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Kjære partnere og
støttespillere av
Caspari-senteret!
Etter en lang og varm sommer er
vinteren i anmarsj her i Israel. I
desember har vi to viktige høytider,
både Jul og Hanukka. Disse
høytidene kan du lese om i en av
artiklene i dette nyhetsbrevet. Begge
høytidene feirer lyset. Vi ber den
Allmektige om at han må la sitt lys
skinne i våre liv, og at mørket må
jages bort.
Første arrangement på
Caspari-senteret denne høsten var
«åpent bibliotek», med masse bøker
til salgs. Og for første gang var
Caspari-senteret vertskap for et
seminar om pengeinnsamling. Du
kan lese om begge deler i dette
brevet.
Vi på Caspari-senteret vil gjerne
ønske dere alle en gledelig
julehøytid, en velsignet Hanukka, og
et godt nytt år 2017 – for hver enkelt i
samsvar med hans eller hennes
tradisjon og valg.
Vi går inn i 2017 med full tillit til
Gud, i visshet om at han går inn i det
nye året sammen med oss. Takk for
alle bønner og all støtte i 2016! Uten
dere kunne vi ikke fortsette det
arbeidet vi gjør blant det jødiske
folk. Vi stoler på at dere fortsatt vil
stå sammen med oss også i 2017. Vi
setter, som vi alltid har gjort, svært
stor pris på deres bønner og gaver.

Desember – måneden for både Jul og Hanukka
Dette året (2016/5777) faller Hanukka og Jul på samme dag. 25.desember
er både juledag og første dagen i Hanukka. Derfor spør vi: Har disse to
høytidene noe til felles? Selv om de to høytidene har helt ulikt opphav, er
de begge 'lysfester'. Begge feirer at lyset vant over mørket, det gode over
det onde.
Vi leser i Joh 10,22: «Nå kom tiden for tempelinnvielsesfesten i Jerusalem.» I
det te verset får vi vite at Jesus var i Jerusalem, i templet under
Hanukkahøytiden. Hanukka er til minne om rensingen av templet under
Juda Makkabeeren i 164 f.Kr. Antiokus Epifanes hadde vanhelliget templet
ved å ofre en gris på brennoﬀeralteret. Etter den jødiske kalenderen faller
høytiden i november/desember, når det er vinter i Israel.
Vi kan lese historien om Hanukka og Makkabeerne i 2. Makkabeerbok: «Ved
oﬀentlig forordning og etter felles vedtak bestemte de at hele det jødiske
folk hver t år skulle feire disse dagene (2 Makk 10,8).» Templet ble
gjeninnviet av Makkabeerne på den 25. dag i måneden Kislev i 164 f.Kr.,
etter å ha vært urent i tre år. Makkabeerne hadde gjort opprør mot
helleniseringen som det jødiske folk ble tvunget inn i. Den hellenistiske
kulturen var en enorm utfordring for jødedommen og jødene. De
makkabeiske krigerne ville heller ofre livet enn fornekte Israels Gud, og i en
kritisk tid reddet de jødedommen. Derfor handler Hanukka-historien om
templet, Jerusalems sentralpunkt.
Det skjedde mye viktig mellom Det gamle og Det nye testamentet, og
Hanukka-historen er en del av dette. Det store historiske dramaet som fant
sted i 164 f.Kr. er også avgjørende for forståelsen av opphavet til
Jesus-bevegelsen i den tidlige kirke. Hver kveld i åtte dager tenner man
Hanukkalys.
Under Hanukka-høytiden spurte folk Jesus om hvor lenge han ville holde
dem i uvisshet om hvem han var. Folket undret seg over om han kunne
være Messias, Lyset som skulle komme til verden. I begynnelsen av
Johannesevangeliet leser vi: «I ham var liv, og livet var menneskenes lys.
Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.»
Både Jul og Hanukka er lysfester i en mørk vintermåned. Hanukka er til
minne om tempelinnvielsen i Jerusalem, og Jula til minne om Ham som er
større enn templet og som er alle menneskers lys ‒ ikke bare i åtte dager,
men både for dette liv og det kommende.
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I begynnelsen av november var Caspari-senteret ver tskap for et seminar om
pengeinnsamling/markedsføring i sine lokaler her i Jerusalem. På dette to-dagers
seminaret ﬁkk de 16 deltakerne innføring i nøkkeltema i arbeidet med å hjelpe frivillige
organisasjoner til å nå sine innsamlingsmål. Seminaret ble ledet av Jerry H. Twombly,
grunnlegger og leder for Development Marketing Associates (DMA), en internasjonal
rådgivningsgruppe som er opptatt av å hjelpe kirker, høyskoler, kristne organisasjoner og
kristne grunn- og videregående skoler med organisasjonsutvikling.
Jerry Twombly er en mann med visjoner. Han er fra Indianapolis, og har 45 års erfaring innen
organisasjonsutvikling. I løpet av denne tiden har han sørget for profesjonell rådgivning til over 3500
organisasjoner over hele USA og i 50 land over hele verden. Selvom Jerry Twombly er kjent over hele verden
som 'arkitekten for relasjonsutvikling', har likevel ikke denne mannen med utdanning fra Miami Bible College og
Grace Theological Seminary sett på seg selv som en innsamlingsekspert. “Utvikling handler alltid om
mellommenneskelige forhold”, sier Jerry Twombly.
De ﬂeste vil si at utvikling er det samme som å skaﬀe penger, men Twombly lærer at utvikling er det vi gjør for å
bygge bærekraftige og varige forhold til mennesker ‒ og at vellykket pengeinnsamling ikke er et fokus og et
mål i seg selv, men kommer som en følge av at det bygges opp en sunn, bibelsk og gudfryktig organisasjon og
tjeneste. “I den grad du lykkes med å bygge gode relasjoner og engasjere mennesker for å nå dine mål, vil du
ikke mangle verken penger eller folk som hører på deg”, sier han.
For å hjelpe organisasjoner å nå sin visjon og sine innsamlingsmål har Jerry Twombly utviklet en fem-trinns
modell å bygge på. “Dersom du forstår tenkningen bak modellen, og bygger på den, vil du lykkes med å bygge
relasjoner”, slår han fast. Jerry Twombly begynner å forklare modellen sin ved at han sammenligner den med et
forhold som utvikler seg og ender med ekteskap. “Det ﬂotteste du kan sammenligne utviklingen med, er
forelskelse”, sier han. Deretter gjennomgår han de avgjørende stegene i utviklingsprosessen ved å deﬁnere og
forenkle dem.
Første steg er å identiﬁsere dine muligheter, de grupper av mennesker som du kan bygge opp et forhold til. De
potensielle mulighetene er mange, fordi hvert menneske du møter er omgitt av ﬂere som det har innﬂytelse på
(ektefelle, kollegaer, personlige venner, menighetsmedlemmer og mange andre). Andre skritt i modellen er å
dyktiggjøre dine mulige støttespillere. Når støttespilleren opplever at han har en nær forbindelse til deg, har du
dyktiggjort ham.
Tredje steg er å dyrke forholdet, noe som kan sammenlignes med kurtise. Gode strategier
på dette kan utgjøre en positiv forskjell. “Da du spurte ektefellen din om hun ville gifte
seg med deg, tror jeg at du var temmelig trygg på at hun ville si 'ja' ‒ var du ikke?”
heter det i Twomblys sammenligning. Med andre ord: hvis du har dyrket
forholdet på en god måte, vil utfordringen falle i god jord. “Jeg ber aldri folk
om å investere (tid, krefter, penger) i en organisasjon før jeg vet at de er klar
for det”, fortsetter han. Varighet av forholdet er like viktig som det å bygge
det. Et bærekraftig og varig forhold er blitt til når det har skjedd en
forvandlig fra et følelsesmessig til et rasjonelt forhold. Det viktigste er å
ha de rette motiv for å fortsette forholdet. Å få arbeidet til å vokse og
få gjor t det Gud har lagt på våre hjer ter skjer gjennom god
kommunikasjon, involvering og verdsetting av hver enkel relasjon.

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

Media review

Religionsdialog

Haaretz

23.oktober 2016

Den samaritanske øverstepresten, Abdullah Wasef Tawﬁq, tok først imot ei gruppe palestinere på løvhytte-besøk denne
uken, etterpå mottok han noen jødiske gjester. Som en av verdens eldste minoriteter klarer samaritanene som oftest godt
å heve seg over den arabisk-israelske konﬂikten, og både palestinere og jøder kommer over ens med dem. Samaritanene
har både palestinske og israelske identitetspapirer, noe som gir dem bedre tilgang til landet enn de ﬂeste andre. Dette kan
imidlertid av og til også gi problemer, fordi palestinere kan ta dem for å være israelere og israelere kan ta dem for å være
palestinere.

Åpent bibliotek

Maria

Nytt fra arbeidet

/ Bibliotekar

Til vanlig er biblioteket på Caspari et ganske stille sted, men om kvelden
13.september var det latter, mennesker og mat i biblioteket. Og selvsagt
masse bøker.
I løpet av det siste året har biblioteket fått mange brukte bøker som
gave. Selv om mange av disse fant vegen til våre hyller, satt vi likevel igjen
med en del 'ekstra' bøker. Noen av disse hadde vi allerede, og noen av
dem var ikke relevante for oss. Etter å ha vurdert dette litt, ble vi enige om
å arrangere «Åpent bibliotek» en kveld. Da ville vi (forhåpentlig) få solgt de
bøkene som var til overs, og samtidig gjøre biblioteket kjent for mulige
nye brukere. Også kveldens åpne forelesning handlet om bøker, med
emnet «Hva leser vi?»
«Åpent bibliotek» ble en liten suksess. Det kom ikke så mange som vi hadde håpet, men vi ﬁkk solgt mange
bøker, og de som kom hadde det ﬁnt med å se gjennom bøker, bli kjent med biblioteket og hygge seg
sammen. Og ﬂere spurte om dette var noe vi ville gjøre hvert år. Vi får se ... om vi får ﬂere bokgaver.

NYE VOLUNTØRER
Marja-Liisa Söderqvist
/ CC medarbeider

MarthaogHiromi

Daniel

Caspari-senteret har alltid vær t avhengig av våre ﬂotte frivillige arbeidere,
voluntørene. Nå vil vi bruke anledningen til å presentere dem som er hos oss for
2016/17. Martha og Hiromi er et ungt par i trettiåra fra Tokyo, Japan. Etter å ha lest
nyhetsmeldinger på mail fra den japanske organisasjonen «A bridge between Zion
and Japan» (BZJ), ble de interessert i å møte messianske jøder og oppleve Israel. BZJ
arbeider for å sette japanere i forbindelse med Israel på ulike områder, som nyheter,
tro, mennesker og økonomisk støtte. De støtter også det arbeidet Caspari-senteret
gjør. Martha, som er graﬁsk designer, og Hiromi, som er nyhetsjournalist, har vært
voluntører på Caspari fra september, og de blir hos oss til juli 2017.
Daniel kommer fra Ålesund i Norge. Han hadde lyst til å gjøre noe annet da han var
ferdig med skolen, og søkte om å få bli voluntør i Israel, et helt spesielt land for ham.
Daniels interesser er innen mediafeltet, og han har allerede tatt opp noen ﬂotte
videoﬁlmer for Caspari-senteret. Han skal være hos oss til juni neste år.

Simply The story
with Bill Bjoraker

Join us for a Bible storytelling workshop titled “Simply The Story: Oral
Inductive Bible Study.” Learn to tell engaging Bible stories and lead interactive
discussions for outreach, discipleship, small groups, or devotions!

▶

Where?
Caspari Center in Jerusalem
When?
February 14-16

(Practitioner workshop)

February 12-16

(Practitioner and Trainer workshop)

For more information, or to register, contact Jennifer at caspari@caspari.com

ANDAKT

Revne klær og sprengte vinsekker

Michelle Van Loon
/ Administrator, USA

Disiplene til Johannes kom da til ham og sa: «Både vi og fariseerne faster ofte, hvorfor faster ikke dine disipler?»
«Kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen er hos dem?» svarte Jesus. «Men det skal komme en tid da
brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste. Ingen setter en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg.
For en slik lapp vil rive med seg et stykke av plagget, og riften blir verre. Man fyller heller ikke ny vin i gamle
skinnsekker. For da revner sekkene, vinen renner ut, og sekkene blir ødelagt. Nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker,
da blir begge deler bevart.» (Matt 9,14-17)
For enhver som ville vende seg bort fra sin synd og komme tilbake til Gud, steg Johannes ned i Jordanelva og kalte
dem som var klar til å vaske bort sine gamle liv, ned i vannet. Johannes, på hebraisk Yochanan, var et tegn og et
under, som brente i ørkenen uten å brenne opp. Johannes konfronterte uredd så vel den religiøse elite som de
politiske hestehandlerne, og satte det rette navn på deres synder mot Gud. Han levde som om han visste at han
bare hadde en begrenset tid til å rope ut Herrens ord. De som ble tiltrukket av Johannes' botsbudskap, gikk også
inn i en enkel og asketisk livsførsel.
Etter at han dykket sin slektning Jesus, ned i elvens mørke vann, virket det som noe forandret seg i himmelen. Det
kom ikke som noen overraskelse for noen da Johannes ble arrestert av Herodes Antipas og kastet i fengsel.
Disiplene hans la merke til hvordan Jesus og etterfølgerne hans unte seg både gode måltider og selskaper. Det var
som om Jesus ikke hadde fått med seg hovedpunktet i Johannes' forkynnelse. En gruppe av dem konfronterte
Jesus. «Vi faster. Fariseerne faster,» begynte de, «hvorfor faster ikke dine disipler på samme måte?»
Jesu svar viste dem hensikten med hans virke, og han ga dem et glimt av hvem han virkelig var. Å faste, sa han,
skulle ikke være å vise fram sin selvrettferdighet, slik fariseerne trodde ‒ heller ikke skulle det være slike
fromhetsøvelser som Johannes-disiplene praktiserte. I stedet skulle Jesu disipler faste i samme dype og engstelige
lengsel som en brud har når brudgommen kommer for sent til bryllupet.
Jesus visste at ordene ikke ville ha noen mening for dem som var forsteinet i gamle mønstre for tenkning, handling
og liv. Han brukte dagligdagse bilder om lapping av gamle klær og sekker med gammel vin for å vise dem hvor
dårlig det nye han kom med, passet sammen med det gamle. Han forklarte at å tvinge det nye inn i det gamle, ville
rive begge deler i stykker: Å lappe et gammelt plagg med en ny, ukrympa lapp, ville ødelegge plagget; gjæringa i
ny vin ville sprenge en gammel, krympet vinsekk. Det Jesus gjør her, er ikke å hamre løs på det gamle. Gamle klær
trenger reparasjon. Gammel vin gir moden smak. Men han sier til Johannes' etterfølgere ‒ og til oss alle ‒ at det
han gjør, er noe som langt overgår det de gamle mønstre er i stand til å ta inn i seg. Vi ser mektige tegn på den
nye vinens virkning på den første pinsedagen, da de som var vitne til det grensesprengende vitnesbyrdet fra Jesu
åndsdøpte etterfølgere, anklaget dem for å være beruset. (Apg 2,13) Det nye samfunnet av de hellige, kirken, var de
eneste som var i stand til å motta og å øse ut det gode budskap om Jesus til mennesker rundt seg.
Når vi nå går inn i 2017, måtte vårt ønske være at våre liv skulle bli som tomme kar som er i stand til å ta imot,
bevare og øse ut det nye livet i Jesus til en tørstende verden.
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Vær med å be for:

de planlagte sabbatsskole-kursene i Netanya og Haifa
neste utgave av vårt tidsskrift Mishkan
arbeidet som er i gang med en messiansk liturgi
en velsignet julehelg / Hanukka i Israel og over hele verden
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Utruster Hans folk til tjeneste så Messias’ kropp bygges opp. Ef 4,12

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”)

