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I følge den jødiske kalender
starter året 5777 om kvelden
2. oktober 2016. Etter
nyttårsfeiringa, Rosh Hashana,
kommer botsperioden
på ti dager, da alle skal
ransake seg selv
overfor den allmektige
Gud.
Så, om kvelden 11.
oktober, begynner den
alvorligste dagen i det
jødiske året, Yom Kippur,
eller Den store
forsoningsdagen.
Vi vet aldri hva som ligger foran
oss, men vi vet for visst at
Israels Gud vil gå med oss inn i
dette nye året. Vi vet også at
han ønsker at hans folk skal
oppdage hans Messias, Jesus.
Derfor vil Caspari Center
fortsette sitt arbeid blant det
jødiske folk i det kommende
året. Vi ønsker alle våre partnere
og støttespillere “shanah tova” –
et gledelig og godt nytt år – fra
Jerusalem.

I en hvilken som helst gate i Israel oppdager man israelere
med mobiltelefoner. Israelere går mens de ser ned på sin
mobiltelefon eller de sjekker mobilen ventende på buss eller
trikk. I følge statistikk utført av www.internetworldstats.com
bruker 73% av israelerne internett, noe som svarer til bruken i Europa og
Australia. Bruken ligger noe under internettbruken i Amerika, men den
israelske internettbruken er ellers høyere enn ellers i verden.
Utbredelsen av internett og sosiale medier i Israel har gjort det
mulig å nå flere mennesker med evangeliet enn noen gang før.
Og Eitan Bar lar ikke en slik mulighet gå fra seg. Eitan er leder
av Media- og evangeliseringsavdelingen i “One for Israel”. Han
har studert teologi, og han har
også bakgrunn fra multimedia
og visuell kommunikasjon.
Eitans kombinasjon av begge
felt, tro og teknologi, har gjort
ham til en talentfull produsent av
online apologi, trosforsvar, på både engelsk
og hebraisk. De korte, presise og svært severdige videoene er svært populære og har
blitt spredt på sosiale medier som Facebook
og Youtube.
Hva er fordelene med internettevangelisering?
Det å kunne gjemme seg bak en PC-skjerm
gir folk frihet til å dele sine dypeste følelser
og samtale om personlige kamper anonymt
og uten fordømmelse. Mange har tatt
kontakt via våre forskjellige nettsider, og vi
har utviklet en meningsfull kontakt med
dem. Vi prøver alltid å videreføre nettkontakt til ekte kontakt ansikt til ansikt.
Hva slag oppfølging gir dere folk?
Siden mange får vite om Jesus via videoene
min kollega Moti Vakin og jeg lager, har de
fleste ofte lyst til å møte oss.

Etter hvert setter vi dem i forbindelse med lokale menigheter der de bor. De fleste menighetene kjenner vårt
arbeid og vil gjerne samarbeide med oss.
Hvordan måler dere effekten av det dere gjør?
Veldig enkelt: mennesker lærer Herren å kjenne. Daglig blir vi kontaktet, noen dager hver time. De fleste har
sekulær eller tradisjonell bakgrunn, og de fleste er under 40 år.
Kan du dele et vitnesbyrd med oss?
Jeg fikk for bare noen minutter siden denne meldinga fra Gil, en tidligere ortodoks jøde:
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Gil er ung og «ny». Det vil komme angrep både fra Satan og fra hans familie og venner. Be for ham et øyeblikk!
Internett-evangelisering er en nyskapende måte å utføre vårt store oppdrag på, og har vist seg å gi gode
resultater. Det er viktig å be om at innsatsen må lykkes. Be for dem som er med på dette og be for frukten av
arbeidet.

Marja-Liisa Söderqvist
CC medarbeider

I Bibelen finner vi knapt en mer effektiv evangelist
enn apostelen Paulus. Men Paulus bar på en stor
sorg i hjertet og ble plaget uavbrutt for sine jødiske
søstre og brødres skyld (Rom 9,1-3). Den smerten han kjente på over Israel var så stor
at han til og med ønsket at han selv kunne være “forbannet bort fra Kristus”. Dette er
den apostelen pastor Shmuel Aweida, lederen for Beit Eliahu messianske menighet i
Haifa, viser til, når han snakker om sin menighet og deres kall til å vitne og forkynne
evangeliet “for jøde først” (Rom 1,16). Fordi Messias allerede har kommet, må Guds
eget folk utfordres i “profeten Elias’ ånd”, legger han til.
Beit Eliahu er en menighet med ca. 160 hebraisktalende medlemmer. Det er et
voksende fellesskap som driver med ulike evangeliserende tiltak – som
gateevangelisering, musikk på stranda, Jesus-filmer og bruk av internet mm. Men
viktigere enn alle disse aktivitetene, understrekeren Beit Eliahu-pastoren, er det å
lære alle troende at de er vitner overalt der de ferdes: på skolen, på arbeid, i
forsvaret. Pastor Aweida legger videre vekt på at det som virkelig teller er hvem vi
er i Kristus, ikke bare hva vi gjør. Når vi identifiserer oss med Ham som er Israels
Messias, vil våre liv ha en påvirkning.
I Kristus kan vi også være ett som jøder, arabere og russere - ja med hvem som
helst. Vår enhet er en del av vårt vitnesbyrd - en synlig frukt, og det er ikke bare et
resultat av freds- og forsoningsarbeid. “Hvis du elsker Gud, elsker du også Israel, selv om du er araber. For din
identitet som araber blir sekundær i forhold til din identitet som et Guds barn”. Disse kloke ordene hørte pastor
Aweida av sin far da han var ganske liten. Sagt på en annen måte: Det som er viktig i Guds øyne, er å forstå
hvem du er i Kristus, og så leve ut denne sannheten, uansett hvilket pass eller hvilken hudfarge du måtte ha. Når
vi søker å bevare den enhet vi har som troende og å nå ut til andre, da lever vi i Ham.

Pastor Samuel Aweida, som selv er araber, har gått på jødisk skole og er gift med en norsk kvinne, så han vet
hva han snakker om. Samuel legger også til at evangelisering er menighetens DNA. Når man lever ut sin
identitet, som er skjult i Kristus, fullfører man sitt evangeliske oppdrag. En kirke er ikke helt kirke om den ikke
strekker seg ut fra sitt sentrum. Og en menighet som «blomstrer» i Kristus, vil vokse.
Beit Eliahu er en voksende menighet, med ungdom som ikke viker tilbake fra å
bekjenne sin tro åpent. Pastor Aweida er stolt av den yngre
generasjonen i Beit Eliahu. Han sier at den er modigere enn den
foregående og nevner spesielt alle ungdommene som tjenestegjør
i IDF, det israelske forsvaret. Disse soldatene tier ikke, men de
vitner om den forandring de har opplevd ved å komme til tro på
Jesus som Israels lovede Messias.
Det messianske rike går fram i Haifa, som i så mange andre
messianske menigheter over hele Israel.

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

Maariv 18. juli; Yom L'Yom 21. juli 2016
UNESCO har stemt over en endring i den uttalelsen de kom med tidligere i år, som “opphevet forbindelsen
mellom det jødiske folk og Tempelhøyden”. Formuleringen ble midlertidig fjerna fra komitéens agenda etter en
'diplomatisk kamp'. Men seinere, torsdag 21. juli, ble den vedtatt likevel. Selv om tekstendringa ennå ikke er
publisert, har det israelske utenriksdepartementet allerede uttrykt sin 'bekymring', ettersom teksten fornekter den
jødiske forbindelsen til Tempelhøyden. Emmanuel Nachshon, talsmann for utenriksdepartementet, sa at “ved å
støtte denne beslutninga fra UNESCO, som opphever det jødiske folks forbindelse med Tempelhøyden og
Jerusalem, har europeerne i virkeligheten fjernet sin egen identitet, siden det ikke finnes noen kristendom uten
jødedom”.

Haaretz 11. juli 2016
Den jødiske 'Stiftelsen for de rettferdige', en New York-basert jødisk organisasjon, har nylig holdt en mottakelse til
ære for 35 polske kristne som satte livet på spill for å redde jøder under 2. verdenskrig. Stiftelsen gir økonomisk
hjelp til redningsmennene ved å plusse på pensjonen deres og bistå med medisinsk hjelp – men den har også en
årlig mottakelse for på den måten å vise sin takknemlighet. “Ord strekker ikke til for å uttrykke det jødiske folks
takknemlighet til hver og en av dere,” sa Stanlee Stahl, nestlederen i stiftelsen.
I dag sender stiftelsen hjelp til 450 redningsmenn i 20 land, av disse er 238 i
Polen, mens det for 15 år siden var 1850 personer i 34 land.

Vær med å be for:
Høstens sabbatsskole-kurs i Beer- Sheva
Utvikling av lokale undervisningsprosjekter
Alecs, CCs Israel-leder, tur til Norge
Møter i Caspari Centers internasjonale styre
Nye medarbeidere: Marja-Liisa fra Finland, Daniel fra Norge,
Hiromi og Martha fra Japan

Michelle van Loon er messiansk jøde og gift med Bill van Loon som er medlem av Caspari-senterets
internasjonale styre. Michelle har ansvar for administrasjonsoppgaver for Caspari-senterets USA-avdeling, og
hun har skrevet andakter til vårt nyhetsbrev i mange år.
Michelle er også forfatter, og hun har gitt ut fire bøker. I tillegg har hun også bidratt til flere andaktsbøker.
Michelle skriver regelmessig for Christianity Todays populære blogg (Her.meneutics), hun har også sin egen
blogg (Pilgrim’s Road Trip) på Patheos.com sin evangeliske kanal.
Michelles nylanserte bok heter “Moments & Days: How Our Holy Celebrations Shape Our Faith". Boka er
nettopp kommet ut på NavPress.
"Fra den ukentlige sabbaten til den årlige påske, fra advent til påske og til vanlige dager, minner Michelle oss
om at tiden er en mulighet til å oppleve evigheten i det dagligdagse. Gjennom kunnskap om jødiske og
kristne høytider får vi se Guds trofaste nærvær på nye måter". For å finne ut
mer om boka, eller bestilling av denne, se www.momentsanddays.org
Nedenfor har vi den glede å dele et kort stykke fra boka:

Michelle Van Loon
Administrator, USA
I 85% av ukens tid er Jerusalem et
bråkete sted. En og en halv million
kameraviftende pilegrimer kjemper om plassen med byens åtte hundre tusen
fastboende hvert år. Legg til inderlig bønn, skravlende mødre med barn i vogn,
folk på vei til markedet, et høyt lydnivå på kafeer og bussholdeplasser, biler som
tuter, sirener og elskovssyke katter som slåss - og vi har en helt utrolig
kakofoni.

Men når fredag ettermiddag går mot solnedgang, dempes disse lydene, og
byen preges av en bemerkelsesverdig stillhet. Bortsett fra noen få drosjer og
tjenestebiler, forsvinner bilene fra gatene. Forretningene lukker sine dører.
Stemmene setter ned lydnivået. En slags hellig stillhet legger seg over byen lenge før den
første stjernen kommer til syne på himmelen.
Det er sabbat, Sabbaten. Denne spesielle stillheten holder byen i sitt favn til omtrent en time etter solnedgang
lørdag kveld. Deretter bygger lydnivået seg opp igjen i det tidlige kveldsmørket, når Jerusalem går tilbake til
byens vanlige faste program – helt til neste fredag ettermiddag.
Første gang jeg opplevde sabbaten i Jerusalem, hørte jeg i stillheten en kjærlig påminnelse: Det var en
historie som den evige Gud fortalte om seg selv innenfor det begrensede mål av tid han har gitt hver enkelt av
oss. Det er historien om hvem han er, og hva han har kalt oss til å være.
I vår 24/7/365 verden, med en rask og uforanderlig takt hver eneste dag, har vi lett for å gå glipp av
evighetens takt-skifte. Gud har bygget inn sin egen takt med hvile og helg i våre dager og år. Hver av disse
rytmene inviterer oss til å leve med. Hver av dem understreker en ny fortelling om Ham som skapte oss, og
om Ham som forløser og nyskaper oss også her og nå.
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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”)

