
Tämä uutiskirjeemme on omistettu Israelissa tehtävälle nuorisotyölle. Aloitamme 
esittelemällä teille Caspari-keskuksen hyvän ystävän ja kokeneen nuorisotyöntekijän,        
Joel Goldbergin, joka on Netivah-nimisen nuorisotyötä tekevän järjestön perustaja ja 
johtaja.

Mikä veti sinut mukaan nuorisotyöhön?
Ymmärsin nuorisotyön tärkeyden ollessani itse vielä teini-ikäinen ja nähdessäni ystävieni 
        luopuvan uskosta. Ajattelin, että heidän hyväkseen olisi pitänyt tehdä paljon 

enemmän. Niinpä sitten, kun en itse ollut enää niin kovin nuori, lähdin mukaan 
työhön nuorten parissa. Kymmenisen vuotta sitten aloin tehdä työtä päätoimisesti. 
Perustin Netivah-keskuksen vuonna 2005 järjestämään kansallisia nuorisokonfe- 

§ rensseja ja rohkaisemaan nuorisotyöntekijöitä seurakunnissa. Kolme 
vuotta sitten toimintamme laajeni ja aloimme järjestää kansallisia 
konferensseja armeijassa oleville nuorille ja valmistavia kursseja 
sinne meneville.

Miten kuvailisit sen työn tarvetta, jossa Netivah on mukana?
Nuoret tarvitsevat yhteisöllisyyttä, tunnetta, että he kuuluvat                              

samanmielisten ihmisten joukkoon. Nuoret tarvitsevat rohkaisua, heidän                           
pitää saada tietää, etteivät he ole yksin. Tämä on äärimmäisen tärkeää                                      
heidän minäkuvansa kehityksen ja muotoutumisen kannalta. Haluamme tarjota 

nuorille ryhmän, joka tukee heitä ja johon he voivat kuulua. Jos me emme 
mahdollista nuorille tällaista sosiaalista verkostoa, he etsivät sellaisen itse muualta.

Nuorten ryhmät eri seurakunnista ympäri Israelia tulevat Netivah'n 
konferensseihin nuorisotyöntekijöidensä kanssa oppimaan Jumalan sanaa  

ja saamaan unohtumattomia uusia kokemuksia. Mielestämme nuorisotyön tulee alkaa ja 
päättyä paikallisseurakunnassa. Haluamme rohkaista paikallisseurakuntia nuorisonsa pai-
mentamisessa. Siispä nuorisokonferenssien lisäksi järjestämme koulutuskursseja nuoriso-
ohjaajille. Minä myös vierailen seurakunnissa puhumassa vanhemmille ja nuorisotyötä 
tekeville nuorten tarpeista.

Mitkä ovat nuorisotyön erityishaasteet Israelissa?
Israelissa uskovat nuoret ovat melko eristyksissä. Ei ole harvinaista, että messiaaninen nuori 
on koulunsa ainoa uskova. Täkäläiset seurakunnat ovat pieniä ja niissä on suhteellisen vähän 
nuoria. Useimmilla seurakunnilla ei ole varaa palkata kokopäivätoimista nuoriso-ohjaajaa. 
Monet nuorisotyöntekijät ovat nuoria, kouluttamattomia lyhytaikaisia vapaaehtoistyön-
tekijöitä, jotka itsekin vielä miettivät, mitä elämässään aikovat tehdä. On olemassa myös 
monia kulttuurisia haasteita. Monilla uusilla maahanmuuttajaperheillä on suuria taloudel-
lisia haasteita eivätkä kiireiset vanhemmat ehdi antaa nuorilleen sitä huomiota, jota he 
tarvitsevat. Maantieteellisesti on haaste koota eri puolilla maata asuvat nuoret yhteen.
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Mikä on palkitsevinta työssäsi?

Suurinta iloa tuottaa se, kun nuori aikuinen, joka itse on 

käynyt nuorisokonferensseissamme, soittaa ja kysyy,  millä tavalla hän 

voi auttaa seuraavan konferenssin järjestelyissä!  Iloitsen nähdessäni 

heidän seuraavan Jeesusta valmiina 

osallistumaan innolla työhön 

seuraavan sukupolven parissa.

Jennifer Nataf

Universaali tosiasia on, että yksi teini-iän tärkeimmistä ja haasteellisimmista tehtävistä on oppia sopeutumaan ikätoverien 

joukkoon. Israelilaisten messiaanisten nuorten kohdalla haasteellisuutta lisää se, että keskiverto israelilainen teini-ikäinen ei 

tiedä paljoakaan tai tuskin mitään messiaanisesta uskosta. Israelilaiset nuoret ovat tietoisia kristinuskon olemassaolosta 

aivan kuten muidenkin suurten uskontojen. Kuitenkin useimmalle heistä, samoin kuin suurimmalle osalle Israelin väestöstä, 

ajatus Jeesukseen uskovasta juutalaisesta on vieras. Uskonsa paljastaminen muille voi tuntua messiaanisesta nuoresta jopa 

pelottavalta. Jotkut messiaaniset nuoret ovat riittävän rohkeita kertomaan uskostaan läheisille ystäville, luokkatovereille ja 

opettajille. Monet kuitenkin pelkäävät mahdollisia sosiaalisia seurauksia ja ryhmän ulkopuolelle joutumista niin paljon, että 

salaavat uskonsa. Tällaiset nuoret joutuvat selittelemään uskonsa myötä omaksumiaan arvoja ja elämään jatkuvassa 

”paljastumisen” pelossa.

Jokin aika sitten Caspari-keskus järjesti yhteistyössä NerJah ('Jumalan kynttilä') -nimisen jerusalemilaisen nuorisotyötä teke-

vän järjestön kanssa tapaamisen nuorille, 12–18 -vuotiaille tytöille. Kuka minä olen?  -otsikolla järjestetyn seminaarin tavoit-

teena oli tuoda esiin valheita, joita maailma syöttää minäkuvastamme ja arvostamme. Näiden sijaan halusimme keskittyä 

identiteettiimme Jumalassa. Mainostajat kertovat nuorille, etteivät nämä ole riittävän hyviä, viehättäviä ja suosittuja ilman 

tiettyjä tuotteita. Televisio-ohjelmat ja elokuvat opettavat usein, että on mahdollista saada mitä haluaa, kunhan tekee 

kompromissin Jumalan asettamien arvojen kanssa ja jättää huomioimatta näiden tekojen tuhoisat seuraukset. Kaikkialla  

esiin vyöryvät mielikuvat täydellisestä, saavuttamattomasta kauneudesta ovat erityisen vahingollisia nuorille tytöille, jotka 

yrittävät sopeutua muiden joukkoon, omaan kehoonsa ja minäkuvaansa.

Yhdessä tyttöjen kanssa tutkimme suositun israelilaisen vaatemerkin tv-mainoksen

 viestiä. Vertailimme mainoksissa käytettyjä manipuloituja kuvia ennen ja  jälkeen 

kuvakäsittelyn. Keskustelimme valheista, joita maailma yrittää meille syöttää ja 

katsoimme itseämme Jumalan sanan linssin läpi.

Tämä maailma lähettää viestiään taukoamatta, 24/7. Uskovina meidän tulee vastata 

tähän viestiin Jumalan sanan pohjalta, esim. Laulujen laulun (4:7) sanoin: 

”Rakkaani, kaikki sinussa on kaunista, sinä olet täydellinen!” tai Ef. 2:10: 

”Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen 

toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään 

Jumala on meidät tarkoittanut.” Emme voi 

lähteä pois tästä maailmasta, emmekä voi 

välttää sen viestejä. Mutta voimme 

vastustaa niitä Jumalan sanalla 

vakuuttuneina, että Jumala loi 

meidät täydellisesti, että 

olemme kokonaisia hänessä 

ja, että  olemme hänen 

silmissään kauniita.



Caspari-keskuksen tehtävänä on kouluttaa uskovia tekemään hengellistä työtä ja vastata 

Israelin messiaanisen liikkeen keskeisiin tarpeisiin. Teemme tätä työtä monella eri tavalla,

 mm. painattamalla koulutusmateriaalia. Aluksi keskityimme lapsityön tarpeisiin ja julkaisimme 

kirjan lapsityössä mukana oleville sekä eri ikäisille lapsille tarkoitettuja puuha- ja askartelukirjoja. 

Muutama vuosi sitten eräs henkilökuntamme jäsen sai sydämelleen ottaa esille myös nuorityön-

tekijöiden tarpeita. Näin sai alkunsa Casparin Nuorisotyökirja -nimellä kulkenut projekti.

Tämä nuorten parissa työskenteleville tarkoitettu käsikirja julkaistaan muutamaan kuukauden 

sisällä. Kirja sisältää toistakymmentä artikkelia erilaisista nuorisotyön kannalta keskeisistä aiheista. 

Kirjoittajat ovat arvostettuja pastoreita, nuoriso-ohjaajia ja muita työntekijöitä. Tarve tällaiselle kirjalle nousee 

muodollisen teologisen ja hengellisen koulutuksen puutteesta, mikä on, ainakin näihin päiviin asti, ollut tyypillistä 

israelilaisten seurakuntien työntekijöille yleensä ja nuorisotyössä mukana oleville erityisesti. Uskomme, että 

tuottamamme laadukkaan materiaalin kautta voimme olla vaikuttamassa ja siunaamassa tätä tärkeää työtä Israelissa. 

Kirja julkaistaan sekä hepreaksi että venäjäksi ja jokainen seurakunta tulee saamaan oman kappaleensa 

tarvitsemallaan kielellä.

Evankeliointi Israelissa vastapuolen näkökulmasta (ote Caspari-keskuksen Media-katsauksesta)

Yediot Haifa, 4. toukokuu, BeKehila, 3. toukokuu, 2012

Jad LeAchim -järjestö nousi sotajalalle ... viimeisimmän pohjoisessa järjestetyn ”lähetystyökampanjan” tähden: 

”Tämä on kolmas peräkkäinen vuosi, jolloin kristillinen lähetystyölahko 'messiaaniset juutalaiset'  järjestää 

ilkeän lähetyskampanjansa kesän aikana. Kampanja, joita puhkeaa esiin ajoittain ja joiden on suunniteltu 

jatkuvan vuoteen 2013, alkoi tällä viikolla. Suureksi epäonneksemme ensimmäistä kertaa  kampanja sai                  

tilaa myös johtavissa sanomalehdissä, jotka antoivat periksi missionäärien rahoille ja huomiota herättävästi 

julkaisivat koko sivun lähetystyömainoksia kenen tahansa luettavaksi. Samaan aikaan lähetysjärjestön jäsenet 

toimivat aktiivisesti Haifan ja ala-Galilean alueella yrittäen äänekkäästi tuoda ”tämän miehen”- Herra paratkoon 

– tuhansien asukkaiden tietoisuuteen. … Joukko lähetystyöntekijöitä seisoi pääristeyksissä päällään vaatteet, 

jotka julistivat selvää lähetystyösanomaa. He pitelivät julisteita, jotka kertoivat heidän väärää ilosanomaansa. 

Sen mukaan jokaisen ihmisen henkilökohtainen pelastus tulee ”tältä mieheltä” (tukittakoon hänen suunsa).                

He myös kehottivat ohikulkijoita soittamaan tiettyyn puhelinnumeroon kuullakseen lisää.”

Caspari-keskus julkaisee viikottain yhteenvedon israelilaisessa mediassa julkaistuista messiaanista  juutalaisuutta, 
lähetystyötä ja kristinuskoa käsittelevistä artikkeleista. Mediakatsaus on saatavissa sähköpostitse ilmaiseksi 
rekisteröitymällä kotisivuillamme www.caspari.com.

–  messiaanisten nuorten ja Israelissa nuorisotyötä tekevien puolesta.

–  nuorisotyötä käsittelevän kirjan valmistumisen puolesta.

–  yhteyden syntymiseksi Etelä-Israeliin, jotta voisimme 

    palvella alueen sapattikoulun opettajia.

–  kotiryhmien vetäjille tarkoitetun sielunhoitokurssin puolesta,  

    jonka Casparin henkilökunta vetää Haifan teologisessa instituutissa.

–  sinkkutoimintamme kehittämisen puolesta.



Naapurit ja sukulaiset löivät häneen lukuisia leimoja vuosien mittaan: tuhma tyttö, syntinen, 
vaarallinen, heittiö...

Kuullessaan nuo loukkaavat nimittelyt ensimmäistä kertaa, ne polttivat kuin kuuma happo. 
Jo kauan aikaa sitten nuo tuoreet haavat olivat arpeutuneet ja kovettuneet suojaavaksi kuoreksi.

Muiden hänen elämäänsä lyömät loukkaavat merkit eivät olleet ainoa asia, joka oli luonut suoja-
kuorta naisen sielun ympärille. Osa haavoista oli itseaiheutettuja. Sitä mukaa, kun hän oli päättä-
nyt tehdä oman tahtonsa mukaan, joka kerta kun hän oli tehnyt syntiä, hänen kerran niin pehmeä 
sydämensä oli alkanut kovettua.

Ehkä nainen oli tehnyt elämänsä valinnat uskoen, ettei hänellä ole muita vaihtoehtoja. 
Ehkä hän toivoi valintojensa vapauttavan hänet välittämästä muiden mielipiteistä.

Toisin kuin kaikki leimanlyöjät, joihin nainen kuului itsekin, Jeesus kohtasi hänet samarialaisella 
kyläkaivolla tunnistaakseen ja poistaakseen kaikki merkinnät. Täydellisesti rakastaen ja kirurgin 
tarkkuudella Jeesus nimesi naisen synnit voidakseen vapauttaa hänet rikkomuksista ja häpeästä.

Kohdattuaan Jeesuksen nainen jätti vesiruukkunsa voidakseen juosta takaisin kotikyläänsä. Hämmästyneen 
kunnioittavat sanat pulppusivat hänestä: "Tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken mitä olen 
tehnyt! Olisiko hän Messias?" (Joh. 4:29)

Naapurit luulivat jo tietävänsä kuka nainen on. Kuitenkin tuntemattoman lausumat sanat, samat sanat, joita he            
olivat käyttäneet jo vuosia, muuttivat naisen. Naisen riemullisen ilmoituksen takia kyläläiset tungeksivat kaivolle 
tavatakseen Jeesukseen.

Leimat määrittelevät meitä ja usein rajoittavat meitä olemasta sitä, miksi Jumala on meidät kutsunut. Lapsena                    
kuulin perheenjäseniltäni loukkaavia asioita ulkonäöstäni. Juutalaisena ei-juutalaisessa koulussa minuun lyötiin                          
anti-semitistisiä leimoja. Näiden leimojen aiheuttama kipu sai minut tekemään vääriä moraalisia valintoja, joiden 
seurauksena sain osakseni lisää loukkaavia leimoja.

Jeesus tuli elämääni ja yksi kerrallaan poisti lyödyt leimat, aivan kuten hän teki naiselle kaivolla. Saan muistaa                 
jatkuvasti, että Jeesuksen rakkaus minua kohtaan on voimakkaampi kuin yksikään vanha, tiukasti minuun kiinni  
lyöty leima.
 
Minulla on ollut etuoikeus saada toimia usean nuoren naisen ohjaajana ja olen huomannut, että heidän omien 
leimojensa aiheuttama häpeä on yksi suurimmista esteistä hengelliselle kasvulle. Suurimpia lahjoja, joita toiselle              
voi antaa, on kohdata hänet kuten Jeesus kohtasi syntisen naisen. Synnin leimat tunnistetaan ihmisen elämässä             
ja hänelle julistetaan totuuden, armon ja anteeksiantamuksen sanat. Vain Pyhällä Hengellä on valta ja voima irrot-        
taa lyödyt leimat ja vapauttaa meidät.

Hyljeksityn naisen elämästä poistettujen leimojen tuoma vapaus sai aikaan ketjureaktion samarialaisessa kylässä:

Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista uskoivat Jeesukseen kuultuaan naisen todistavan: "Hän kertoi minulle  
kaiken mitä olen tehnyt." Kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä jäämään kaupunkiin, ja hän 
jäikin sinne kahdeksi päiväksi.

  
Yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan, ja he sanoivat naiselle: "Nyt emme enää 
usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman 
pelastaja." (Joh. 4: 39-42)

Olemme saaneet Jeesukselta kunnian julistaa, että vain hänen muuttava rakkautensa ja armonsa on kyllin voimakas 
poistamaan loukkaavat leimat niitä kantavien elämästä. Julistakaamme tätä samalla riemulla kuin nainen kaivolla, 
kun Jeesus oli poistanut hänen merkkinsä ja vapauttanut hänet seuraajakseen!

Michelle van Loon
 

Voit tukea työtämme esirukouksin, vapaaehtoistyöllä tai taloudellisesti esim. 

 Caspari-keskuksen yhteistyöjärjestöjen Kansanlähetyksen, Kylväjän ja  kautta. 

Ota yhteyttä lähimpään yllämainittujen järjestöjen toimipisteeseen.

Lähetysseuran
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