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One for Israel College of the Bible
I förra Shalom över Israel berättade Annelie Enochson från styrelsens resa
till Israel och besöket vid Bibelsällskapet i Israel. Shaloms ordförande P-O
Hermansson fortsätter här och berättar om besöket vid Israel College of
the Bible (ICB) i Netanya.
Under styrelsen resa till Israel i slutet av mars bodde
vi första natten över på Hotell Orit i Netanya. I samma
stad ligger Israel College of the Bible (ICB).
Detta messianska teologiska seminarium är det enda
hebreiskatalande seminariet i Israel, och startade redan
1990. Under 20 års tid bedrevs verksamheten i Jerusalem, men 2010 flyttade man till Netanya, där man numera äger sin fastighet.

ICB bedriver ett omfattande media-arbete. Här får styrelsen
information om verksamheten i deras radiostudio.

Ett i Kristus
ICB har flera hundra elever, messianska judar, arabiska
kristna och även internationella studenter som deltar i
ett internationellt program kallat ”year in Israel”. Studierna bedrivs främst på hebreiska, men delvis på engelska och ryska. ICB är idag ackrediterat så att man kan
ta en Fil. Kand. i teologi, och
”Vi på One for Israel
både Fil. Kand. och Master i
strävar efter att dela ”councelling”, det vill säga
evangeliet om Yeshua själavård och terapi. På ICB
finns idag ett mycket välförMessias (Jesus Kristus) sett bibliotek med både vetenmed israeliska judar
skaplig litteratur inom teologi,
psykologi och själavård, men
och araber”
även allmän kristen litteratur.
Dr. Erez Soref som är född och uppvuxen i Israel och
som leder ICB är doktor i psykologi säger:
– Vi på One for Israel strävar efter att dela evangeliet
om Yeshua Messias (Jesus Kristus) med israeliska judar och araber på hebreiska och arabiska. Vår personal består av både judiska och arabiska israeler, med en
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delad tro att sann fred i Mellanöstern bara kan komma till
stånd under Yeshua (Jesus).
ICB utbildar pastorer och
messianska ledare och sedan ett antal år deltar också
arabiska kristna som elever
men även som lärare och
personal. Detta, menar
Erez Soref, är ett viktigt
steg i försoningen mellan
messianska judar och de
arabiska kristna, och ett
vittnesbörd inför judar
och araber i Israel.

Webb, video och radio
Sedan 2009 bedrivs ett omfattande media-arbete genom projektet One for Israel. Arbetet drivs via högteknologiska kanaler: webbsidor, radio, videofilmer och
social nätverk. De gör främst videointervjuer av hög
kvalitet med judar som vittnar om
hur de kommit till tro på Jesus som ”Moti deltog
Messias. Dessa kortfilmer har blivit på Shaloms
prisbelönade och är oerhört spridda årskonferens
och har setts många miljoner gånger.
2018”
One for Israel som från början var
ett delprojekt är numera mer välkänt än själva seminariet ICB, och även idag den största intäktskällan då

På ICB finns ett mycket välförsett bibliotek med både vetenskaplig litteratur inom teologi, psykologi och själavård, men
även allmän kristen litteratur
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organisationen till stor del lever på
En grupp bedriver ett omfattande evangelisationsprogram riktat till muslimer, både inom och utom Israel. Vi
gåvor och donationer.
träffade de som leder arbetet och blev oerhört imponeMediaevangelisationen
startade
2009 och leds av Etian Bar och Moti
rade av arbetet, deras hängivenhet och entusiasm.
Vaknin. Moti deltog på Shaloms årsMen att stå upp för Jesus som Messias i Israel är inte
konferens 2018, vilket var väldigt inalltid lätt. De möts av motstånd från ortodoxa kretsar,
spirerande. Kortfilmerna görs både på
och särskilt organisationen Yad L´Achim (Stöd till bröhebreiska, riktade mot judar i Israel,
der), en organisation som arbetar mot det som de uppfatmen även på engelska.
tar som missionerande verksamhet, och
”Vi var överens om att
De är av hög kvalitet,
ibland är reaktionerna väldigt starka.
och mycket effektfulla vi som organisation skall
Under styrelsens resa diskuterade
och inspirerande. De
informera om ICB och även vi också Shalom över Israels prioritehebreiska håller mycket
ringar, och var överens om att vi som
hög språklig nivå, både stödja verksamheten som organisation skall informera om ICB
ett av våra projekt.”
stilmässigt och med klasoch även stödja verksamheten som ett
siskt uttal. De hebreiska
av våra projekt.
filmerna hittar man på iGod.co.il och de
P-O Hermansson
engelska lättast på Facebook: /oneforIsrael.

ICB har flera hundra elever, både
messianska judar, arabiska kristna
och även internationella studenter

Sommarens Shalomkonferens 9-11 augusti 2019 på
Hjälmareds Folkhögskola utanför Alingsås

Guds ord och löften står fasta
Talare för konferensen:
• Pingstpredikant och teol. Dr. Göran Lennartsson, Uppsala
• Elidaskepparen Stefan Abrahamsson
• Helena Marmros, styrelsemedlem i Shalom över Israel
• Andreas Johansson, styrelsemedlem i Shalom över Israel
• P-O Hermansson, ordförande i Shalom över Israel
• Heidi Lundberg, sång
Program: Se Shaloms hemsida www.shalom.se eller
beställ från Shaloms expedition, se nedan.
Anmälningsblankett fanns med i Shalom över Israel
nr 4/19. Det går också bra att beställa blanketten
från Shalom över Israels expedition. Den finns också
på Shaloms hemsida tillsammans med övrig information om konferensen.
Anmälan senast xx/x om du önskar boende på Hjälmareds Folkhögskola.

Anmälan senast 30/6 om du ordnar eget boende.
OBS! Absolut sista anmälningsdagen för
deltagande i sabbatsmåltiden är måndagen
den 5 augusti.
Anmälan sker till: Shalom över Israel,
Gröndalsvägen 16, 740 47 Harbo, 073-030 89 94
e-post: info@shalom.se
Se även Shaloms hemsida: www.shalom.se
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