
Israels venners møte i Moriamenighetens lokaler i Filadelfia, 09.02.21. 
 
Det var en takknemlig leder som kunne ønske mer enn 50 personer velkommen til årets 
første møte i Israels venner! Koronapandemien hadde laget mye krøll, først utsettelse, så 
avlysning. Takket være fastmonterte seter fra dengang bygget huset HIA, og ikke minst 
bønnesvar, ble det et velsigna møte! 
 
Løftene kan ikke svikte, akkompagnert av Arne Topland slo an tonen før Ingfrid åpnet med 2. 
Mos. 1-3 og 11-18. 
Denne kvelden hadde vi foreningens egne medlemmer som både sang og talte. 
Evy Berge akkompagnert av sin bror, sang både på hebraisk, engelsk og norsk! « Hun burde 
jo gjøre innspilling», ble det sagt etterpå. 
 
Kveldens taler var Martin Gellein, han er med i IKAJ forkynnerteam. Han fortalte at 
bestemora tok han med til Israel like etter at han var blitt frelst, og at kjærligheten til Israel 
ble tent med en gang. Men det er Guds kjærlighet  gjennom Jeshua som brenner i hjertet 
hans! 
 Sakarja 12- 13 og 14:  Med evig kjærlighet har jeg elsket deg! 
Guds plan står fast, men djevelen setter inn når han ser at viktige ting skal skje: Farao, 
Haman, Hitler, og i våre dager vender hele verden seg mot dette landet: Stadig kommer det 
FN resolusjoner mot Israel! 
Bibelen sier at det skal bli fred, vi venter på at det skal skje. 
Aldri har så mange mennesker fått høre evangeliet, og aldri har det vært så mange 
Messianske menigheter i Israel! 
IKAJ har vært med å sende 160 tusen jøder til Israel, og de driver hjelpearbeid og 
rehabilitering, og er vel mest kjent for Løvhyttefesten i Jerusalem!  
Det ble gitt en god gave til arbeidet, for første gang  også Vipps til Israels venners konto, 
636186! 
Det ble servert kaffe på koronavis, og flere tok seg tid til samtale etterpå! 
                                                                                                                                      I.B.               
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