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Fargerike kostymer, glade mennesker, karnevalsstemning. Hele det jødiske folk, 

både religiøse og sekulære, feirer Purim. Dette er en gledesfest: Israels Gud frelste 

sitt folk fra å gå til grunne. Den onde Haman hadde planlagt å ødelegge jødefolket, 

men den modige jødiske dronningen Ester og hennes kloke onkel Mordecai berget 

sitt folk.  Ester brukte sin skjønnhet og kløkt for å vinne kongens gunst og for å få 

sine ønsker oppfylt. Om Ester er heltinnen, så er Mordecai helten i historien. Det er 

han som  gir Esther gode råd og oppmuntrer henne til handling. Men handler 

historien om Purim og Ester bare om mennesker som handler klokt og heltemodig? 

Hvor er Gud i alt dette?

Esters bok er den eneste boken i Bibelen som ikke 

en eneste gang nevner Guds navn. Men Gud er der, 

tilstedeværende og aktiv. I følge jødisk tradisjon har 

Gud skjult seg i historien om Ester. Det er også den 

tradisjonelle forklaringen på kostymene folk tar på under Purim: 

     Akkurat som Gud skjuler hvem han er i Esters bok, så gjemmer de 

     som feirer Purim sin identitet. Men er Gud virkelig skjult,  eller til og 

med fraværende i Esters historie? Det er riktig at Guds navn ikke er 

     nevnt, men Gud er tydelig til stede, der han arbeider i det skjulte for å 

klargjøre scenen for heltinnen og berge sitt folk.

Gud hadde lovet at han skulle beskytte folket sitt. For å sikre dette plasserte han 

Ester og Mordecai i stillinger der det var mulig for dem å gjøre noe for å redde det 

jødiske folk. Mordecai forklarte Ester dette da han ba henne gå til kongen (Est  4,13-

14).

Så var tiden inne for Ester til å handle – Hvem vet om det ikke var for en vanskelig tid 

som denne at hun var blitt dronning. I Persia var det slik at enhver som våget seg 

nær kongen uten å være tilkalt, kunne bli drept. Ester kunne ikke vite hvordan kongen 

ville reagere når hun kom. Ville han velge å spare hennes liv eller ikke? Og hvordan 

ville han reagere på bønnen hennes om å spare jødene?  Ester stolte ikke bare på 

sin skjønnhet og sjarm når hun oppsøkte kongen. Hun satte sin lit til Gud. Ester og 

tjenestejentene fastet og ba i tre dager. Så la hun sitt liv i Guds hender . Ester sa: ”Så 

skal jeg gå inn til kongen, selv om det ikke er etter loven. Skal jeg gå til grunne, så 

går jeg til grunne” (Est 4,16).

Kongen tok imot Ester og innvilget ønsket hennes. Jødene i Persia ble reddet, og den 

onde Haman tilintetgjort. Jøder over hele verden feirer fortsatt Purim til minne om det 

lykkelige utfallet. Gud holdt løftet sitt; han frelste sitt folk ved å bruke mennesker som 

var villige til å be om hans hjelp og ledelse. Mennesker som handlet, når det var 

nødvendig. Han brukte den modige og vakre Ester, som var villig til å legge sitt liv i 

Guds hender og ta en risiko for å berge folket sitt.

Mars 2014



    

    

Ønsker du mer informasjon om Caspari Center og vårt arbeid ta kontakt: E-post: caspari@caspari.com, 

nettside: www.caspari.com. Du kan støtte vårt arbeid gjennom forbønn, volontørtjeneste og gaver. 

Send din gave til Den Norske Israelsmisjon, kontonr.: 3000.15.24425 (merk “Gave - Caspari”)

Mitt første møte med Caspari Center var for ti år siden, da jeg 
brukte deler av sommerferien min som voluntør på senteret.   
Jeg vil ikke akkurat kalle det en ”himmelsk match”, men 
Casparis visjon ga sterk gjenklang hos meg. Jeg hadde 
opplevd ulike sider av Israel: jeg hadde bodd i kibbuts, reist 
rundt i landet og deltatt i arkeologiske utgravinger. Jeg ønsket      
å prioritere støtte til Kristi legeme i Israel, og Caspari så ut til å 
være en utmerket kanal for det.

Som utdannet lærer har jeg sterk tro på betydningen av 
undervisning – derfor var Casparis tjeneste noe jeg lett kunne 
være enig i og støtte. Mine praktiske ferdigheter og administrative evner og erfaring har vært nyttige når jeg skulle 
holde kontoret i gang og ha ansvar for voluntørene. Når jeg ser tilbake, er jeg stolt over å kunne si at Caspari stab, 
samarbeidspartnere og støttespillere på en fruktbar måte har hjulpet de Messiastroende jødene både innen Israel 
og ellers i verden. Jeg er svært takknemlig for den yrkeserfaring og den berikelse disse årene har gitt meg.

Det har vært fantastisk å få være del av et arbeid der mennesker fra forskjellige land og med ulike livshistorier går 
sammen om å bringe de velsignelser de selv har fått, tilbake til Guds utvalgte folk.

Etter mine første seks uker som voluntør ble jeg bedt om å skrive om mine erfaringer i Casparis nyhetsbrev. Den 
artikkelen hadde overskriften ”Så, du kom levende tilbake!”- med referanse til den vanligste kommentaren jeg fikk, 
da jeg kom tilbake til Finland fra ”den farlige krigssonen” - som mange regner Israel for å være. 

Jeg velger samme overskrift nå, som en oppsummering og en lærdom etter tiden i Israel. Jeg lever fortsatt etter 
alle disse årene, og på mange vis kjenner jeg meg enda mer levende enn før! I løpet av disse årene i Israel har 
Gud på mange måter rystet min verden. Jeg mistet faren min, fikk mitt hjerte knust, og jeg måtte se i øynene hvor 
lite jeg strakk til som menneske. Jeg hadde også flotte øyeblikk og møtte fantastiske mennesker i Israel, men det 
var midt i de mørkeste stundene og de dypeste sorgene jeg gjennomlevde de mest meningsfylte og dyptgripende 
erfaringene. I denne vanskelige tiden viste Gud sitt ansikt og sin nåde mot meg på en ny og personlig måte. Han 
rev i stykker min frykt og mine forestillinger, han lærte meg å fatte og å stole på at ”…dere, mine barn, er av Gud 
og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden” (1 Joh 4,4).

I tillegg har Bibelen blitt mer levende for meg, og jeg leser den på en annen måte nå. Jeg har ikke forandret mine 
teologiske standpunkt eller kjerneverdier, men det er nå blitt vanskeligere å oppfatte Ordet annet enn mer eller 
mindre bokstavelig, særlig når det taler om Israel og dets fremtid. Jeg vokste opp i kirkelige kretser der jeg ble 
opplært til å stole på Bibelen og ta den alvorlig. Dette innebærer det faktum at Guds utvalgte folk fortsatt er de 
utvalgte, og at løftene til Israel og det jødiske folk er historiske, ikke symbolske. Jeg er ikke så opptatt av å bruke 
tid på endetidsspådommer, men jeg er full av nysgjerrighet på hva fremtiden har i seg for Israel, og på hvordan 
Gud vil oppfylle sine løfter om frelse for sitt folk.

Ethvert arbeid som innebærer å gjøre tjeneste blant jøder, gir orkesterplass til å se Guds trofasthet mot sitt folk    
og mot folkeslagene. I en slik tjeneste gjelder det ikke bare å observere eller se på avstand, men en slik tjeneste 
innebærer å være en del av Hans plan. For et privilegium og en nåde!

Hanna Lindberg

Etter å ha arbeidet som prosjektkoordinator på Caspari Center i flere år, 
skal Hanna fortsette sin tjeneste i finsk luthersk misjon, en av Casparis 
samarbeidsorganisasjoner. 



 
 Caspari Center utgir en ukentlig oppsummering av artikler skrevet i den israelske pressen som omtaler messianiske jøder, 

 jødisk-kristne relasjoner, misjonsarbeid og kristne i Israel. For å motta “Media Review” gratis (på engelsk) send e-post til 

subscriptions@caspari.com eller register deg på vår nettside: http://caspari.com/new/index.php?/Resources/media-review.html

 Pris for kurset er NIS 8000 for enkeltrom og NIS 6500 for dobbeltrom, som inkluderer overnatting, 
 undervisning, transport og inngang til severdigheter. Prisen inkluderer ikke flyreise (deltakerne 
 er ansvarlig for å bestille flybilletter og at de ankommer Jerusalem før kursstart), forsikring 
eller måltider (unntatt frokost).

 Endelig registrering, inkludert full betaling, må være mottatt av Caspari Center før 
 1. august, 2014 . Avbestilling er mulig inntil en måned før kursstart, hvorpå 90 % av 
 kursavgiften vil bli refundert. Ytterligere informasjon og påmeldingsskjema kan skaffes 
 ved å kontakte Caspari Center på +972 2 6233926, eller e-post:  caspari@caspari.com .

    
- Galilea på Jesu tid  - Jerusalem på Jesu tid  - En annerledes jødedom, Qumran 
- Misjon i de første århundrene  - Den første menigheten i Jerusalem  - Misjon som 
   forsoning  - Jesus som en kontekstuell teolog  - Innføring i moderne missiologi  
- Messiansk jødedommen, et kontekstuelt  uttrykk for tro på Jesus? - Evangelisering i  Israel  -  Etc. 

Kristne arabere og tjeneste i IDF
 9. februar 2014

Denne artikkelen av Jacky Khoury er skrevet på bakgrunn av at et økende antall av kristne arabere velger å tjenestegjøre i 
IDF, i den israelske hæren. I øyeblikket er det over 300 kristne arabere som tjenestegjør i IDF. I siste halvdel av 2013 var det 
84 kristne arabere som begynte sin militærtjeneste i IDF. Det er tre ganger fler enn gjennomsnittet fra tidligere år. I tillegg er 
det ca. 400 kristne arabiske jenter som gjør frivillig siviltjenste, et alternativ til full militærtjeneste. 

I spissen for denne nye og voksende trenden står Fader Gabriel Nadaf, som hører til den gresk ortodokse kirken i Nasaret. 
Nadaf viser ofte til hendelser i Midtøsten for å begrunne sitt standpunkt, som for eksempel ”angrep på kirker i Egypt og 
halshugging av prester i Syria”. Han hevder at “en ikke kan stole på den arabiske verden, og derfor er det best for kristne 
arabere å integrere seg mer i den israelske staten”. 

Motstanderer av Fader Nadafs initiativ hevder derimot at ”dette synspunktet bare styrker sionistenes interesser, i en form for 
'splitt og hersk' over det arabisk-palestinske samfunnet i Israel, som drusere, muslimer og kristne”. De tar også opp 
spørsmålet om hvordan Israel behandlet den kristne minoriteten i 1948. Motstanderne spør om ”staten og den israelske 
regjeringen har gjort noe for å forbedre forholdet til den kristne minoriteten i landet og til araberne generelt. Og - hva vil de si 
til fordrevne beboerene fra Iqrit og Biram, som siden 1948 har ventet på at den israelske regjeringen skal oppfylle løftet sitt om 
å tillatte dem å dra tilbake til sine landsbyer?”

I en uttalelse nylig fordømte Den katolske kirken i Israel initativet. Å tjenestegjøre i det israelske militæret ville bare oppfordre 
unge kristne arabere til å bli en del av ”den sionistiske smeltedigelen i det israelske samfunnet”. Målet for den er å 
”skape et enhetlig nasjonalt sionistisk narrativ”, som igjen ”vil føre til tap av deres arabisk-palestinske identitet”.

Khoury avslutter artikkelen med å sitere Kap. Shadi Halul, en kristen araber som har tjenestegjort som fallskjermsoldat i IDF, 
og som er en etterkommer av ”de fordrevne beborene fra Biram”. Halul sier: “Jeg har innsett at jeg ikke har noe annet land, og 
derfor må jeg handle for å kunne få mine fulle rettigheter... Hvis vi fortsetter å rope om arabisk og palestinsk nasjonalisme, vil 
ingenting skje”. 

Haaretz,



Michelle Van Loon

 

”Derfor, styrk de slappe hender og de vaklende 
knær! La føttene gå rett fram på veien, så det 
halte ikke blir vridd ut av ledd, men heller blir 
helbredet” (Hebr 12,12-13).

For noen år siden var mannen min og jeg i 
Jerusalem på et styremøte på Caspari Center.  
Vi var på vei gjennom Gamlebyen da jeg trådte litt 
feil på den gamle steinlagte gata, og ankelen min ble 
vrikket ganske stygt. På et øyeblikk hovnet leddet opp 
på størrelse med en liten melon.

Denne forstuingen var ganske plagsom, men det vanskeligste    
i denne situasjonen var likevel å vite hvor jeg kunne sette ned foten, 
der jeg hinket rundt i Jerusalem. Jeg hadde jo ikke lyst til å gå glipp av noe 
som skjedde rundt meg, men jeg var tvunget til å se ned, slik at jeg kunne vokte hvert skritt på mine ustøe føtter. 
Ved å feste blikket på bakken fant jeg ut hvordan jeg kunne velge et jevnt underlag, slik at ankelen ikke skulle 
skades ytterligere.

Jesaia 40,3 siteres i begynnelsen av Markusevangeliet for å beskrive Johannes døperens tjeneste som forløper: 
”Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens 
vei, gjør hans stier rette!” (Mark 1,2-3).

En bibelsk kommentar antyder at det å lage ”en rett sti” betyr at et menneske dyrker fram  plass i livet sitt der 
Gud får gjøre som Han vil med det.

Døperen Johannes ble brukt av Gud til å sette i gang arbeidet med ”å gjøre stiene rette” i livet til alle dem som 
samlet seg i mengder i Judeaørkenen, for å høre ham tale. Han kalte sine jødiske tilhørere til å vende om fra sine 
synder og forplikte seg personlig på det paktsforholdet som Gud for hundrevis av år siden hadde kalt sitt folk inn 
i. Han innbød dem til å vise at de tok budskapet hans alvorlig ved å la seg døpe i Jordan.

Forfatteren Lois Tverberg sier dette om Johannes' banebrytende tjeneste:
 ”På grunn av det arbeidet Johannes gjorde, ble folk forberedt på Jesu 'gudsrike-tjeneste', der han kalte dem 
til å stille seg under Guds herredømme. Jesus forklarte at gudsriket også var hans eget kongedømme fordi han 
var den kongelige  Messias, - sendt av Gud”.

Jesus talte om såkorn som falt i god eller dårlig jord, på stein og blant torner, som bilde på menneskehjertene og 
hvordan de tar imot Guds ord. Johannes hadde ryddet vei ved å pløye og jevne udyrket mark, ved å få folk til å 
angre og omvende seg, og ta imot Jesu soning for syndene.

Johannes' tilhørere hadde snublet seg fram ved å synde og ved å godta synd.  Hvert haltende steg på den røffe 
veien ut i ørkenen for å høre Johannes ble en måte ”å gjøre jevne stier” for sine ”slappe hender og vaklende 
knær”. Deres anger og bot som ble markert ved dåpen, ryddet veien slik at Gud kunne arbeide i, gjennom og ved 
dem. 

Jeg opplevde evangeliet på en ny måte på den turen til Jerusalem. Vår Messias kaller oss ikke bare til å ”lage 
jevne stier” for våre føtter -  han går med oss,  selv når vi halter.

 For Casparis nasjonale sabbatsskoleseminar i mai.

 For sikkerhet for de kristne araberne som tjenestegjør i det 

 israelske militæret (IDF).

 Mot antisemitisme i den verdensvide kirke, hvorhen det måtte være. 

 For fred i Midtøsten.

Vær med å be:
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