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Noen ganger, om vi som etterfølgere av Jesus, skal være helt ærlige med
oss selv, må vi innrømme at mange av Jesu uttalelser gir lite mening. Jeg
tenker på utsagn som "For det er ikke det en eier, som gir liv" (Luk 12,15),
"Alt er mulig for den som tror" (Mark 9,23), "Den som holder fast på mitt
ord, skal aldri i evighet se døden" (Joh 8,51), og så videre.
Vi på Caspari-senteret ønsker
dere alle en gledelig
Hanukah-feiring, en velsignet
julehøytid og et godt nytt år
2016, enhver ifølge sitt valg
og sin tradisjon.
Takk for all forbønn og støtte
i 2015. Caspari-senteret går
inn i 2016 full av tillit til Gud
som går sammen med oss inn
i det nye året. For å støtte vårt
arbeid blant det jødiske folk
blir en Hanukah-gave eller
julegave høyt verdsatt.
Må Gud velsigne dere
og må hans lys
drive mørket ut.

Skriftstedene har tilsynelatende ingen forbindelse med våre Jesu mål
dagligdagse erfaringer. Såkalt "livskvalitet" blir ofte knyttet
var og er
til materielle og økonomiske goder, mens troen på Jesus
forbindes med himmelen og det evige liv. Troen på Jesus å vise oss
har tilsynelatende ikke kraft til å endre våre omstendigheter en annen
her på jorden. Og vi vet at sannsynligheten for å dø er like realitet.
stor for både Jesus-troende, muslimer, buddister og ateister.
Våre erfaringer. For å løse den tilsynelatende uoverenstemmelsen mellom
hva bibelteksten sier og våre opplevelser av virkeligheten, prøver vi oss
gjerne på avanserte hermeneutisk trisks. Vi tror på Jesus, men for at
undervisningen hans skal ha noen mening bør man være teolog, prest,
pastor eller messiansk rabbi. Men Jesus underviste oftes helt vanlige
mennesker, med teologene derimot hadde han de argeste debattene. At
det var slik, forholder vi oss imidlertid ofte ikke til.
Hva med å løse problemet på en annen måte? Hva om Jesu forståelse av
livet, døden og virkeligheten bare er radikalt annerledes enn vår egen?
Kanskje vi må adoptere hans verdensbilde for at undervisningen skal gi
mening i dag?
Ga mer. Tenk over historien om enken i templet. Jesus mener hun var den
mest gavmilde av alle (Luk 21,1-4). Han mener enken ga mer enn alle de
andre rike menneskene som hadde passert tempelkisten før henne. Likevel
hadde hun bare gitt to små kobbermynter. Vi kan faktisk si at hun ga veldig
lite, kanskje mindre enn noen andre. Men i Jesu øyne ga hun mer enn
noen, og Jesus velger å holde henne frem som et eksempel for disiplene.
Hvorfor? For å vise dem hvilken innsikt han hadde, at han visste dette var
de to eneste myntene enken eide?
Absolutt ikke. Jesu mål var og er å vise oss en annen realitet. Den som
handler om Gud og hans rike. Det er en åndelig virkelighet som ikke er
synlig, men som samtidig er den ultimate virkelighet fordi den ikke er
midlertidig, men evig. Når det faktisk er slik at tiden
vi har igjen ikke er noen få tiår, men

uendelige millioner av år, tror du ikke det er
klokt å tenke over det?

boken “Divine Conspiracy” så er menneskehetens
tankegang "snudd opp ned".

Korrigerer vår tankegang. I den ultimate virkelighet,
er lite mye når Gud er i den. De første skal bli de
siste, og de siste skal bli de første. Den sorgtunge
kan glede seg, og den fattige gjør mange rike. De
som ikke eier noe, har alt. Det er en annen slags
virkelighet som kan stride mot vår logikk og det vi har
lært på skolen. For å bruke Dallas Willards ord fra

Det er dårlige nyheter, men vi trenger å høre det og ta
det til oss hvis vi ønsker å ta i mot de gode nyhetene.
Og de gode nyhetene er at Gud er mer enn villig til å
korrigere vår tankegang. Korset har gjort det mulig.
Spørsmålet er bare om vi lar ham snu oss "opp ned"?

Ingjerd Våge
Volontør

Alexander Goldberg, Israel- direktør ved Casparisenteret, både underviser og har ansvaret for
læreplanen ved bibelskolen.
I fjor startet den messianske menigheten Beit
HaYeshua i Jerusalem opp en bibelskole for tidligere
rusavhengige. En av Caspari-senterets ansatte,
Alexander Goldberg, spiller dette året en sentral rolle.
- Jeg har ansvaret for undervisningsopplegget ved
skolen. Jeg bestemmer hvem og hva som skal
undervises, jeg gir studentene hjemmelesker og
sjekker den. Elevene får også enkle tester når vi har
avsluttet et tema. I tillegg til dette underviser jeg selv,
sier Goldberg.
På skolen er det også andre lærere, både lokale og
utenlandske.
Mange rusavhengige. I følge Beit HaYeshua sine
nettsider regner man med at det finnes over 20.000
tunge rusmisbrukere og mange flere alkoholikere i
Israel. Beit HaYeshua, som driver bibelskolen og
avrusningssenteret, hjelper noen av disse.

- Vi har omlag 25 studenter på
bibelskolen denne høsten, sier Goldberg.
Studentene samles en kveld i uken til undervisning.
- Vi tar opp mange ulike tema om Gud, om mennesket
og om livet med Yeshua (Jesus). Disse menneskene er
ikke klare for tung teologi, men vi lærer dem det
grunnleggende: At Gud er skaper av himmel og jord,
om synd og hvordan man overvinner fristelser. De
lærer også hvordan de skal be og lese i Bibelen.
Undervisningen er veldig parktisk, forteller Goldberg.
Forandring. - Er alle troende før de begynner på
skolen?
- Ja, i hvertfall til en viss grad, men ikke alle er døpt. I
fjor ble flere døpt i løpet av året. Noen studenter
kommer rett fra gaten.
- Hvorfor er denne skolen viktig?
- Hvis ikke disse menneskene får grundig opplæring i
Guds ord og forandrer sin tankegang, vil de falle tilbake
i gamle vaner. Det er bare ved å studere Bibelen og i
fellesskap med andre troende at Gud kan endre
menneskers liv på en grunnleggende måte. Jeg
snakker ikke bare om det å slutte med narkotika, men
om en total personlighetsforandring, sier Goldberg.

Positive tilbakemeldinger. Responsen fra forrige
åres studenter er svært positiv.
- Studentene innser at Bibelen er en bok for livet,
ikke bare for teologer. Det er en bok om livet med
Gud. Men selvsagt er det også en bok for teologer,
fordi teologer trenger jo også å kjenne Gud, sier
Goldberg og smiler.
- Bibelen forteller om livet slik det er og hvordan vi
kan ta Gud med inn i hverdagen. Du kan for
eksempel ha fellesskap med Yeshua når du lager
mat eller når du prater med vennene dine om fotball
og andre ting. Alt dette kan være hellig og sunt på
samme tid.

- Virker det?
- Ja, det gjør det. Det er virkelig et under å se disse
menneskene og hva Gud gjør i deres liv, sier
Goldberg.
Dette året vurderer også lederskapet på
rehabiliteringssenteret å gi bibelskolestudentene
opplæring i evangelisering. Det betyr at de som
ønsker det, kan få trening i å fortelle andre
rusavhegige om Yeshua.

I november var ledere fra ulike kristne organisasjoner i
Norge på et 10 dagers kurs på Caspari-senteret i
Jerusalem. Målet var å lære mer om jøden Jesus.
- To av dem som deltok på kurset hadde kontaktet meg
og spurt om det var mulig å arrangere en studietur til
Israel. Etterhvert ønsket flere andre ledere også å være
med. Jeg kontaktet derfor Caspari-senteret, som har
meget god kompetanse på å arrangere missiologi-kurs,
og de ville gjerne holde kurs for oss, sier Rolf Gunnar
Heitmann, generalsekretær i Den Norske
Israelsmisjonen.
De to første dagene besøkte gruppen Betlehem der de
hadde undervisning om byen på Jesu tid og i dag.
Senere ankom de Jerusalem der forelesningene blant
annet handlet om den messianske bevegelsen, de
første Jesus-troende jøder, paktsteologi og jødiske
røtter for kristen tro. Gruppen dro også på guidet tur til
Jeriko og Qumran.

Studentene på Tempelhøyden

-Vi har lært om Jesus-troende jøder og hvordan deres
teologi har utviklet seg. Vi har også hatt forelesninger
om hva det betyr for kirken at den har jødiske røtter. I
tillegg har vi hørt om den politiske situasjonen i MidtØsten og hvor ulikt folk ser på den, fortsetter Heitmann.
Caspari-senteret har arrangert missiologikurs i flere år.
Neste kurs holdes i april 2016 og mer informasjon finnes
på nettsiden Caspari-com. Der er det et også
påmeldingsskjema.

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

Arkeologi
Haaretz, 2 November 2015
Et 3000 år gammelt segl er funnet av ti år gamle Matthew Tcepliaev fra Russland da
han deltok som frivillig på utgravninger i regi av the Temple Mount Sifting Project, ledet
av Gabriel Barkay og Tzachi Dvira. Seglet som viser bilde av et dyr er unikt og laget
av kalkstein. Tidligere er bare ett annet segl i denne stilen funnet i Jerusalem (og
kun fire i alt). Det ble funnet i Ophel, mellom Davidsbyen og Tempelhøyden av
arkeologen Eilat Mazar. I følge arkeologer bekrefter dette sjeldne seglet tidligere
funn som viser at Jerusalem i tidlig jernalder var en viktig by og ikke bare en landsby.
Israel Hayom, Maariv, HaMevaser, Yediot Ahronot, Haaretz, 4 November 2015
Arkeologer som graver på Givati-parkeringsplassen ved Davidsbyen er overbevist om at de har funnet festningen
Acra fra Hasmoneertiden som ble bygget i 167 f.Kr av Selevkid-keiser Antiokus IV Epiphanes. Festningen gjorde det
mulig med gresk kontroll over templet og resten av Jerusalem. Blant ruinene er det funnet en massiv vegg, sokkelen
av et tårn, pilspisser, katapult-steiner, tusenvis av rester av vin-krukker og mynter datert fra årene
mellom Antiokus IV og Antiokus VII Sidetes.

Michelle Van Loon
Administrator, USA

"Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer,
og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke
dekker jorden, skodde dekker folkene. Men over deg
går Herren opp, hans herlighet viser seg over deg.
Folkeslag skal gå mot ditt lys, konger mot din soloppgang"
Jes 60,1-3.
Da jeg var barn likte jeg vinteren svært godt. Jeg kunne
nesten ikke vente til den første snøen kom, og jeg har mange
gode minner om snømenn og snøballkrig. Etterhvert som jeg ble
eldre har jeg ofte slitt med en mild vinterdepresjon. Kulden og mørket
ser ut til å forsterke de tunge tankene i mange av oss.
Praktiske tips. Jeg har lært meg noen praktiske ting jeg kan gjøre for å håndtere disse tunge tankene. Det kan
blant annet være bønn, det å være ute i dagslys, å være aktiv eller søke hjelp fra andre hvis de mørke tankene
forverrer seg. Jeg har også lært å gjenkjenne at Gud jobber med meg, han snakker gjennom mørket fordi
mørket ikke er mørkt for Ham som er verdens lys. Noen sannheter fra Bibelen hjelper meg også på denne tiden
av året:
Gud skapte både lyset og mørket (1 Mos 1,1-5).
Selv mørket er ikke mørkt for Gud (Sal 139,11-12).
Det finnes ikke noe mørke i Ham (1 Joh 1,5).
Jesus er verdens lys (Joh 1,1-4).
Gud kalte sitt folk til å reflektere hans lys inn i verden (Jes 49,6).
Jesus sa til sine disipler at de skulle være verdens lys (Matt 5,14-16).
Det nye Jerusalem trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet
lyser over den. (Åp 21,22-25).
Ikke siste ord. Det er interesant at disse bibelversene også kan relateres til tungsinnet mange av oss kjenner
på når vi daglig leser nyhetene. Enten det er dårlige nyheter fra vårt hjemsted eller nyheter om uroen som finner
sted i Midt-Østen. Denne verden kan være et mørkt sted, og noen ganger ser det ut som at det blir verre for hver
dag som går.
Gud er ren og vakker. Han er et hellig lys som skinnner i mørket. Han forløser den verden som han elsker.
Mørket skal ikke ha siste ord, hverken i denne verden eller i våre liv. Når vi nå går igjennom den mørkeste
årstiden, kan disse korte, mørke dagene minne oss om Ham som er verdens lys. Han opprettholder vårt håp,
former vårt vitnesbyrd, og tenner vårt mot slik at vi kan være vitner om hans herlighet uansett hvor mørkt det kan
være rundt oss.

Vær med å be for:
Fred i Jerusalem, Israel og hele Midt-Østen.
Vårt Shabbat-skole-seminar som blir holdt i midten av desember.
Den økonomiske situasjonen for Caspari-senteret og neste års budsjett.
Visasøknadene for staben på Caspari.
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