aspari Center feirer sitt 30-årsjubileum i år.
Gjennom disse 30 åra med arbeid i Jerusalem, fra
den spede begynnelsen i en liten leilighet på French Hill fram til i dag,
har visjonen vært den samme: Å styrke den lokale bevegelsen av
Jesus-troende jøder i Israel. I 30 år har vi utviklet og tilbudt studiemateriell og undervisning for å hjelpe lokale menigheter med å
utruste en ny generasjon troende som står fast i tro og tjeneste
og vitner om Jesus Messias.
Den 15. november 2012 feiret Caspari Center sitt jubileum med
boklansering og foredragskveld på senteret vårt i Jerusalem. Rundt
100 mennesker var til stede for å markere begivenheten, på dagen
30 år etter at senteret ble innviet i 1982.
Ved en slik anledning er det på sin plass å si noen ord om hva som
har formet senterets arbeid de siste 30 årene og hvilke kjennetegn
som fortsatt er med på å definere hva Caspari Center er i dag, og
hvor veien går videre.
Det første kjennetegnet er at teologiske og historiske studier og
bibelundervisning går hånd i hånd med kallet til å dele evangeliet og
styrke lokalt menighetsarbeid.
Senteret er oppkalt etter Carl Paul Caspari – en tysk jøde som kom til tro på Jesus og ble
døpt i 1838. Han ble senere professor i det Gamle Testamente i Kristiania, og var formann for
Den Norske Israelsmisjon fra 1866 til sin død i 1892. Etter sin død ble han beskrevet som ”en
elskelig lærd, en ydmyk kristen og en sann israelitt i hvem der ikke er svik.”
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Selv om han var internasjonalt kjent for sin vitenskapelige forskning, lå det ham alltid på
hjertet å nå mennesker med evangeliet, og særlig dem som tilhørte hans eget folk. Vi håper
og tror at Caspari Centers doble fokus på akademiske studier og misjon er en god måte å
hedre hans minne.
Det andre kjennetegnet er at Caspari Center, gjennom kurs og utgivelser, utgjør en platform
og et møtested hvor troende kan lytte til hverandre og engasjere seg i tema som er viktige for
den messianske bevegelsens vekst i dette landet. Dette kommer til uttrykk ved at vi deltar i
den pågående utviklingen av messiansk teologi – noe som i stor grad er en dialogprosess –
en prosess der nye og spennende perspektiver kommer fram. Det kommer også til uttrykk i
vår medvirkning i forsoningsarbeidet blant messianske jøder og kristne palestinere.
Det tredje kjennetegnet er at Caspari Center er et partnerskap. Det er talløse enkeltpersoner,
misjonsorganisasjoner, menigheter, kirker og institusjoner – både internasjonalt og lokalt –
som gjør arbeidet vårt her mulig. Det er flott å tenke på at det er så mange rundt i verden som
deler Casparis visjon og formål og som bærer dette arbeidet gjennom bønn, ved å gi av sin
tid og arbeidsinnsats, og ved sin økonomiske støtte.

Det siste, og kanskje det viktigste kjennetegnet, er at Caspari Center er en bevegelses-organisasjon. Det betyr at vi er en del
av en større bevegelse her i landet. Det er et privilegium å få lov til å arbeide sammen med menigheter og organisasjoner for å
styrke den messianske bevegelse i Israel. Når vi arbeider med å lære opp lærere og ledere for barne- og ungdomsarbeidet –
og når vi arbeider for å styrke immigrantmenigheter rundt i landet, får vi være med på det Gud gjør blant sitt folk i Israel i dag.
Veksten vi har sett i den messianske bevegelsen de siste 30 årene er virkelig et vitnesbyrd om Guds trofasthet mot sitt folk.
Og det er noe som Caspari Center har fått være en del av.
Under innvielsen av Caspari Center i 1982 sang forsamlingen:
Stor er din trofasthet,
Stor er din trofasthet,
Dag etter dag ga du nåde på ny.
Himmelske hender gir alt jeg behøver.
Trofaste Herre, hos deg er det ly.
Hva framtida vil bringe vet vi ikke, men uansett hva som skjer, vet vi at Gud er trofast, trofast mot arbeidet og mot sine i dette
landet. Og vi håper at du vil være med oss i bønn og støtte også i de kommende år, slik at vi kan fortsette å se hvordan Gud lar
dette arbeidet bære frukt.
Knut Høyland

Caspari Center har utgitt boka Utvalgt til etterfølgelse
for å markere sitt 30-årsjubileum.
Da senteret ble innviet 15. november 1982, holdt Ronald Lewis en
forelesning med tittelen ”På vei mot en jødisk-kristen teologi”. 15. november 2012 feiret Caspari sitt jubileum med en
boklansering og en foredragskveld. Og temaet som stod på dagsorden var ganske likt det for 30 år siden. Selv om vi i dag
taler om messiansk-jødisk teologi og ikke jødisk-kristen teologi, er det et faktum at vi fortsatt er ”på vei”.
Utvalgt til etterfølgelse består av 15 artikler, skrevet av messianske og kristne ledere og forskere fra hele verden. Boka tar opp
ulike temaer knyttet til utformingen av messiansk teologi og identitet som stadig pågår.
Hva er den messianske bevegelsens forhold til kirken og til den jødiske verden? Hvilken rolle spiller Toraen (Loven) i
messianske jøders liv og gudsdyrkelse? Hva er bevegelsens rolle i det israelske samfunnet og i arbeidet med å nå det jødiske
folk og alle folkeslag med evangeliet om Jesus? Hvordan kan messianske jøder forholde seg til den politiske situasjonen
i Midtøsten? Dette er noen av temaene boken tar opp.
En viktig del av Caspari Centers arbeid er å legge til rette for og oppmuntre til en teologisk samtale rundt disse temaene,
for at messianske jøder skal stå bedre rustet til å møte de utfordringer som finnes i spenningsfeltet mellom det jødiske
samfunn og den kristne kirke. Vi vil også både informere og utfordre kirker over hele verden til å studere de jødiske røtter til
vår tro og engasjere seg i tjeneste blant det jødiske folk. Vi håper at Chosen to Follow (Utvalgt til etterfølgelse) skal bidra til
dette.
Alle våre 15 forfattere har ulik bakgrunn. De har sin egen stil og sine egne teologiske ståsted, noen av disse kan oppfattes
som utfordrende og til og med provoserende. Ikke desto mindre er det behov for at ulike stemmer høres, slik at en samtale
kan begynne rundt disse viktige temaene. Tre av disse stemmene (David Zadok, Lisa Loden og Richard Harvey) presenterte
sine bidrag på 30-årsjubileet som ble feiret i Jerusalem.
Vi håper at bevegelsen av Jesus-troende jøder både i Israel og rundt i verden skal fortsette å vokse i årene
framover – slik den har gjennom de 30 åra Caspari Center har eksistert. Vi håper at Caspari Center både
gjennom vårt arbeid og denne boken kan være i stand til å støtte og styrke den messianske bevegelsen i
kommende år – slik at den blir en enda større kilde til velsignelse for kirken, for det jødiske folk, og for alle
folkeslag.

Caspari Center arrangerte nylig et missiologikurs kalt ”Jøden Jesus- et lys for verden”. Det fant sted 13. - 22. november.
Det var noen som hevet øyenbrynene da vi begynte å reklamere for kurset. Folk ville vite hva dette handlet om. Både i
Israel og over hele den vestlige verden har ordet misjonær blitt en nedlatende betegnelse på mennesker som påtvinger
andre sin tro og sine meninger. Til tross for fordommene som fins ville vi ta fatt i dette emnet med en tilnærming som er
både lokal og global. Sannheten er jo at misjon hører til kjernen i vår tro på Jesus – et levende trosfellesskap kan ikke
bestå uten å gi evangeliet videre til andre. Samtidig må man alltid være bevisst på hvordan man kan gjøre dette på en måte
som tar folks virkelighet og sammenhengen de står i på alvor. Vi må både ta hensyn til dem vi arbeider blant og være tro
mot det opprinnelige budskapet.
Israel er stedet der den første misjonsbevegelsen oppstod. Herfra begynte evangeliet sin ferd til folkeslagene, og derfor er
det naturlig å komme tilbake til røttene for å undersøke utgangspunkt og grunnlag for oppdraget.
Kurset samlet 28 lokale og internasjonale studenter. De kom for å lære om misjonens opprinnelse og hva dette betyr i den
tjenesten de selv står i. Slik kunne de bli bedre utrustet og inspirert til det store verdensvide oppdraget vi alle har.

Sanna Erelä

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

Hærverk på kirker i Israel
The Jerusalem Post, 24. oktober 2012; Kochav Yizrael, 5. oktober 2012
The Jerusalem Post fortalte nylig om en solidaritetsmarkering som fant sted i Narkis Street- menigheten i Jerusalem – en
av det økende antall kirker som har hatt besøk av vandaler det siste året. Kirken inviterte representanter fra Utenriksdepartementet og Innenriksdepartementet, så vel som medlemmer fra byrådet og rabbinere fra flere av synagogene i
området til å delta. Hensikten med arrangementet var å ”kreve håndheving av loven, slik at man finner og arresterer
vandalene som begår disse angrepene. Pastor Chuck Kopp sa: ’Vi gjorde det klart at vi ikke bærer nag eller personlig
fiendskap eller søker hevn. Men med tanke på samfunnets sikkerhet føler vi at lovens lange arm bør ta seg av situasjonen.’”
Eddie Gal, som skrev i Kochav Yizrael, fulgte opp temaet. ”Hva tror de at de oppnår, og hvordan fremmer det deres sak både
lokalt og globalt?” Han innrømmer at han ikke kan finne en eneste god grunn til angrepene, og det er med merkbar vrede han
spør: ”Hva ønsker vi oss av Jesus nå? Hvorfor male alle slags fornedrende bilder på kirker og klostre, som ikke har noe med
virkeligheten å gjøre? Er ikke det det siste vi trenger nå – enda en bitter konflikt med de kristne? …. Hvorfor leke med ilden?”
Selv om Gal er sint på vandalene, retter han også en pekefinger mot politiet og beskylder dem for å la disse angrepene
fortsette år etter år uten å arrestere en eneste person. ”Jeg regner med,” sier Gal, ”at politiet hadde hatt mulighet til å
arrestere disse folka, men at det står langt nede på deres prioriteringsliste.”
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”)

Jeg minnes gamle dager, jeg tenker på hele ditt verk,
grunner på det dine hender har gjort.
(Salme 143,5)
For ikke så lenge siden virket det som om alle rundt meg, den ene etter den
andre, ville dele gode nyheter med meg: nytt arbeid, et nytt barn, uventede
inntekter. Jeg gledet meg over venner og bekjente, og gjorde mitt beste for å glede meg
med de glade – men jeg må innrømme at jeg kjente på misunnelse. Når skulle det bli min tur til å kunne fortelle om noe godt?
Alle andres solskinnshistorier satte min egen vanskelige situasjon i skarpt relieff. Jeg stod midt i en vanskelig prøvelse som
ikke syntes å ville ta slutt. Når vi står overfor en utfordring, kan de som er rundt oss komme med velmente råd om å telle våre
velsignelser og huske hva Gud har gitt oss. Jeg holder på å lære at det stiger fram en enda mer meningsfull takk til Gud når
jeg, i stedet for å regne på hva han har gitt meg, minnes hvem han er og hva han har gjort.
Da jeg holdt på med å telle mine egne velsignelser i et forsøk på å motarbeide min nagende misunnelse, kjente jeg meg som
lille Maria, som i filmen ”Sound of music” fra 1965 sang den klassiske ”My favourite things”: ”Regndråper på roser og følehår
på katter…” Min egen liste over kjære ting inneholdt familie, venner, hjem, mat og klær. Å takke Gud for disse timelige gavene
er faktisk en nyttig øvelse, som korrigerer sjelens termostat fra selvmedlidenhet til takknemlighet.
Bibelen oppfordrer oss til både å takke for Guds gaver (Salme 21,5-7; 128) og å huske på hva han har gjort for oss (Salme
77,11; 143,5). En trefoldig utgave av hans bud om å huske hans gjerninger finnes i Josva 4. Etter 40 år i ørkenen stod Josva
og israelsfolket klar til å gå over Jordan og innta det lovede land. Landet som fløt med melk og honning (2.Mos. 3,8) var en
gave fra Gud til hans utvalgte folk. Han delte vannet i Jordan, slik at det ble til en overnaturlig ”rød løper” da folket gjorde seg
klar til å gå inn i sitt nye hjem.
Før vannet igjen fylte elva, gav Gud Josva en uvanlig beskjed: ”Velg dere tolv menn av folket, én fra hver stamme, og befal
dem: Ta opp tolv steiner fra det stedet midt i Jordan hvor prestene står, bær dem med dere over, og legg dem ned der dere
slår leir i natt.” (Josva 4,2-3) Hver mann løftet en stein opp på skulderen, og 12 steiner ble stablet opp i leiren i Gilgal.
Gud sa til Josva: “Når barna deres i morgen spør: ’Hva betyr disse steinene?’ skal dere svare: Vannet i Jordan ble borte foran
Herrens paktkiste. Da den kom ut i elven, ble vannet i Jordan borte, og disse steinene skal israelittene ha som et minne om
det for all fremtid.” (Josva 4,6-7)
Disse tause, våte steinene vitnet om Guds mektige gjerninger: hans utfrielse, hans beskyttelse og hans omsorg. Det han
gjorde for folket sitt, hadde de aldri kunnet gjøre selv. Ved å gjøre dette viste han dem hvem han er: en hellig og allmektig
Forløser, en kjærlig Far. Disse steinene gjorde det så mulig for Israel i generasjoner å ta og føle på et bevis på dette underet.
Disse 12 steinene minner oss i dag om at selv de vidunderligste gaver gitt oss av Gud er forgjengelige – men hans gjerninger
er uforanderlige og urokkelige i evighet. Takk for velsignelser du har fått, men stopp ikke med det. Gi ære til Giveren ved å
huske hvem han er og de fantastiske ting han har gjort.

- Takk Gud for Casparis arbeid gjennom 30 år og be for den videre utviklingen i årene som kommer.
- Takk Gud for utgivelsen av Chosen to Follow. Be om at den må bli en verdifull
ressurs både for lokale troende og for kristne over hele verden.
- Be for lederkurset som skal holdes i Ashkelon i desember og januar,
og for foredragsserien som er planlagt i Sderot neste måned.
- Be for den nye rådgivningsgruppa som er dannet for å planlegge
og sette i verk nye aktiviteter i tjeneste for de enslige.
- Fortsett å be for den usikre situasjonen i Midt-Østen. Be for alle
som lider som følge av ufreden i Gaza og sør i Israel.
Be om fred i regionen.

