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Kjære partnere og
støttespillere av
Caspari-senteret!
Godt nytt år 5778 fra Jerusalem!
Etter den jødiske kalender
begynner året 5778 om kvelden
den 20.september. Selv om vi ikke
vet hva det nye året vil bringe,
hviler vi i tilliten til at Israels Gud
går inn i det nye året sammen med
oss. Vi ber om og håper på at
stadig fler blant det jødiske folk
skal oppdage sin jødiske Messias.
Her ved Caspari-senteret
planlegger vi det nye året. Et av
prosjektene vi skal ta fatt på er å
revidere boka Facts & Myths About the Messianic
Congregations in Israel, fra 1999.
(Fakta og myter om de messianske
menighetene i Israel).
Boka er en oversikt over de
messianske menighetene i Israel,
og svarer bl.a. på spørsmål om
hvem de messianske jødene er,
hvor mange de er - og deres
teologi. Boka trenger sårt til en
oppdatering. Mye har skjedd i den
messianske bevegelsen i Israel
siden boka kom ut første gang, og
vi gleder oss til å fortelle den
historien.
Vær med å be for gjennomførelsen
av dette prosjektet i 5778.
«Shana Tova», godt nytt år!

Hvor mange er de

?

Den 17. Verdenskongress for jødiske studier (17th World
Congress of Jewsih Studies) fant sted på det hebraiske
universitetet på Mt. Scopus her i Jerusalem fra den 6.-10.
august. Kongressen bød på mange og forskjellige foredrag,
men det var en spesiell forelesning som fanget min
oppmerksomhet. Den bar tittelen «Kristne, misjon og messianske jøder i strid med
hverandre i landet Israel».
Selv om forelesningens tittel overrasket meg noe, fikk jeg vite at dette var andre gang
den ble tilbudt. Siden tilhørerne viste interesse for emnet under forrige
verdenskongress, var det satt opp på programmet igjen. Fire talere bidro gjennom den
to timer lange forelesningsrekken, tre på hebraisk og en på engelsk. To av de fire var
messianske jøder.
Tilhørerne ble invitert til å stille spørsmål etter hvert innlegg. Et av de første
spørsmålene som ble stilt, var om hvor mange messianske jøder det er i Israel i dag.
Ingen kunne gi et presist svar, men det ble gitt et anslag på 6.000 – 20.000.
Caspari-senterets bok, Facts & Myths - About the Messianic Congregations in Israel,
ble referert til under denne diskusjonen, siden det er den eneste undersøkelsen som
finnes om dette emnet. Men denne boka ble utgitt i 1999, og 18 år seinere har vi ingen
pålitelige data om tallet på messianske jøder i Israel.
Hvor mange messianske jøder bor i Israel i dag? Vanligvis anslår vi det til ca 15.000,
men ingen kjenner det nøyaktige tallet. Vi håper at vår neste utgave av boka vil skaffe
til veie et mer pålitelig svar.
Det var med stor interesse jeg fulgte forelesningene og spørsmålene. Fenomenet
«messianske jøder» var virkelig satt på dagsorden. Og mange var interessert i å vite
mer om denne gruppen av Jesus-troende jøder som stadig vokser seg større i Israel.
Forelesningen var også en bekreftelse på at det er på høy tid at det kommer en ny
utgave av Facts & Myths.
Elisabeth E. Levy
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David Serner

/ Leder av Internasjonale studier

or snart tjue år siden startet Caspari-senteret en empirisk undersøkelse for å samle fakta og informasjon om
de Jesus-troende jødene i Israel. Hvor samlet de seg? Hva trodde de på? Hvor store var menighetene og
hvilken struktur hadde de? Hvor mange jødiske troende var det? Caspari-senterets utgivelse med tittelen «Facts
and Myths – About the Messianic Congregations in Israel» var den første bok i sitt slag som ble utgitt i Israel.
Etter den tid har mange teologiske bøker om den messianske bevegelsen og ulike jødiske troende blitt utgitt, men
det er ikke blitt publisert nye data angående antall troende og struktur og teologi i de forskjellige menighetene.
Vi på Caspari-senteret mener det er på tide å undersøke disse spørsmålene enda en gang.
For tjue år siden vakte boka Facts and Myths stor oppmerksomhet, både positivt og negativt. Det oppsto
reaksjoner fra noen som følte at de ble for mye eksponert da boka kom ut, - de ville helst ha forblitt under
radaren. Men andre syntes at den detaljerte undersøkelsen var nyttig og uttrykte takknemlighet for den.
Forholdene er annerledes i dag enn for tjue år siden. Nå har de fleste messianske menigheter egne nettsider. De
fleste israelere vil kjenne til messiansk jødedom, og flere vil selv kjenne Jesus-troende jøder. De er blitt satt på
det israelske religiøse kartet. Det er også en ny åpenhet og ureddhet blant de Jesus-troende, noe som er en
naturlig følge av veksten i det messianske miljøet. Vi tror at antall lokale menigheter har steget de siste tjue
årene, men uten å gjøre formelle undersøkelser, kan vi ikke si i hvilken grad dette er tilfelle. Vi kan heller ikke
skaffe til veie nyttig informasjon som kan være til hjelp for den messianske bevegelsen i å nå lenger ut til sine
jødiske brødre og søstre.
Vi har likevel en forsiktigere tilnærming til denne nye utgivelsen enn den forrige. Med tanke på tidligere
tilbakemeldinger, vil vi ta lokale hensyn før vi setter i gang det nye prosjektet. Vi har derfor henvendt oss til en
rekke lokale menigheter, messianske organisasjoner og lokale ledere for å sikre oss deres støtte. I tillegg til å
samle informasjon om alle menighetene skal vi også lage en oversikt over så mange lokale jødiske troende som
mulig. Vi håper at vi kan skaffe solide demografiske data om hvem de troende i Israel er. Vi vil også samle
informasjon fra lokale menighetsledere om struktur, historie og teologi.
Planen er å bruke de neste seks månedene til å samle data, og så vil vi tilrettelegge stoffet for utgivelse. Vi håper
å kunne utgi våre funn når det nærmer seg 20-årsjubileum for den første utgaven av Facts and Myths. Vi har som
mål å presentere et så riktig bilde som mulig av de Jesus-troende i Det hellige land og å gi nøyaktige empiriske
data. På denne måten vil vi ikke bli offer for ønsketenkning angående antallet på messianske jøder, er de 6000
eller 20 000? Vi vil også få et klarere bilde på hva som skjer innen den messianske bevegelsen i Israel i dag. Den
nye undersøkelsen vil gi oss mulighet til å reflektere over hva som har vært positivt og hva som har vært negativt
de siste tjue årene. Denne kunnskapen kan vi gjøre bruk av når vi fortsetter å tjene det jødiske folk i Israel.
Vi vil sette stor pris på forbønn for dette viktige prosjektet nå når vi skal sette i gang med «å avsløre myter og
presentere fakta» om de Jesus-troende og de messianske menighetene i 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

Media review

Media Review

Yedioth Ahronoth

Sa nd ra Sa lomon, n iesen ti l Sa k ha r Habash, en av
grunnleggerne av Fatah, bestemte seg for å bli kristen etter
at det gi k k opp for hen ne hvorda n det musl i mske
samfunnet undertrykker kvinner. Søsteren hennes ‘jaget
henne ut av huset’ da Salomon fortalte familien om sin
omvendelse. Etter at hun ble skilt, flyttet Salomon til
Toronto med sønnen sin, og der bor hun fortsatt i dag.
Gjennom bibellesning kom hun i kontakt med jødisk
historie.
«Lenge før Muhammed og Islam fantes det jøder i landet.

10. august 2017

Sannhetens kraft forandret meg», sier Salomon.
Nylig har Sandra Salomon vært i Ramallah, vaktsom, men
i k ke redd. Sa lomon sier at hun i k ke ha r t ro på en
to-stats-løsning, men mener i stedet at palestinerne burde
være en likeverdig minoritet under israelsk herredømme.
Hun sier: ”Palestinerne forherliger intifadaen i stedet for å
ønske fred”. Salomon mener at palestinsk ungdom som
utfører terrorangrep ”allerede er drept av den opplæring de
har fått”.

Fire år på Caspari-senteret
Maria

/ Bibliotekar

Første gang jeg møtte Caspari-senteret var i 2004, da jeg var i Israel med en gruppe teologistudenter.
Caspari-senteret var et av stedene vi besøkte, og jeg ble imponert over arbeidet deres.
På Caspari-senteret arbeidet de med å støtte lokale menigheter og troende i Israel, de forsket, og de skaffet
hjelpemidler og ressurser til studier og undervisning. Dette var «mitt felt», og Caspari-senteret gjenspeilte
mitt engasjement: å tjene Gud ved å kalle mennesker til disipler. På den tiden hadde både Gud og jeg selv
andre planer for mitt liv. Jeg måtte bli ferdig med andre oppgaver først.
I 2012 flyttet mannen min og jeg til Jerusalem. Han hadde klarhet i hvilke oppgaver han skulle gjøre i
Israel, men selv hadde jeg ingen planer. Jeg visste bare at jeg først skulle studere hebraisk, og så ville
forhåpentligvis noe dukke opp. Dette «noe» skulle vise seg å være en tjeneste ved biblioteket på
Caspari-senteret. Etter litt over et år i Israel var jeg blitt med i teamet på
Caspari. Jeg hadde ofte lurt på hvor og hvordan jeg skulle være i tjeneste,
og plutselig befant jeg meg akkurat der: Jeg var på et sted der jeg kunne
være meg selv, der jeg kunne bruke min utrustning og min utdannelse, og
tjene Gud og den troende menighet etter beste evne. Jeg er en slik som
liker å skape orden i kaos, som liker å søke etter informasjon og dele den,
og tilbringe dagene omgitt av bøker. Jeg er et menneske som blomstrer
når jeg kan hjelpe andre gjennom bibliotekarbeid – og akkurat dit sendte
Gud meg.
Mine fire år som bibliotekar på Caspari-senteret har vært til stor velsignelse for meg selv. Jeg fikk mulighet
til å holde på med arbeid som jeg hadde glede av. Ja, enda mer: jeg har vært så heldig å få være del av et
stort arbeid. «Caspari» ble ikke bare en jobb for meg, men et sted der jeg kunne tjene, utruste og støtte de
troende både i Israel og utenfor landet. Jeg har også satt pris på muligheten til å bli kjent med mennesker
med svært ulik kulturell og åndelig bakgrunn enn meg selv. Jeg verdsatte svært høyt de daglige
andaktsstundene med en stab, som både var lokal og internasjonal, jøder og kristne sammen i tjeneste.
Ja, nesten alt ved å bo i Israel har utfordret meg og fått meg til å strekke meg. Å lære et nytt språk og en ny
kultur var selvsagt noe av det som utfordret meg mest; men tiden i Jerusalem har dessuten lært meg å stole
mer på Gud for hver dag. Jeg oppdaget hva det betyr å stole på at Han kjenner min fremtid, at Han har gode
planer for mitt liv. Jeg lærte også at Han kjenner mine sterke og svake sider, og at Han kan bruke begge
deler til sin ære. Jeg er trygg på at Han fortsatt vil lede meg til rette sted i rette tid, akkurat slik Han har
gjort så langt.

Shanah Tova!

Michelle Van Loon

/ USA - administrator

Horn-høytiden, også kjent som Rosh Ha-shanah (bokstavelig: «årets hode») er begynnelsen på året i den jødiske
kalenderen. I år begynner Rosh Ha-shanah ved solnedgang onsdag 20. september.
Blåsingen i «shofaren» (bukkehornet) markerer at denne helligdagen er et kall til anger, og for jødene innleder den en
ti-dager lang periode med selvransakelse og bot som forberedelse til den helligste av alle høytider, Yom Kippur eller Den
store forsoningsdagen. En del av den tradisjonelle synagogelesningen på Rosh Ha-shanah inneholder 1 Mos 22;
fortellingen om hvordan Abraham tok med sønnen Isak til Moriah-fjellet for å ofre til Gud. Når de nærmer seg alteret,
kommer denne minneverdige samtalen:
«Da sa Isak til sin far Abraham: «Du far!» Og han svarte: «Ja, sønnen min.» Han
sa: «Se, her er ilden og veden, men hvor er brennofferlammet?» Abraham svarte:
«Gud vil selv se seg ut et brennofferlam, sønnen min» (1 Mos 22,7-8).
Så adlyder Abraham det Gud har pålagt ham: han binder sønnen sin
oppe på alteret og gjør seg klar til å slå ham i hjel. Gud stanser
ham, og velsigner Abrahams villighet til å adlyde. Så sørger Gud i
stedet for at en vær, som sitter fast i et kratt like ved, blir ofret.
Fortellingen viser både Guds hellighet og Guds nåde.
Måtte du denne Rosh Ha-shanah-høytiden gi ære til Guds lam,
Jesus, det fullkomne offer som Gud ga deg (Joh 1,29; Åp 12,11).
Vær med oss i bønn om at det jødiske folk, som gjennom denne
perioden søker Gud i anger, må finne nåde i Jesus Messias, i den
han er og i det han gjør.
Nedenfor finner du noen bønneemner. Vi er
takknemlige for at du står med Caspari-senteret i bønn.
Shanah Tova! Godt nyttår!

Bønne-emner:

Vær med å be for:

- nyutgivelsen av boka «Facts & Myths»
- video-opptakene av Alec’s bibelundervisning
- nye voluntører, gjerne med tekniske ferdigheter
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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”)

