteamet 

Mellom 70 og 80 personer kom til Misjonssalen i Grimstad denne kvelden – og fikk virkelig uttelling 
igjen.  

Møtet ble startet med sangen «Løftene kan ikke svikte» og Ingfrid leste bønnen som hører med til 
møtene. Deretter musiserte og jubilerte Evangelieteamet – fabelaktig musikk, sunget med ekte glød.  

Eva forklarte kort om Den internasjonale kristne ambassaden (ICEJ) og dens arbeid: «Trøst, trøst mitt 
folk». I Israel er holdningen til ICEJ mye mer åpen nå enn for bare ti år siden. Fortsatt er det ca. 
200 000 Holocaustoverlevende i Israel – 2000 står i kø for å komme i hjem drevet av ICEJ.  [likeså 
bidrar ICEJ med mobile shelter i nærheten av Gaza].  

Så gikk hun over til profetordet – som hadde betydning, har betydning og kommer til å ha betydning. 

Hun utdypet dette med 2. Petr. 1, 19 som viser både til fortid, nåtid og framtid Derfor står også 

profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som 
lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter.  (Daniel 9; Esra 1; 
Jes 53). Jødene på Jesu tid kjente ikke til profetordet – som ble skrevet 700 år før Jesu tid. I dag – 
kjenner vi det profetiske ordet? Nei. Blant ortodokse jøder i Israel er det en sterk 
Messiasforventning, sterkere enn her i Vesten. Men: Joel 3; Jes. 34,8; Jes. 35; Salme 2.  
«HAN kommer igjen! HAN kommer snart!» 

Evangelieteamet sang igjen, også Hatikva med en stående, andektig nynnende forsamling.  

Møtet ble avsluttet med bønn – deretter kaffe og livlige samtaler.    

08.05.19 
A.K.E.  

 

 



 

 

 

   

Klikk for å høre Hatikva  

Bilder: Oddvar Berge 

http://israelsvenner.org/images/Eva%20Olsvold%20Sundar%202019/Hatikvah.m4v

