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Kjære venner
av Caspari-senteret!
Etter en regnvåt vinter – en
velsignelse i dette landet! - er våren
nå under vegs. Mandeltrærne
blomstrer og sola blir varmere og
sterkere for hver dag som går. Og vi
gleder oss til alt det den nye årstiden
bringer med seg.

Å oppdage Jesus
i hans jødiske kontekst

Sanna Erelä

CC medarbeider

Siden det 18-ende århundre har spørsmålet om den historiske Jesus opptatt
og utfordret teologene. Aktivt har de laget bilder av Jesus, og tegnet ham
som alt fra en apokalyptisk profet, en karismatisk helbreder, en kynisk
filosof til en profet for sosial endring og så videre. Jesus har vært både
mørkhudet, marksistisk revolusjonær, palestiner og feminist. Mange ulike
kontekstuelle teologier er blitt skapt i lengselen etter å gjøre verden til et
bedre sted.
Når lesere ser temaet for kurset vi nå planlegger, «Discovering Jesus in his
Jewish Context» eller «Å oppdage Jesus i hans jødiske kontekst», lurer jeg
på om de kan få inntrykk av at den ‘jødiske Jesus’ er enda et forsøk på å få
vår Frelser til å passe inn i noens ideologi. Det kunne være en logisk tanke,
men så er ikke tilfelle her.

Denne våren skal vi være vertskap for
kurset «Discovering Jesus in his
Jewish Context» i april/mai, og vi
skal fortsette arbeidet med den nye
utgaven av «Facts and Myths». Til nå
har vi intervjuet noen av de etiopiske
og de russiske menighetene. I dette
nyhetsbrevet kan du lese mer om
dette arbeidet og også om sju års
arbeid for russisk-talende
sabbatskolelærere.
Her på Caspari-senteret har vi nettopp
tatt imot to nye voluntører, Maria fra
Finland og Henriette fra Danmark. Vi
håper at det de kommer til å oppleve
på Caspari-senteret og i Israel på en
positiv måte vil være med å forme
dem.
Som alltid setter vi stor pris på
forbønn og økonomiske støtte til vårt
arbeide her i Israel.

De fleste vet at Jesus var jøde. Men ofte antar vi kristne, uten å tenke
nærmere over det, at Paulus var den den første jøde som ble omvendt til
kristendommen. Var det ikke det som hendte på veien til Damaskus?
Kristen bibeltolkning utvikler seg vanligvis fra det Paulus skrev i sine brev.
Vi har en tendens til å overse det Apostelgjerningene forteller om hvor
jødisk Paulus virkelig var. Forskning viser at 'kristendom' fortsatte å være
en jødisk bevegelse ganske lenge. Mange faktorer påvirket den historiske
utviklingen når kristendom og jødedom skilte lag og ble til to forskjellige
religioner. I begynnelsen var den jødiske Jesus-troende standarden – senere
ble Kirken for det meste bestående av hedningefolkene (de ikke-jødiske),
mens den jødiske måten å tro på Jesus på i stor grad forsvant. Mange
turister kommer til Israel for å gå i Jesu fotspor. De hører om historien, de
besøker kirker og utforsker arkeologiske utgravninger. Det er massevis av
interessante steiner i Det hellige land! Men hvor er de levende steinene?
På kurset vi nå planlegger, vil deltakerne få mulighet til å lære om Jesus
ved å lytte til hans jødiske brødre og søstre. Dagens messianske bevegelse
ønsker vanligvis å gjenopplive den jødiske måten å etterfølge Jesus på.

Discovering Jesus in His Jewish Context

Sant nok er det et spenn på omtrent 1700 år mellom den moderne messianske bevegelsen og disse
førstegenerasjons jødiske troende (som forsvant i det fjerde århundre). Likevel kan dagens messianske
bevegelse gi oss kristne et glimt inn i Bibelen gjennom et nytt vindu, der vi kan se vår Messias, og Guds plan
for denne verden. Noe som – tror jeg – har manglet i Kirken lenge.

Vi har fortsatt noen ledige plasser på kurset
«Discovering Jesus in His Jewish Context»,

23.april-4.mai 2018.
Kurset holdes på engelsk, og er beregnet på prester,
menighetsarbeidere og andre teologi-interesserte kristne.
Mer informasjon får du ved å skrive til caspari@caspari.com
eller gå til vår nettside http://www.caspari.com/.

Messianske jøder – ikke lenger under radaren!
Elisabeth E. Levy

En artikkel i Jerusalem Post spurte nylig: «Kommer Israel noen gang til å godta messianske jøder?»
Artikkelen ga ikke noe klart svar, men bare det at et slikt spørsmål kunne stilles, viser at den
messianske bevegelsen i Israel ikke lenger går under radaren. Det er faktisk slik at de fleste israelere i
dag kjenner til at det finnes jøder som tror på Jesus.
I 1960-årene ble tallet på messianske jøder anslått til å være 300-500 personer. Disse samlet seg i noen
få menigheter rundt i landet. Av disse menighetene var det bare svært få som hadde gudstjenester på
hebraisk. Årsaken var at mange av lederne i disse små menighetene var utenlandske misjonærer eller
prester.
Disse få jødiske Jesus-troende ble ofte møtt av et svært så fiendtlig israelsk samfunn. I hæren fikk de
for eksempel ikke delta på offiserkurs. IDF (det israelske militæret) mente at disse jødiske troende var
en sikkerhetsrisiko for landet. Arbeidsmarkedet kunne også være fiendtlig, så vel som skolesituasjonen
for mange elever – der svært mange var de eneste troende på sin skole.
De messianske menighetene hadde vanskeligheter med å finne lokaler å leie og husverter som ville leie
ut til dem, når de vokste ut av husgruppene sine. Den gangen på 1960-tallet var det utenkelig at
menigheter selv kunne skaffe seg egne lokaler.
I dag er situasjonen, ved Guds nåde, helt annerledes. Den messianske bevegelsen har vokst fra 'nyfødt
barn' til 'tenåring' eller 'ung voksen'. I dag er det en tredjedel av menighetene som eier sine lokaler, og
de fleste av dem har sine gudstjenester på hebraisk (selv om noen fortsatt bruker russisk, amharisk eller
andre fremmede språk). Jødiske Jesus-troende er blitt modigere, og de fleste menigheter har nå sine
egne nettsider. Typisk for den moderne messianske bevegelsen er at det er mange barn og unge, og
dette gir håp for fremtiden. Dessuten er det i dag allerede messianske offiserer i IDF. Messianske
soldater blir oftest sett på som pålitelige soldater, og verdsettes for det.
Det har skjedd en enorm utvikling i det messianske fellesskapet siden 1960-årene. Hvordan bevegelsen
vil ta seg ut om nye 50 år, kan vi bare gjette på. Men vi kan håpe på og be om at messianske jøder vil
bli godtatt som jøder – omsider.

Sju år med lærer-opplæring i Haifa
Margarita Kantor
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Caspari-senteret begynte å organisere kurs i Haifa for russisk-talende shabbatskolelærere i 2011. Vår primære
målsetting var å tilby opplæring til lærere fra nordre del av Israel, og russisk språk ble valgt på grunn av at det var så
mange russisk-talende menigheter i området. Hva ser vi nå sju år senere?
For det første konstanterer vi at tallet på menigheter som sender sine lærere til kursene våre er doblet. For det andre
fortsetter tallet på deltakere å vokse. For det tredje – og etter min mening det mest interessante – for tredje år på rad
har Haifa-kurset tiltrukket seg lærere også fra andre byer i Israel. Vi kan trygt si at dersom vi hadde kunnet tilby
transport til og fra, så kunne vi hatt enda flere deltakere. Det åttende kurset vårt fant sted den 16. februar, og denne
gangen hadde vi invitert ikke bare lærere, men også foreldre.
Noe av forberedelsen til et kurs består i å skaffe seg oversikt over deltakerne. Vi vil gjerne hjelpe dem, om mulig,
med det som de har mest bruk for i sitt arbeid. Etter å ha sett på oversikten dette året, bestemte vi oss for at årets tema
måtte bli arbeid blant tenåringer. De av oss som selv har tenåringer i familien, eller som arbeider med tenåringer,
kjenner godt til de spesielle utfordringene som nettopp gjelder denne aldersgruppen. Dette viser seg både i
undervisningen og i samværet med dem. Det ser ut til at det aldri kan bli for mange kurs om tenåringsarbeid!
Vi takker Gud for at det i dag innen Israels lille messianske samfunn finnes en bredde av profesjonelle folk fra en
rekke områder som er villige til å dele sin kunnskap og erfaring. Hovedtaleren på årets kurs var både familierådgiver
og pastor i en lokal messiansk menighet. Han underviste om mange av årsakene til mangel på god kommunikasjon
mellom foreldre og tenåringer og om kilder til konflikt, og om hvordan disse kan
unngås eller løses. Rollespill ble benyttet for å illustrere situasjoner som vi møter
i virkelighetens verden. Foredragsholderen var en erfaren menighetsleder som
ofte møter troende som strever med problemer, og han ga tilhørerne gode
redskaper til hvordan man på rett vis kan møte konfliktsituasjoner.
Skriften sier: «Gi akt på deg selv og på læren. Fortsett med det! For gjør du det,
skal du frelse både deg selv og dem som hører deg» (1 Tim 4,16).
Foredragsholderen anbefalte foreldre og lærere å rydde opp i eget liv først. «La
det bli en vane å bruke Bibelens anbefalinger for liv og vandel, så skal dere se gode resultater i arbeid med andre
også», sa han. Dette var en nyttig påminnelse til oss alle.
Da vi snakket med deltakerne etter kursets slutt, og da vi etterpå gikk gjennom de skriflige tilbakemeldingene,
oppdaget vi at responsen var overveldende positiv: «Dette var et veldig praktisk kurs! Vi arbeidet oss virkelig
gjennom alle emnene! Slik vil vi gjerne studere andre emner også»!
Det er alltid en stor glede når vårt arbeide er til velsignelse. Men jeg vet at vi ikke kan ta all æren for det alene.
Kursene våre i Haifa hadde det ikke vært mulig å gjennomføre uten Shavei Tzion -menigheten, den lokale messianske
menigheten som er vertskap for oss. Vi føler oss veldig hjemme i denne Haifa-menigheten, og vi er dem stor takk
skyldig. Slikt samarbeid mellom menigheter og medarbeidere er en styrking av det troende fellesskapet i Israel.

Bønne-emner

Vær med og be:

• For intervjuene som pågår i forbindelse med «Facts & Myths».
• Om flere deltakere til kurset «Discovering Jewish in his Jewish Context».
• For filmopptakene til Alef disippelopplegg.
• Om Guds ledelse når vi skal velge voluntører for neste år.

Hvor mange messianske jøder bor
Jennifer Nataf
i Israel i dag?
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Avhengig av hvem man spør, vil svaret være et anslag mellom 10.000 og 30.000 messianske
Jesus-troende som bor i Israel i dag. Og disse romslige anslagene gjør ikke forsøk på å svare på andre
viktige spørsmål, som for eksempel:

Hvor mange av disse er innfødte israelere/immigranter/utlendinger?
Hvor mange er jøder eller gift med jøder?
Hva er det de tror, mer nøyaktig?

I 1999 ga Caspari-senteret ut en banebrytende undersøkelse, som ble kalt
«Fakta og myter om den messianske bevegelsen i Israel». Dette
omfattende prosjektet kartla de messianske menighetene og husgruppene i Israel for å finne ut hvordan
menighetene var blitt etablert, hva hver av dem trodde på, hvem som var med, og mange andre
interessante detaljer. Fortsatt er dette den eneste undersøkelsen til dags dato som kan skaffe noen
pålitelig og omfattende informasjon om den messianske bevegelsen i Israel i dag.
Tjue år senere er det på høy tid å revidere denne boka. Vi vet at den messianske bevegelsen har vokst
de to siste ti-årene, men vi har ingen data som fortelle hvor mye, og heller ikke hva som ligger i denne
veksten. Som resultat av dette, har vi ingen god tilnærmingsmåte til å finne ut hva det messianske
fellesskapet i Israel trenger nå eller i fremtiden.
Innsamling av nye data vil hjelpe oss til å identifisere menighetenes behov. Det vil hjelpe nykommere
og nye troende til å finne menigheter, og hjelpe menigheter til å få kontakt med hverandre – særlig de
som befinner seg i periferien. Undersøkelsen vil også gi en oversikt over spekteret av teologisk innhold
i Jesus-troen her i landet. Det vil hjelpe oss til å imøtegå løgner som spres av anti-misjonsaktivistene.
Undersøkelsen vil også informere folk over hele verden som vil be for de messianske menighetene,
særlig for dem som møter forfølgelse.
Dette lenge etterlengtede prosjektet er nå endelig i gang! De siste månedene har David Serner holdt på
å intervjue etiopiske pastorer i Israel, og Alec Goldberg har intervjuet pastorer i russisk-talende
menigheter. Slik som i den første boka, stiller vi mange forskjellige spørsmål om menighetens
teologiske karakter, om jødiske/kristne tradisjoner, om menighetens demografiske sammensetning mm.
Vi har allerede møtt noen utfordringer. Noen pastorer er skeptiske til å gi slike opplysninger fordi de er
redde for å komme i offentlighetens lys. Frykten er spesielt rettet mot anti-misjonsorganisajonene, som
er kjent for til tider stygg forfølgelse av så vel menigheter som enkelt-troende. Denne frykten var også
en av de store utfordringene med den første boka – selv om vi iløpet av de siste tjue årene har sett at
frykten har avtatt og at frimodigheten har vokst.
Slike forskningsprosjekter er særdeles krevende når det gjelder tidsbruk og kostnader. Derfor spør vi
om noen kunne tenke deg å være med og støtte dette prosjektet økonomisk? Vi setter selvsagt også pris
på all forbønn når vi samler og bearbeider dette viktige informasjonsmateriale om den messianske
bevegelsen – i landet der det hele startet.
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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”)

