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Denne utgaven av Casparis nyhetsbrev fokuserer på messiansk ungdomsarbeid
i Israel. Under følger et intervju med en av våre lokale samarbeidspartnere,
Joel Goldberg, som er leder for ungdomsorganisasjonen Netivah.
Hva trakk deg til ungdomsarbeid?
Jeg innså behovet for ungdomsarbeid mens jeg ennå var i tenårene, ved å se
vennene mine falle bort fra Herren, tenkte jeg at noe mer burde vært gjort for å
hjelpe dem. Og så, så snart jeg ikke lenger ble betraktet som en ungdom selv,
ble jeg involvert i ungdomsarbeid. For 10 år siden bestemte jeg meg for å
konsentrere meg om heltids ungdomsarbeid. Jeg etablerte Netivah Center I
2005, med sikte på å arrangere nasjonale ungdomskonferanser og oppmuntre de
som er involvert i ungdomsarbeid i menighetene. For tre år siden utvidet vi, og
begynte å organisere nasjonale soldatkonferanser og kurs som forberedelse
til militærtjenesten.
Kan du beskrive behovet for den type tjeneste som Netivah
er engasjert i?
Tenåringer trenger en følelse av fellesskap, tilhørighet til en gruppe
av likesinnede mennesker. Tenåringer trenger oppmuntring,
de trenger å vite at de ikke er alene. Dette er avgjørende for utvikling
og dannelse av deres identitet. Vårt mål er å gi tenåringer en støttegruppe,
en følelse av tilhørighet. Hvis vi ikke gir dem et slikt sosialt nettverk, vil de
finne et på egenhånd.

55 HaNevi’im St., PO Box 46
Jerusalem 91000, Israel
Telefon: +972 2-6233926
På Netivah-konferansene kommer ungdomsgrupper fra menigheter fra hele Israel
Faks:: +972 2-6251933
sammen med ungdomsledere fra sine menigheter for å lære fra Bibelen og få
E-post: Caspari@caspari.com
minneverdige nye opplevelser. Vår holdning er at ungdomsarbeid bør ha sitt opphav
i, og lede inn i, de lokale menighetene. Vi oppfordrer de lokale menighetene til å ta
vare på tenåringene i forsamlingen. Derfor, i tillegg til ungdomskonferansene,
Vårt USA-kontor:
organiserer vi opplæringsseminarer å utruste ungdomsledere. Jeg besøker også
PO Box 147
menigheter for å snakke med foreldre og ungdomsledere om tenåringenes behov.
Wheaton,
IL 60189 USA
Hva er de spesielle utfordringene ved ungdomsarbeid i Israel?
Telefon:+1 630-668-3328
I Israel er det mange troende ungdommer som er ganske isolerte. Det er ikke uvanlig
Faks:+1 630-668-6473
E-post:: CaspariUSA@caspari.com for en messiansk tenåring å være den eneste troende på skolen. Menighetene her er

www.caspari.com

gjerne små, med et forholdsmessig lite antall ungdom. De fleste menigheter har ikke
råd til å skaffe seg en fulltids ungdomsleder. Mange ungdomsledere har lite erfaring
som frivillige, de er ofte såvidt ferdig med tenårene og prøver ennå selv å finne ut
hva de vil gjøre med livet sitt. Der er også kulturelle utfordringer. Mange

nye innvandrerfamilier er under stort økonomisk press, og de travle foreldrene kan ikke alltid gi sine barn den
oppmerksomheten de trenger. Logistisk er det en utfordring å kunne samle disse ungdommene, siden de er spredt
over hele landet.
Hva er den mest givende delen av ditt arbeid?
Det gir meg enorm glede når en ung voksen, en veteran på våre konferanser, ringer meg og spør: "Kan jeg på
noen måte hjelpe til på neste konferanse?” Det gleder meg å se dem følge Herren, ivrig etter å tjene, ivrig etter å
delta i ungdomsarbeid for neste generasjon.
Jennifer Nataf

Det er en allment kjent sannhet at en av de viktigste - og mest utfordrende - oppgaver for tenåringer er å lære
seg å passe inn med jevnaldrende. For messiansk ungdom i Israel er dette forsterket av det faktum at deres
jevnaldrende, gjennomsnittlige israelske tenåringer, ikke vet så mye (om noe i det hele) om den messianske tro.
Israelske tenåringer vet om kristendommen, som de kjenner til alle andre store religioner. Men som for resten
av den israelske befolkningen er det at jøder faktisk tror på Jesus, fremmed for de fleste av dem. Å la andre få
vite om denne troen kan være svært skremmende for messianske tenåringer. Noen messianske tenåringer er
modige nok til å dele sin tro med nære venner, klassekamerater eller lærere. Mange andre er så redd for hva
det vil bety i omgang med andre - at de vil bli utfryst - at de skjuler sin tro. Disse tenåringene må finne
unnskyldninger for de verdiene de forfekter på grunn av sin tro, og de lever i konstant frykt for å bli "oppdaget".
Nylig hadde vi muligheten til å samarbeide med NerYah (Guds lys) – en messiansk ungdomsorganisasjon i
Jerusalem, som er støttet av Hope for Israel, i å organisere en workshop for tenåringsjenter i alderen 12-18.
Hensikten med seminaret med tittelen "Hvem er jeg?" var å avsløre løgnene verden selger om egenverd og
selvbilde, og å fokusere på vår identitet i Herren. Annonsører forteller tenåringer at de ikke er gode nok,
attraktive nok, eller populære nok uten deres produkter. TV-programmer og filmer forteller ofte at vi kan få det vi
ønsker ved å gå bort fra våre åndelige verdier, mens de overser de ødeleggende konsekvensene av slike
handlinger. Allestedsnærværende bilder av perfekt, uoppnåelig skjønnhet er spesielt skremmende og
demoraliserende for tenåringsjenter som prøver å passe inn, som fortsatt vokser inn i sin egen kropp og
utvikler sin egen identitet.
Sammen med jentene, undersøkte vi budskapet bak en populær israelsk kleskjedes TV-reklame. Vi så på "før"
og "etter" bilder, retusjerte bilder, som brukes til annonser I blader.
Vi diskuterte løgnene som verden prøver å selge dem og tok en
titt på oss selv gjennom Guds Ords briller.
Verdens budskap kringkastes høyt og tydelig døgnet rundt.
Som troende må vi være årvåkne for å møte det med et enda
klarere budskap fra Guds Ord, med slike ord som for
eksempel Salomos ordspråk 4,7:
Viktigst er visdom. Kjøp deg visdom,
kjøp deg innsikt med alt du eier!
og Ef.2,10: For vi er hans verk,
skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger,
som Gud på forhånd har lagt ferdige for
at vi skulle vandre I dem.

Oppgaven til Caspari Center er å utruste de troende for tjenesten - og å møte strategisk
viktige behov i det messianske fellesskapet. Vi utfører dette oppdraget på ulike måter,
blant annet ved å trykke opplæringsmateriale. Tidligere har vi primært vært fokusert på
barnearbeid, og vi har gitt ut en håndbok for barnearbeidere og aktivitetsbøker for barn
I ulike aldre. Så, for noen år siden, fikk en av våre medarbeidere ideen om å ivareta
behovene til ungdomsarbeidere også. Slik endte vi opp med arbeidstittelen The Youth
Book - ungdomsboka, som fikk den hebraiske tittelen Hamadrich lamadrich (Ungdomslederens håndbok). Ordspillet kommer dessverre ikke helt fram i oversettelsen.
Denne håndboka for ungdomsarbeidere vil bli utgitt av Caspari i løpet av få måneder.
Våre forfattere er respekterte lokale pastorer og ungdomsledere med lang erfaring fra ungdomsarbeid i
Israel. De har skrevet omlag et dusin artikler om ulike emner som er spesielt viktige for ungdomsarbeidet
her. Behovet for en slik bok henger sammen med manglende muligheter for både teologisk utdannelse og
utdannelse for ungdomsarbeidere. Vi er trygge på at kvalitetsmaterialet som vi presenterer for dem vil ha
stor betydning og være til velsignelse. Boka vil bli utgitt på både hebraisk og russisk, og hver menighet får
minst et par gratis eksemplarer på de språkene de trenger.

Utvalgte sitater fra Caspari Center Media Review 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://www.caspari.com/media_review/.

Evangelisering i Israel sett med motstandernes øyne
Yediot Haifa, 4 Mai; BeKehila, 3 Mai, 2012
Yad L'Achim var oppbrakt. . . over siste "misjonskampanje" i nord: "Dette er tredje året på rad hvor den onde
misjonskampanjen i regi av den kristne sekten "messianske jøder" blir gjennomført i løpet av sommeren.
Kampanjen, som settes i verk fra tid til annen, og er ment å fortsette fram til 2013, åpnet denne uken.
Til vår store ulykke har den for første gang fått plass i ledende aviser - som har latt seg kjøpe av misjonen. Det er
påfallende at de har trykket en misjonsannonse på en hel side, synlig for alle. Samtidig var mange
misjonsmedlemmer aktive i hele Haifa og nedre Galilea i et dristig forsøk på å bringe ”den mannen” - Gud forby - til
tusenvis av innbyggere i nord.
. . . Grupper av misjonærer sto ved de viktigste veikryssene iført klær med et klart misjonsbudskap. De holdt
plakater som bar deres falske gode nyheter: at den enkeltes personlige frelse kommer fra ”den mannen” (måtte
han bli brakt til taushet), og oppfordret alle forbipasserende til å ringe et nummer for å finne ut mer. "

Vær med og be for...
-Messianske ungdommer og alle som er engasjert i ungdomsarbeid I Israel.
-Fullføring av Ungdomslederboka.
-Gode kontakter i Sør-Israel, som kan gjøre det mulig for oss å være til
hjelp for sabbatskolelærerne der.
-Fullføring av kurset ”Pastoral omsorg for ledere av husgrupper”, der
Caspari-ansatte underviser ved Haifa Teologiske Institutt.
-Utvikling av vår tjeneste for enslige.

Å leve uten merkelapper
Naboene og slektningene hengte dusinvis av merkelapper på livet hennes gjennom
årenes løp: Dårlig jente. Synder. Farlig. Søppel.
Disse sårende karakteristikkene brente som varm syre de første gangene hun hørte dem
om seg selv. Men nå hadde de åpne sårene for lengst blitt til et beskyttende skall av skorper
og arr.
De tøffe merkelappene som andre hadde satt på livet hennes var ikke det eneste som dannet
et beskyttende skall rundt kvinnens sjel. Noen av sårene var selvpåført. Hver gang hun valgte
å gjøre ting på sin egen måte, hver gang hun syndet, ble hennes en gang så myke hjerte mer
og mer hardt som flint.
Kanskje hadde hun tatt sine beslutninger om livsførsel fordi hun ikke trodde hun hadde annet
valg. Eller kanskje håpet hun på et vis at hun med sine valg skulle slippe å bry seg om hva
andre mente.
I motsetning til alle dem – henne selv medregnet – som hadde satt sine merkelapper på henne
hele livet, møtte Jesus henne ved byens brønn der i Samaria – for først å bekrefte, deretter å
fjerne merkelappene. Med fullkommen kjærlighet og kirurgisk presisjon satte Jesus navn på
hennes synder, for å befri henne fra overtredelser og skam.
Etter møtet med Jesus lot hun vannkrukken stå, slik at hun kunne springe tilbake til landsbyen. Hun brøt ut
forskrekket: ”Kom og se en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?” (Joh.4,29)
Naboene mente jo at de visste hvem hun var. Men en fremmeds ord, som sa det samme som de i årevis hadde sagt,
forvandlet henne. Folk fra landsbyen strømmet ut til brønnen for å møte Jesus på grunn av hennes jublende budskap.
Merkelapper – forteller oss hvem vi er; og i mange tilfeller hindrer de oss i å være den som Gud har kalt oss til å
være.
Da jeg var barn, var det noen i min familie som gav meg noen stygge bemerkninger om mitt utseende. Som jødisk
jente, som gikk på en hovedsakelig ikke-jødisk skole, fikk jeg noen tøffe antisemittiske merkelapper klebet på meg.
Fordi jeg var såret over disse karakteristikkene, gjorde jeg noen syndige umoralske valg – noe som igjen gav meg
flere merkelapper.
Jesus kom for å fjerne disse merkelappene en for en fra mitt liv, akkurat som han gjorde med kvinnen ved brønnen i
Joh.4. Jeg lærer stadig at hans kjærlighet til meg er sterkere enn til og med den eldste og mest gjenstridige
merkelappen jeg bærer.
Jeg var så heldig å få være rådgiver for flere unge kvinner, og jeg har oppdaget at skamfølelsen over deres egne
merkelapper er en av de største hindringene for åndelig vekst. Jeg har oppdaget at en av de største gaver jeg kan gi
til en annen person er når jeg kan forholde meg slik Jesus gjorde til hans eller hennes merkelapper: både å erkjenne
at de er der, og så formidle Hans sannhetsord, nåde og tilgivelse. Bare hans Ånd har kraft til å fjerne merkene og
sette hver enkelt fri.
I landsbyen i Samaria ble merkene fjernet fra den utstøttes liv – og det startet en kjedereaksjon:
Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet: «Han har fortalt
meg alt det jeg har gjort.» Nå kom de til ham og ba ham bli hos dem, og han ble der to dager. Mange flere kom til tro
da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen: «Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt
ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.»
Jesus har gitt oss det ærefulle oppdrag å forkynne at bare hans forvandlende kjærlighet og nåde er sterk nok til å
fjerne merkelapper som skaper sår i våre liv. Måtte vi gjøre dette med den samme glede som kvinnen ved brønnen
viste etter at Jesus hadde fjernet hennes merkelapper og satt henne fri til å følge ham!

Michelle Van Loon
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”)

