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Värikkäitä naamiaisasuja, iloisia ihmisiä. Kaikki juutalaiset, niin uskonnolliset kuin 

maallistuneetkin, juhlivat purimia. Tämä on ilon juhla: Israelin Jumala pelasti 

kansansa tuholta. Pahalla Haamanilla oli suunnitelma juutalaisten kansan-

murhasta, mutta rohkea juutalainen kuningatar Ester ja hänen viisas setänsä 

Mordokai pelastivat kansansa. Ester käytti kauneuttaan ja viehätysvoimaansa 

saadakseen kuninkaan suosion ja myöntävän vastauksen pyyntöönsä. Ester on 

tarinan sankaritar ja Mordokai puolestaan sankari, joka antaa Esterille hyviä 

neuvoja ja saa tämän toimimaan. Mutta onko tarina purimista ja Esteristä vain 

tarina ihmisistä, jotka toimivat viisaasti ja urhoollisesti? Missä Jumala on?

Esterin kirja on Raamatun ainut kirja, jossa Jumalaa ei mainita 

kertaakaan. Kuitenkin hän on mukana, läsnä ja toimivana. Juutalaisen 

perinteen mukaan Esterin tarinassa Jumala on kätkenyt itsensä. Tämä on 

myös perinteinen selitys purimin naamiaispuvuille. Juhlivat ihmiset 

         piiloutuvat naamioiden taakse samaan tapaan kuin Jumala kätki 

    itsensä Esterin kirjassa. Mutta onko Jumala todella poissa 

  Esterin tarinasta? Hänen nimeään ei ehkä mainita kertaakaan, 

     mutta hän on selvästi läsnä valmistaen kulissien takana näyttämöä 

 sankarittarelle.

Jumala oli luvannut, että hän suojelisi kansaansa.                                               

Varmistaakseen tämän hän oli jo edeltä asettanut Esterin                                                       

ja Mordokain sellaiseen asemaan, josta käsin he pystyivät                                                

pelastamaan juutalaiset. Mordokai selittää tätä Esterille,                                                                          

kun hän pyytää tyttöä menemään kuninkaan eteen (Ester 4:13,14).

Nyt oli Esterin vuoro toimia. Persian lain mukaan jokainen, joka lähestyi kunin-

gasta ilman kutsua, ansaitsi kuoleman. Ester ei voinut etukäteen tietää, kuinka 

kuningas toimisi hänen tapauksessaan. Säästäisikö kuningas hänen henkensä 

vai ei? Ja kuinka kuningas suhtautuisi hänen pyyntöönsä pelastaa juutalaiset 

tuholta? Ester ei lähestynyt kuningasta luottaen omaan kauneuteensa ja viehätys-

voimaansa. Hän pani luottamuksensa Jumalaan. Hän ja hänen palvelusväkensä 

paastosivat ja rukoilivat kolme päivää. Sitten hän jätti itsensä Jumalan käsiin 

sanoen: ”... minä menen kuninkaan tykö, vaikka se on vastoin lakia; ja jos 

tuhoudun, niin tuhoudun.” (Ester 4:16)

Kuningas otti Esterin vastaan ilahtuneena ja antoi hänelle mitä hän pyysi. Persian 

juutalaiset pelastuivat ja paha Haaman tuhottiin. Juutalaiset ympäri maailmaa 

juhlivat edelleen purimia tapahtumien muistoksi. Jumala piti lupauksensa ja 

pelasti kansansa käyttäen ihmisiä, jotka rukoilivat häneltä apua ja johdatusta ja 

olivat valmiita toimimaan silloin, kun oli toiminnan aika. Hän käytti rohkeaa ja 

kaunista Esteriä, joka oli halukas jättämään henkensä Jumalan käsiin ja 

vaarantamaan kaiken pelastaakseen kansansa.



    

    

Tutustuin Caspari-keskukseen kymmenisen vuotta                                                                                                                      

sitten, kun vietin osan kesälomastani siellä vapaa-                                                                                                                 

ehtoistyössä. En välttämättä nimittäisi sitä "rakkaudeksi                                                                                

ensisilmäyksellä", mutta Casparin työnäkyyn oli helppo                                                                                                         

yhtyä ja se tuntui heti omalta. Olin jo sitä ennen tutus-                                                                                                                                

tunut Israeliin eri tavoin: viettänyt aikaa kibbutsilla,                                                                                                    

matkustellut ympäri maata ja osallistunut arkeologisiin                                                                                          

kaivauksiin. Nyt halusin olla tukemassa erityisesti Kris-                                                                                                   

tuksen ruumista Israelissa, ja Casparin työhön osallis-                                                                                                                        

tuminen tuntui olevan erinomainen väylä tehdä näin.

Opettajana uskon vahvasti koulutuksen merkitykseen ja minun oli helppo sitoutua Caspari-keskuksen 

tavoitteisiin. Käytännölliset ja hallinnolliset taitoni ja kokemukseni auttoivat minua toimiston hoitamisessa ja 

vapaaehtoisten ohjaamisessa. Taaksepäin katsoessani voin tyytyväisenä todeta, että Casparin henkilökunta, 

yhteistyökumppanit ja työn tukijat ovat palvelleet Messiaan ruumista Israelissa ja ulkomailla hedelmällisellä 

tavalla. Olen hyvin kiitollinen näiden vuosien aikana saamastani ammatillisesta kokemuksesta. On ollut upeaa 

saada olla mukana toiminnassa, jossa ihmiset eri maista, taustoista ja elämäntilanteista liittyvät yhteen 

tuodakseen takaisin Jumalan valitulle kansalle niitä hengellisiä siunauksia, joita ovat itse heidän kauttaan 

saaneet.

Ensimmäisen vapaaehtoisjaksoni jälkeen minua pyydettiin kirjoittamaan kokemuksistani Caspari-keskuksen 

uutiskirjeeseen. Artikkeli oli otsikoitu "Tulit siis takaisin elävänä!" viitaten tavallisimpaan kommenttiin, jonka 

sain palattuani Suomeen "vaaralliselta sotavyöhykkeeltä" – kuten  monet ajattelevat Israelista. Valitsin saman 

otsikon nytkin ikään kuin yhteenvetona ja kiteytyksenä ajasta, jonka olen viettänyt Israelissa. Olen yhä elossa 

kaikkien näiden vuosien jälkeen ja monella tapaa tunnen olevani enemmän elossa kuin aiemmin! Näiden 

vuosien aikana Jumala on ravistellut maailmaani monella tavalla. Menetin isäni, sydämeni särkyi ja jouduin 

kohtaamaan  totuuden itsestäni epätäydellisenä ihmisenä. Koin Israelissa myös hienoja hetkiä ja tapasin 

upeita ihmisiä, mutta merkittävimmät kokemukset kävin läpi kaikkein pimeimpien hetkien ja syvimpien surujen 

keskellä. Noina aikoina Jumala paljasti kasvonsa ja armonsa minulle uudella ja hyvin henkilökohtaisella 

tavalla. Samalla kun hän riisui pois pelkojani ja luulojani, hän rakkaudellisesti opetti minua ymmärtämään ja 

luottamaan siihen että hän, joka on minussa, on suurempi kuin se, joka on maailmassa (1. Joh.4:4).  

Myös Raamattu on tullut elävämmäksi ja luen sitä nyt eri tavalla. Teologiset näkemykseni tai tärkeimmät arvoni 

eivät ole muuttuneet, mutta tänä päivänä otan Jumalan sanan enemmän tai vähemmän kirjaimellisesti, 

erityisesti silloin kun se puhuu Israelista ja sen tulevaisuudesta. Kasvoin hengellisissä piireissä, joissa opin 

luottamaan Raamattuun ja ottamaan Jumalan sanan vakavasti. Tähän kuului myös se, että Jumalan valittu 

kansa on yhä valittu, ja että lupaukset Israelille ja juutalaisille eivät ole symbolisia vaan historiallisia. En ole 

innostunut käyttämään aikaani eskatologisiin ennustuksiin, mutta täynnä iloista uteliaisuutta odotan mitä 

tulevaisuus tuo mukanaan Israelille ja miten Jumala täyttää lupauksensa kansansa pelastuksesta. 

Osallistuminen työhön juutalaisen kansan keskuudessa antaa meille aitiopaikan seurata läheltä Jumalan 

uskollisuutta kansaansa ja kaikkia kansoja kohtaan – eikä vain seurata vaan ottaa osaa hänen 

suunnitelmaansa. Mikä etuoikeus ja armo!

Hanna Lindberg

Toimittuaan useita vuosia projektikoordinaattorina Caspari-keskuksessa 

Hanna jatkaa Ev.lut. lähetysyhdistys Kylväjän kotimaantyössä. Kylväjä on 

yksi Caspari-keskuksen yhteistyöjärjestöistä.

Voit tukea työtämme esirukouksin, vapaaehtoistyöllä tai taloudellisesti esim. Caspari-keskuksen yhteistyöjärjestöjen 

Kansanlähetyksen ja Kylväjän kautta. Ota yhteyttä lähimpään edellämainittujen järjestöjen toimipisteeseen.



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.
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Arabikristittyjen yhteisö
, 9. helmikuuta 2014

Jacky Khoury kirjoittaa artikkelinsa reaktiona tilanteeseen, jossa armeijaan liittyvien arabikristittyjen määrä  jatkuvasti kasvaa. 

Tällä hetkellä Israelin armeijassa palvelee yli 300 kristittyä arabia. Vuoden 2013 loppupuoliskolla 84 uutta alokasta liittyi 

armeijaan – hämmästyttävä luku, kun ottaa huomioon, että aikaisempina vuosina vastaavaan määrään kului aikaa 18 

kuukautta. Tämän lisäksi noin 400 kristittyä arabinaista osallistuu vapaaehtoisesti siviilipalvelukseen.

Tämän voimistuvan trendin kannattajat johtajanaan Isä Gabriel Nadaf ortodoksikirkosta pitävät Lähi-idässä tapahtuvia asioita 

kuten ”Egyptin kirkkoihin kohdistuneita hyökkäyksiä ja pappien surmaamisia Syyriassa” osoituksena siitä, että ”arabimaail-

maan ei voi luottaa, ja siksi integroituminen Israelin yhteiskuntaan on paras suoja kristityille arabeille”. 

 

Ne, jotka vastustavat Isä Nadafin aloitetta ”sanovat, että tämä näkökulma palvelee pääasiassa oikeiston siionistisia intressejä 

ja on yksi muoto valtion 'hajota ja hallitse' –politiikkaa, jota sovelletaan Israelin palestiinalaisyhteisöön – druuseihin, muslimei-

hin ja kristittyihin.” Vastustajat ottavat esiin myös Israelin toimet kristittyä vähemmistöä kohtaan vuonna 1948 kysyen: ”Onko 

valtio tai mikään Israelin hallituksista yrittänyt korjata suhdetta kristittyjen yhteisöön tai arabeihin yleensä? Mitä he sanovat 

Iqritin ja Biramin kylien siirretyille asukkaille, jotka vuodesta 1948 ovat odottaneet, että hallitus täyttäisi lupauksensa ja antaisi 

heidän palata takaisin koteihinsa?”

 

Katolinen kirkko Israelissa antoi äskettäin lausunnon, jossa se tuomitsee aloitteen. Armeijaan liittyminen vain rohkaisee arabi-

nuoria päätymään ”Israelin yhteiskunnan siionistiseen sulatusuuniin,” jonka tavoitteena on ”luoda yksi kansallinen, siionistinen 

narratiivi.” Tämä puolestaan ”johtaa palestiinalais-arabi-identiteetin kadottamiseen.”

Khoury päättää artikkelinsa siteeraamalla kapteeni Shadi Halulia, kristittyä arabia, joka palveli laskuvarjojääkäreissä ”ja on 

Biramin karkotettujen asukkaiden jälkeläinen.” Halul sanoo: ”Elän sen oletuksen pohjalta, että minulla ei ole muuta kotimaata, 

ja siksi minun tulee toimia saadakseni täydet oikeudet. ... Jos me jatkamme arabi- ja palestiinalaisnationalismin puolesta 

huutamista, mikään ei muutu.”

Haaretz



Michelle Van Loon

 

“Oikaiskaa siis hervonneet kätenne ja halvaantuneet 
polvenne. Kulkekaa suoria polkuja, jottei ontuva jalka 
menisi sijoiltaan vaan pikemminkin parantuisi.” 
(Hepr. 12:12-13)

Joitakin vuosia sitten olin puolisoni kanssa Jerusalemissa 
Caspari-keskuksen hallituksen kokouksessa. Kävellessämme 
Vanhassa kaupungissa jalkani lipsahti vanhalla katukiveyksellä 
ja nilkkani vääntyi pelottavalla tavalla. Hetkessä nivel turposi 
pienen melonin kokoiseksi.

Vaikka oloni oli varsin epämukava kovan venähdyksen takia, haastavin 
osuus kokemusta oli keskittyä katsomaan eteeni maahan kun nilkutin ympäri 
Jerusalemia. En halunnut menettää mitään mitä ympärilläni tapahtui, mutta minun 
oli pakko katsoa alaspäin,  jotta saatoin nähdä jokaisen ottamani askeleen. Kävelyni 
oli kovin horjuvaa, ja vain tuijottamalla maahan löysin tasaisen reitin eikä nilkkani kärsinyt enempää vahinkoa.

Markuksen evankeliumin alkusanoissa kuvataan Johannes Kastajan tehtävää edelläkävijänä siteeraamalla Jesajan 
kohtaa 40:3: “Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Ääni huutaa autiomaassa: 
'Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut!” (Mk.1:2-3).  Erään raamatunselittäjän mukaan polkujen 
raivaamisella tarkoitetaan sitä, että ihminen tekee omassa elämässään Jumalalle tilaa toteuttaa tahtonsa hänessä 
ja hänen kauttaan.

Jumala käytti Johannes Kastajaa herättelemään tähän niitä ihmisiä, jotka joukoittain riensivät Juudean erämaahan 
kuulemaan hänen saarnaansa. Hän kutsui lähinnä juutalaisia kääntymään synneistään ja sitoutumaan 
henkilökohtaisesti liittosuhteeseen, jonka Jumala oli tehnyt kansansa kanssa satoja vuosia aikaisemmin. Johannes 
pyysi kansaa vahvistamaan sitoumuksensa polkujen tasoittamiseen ottamalla kasteen Jordanissa.

Kirjailija Lois Tverberg sanoo tästä Johanneksen tienraivaustehtävästä näin:

Johanneksen toiminta valmisti ihmisiä Jeesuksen palvelutyöhön ja kutsui heitä tulemaan sisään Jumalan 
valtakuntaan.  Jeesus selitti, että Johanneksen saarnaama Jumalan valtakunta oli myös hänen 
valtakuntansa, koska hän oli kuningasten kuningas, Messias, jonka Jumala oli lähettänyt.

Jeesus puhui siemenestä, joka putoaa hyvään tai huonoon maahan, kalliolle tai orjantappuroiden sekaan. 
Tämä kuvaa ihmisten sydämiä ja sitä, kuinka he vastaanottavat Jumalan sanan. Johannes oli valmistellut 
tietä kyntäen ja tasoittaen karkeaa maata ja tehnyt ihmiset valmiiksi katumaan, kääntymään ja hyväksymään 
Jeesuksen sovituksen synneistään.

Johanneksen kuulijat olivat synnin ja erilaisten kompromissien sitomia. Jokainen ontuva askel kivisellä matkalla 
erämaahan Johanneksen luo oli hänen kuulijoilleen tapa tasoittaa polkuja omille “hervonneille käsilleen ja 
halvaantuneille polvilleen.” Heidän katumuksensa ja kasteensa teki Jeesuksen, Jumalan Pojan kautta tietä  
Jumalan työlle heissä ja heidän välityksellään. Minä elin todeksi hyvän uutisen uudella tavalla tuon Jerusalemin 
matkan aikana. Messias ei ainoastaan kutsu meitä tekemään tasaisia polkuja, hän kävelee meidän kanssamme. 
Myös silloin kun onnumme.

 

 toukokuussa pidettävän sapattikouluseminaarin puolesta.

 arabikristittyjen sotilaiden turvallisuuden puolesta Israelin armeijassa.

 että antisemitismi vähenisi maailmanlaajassa kirkossa.

 että islamin valta Lähi-idässä murtuisi.
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