Jeg elsker forvandlinger. Jeg har alltid likt å se på TV-programmer som Extreme
Home Makeover hvor du får se gamle nedslitte hus og leiligheter forvandles til flotte
moderne hjem. En forvandling, enten den er en ytre eller indre forvandling, er som
regel noe positivt. Om det er huset som pusses opp, vårrengjøringen som
gjennomføres eller gamle vaner som erstattes med nye og sunnere vaner, så
ønsker jeg forvandlingen velkommen.
Likevel er det ingeting som er så fantastisk som å se et menneske forvandles ved
den Hellige Ånd etter å ha lært Jesus Messias å kjenne. Å få ta del i den
forvandlingen som Gud kan gjøre, får alle andre ting til å blekne. Når Gud begynner
å virke i hjertet er forandring uungåelig og det endelige resultatet – en ny skapning.
Man kunne kalle det en åndelig "makeover".
Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle
er borte, se, det nye er blitt til! (2 Kor. 5,17).
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Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som
i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til
herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd. (2 Kor. 3,18).
Gjennom arbeidet på Caspari Center har vi muligheten til å ta del i den
forvandlingen Gud gjør i mennesker. Gjennom våre undervisningsprogram,
aktiviteter og tilgjengelige studieressurser får vi være med på å utruste og styrke
messianske jøder som tror på Jesus og som vokser i troen på ham.

Vårt USA-kontor:
Dette leder meg inn på det som egentlig er målet med denne artikkelen; å
introdusere noe som har gjennomgått en stor forvandlingsprosess i løpet av de siste
PO Box 147
Wheaton,
månedene – vår nye nettside! Ja vi har vært gjennom en "Extreme Makeover". Etter
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måneder med planlegging og arbeid er det flott å kunne introdusere Caspari Centers
Telefon:+1 630-668-3328
nye og oppgraderte nettside, som fortsatt er å finne på: www.caspari.com. Vi
Faks:+1 630-668-6473
E-post:: CaspariUSA@caspari.com inviterer deg til å surfe innom og utforske siden – og gjerne gi oss tilbakemeldinger.
Siden er ikke bare blitt visuelt bedre, men vil forhåpentligvis gjøre det lettere å følge
med på nyheter fra den messianske bevegelse i Israel og fra Casparis arbeid, i
www.caspari.com
tillegg til å gi bedre tilgang på de mange studieressursene tilgjengelige på siden. Her
kan du skrive deg opp på mailing lister, kjøpe bøker i nettbutikken, få oppdaterte
bønnebehov og støtte arbeidet.

I løpet av de kommende månedene vil vi også
utvikle flere deler av nettsiden. Det neste som kommer er en hebraisk versjon av
nettsiden og tilgang til vår biblioteksdatabase på nett, hvor brukere kan søke etter boktitler, reservere bøker og
fornye lån.
Takk for at du er en viktig del av Caspari Centers arbeid. Din støtte, forbønn og oppmuntring er med på å bidra
til en Gudgitt forvandling i Israel.
Heidi Maskell
Heidi Maskell er volontør på Caspari Center. Hun er opprinnelig fra Canada og tilbringer et år i Jerusalem
sammen med sin mann som studerer her. Hun har vært sentralt involvert i utviklingen av vår nye nettside.

Det er en glede å få introdusere en ny medarbeider ved Caspari Center i Jerusalem ; Sanna Erelä fra
Finland, som ankom Israel i februar.
Sanna har studert både musikk og teologi, og vil på Caspari være involvert i utviklingen av våre
internasjonale studietilbud og oppfølging av volontører. Men først skal hun i gang med hebraiskstudier og bli kjent med kulturen og virkeligheten i Midtøsten – som er ganske annerledes enn i
hjemlandet Finland. Når det er sagt, er ikke dette første gang Sanna har bodd i en fremmed
kultur. I barndommen tilbrakte hun flere år i Kenya, hvor foreldrene var misjonærer.
Sanna vokste opp i en kristen familie og har alltid vært opptatt av å dele evangeliets "gode
nyhet" med verden. Da hun var 13 besøkte hun og familien Israel, som turister på veien fra
Afrika til Finland. Hun syntes landet var interessant nok – men utenom dét spilte ikke Israel
noen stor rolle i livet hennes. Hennes bestemor var derimot "en god Israelsvenn" og
formidlet til Sanna sin kjærlighet til det jødiske folk.
Etter mange år i Finland gjennomgikk Sanna for noen år siden en åndelig prosess
hvor hun måtte finne svar på en del viktige teologiske spørsmål. Tanken på at
Gud hadde et utvalgt folk var vanskelig å godta. Hvordan kunne et folk ha
forrang over de andre? Hun opplevde det som veldig urettferdig at bare på
grunnlag av å være født ikke-jøde var hun per definisjon "på utsiden". Til
dette fant hun svar i Romerbrevet 9-11. Sanna minnes: "Jeg ble spesielt
grepet av ordene "for at dere skal få frelsen" (Rom. 11,28).

Jeg forstod at Gud elsker det jødiske folk uendelig mye, men at han også elsker meg like mye. Jeg var ikke lenger
misunnelig, og bitterheten forsvant. Folket, landet, historien, Guds utvelgelse – alt var en del av Guds plan for
frelse for verden. Guds trofaste kjærlighet til sitt folk ble tydelig for meg og så innså jeg at dette er vår Gud! Han er
trofast og forlater oss aldri. Han har ikke forkastet sitt folk, selv ikke idag. Og på samme måte kan jeg stole på at
han aldri vil forkaste meg."
Denne oppdagelsen gav liv til det frøet som Sannas bestemor hadde plantet. Mens hun fortsatte sitt teologistudium
ba Sanna om Guds ledelse for sitt liv. Det jødiske folk, og arbeid blant jøder var noe hun stadig ble minnet om. Hun
oppdaget Casparis nettside og ble interessert i vår visjon og vårt arbeid lenge før en mulighet åpnet seg for
tjeneste her. For Sanna er den kristne tros jødiske røtter vesentlige for forståelse av Guds vilje og plan for verden
slik den er åpenbart i Bibelen. Derfor er det utrolig viktig for kristne å kjenne til disse røttene. "Jeg forstod at når
Gud valgte det jødiske folk, så handlet det ikke om favorisering over andre folk. Han valgte dem for gjennom dem å
vise sine store kjærlighet til meg og til hele verden! Dermed står vi som kristne i en stor takknemlighetsgjeld til det
jødiske folk."

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/.

Nye arkeologiske funn fortsetter å belyse Jesus og hans tidlige etterfølgeres jødiske kontekst. Denne gangen har
vi inkludert et utsnitt fra en artikkel som beskriver oppdagelsen av en liten men betydningsfull gjenstand.
Gjenstanden ble brukt til å bekrefte den rituelle renheten til alt som ble bragt opp på tempelplassen.
Israel HaYom, Haaretz og HaModia (26 desember , 2011) skrev om oppdagelsen av et sjeldent segl (Cartouche)
– det først i sitt slag som er blitt oppdaget – som vitner om tempelritualene i andre tempelperiode. Seglet
innholder inskripsjonen "Det er rent" på arameisk, etterfulgt av to bokstaver som representerer Guds navn. Seglet
ble funnet ved Robinsons Arch ved tempelplassens vestmur, og kan dateres til det første århundre før kristus.
"Arkeolog Eli Shukron og Professor Ronny Reich som var ansvarlige for utgravningen forklarte seglets betydning
slik: 'Dette er første gang en gjenstand som denne er funnet. Den bevitner tydelig den jødiske rituelle aktiviteten
på templeplassen i andre tempelperiode. Alt som skulle føres opp på tempelplassen måtte stemples som "ren" og
det var det dette seglet ble brukt til.'"

Vi ber om et fornyet og styrket ønske om forsoning og enhet mellom messianske jøder og arabiske kristne i Israel.
Vi ber om at Gud må forvandle hjertene til dem som hater navnet Jesus og at han må beskytte de troende i landet
mot angrep og trakassering fra ekstremister.
Vi ber for det kommende Sabbatskoleseminaret for russisktalende messianske jøder.
Vi takker for at vi nå har fått alle de visum vi trenger for staben vår i Jerusalem.
Vi ber for vår nye nettside, om at den må være et godt redskap for å formidle viktigheten av vårt arbeid og hjelpe
oss å engasjere flere i arbeid blant jøder i Israel.
Vi takker for alt regnet og snøen (!) som har kommet over landet denne vinteren. Vi ber om at Gud
også må øse ut åndelig velsignelse og åpne hjertene til folk så de kan se sin Messias.

Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker.
En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede
gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren.
Himmelriket er også likt en kjøpmann som lette etter fine
perler.Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og
solgte alt han eide, og kjøpte den. (Matt. 13,44-46)
Disse to lignelsene formidler en sannhet: Den som virkelig leter vil
gi hva som helst for å finne den største skatten.
Tenkt deg hvor overrasket denne mannen blir når han tilfeldigvis snubler over en nedgravd skatt i et ledig stykke
åker. Skatten er kanskje verdt mer enn han kunne tjene på en hel livstid. Han skynder seg å grave skatten ned
igjen, før han løper av gårde og selger alt han eier så han kan kjøpe åkeren og få skatten i eie.
Den andre lignelsen snakker om den samme åndelige sannheten, men fra en annen vinkel. I denne fortellingen
møter vi en kjøpmann som finner en stor og verdifull perle. Han også selger alt han har for å vinne skatten.
Jesus fortalte disse lignelsene til folkemengden som var samlet rundt ham. De tørstet etter å høre mer fra denne
vise mannen og de var klare for å høre på alt han hadde å si.
Eller var de det?
Jesus fortalte dem at de måtte gi fra seg alt de holdt kjært for å finne den virkelige skatten i hans usynlige
kongerike. Dette er like vanskelig for oss å forstå, som for dem som hørte Jesu ord for to tusen år siden. I vår
kultur av brutte løfter og stadige jag etter flere materielle ting, virker det å satse alt for å vinne den ene tingen
som er viktigere enn alt annet, som en umulighet. Vi vil i det minste sikre oss at den sjansen vi tar betaler seg til
slutt.
En av våre voksne sønner besøkte nylig Israel. Han ble overrasket over den åndelige intensiteten han kunne
føle da han besøkte landet. Pilegrimene som hadde kommet fra hele verden med sine åndelige lengsler blandet
seg med troen og fromheten til dem som allerede bor der. Selv sekulære israelere kan ikke overse det faktum at
de bor i et land ulikt alle andre, hvor håpet og bønnene til milliarder av mennesker fra tre religioner møtes.
Jesus kjente godt til vår åndelige lengsel og vår manglende evne til å faktisk gjøre det han ba oss om gjennom
disse lignelsene – å gi opp alt, og fullt og helt følge Gud.
Så han gjorde for oss det vi ikke kunne gjøre selv. Han ble født inn i et folk som var blitt utvalgt til å vitne om
Guds godhet for alle nasjoner, stammer og folk. I Betlehem, for 2000 år siden oppgav Gud det kjæreste han
hadde for å oppsøke hver og en av oss.
Vi er Guds skatt, hans perfekte perle! Han oppgav alt for å ta oss i eie.
Disse lignelsene er da en invitasjon til å svare på det Gud allerede har gjort for oss. I det vi følger hans kall og
tar del i hans misjon for denne verden, vil han utruste oss ved sin ånd til å bli åndelige skattejegere.
Hvem er de skjulte skattene, de perfekte perlene i ditt liv?
Michelle Van Loon

Ønsker du mer informasjon om Caspari Center og vårt arbeid ta kontakt: E-post:
caspari@caspari.comNettside: www.caspari.com
Du kan støtte vårt arbeidgjennom forbønn, volontørtjeneste og gaver.Send din gave til Den Norske Israelsmisjon,
kontonr.:3000.15.24425 (merk “Gave - Caspari”)

