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Fra solnedgang 1.mai feiret Israel Yom 
Ha'atzmaut, sin nasjonaldag. Dagen før 
var det Yom HaZikaron, minnedagen 
for de nær 24.000 soldatene som har 
mistet livet etter at staten Israel ble 
opprettet i 1948. En uke før disse 
viktige dagene i det moderne Israels 
historie deltok landet i den årlige 
Holocaust markering, der 6 millioner 
jøder som døde under 2. verdenskrig, 
ble mintes. Staten Israels eksistens har 
hatt en meget høy pris. Likevel kan vi i 
dag konstatere at det nå er 6 millioner 
jøder som bor i Israel – det samme 
antall som døde under Holocaust. Det 
er et moderne mirakel.

Enda et moderne mirakel ble markert 
den 23.mai, da landet feiret den 50. 
Jerusalems-dagen. Dagen markerte 
gjenforeningen av øst og vest 
Jerusalem etter 6-dagerskrigen i 1967. 
Dette nyhetsbrevet har en artikkel om 
dette emnet, så vel som nyheter om 
vårt arbeid på Caspari-senteret.

Takk for at du tar deg tid til å følge 
med oss! Vi er takknemlige for all 
bønn og all økonomisk støtte for 
arbeidet blant det jødiske folk. Måtte 
Israels Gud velsigne dere alle!

I vårmånedene mars og april var Caspari-senteret vertskap for et  fire ukers teologi kurs. 
Kurset var i samarbeid med Det teologiske menighetsfakultet (MF) i Oslo. Tolv studenter og 
to professorer ankom Israel og Jerusalem fra det kalde nord. Nå skulle innendørs 
forelesninger delvis skiftes ut med undervisning ute der Israels geografi og arkeologi dannet 
klasserommet. 

Kursets hadde fokus på Bibelen i dens opprinnelige kontekst, bibelsk arkeologi og historie, 
men kurset ga også et møte med dagens messianske jødedom. Dette var fjerde gang i løpet av 
åtte år at Caspari-senteret var vertskap for et slikt 4-ukers kurs på master-nivå.

Studentene vandret i ørkenen ned til Qumran der Dødehavsrullene ble funnet og før 
soloppgang gikk de opp til Masada. De var ei uke i Galilea, der de fulgte i 
Markus-evangeliets fotspor. De så nye arkeologiske utgravninger i Migdal (Magdala) og på 
Sion-høyden. De seilte på Gennesaret-sjøen og de badet i Jordan-elven og Dødehavet, de 
overnattet på toppen av Tabor, forklarelsens berg, og de så Hermon-fjellet i snø osv.

Selv om fire uker ikke er nok til å oppdage alt det dette landet kan tilby en student eller 
pilegrim, er det nok til at man kan få ny innsikt og minner for livet.

Vi på Caspari-sentert var glade for å få positive tilbakemeldinger fra studentene, 
og ønsker nye studenter velkommen tilbake. Her er noe av det de sa:

Kjære partnere og 
støttespillere av 
Caspari-senteret!

Ny innsikt og minner for livet

"Dette kurset har gitt meg ny kunnskap, 
innsikt og erfaringer"!

"Dette kurset har vært en av de viktigste 
tingene jeg har gjort i løpet av mine teologiske 
studier. Det har gitt meg helt ny innsikt både i 

Bibelens bakgrunn og Israels land, både i fortid 
og nåtid".

"Jeg leser Bibelen på en 
ny måte"!

"Kurset kommer til å forme livet 
mitt som prest".
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Seks-dagerskrigenSeks-dagerskrigen
Dette året markerer 50-årsminnet for Seks-dagerskrigen, som førte til 
gjenforeningen av Jerusalem. Feiringen har fokus på Gamlebyen, det sanne 
Jerusalem, stedet for templet og de hellige stedene som nevnes i Skriften. 
Jødene har vendt tilbake til sitt land og sin by, akkurat slik Bibelen sa at de 
skulle.

Seks-dagerskrigen i juni 1967 var et vendepunkt i det moderne Israels 
historie. Det var også et vendepunkt i tenkningen til mange evangeliske 
kristne. Mange troende hadde vært interessert i og hadde støttet Israel også 
før krigen. Men for mange andre ble det som skjedde i dagene 5.-11. juni 
1967 noe som endret  deres syn på Israel,  og som før te t i l  fornyet 
kristensionisme.

«Se, til skamme og til spott blir alle som er harme på deg. De blir til intet og 
går til grunne, de som går i rette med deg». (Jes 41,11)

I begynnelsen av krigen var det slett ikke sikkert at Israel ville overleve, og om det gjorde, hva ville prisen ha vært?  
Araberlandene rundt Israel truet landets eksistens, og deres ledere snakket om den totale utslettelse av den nye jødiske 
staten. Men da krigen var over, hadde Israel tredoblet sitt areal, tatt Gazastripen og Sinai fra Egypt, Golanhøydene fra 
Syria, og Vestbredden fra Jordan. Og – viktigst av alt – Israel hadde fått kontroll over Gamlebyen i Jerusalem.

«Jeg fører dem inn, de skal bo i Jerusalem» (Sak 8,8) 
Etter krigen opplevde Israel en bølge av nasjonal begeistring. Den 
jødiske nasjonen hadde ikke bare overlevd, men de hadde fått kontroll 
over størstedelen av det bibelske Israel. Krigen hadde også en enorm 
religiøs betydning. Under jordansk styre før krigen kunne ikke jødene 
besøke de hellige stedene, slik som Vestmuren/Klagemuren eller 
tempelhøyden. Selv om administrasjonen av tempelhøyden ble værende 
under muslimsk administrasjon, hadde jødene nå kontroll over 
Jerusalem. Mange religiøse jøder så dette som tegnet på begynnelsen av 
den messianske tidsalder.

«Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger helt til hedningenes tider 
er til ende». (Luk 21,24)
Mange kristne så på gjenfødelsen av staten Israel i 1948 som oppfyllelsen av bibelske profetier. Fram til  juni 1967 var 
Gamlebyen i Jerusalem «tråkket under fot av hedninger». Krigen endret dette. Da Jesus snakket om endetiden, nevnte han 
Jerusalem som et av tegnene på at hans gjenkomst var nær. For mange ble erobringen av Gamlebyen et tydelig tegn på at 
Jesus snart skulle komme tilbake. Seks-dagerskrigen gjorde virkelig Israel til et «tidens tegn» for veldig mange troende – 
og slik har det vært siden.

Maria  / Bibliotekar

•  de ansatte på Caspari-senteret som skal reise ut og 
　inn av Israel i sommer

•   planlegging og forberedelser til høstens forelesninger

•  dem som forkynner evangeliet til jøder over hele verden

 

Bønne-emner: Vær med å be for: 



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

Alec Goldberg
/ Israel-Leder

Nye studiehefter fra Caspari

Tilgi oss vår skyld,
slik også vi 

tilgir våre skyldnere.

Det første som slår den informerte leser av Jesu lignelse er den enorme størrelsen på den ubarmhjertige 
tjenerens gjeld. Ti tusen talenter er betalingen til en romersk soldat for 200.000 (!) års arbeid. Er ikke det et 
budskap i seg selv? Jo – og det å forstå dette er nødvendig for å få mening ut av lignelsen som helhet, som 
handler om å være et barmhjertig og tilgivende menneske. Lignelsen understreker at vår gjeld til Gud er 
ubegripelig stor.

Stilt overfor en slik astronomisk sum når man får regningen – millioner av kroner i moderne pengeverdi – 
kommer den store kneskjelvende fornektelsen: «Jeg er jo verken Hitler, Stalin eller Mao! Hvor kommer 
dette tallet fra?» Svaret er: «Sant nok, du er mye mer anstendig enn disse  – det vil si: sett fra et rent 
menneskelig perspektiv. Men ikke nødvendigvis slik fra det guddommelige.» Da en «skikkelig jødisk fyr» 
som Jesaja, Amos' sønn, sto for Guds ansikt, skrek han «Ve meg!» Seinere kom han med en dyp uttalelse 
på Guds vegne «For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som 
himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres 
tanker».

Etter å ha blitt klar over størrelsen på vår gjeld, kan vi 
komme videre til å verdsette Guds nåde. Som mennesker 
som har mottatt så stor en nåde, skulle det være naturlig for 
oss å tilgi våre egne skyldnere – som, i følge lignelsen 
skylder mindre, sammenlignet med det vi er blitt tilgitt. Og 
det er det å vise nåde som er nøkkelen til tilgivelse, ikke bare med ord, men på Jesus-måten, «av 
hjertet» (Matt 18,35). Ja, vi skal synes synd på – ikke bare oss selv, men nettopp de menneskene 
som har såret oss.

Siden slutten av 2013 har Alec Goldberg, nasjonal leder for Caspari-senteret, laget 
ukentlige programmer på russisk. Disse sendes av nett-TV-selskapet Oasis Media i 
Haifa. En av undervisnings-seriene dette siste året het «Å tilgi våre skyldnere»; serien 
hadde en detaljert utlegning av lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren (Matt 18,27-35). På et stabsmøte tidligere i år 
foreslo Caspari-teamet å omarbeide innholdet til et hefte for en bibelstudiegruppe eller for selvstudium. I dag er heftet 
nesten klart til trykking, først på russisk, så på hebraisk. Kanskje det blir oversatt til flere språk i fremtiden. Nedenfor 
finner du et kort utdrag av undervisningen. Nyt det!

Tirsdag 2.mai vedtok UNESCO enda en resolusjon som går imot det jødiske kravet på Jerusalem. Det var 22 stemmer for, 
10 mot, 23 avholdende og 3 fraværende. Resolusjonen «... erklærte Israels forsøk på å forme Jerusalems jødiske karakter 
som ugyldige, og ba om at israelske arkeologiske utgravninger i byen skulle avsluttes».
Jerusalems ordfører Nir Barkat sa at han var oppbrakt over avstemningen. Han kalte UNESCO anti-israelsk, og sa at 
organisasjonen velger side med Israels fiender. Innbyggere og besøkende i Jerusalem var samstemte i sin kritikk av 
resolusjonen. En sa at den er 100% feil, en annen sa «... dette er bare tøv, det er som om man skulle si at New York ikke er 
en del av USA».

Fra Jerusalem Post 4. Mai 2017
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20 års fødselsdag

Ca 80 deltagere fra 26 messianske forsamlinger deltok i 
feiringen.
Hva får barne- og ungdomsledere ti l å komme til disse 
seminarene år etter år? Seminarene gir en unik mulighet til å 
møte andre lærere fra andre menigheter. I tillegg er det alltid 
bokbord med materiale til arbeidet fra messianske utgivere.
En av deltagerne uttrykte seg slik: «Jeg er så glad for at jeg kom 
til dette seminaret. Det ga meg akkurat den drahjelp jeg nå 
trengte».   

Den 26. mai feiret Caspari-senteret at vi hadde holdt SSS 
(shabbat skole seminar) i 20 år. Denne mai-dagen i Netanja var 
det ballonger og kake som en ekte bursdagsfeiring skal ha.

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”)  

Utruster Hans folk til tjeneste så Messias’ kropp bygges opp. Ef 4,12

Vårt USA-kontor : PO Box 147, Wheaton, IL 60187 USA, Telefon +1 630-668-3328, Faks: +1 630-580-5757, E-post: caspariUSA@caspari.com  
  

Israel Office : 55 HaNevi’im St., PO Box 46, Jerusalem 9100001, Israel, Telefon: +972 2-6233926, Faks: +972 2-6251933, email: caspari@caspari.com 


