
Møte i Israels venner 22.11.22 

 
Snøkaoset denne dagen gjorde at møtet i Misjonssalen bare samlet i 
underkant av 20 personer. 
Hverken Ellen Raen eller Daniel Aweida som skulle tale, klarte å 
komme seg fram på de glatte veiene. Men møte ble det! 
 
Evy Berge akkompagnert av sin bror, sang nydelige hebraiske sanger 
for oss, noen også sammen med Oddvar Berge.  
Evy hadde nylig kommet hjem fra Israel etter å ha vært frivillig 
hjelper for studenter fra Helgeland folkehøgskole på 7 ukers 
bibelskole i samarbeid med DNI, og vi fikk positive signaler derfra. De 
bodde mesteparten av tiden på Beit Skandinavia, men var også ei uke 
i Nasaret Village og i Jerusalem. Fantastisk at norske ungdommer får 
oppleve Israel! 
 
Tema for kvelden var «Den messianske bevegelse», og Ingfrid Berge 
åpnet med å lese Rom.10, og fortalte litt om hvordan bevegelsen har 
vokst særlig de siste 20 år. Hun refererte fra «Først», DNI sitt blad 
som forteller at i 1999 hadde Caspari senter en undersøkelse som 
viste at det da var ca 5000 messianske jøder i Israel. I 2021 kom en ny 
kartlegging som viste at den messianske bevegelse har nå over 15000 
medlemmer. Det viser at det i løpet av disse 20 år har det i snitt blitt 
etablert en ny messiansk menighet HVER måned! Det koster å tro at 
Jesus er Messias, men de messianske har godt rykte på seg, ikke 
minst i forsvaret, IDF! 
 
Siden talerne uteble, ble Oddvar Berge utfordret, og han fortalte om 
opplevelser han har hatt i møte med jøder, den messianske 
bevegelse og deres motstandere både i England, USA og Israel. 
Ikke alle er positive til kristne, men han fortalte om en dyp kjærlighet 
til det jødiske folk, som ble forsterket i en tøff situasjon, og leste fra 
Luk 4. 16-30 og viste også til Heb. 4,12. 
 



Møtet ble som vanlig avsluttet med prat over en kaffekopp! 
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