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Evangelieteamet innledet møtet med «Løftene kan ikke svikte» - som virkelig dannet grunnlaget for 

kveldens tema.  

Ingfrid ønsket velkommen med 5. Mose 30, 1-5 (Og Herren din Gud skal føre deg til det land dine 

fedre eide, og du skal ta det i eie; og han skal gjøre vel imot deg og gjøre deg tallrikere enn dine 

fedre….) Så fortalte hun at Lilly Tånsberg, som sammen med ektefellen hadde grunnlagt Beit 

Skandinavia i Haifa, hadde gått hjem til Herren for få dager siden.  

Anbefalt ble så Cohens bok «Orakelet» - før hun ba «vår» bønn.  

Etter nok en flott sang av Evangelieteamet begynte Steinar Harila med en kort bønn, så fortalte han 

om sin omvendelse for 55 år siden.  

Kveldens tema var alvorlig: likhetene mellom profeten Amos’ tid og vår tid. «Strømninger i verden» - 

(Kjell Skartveits bok «Normløst») – om noen av biskopenes endrede oppfatninger når de får «kjolen 

på» (debatt om kristen-sionisme). Harila leste fra profeten Amos 4,4 ff, ca. 750 år f.Kr., der 

menneskene kom med offergaver til Gud - men ikke med hjertet. Fasade og hykleri. Så pest. Vår tids 

Corona-pandemi har i tillegg til den medisinske også en åndelig side. Før vi ser den gulbleke hesten i 

Åpenbaringsboken, så kommer Jesus igjen. Parallellene til GT, Laodikea i Åpenbaringen. Gud som 

«står på utsiden» av menighetene. I Finland, der noen av biskopene går i Pride – mens bibeltro 

debattanter blir kriminalisert. Amos 6; 7,10. Om «Mikko» som 1939/40 og 1945 advarte i Finland mot 

sovjetisk invasjon – som kom. Hva hvis kirkebygg og menigheter blir dødsfeller? Gud står ved Sine 

løfter! Nå: Vi må vende om! Ytre trygghet var jødenes dødsfeller. Amos 4,12 «.. gjør deg rede til å 

møte din Gud». Alle løftene står fast! Amos 9,8 og Apg. 15,16 «Gud vil ikke utslette Davids falne 

hytte».  

I Russland er det fortsatt svært mange jøder – som gjennom tidene hadde gjemt sin jødiske identitet. 

Harila fortalte om en samtale med russiske jøder via en finsk tolk – men der alle talene hans var blitt 

forstått på mottakerens eget språk! Gud har fredstanker (Jer. 29,11) – framtid og håp. Mot jødene – 

og så mot menigheten Sin.  

Harila oppfordret og oppfordrer til nødvendige evangeliske kampanjer, fellesmøter NÅ! Viktig å 

engasjere seg nå! For og i hele Norge. Evangelisere!  

Mot slutten ble det vist en gripende film fra barnebyen Neve Michael i Israel. 300 barn som har vært 

utsatt for grov omsorgssvikt, vold, overgrep og som her får et hjem. Unge frivillige fra Nord-Amerika 

som hjelper én måned ad gangen – og inntrykkene disse ungdommene får. Harila støtter Neve 

Michael med ca. 10 000 $/mnd. Ofte uten å vite hvor pengene skulle tas fra, men hver gang kommer 

de på plass.  

Fellessang med «I den stille klare morgen» og Evangelieteamet med «Jeg løfter mine øyne opp til 

fjellene», «Takk for blodet» avsluttet møtet.  

Ingfrid takket Harila, annonserte møte med Martin Gellein 26.01.21 i Misjonskirken og inviterte til en 

kopp – coronafri - kaffe.  

120 personer var samlet denne kvelden! 
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