
 

        Caspari-keskus vietti tänä vuonna 30-

        juhlaansa. Kaikkina näinä vuosina, alkaen 

pienestä huoneistosta French Hilliltä aina tähän päivään asti, 

työnäky on pysynyt samana: vahvistaa Jeesukseen (Jeshuaan) 

uskovien yhteisöä Israelissa. Jo 30 vuotta olemme tarjonneet 

opintomateriaalia ja koulutusohjelmia, joiden avulla paikalliset 

seurakunnat voivat ohjata uskovien seuraavaa sukupolvea 

kasvamaan uskossaan, todistamaan ja palvelemaan.

Caspari-keskus juhli vuosipäivää marraskuun 15. päivänä, jolloin 

oli kulunut tasan 30 vuotta siitä, kun keskus avattiin vuonna 1982. 

Satakunta henkeä saapui seuraamaan juhlakirjan julkistamista ja 

kuuntelemaan kirjan teemaan liittyviä luentoja.

Tällaisessa tilanteessa on luontevaa luoda katsaus työhön ja 

tunnistaa niitä tekijöitä, jotka ovat muovanneet 

työtä aiemmin, jotka edelleen määrittävät 

Casparia ja tulevat tulevaisuudessakin 

ohjaamaan toimintaamme.

     Ensimmäinen määrittävä tekijä on, että 

   ajattelemme Raamatun ja historian akatee- 

                   misen tutkimuksen ja opettamisen kulkevan käsi 

        kädessä evankelioimiskutsumuksen ja seurakunnan 

                rakentamisen kanssa. 

Keskus on nimetty saksanjuutalaisen Carl Paul Casparin kunniaksi, joka tuli 

elävään uskoon Jeesukseen/Jeshuaan ja kastettiin vuonna 1838. Hän toimi Vanhan 

testamentin professorina Oslossa ja palveli Norjan Israelin lähetyksen puheenjohtajana 

vuodesta 1866 aina kuolemaansa asti vuoteen 1892. Kuolemansa jälkeen häntä kuvattiin 

”rakastettavaksi tiedemieheksi, nöyräksi kristityksi ja todelliseksi israelilaiseksi, jossa ei 

ole vilppiä”. Vaikka hän oli kansainvälisesti tunnettu tieteellisestä tutkimuksestaan, hänen 

sydäntään lähellä oli tavoittaa ihmisiä evankeliumilla, erityisesti oman kansansa jäseniä. 

Uskomme, että keskittymisemme sekä akateemiseen tutkimukseen että ulospäin suuntau-

tuvaan työhön on meidän puoleltamme sopiva kunnianosoitus Casparin muistolle.

Toinen Caspari-keskuksen tuntomerkeistä on, että kurssiemme ja julkaisujemme kautta  

tarjoamme kohtauspaikan, jossa uskovat voivat kuunnella toisiaan ja keskustella aiheista, 

jotka ovat tärkeitä kasvaessamme yksilöinä ja yhteisönä. Olemme mukana messiaanista 

teologiaa rakentavassa vuoropuhelussa, joka nostaa esiin uusia ja mielenkiintoisia näkö-

kulmia. Tätä tehtäväämme toteutamme myös osallistumalla sovinnonrakennustyöhön 

messiaanisten juutalaisten ja palestiinalaiskristittyjen välillä.
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Kolmas Casparia luonnehtiva tekijä on kumppanuus. Lukemattomat yksilöt, lähetysjärjestöt, kirkot ja organisaatiot, sekä 

kansainväliset että paikalliset, mahdollistavat työmme Israelissa. On mahtavaa tietää, että ympäri maailmaa ymmärretään 

Casparin työnäky, ja lukemattomat ihmiset tukevat meitä rukouksin, taloudellisesti ja vapaaehtoistyötä tehden.

Casparin kenties kaikkein tärkein tuntomerkki on se, että olemme osa hengellistä liikettä ja  laajempaa kokonaisuutta. 

On etuoikeus saada tehdä työtä yhdessä seurakuntien ja järjestöjen kanssa Kristuksen ruumiin rakentamiseksi Israelissa. 

Kouluttaessamme opettajia ja lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä ja toimiessamme maahanmuuttajaseurakuntien tukena, olemme 

mukana siinä työssä mitä Jumala tekee kansansa parissa tämän päivän Israelissa. Messiaanisen liikkeen kasvu viimeisen    

30 vuoden aikana on vahva todistus Jumalan uskollisuudesta kansaansa kohtaan.

Vuonna 1982 Caspari-keskuksen vihkimysjumalanpalvelukseen kokoontuneet lauloivat:

” Suuri on, Herrani, uskollisuutesi, Aamuisin uusi sun armosi on. 

Mitä mä tarvitsen, Sulta ain saan sen. Uskollisuutesi on loputon.”

On mahdotonta tietää mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tapahtuipa mitä tahansa, tiedämme, 

että Jumala on uskollinen sekä meidän työtämme että seurakuntaansa kohtaan tässä maassa. 

Toivomme, että rukoilet ja tuet työtämme tulevinakin vuosina. Silloin voimme kantaa lisää hedelmää, jota Jumala saa aikaan.

Juhlistaakseen 30-vuotista taivaltaan Caspari-keskus on julkaissut juhlakirjan 

nimeltä Chosen to Follow (Valittu seuraamaan).

Keskuksen avajaisissa 15.11.1982 Ronald Lewis piti luennon aiheesta ”Matkalla kohti heprealais-kristillistä teologiaa”. 

Marraskuun 15. päivä 2012 Caspari-keskus juhli vuosipäivää julkistamalla uuden kirjan luentojen myötä. Kirjan ja luentojen 

otsikot olivat hyvin pitkälti samoja kuin 30 vuotta sitten. Nykyään tosin puhutaan messiaanisesta juutalaisesta teologiasta, 

mutta tosiasia on, että sama matka jatkuu edelleen.

Chosen to Follow on 15 artikkelin kokoelmateos, jonka ovat kirjoittaneet messiaaniset ja kristityt johtajat ja tiedemiehet ympäri 

maailmaa. Teoksen on toimittanut Caspari-keskuksen henkilökunta. Kirja käsittelee meneillään olevaa messiaanisen teologian 

ja identiteetin muodostumista useista näkökulmista. Millaisessa vuorovaikutuksessa messiaaninen liike on kirkon ja juutalaisen 

yhteisön kanssa? Mikä asema tooralla on messiaanisten uskovien elämässä ja hartaudenharjoituksessa? Mikä rooli liikkeellä 

on israelilaisessa yhteiskunnassa ja juutalaisen kansan ja koko maailman evankelioinnissa?

Tärkeä osa Casparin työtä on mahdollistaa ja rohkaista teologista keskustelua. Tavoitteena on antaa uskoville keinoja kohdata 

tulevaisuuden mukanaan tuomat haasteet, sekä haastaa kirkkoja eri puolilla maailmaa opiskelemaan uskomme juutalaisia 

juuria ja osallistumaan juutalaistyöhön. Toivomme, että uusi kirja auttaisi osaltaan näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Kaikki 15 artikkelin kirjoittajaa tulevat erilaisista taustoista.  Jokaisella on oma tyylinsä ja omat mielipiteensä, joista osa saattaa 

tuntua haasteellisilta tai jopa provokatiivisilta. Voidaksemme  todella  yhdessä tehdä työtä tärkeiden kysymysten parissa, 

meidän pitää kuunnella laajalla rintamalla erilaisia näkemyksiä. Kolme ”ääntä” ja näkökulmaa tuli esille Casparin 30-

vuotisjuhlassa, kun David Zadok, Lisa Loden ja Richard Harvey luennoivat oman artikkelinsa pohjalta.

Toiveemme on, että Jeesukseen uskovien juutalaisten liike jatkaa kasvamistaan Israelissa ja ympäri maailmaa samalla tavalla, 

kuin se on tehnyt Casparin 30-vuotisen olemassaolon aikana. Rukoilemme, että sekä tämän kirjan 

kuin myös Caspari-keskuksen muun työn kautta voimme tukea ja vahvistaa messiaanista liikettä 

tulevina vuosina. Näin se voi olla yhä suuremmaksi siunaukseksi kristilliselle kirkolle, juutalaiselle 

kansalle ja lopulta kaikille maailman kansoille.

Chosen to Follow -kirja on julkaistu englannin kielellä. Hepreankielinen käännös valmistuu 

vuonna 2013.

Lisätietoja kirjasta ja miten hankkia se itselleen löytyy kotisivuiltamme www.caspari.com

Knut Høyland



  Sanna Erelä

The Jerusalem Post Kochav Yizrael,, 24.10.2012;  05.10.2012

Jerusalem Post (24.10.) raportoi Jerusalemissa, Narkis-kadun seurakunnassa järjestetystä tukitapahtumasta. Rakennus on 

yksi lukuisista kirkoista, joita on vahingoitettu viime vuoden aikana. Kirkko kutsui paikalle edustajia ulko- ja sisäministeriöistä 

sekä kaupunginhallituksen jäseniä ja läheisten synagogien rabbeja. Tilaisuuden tarkoituksena oli ”painostaa viranomaisia 

löytämään ja pidättämään tällaisiin tekoihin syyllistyneet vandaalit”. Pastori Chuck Kopp sanoi: ”Teimme täysin selväksi, että 

emme kanna kaunaa tai etsi kostoa. Koemme kuitenkin, että yhteiskunnallisen järjestyksen tähden viranomaisten tulee toimia 

tässä tilanteessa.”

Mielipidekirjoituksessaan Kochav Yizrael -lehdessä (05.10.) Eddie Gal otti esille saman asian. ”Mitä nämä tuholaiset 

kuvittelevat saavuttavansa, ja miten se edistäisi heidän asiaansa paikallisesti ja kansainvälisesti?” Gal ei osaa kuvitella yhtään 

hyvää syytä hyökkäyksille, ja hänen suuttumuksensa on käsinkosketeltava, kun hän kysyy: ”Mitä ihmettä me nyt haluamme 

Jeesuksesta? Miksi maalata kirkkojen ja luostareiden seiniin loukkaavia kuvia ja tekstejä, joilla ei ole mitään yhteyttä 

todellisuuteen? Eikö katkera riita kristittyjen kanssa ole vihoviimeinen asia mitä me tarvitsemme? Miksi leikkiä tulella?” Vaikka 

Gal on vihainen vandaaleille, hän osoittaa sormella myös viranomaisia syyttäen näitä hyökkäysten sallimisesta vuosi vuoden 

jälkeen. Yhtään henkilöä ei ole vielä pidätetty. ”Oletan”, sanoo Gal, ”että viranomaisilla on keinot pidättää nämä naurettavat 

henkilöt, mutta sitä ei vain pidetä tärkeänä”.

Marraskuun 13.-22. päivä Caspari-keskus järjesti missiologisen kurssin Juutalainen Jeesus - kansojen valo. Etukäteen kurssi 

herätti hienoista ihmetystä, ja monet halusivatkin tietää, mistä oikein on kysymys. Israelissa ja kaikkialla läntisessä maailmassa 

lähetystyöntekijästä on tullut pilkkanimitys henkilölle, joka pakkokäännyttää ihmisiä omaan uskontoonsa. Ennakkoluuloista 

huolimatta halusimme tarttua tähän teemaan ja lähestyä sitä sekä paikallisesta että globaalista näkökulmasta. Totuushan on, 

että lähetys on aivan uskomme ytimessä - elävä yhteisö suuntautuu aina jollakin tavoin ulospäin. Samanaikaisesti kohtaamme 

kysymyksen, kuinka tavoittaa ihmisiä hienotunteisesti ja huomioiden se todellisuus, jossa he elävät, mutta pysyen kuitenkin 

uskollisena alkuperäiselle evankeliumin sanomalle.

 

Lähetystyö lähti liikkeelle Israelista. Täältä Jumalan sana aloitti matkansa muiden kansojen pariin. Siksi on luonnollista palata 

nimenomaan Israeliin tutkimaan lähetyskäskyn juuria. Kurssille osallistui 28 paikallista ja ulkomaista opiskelijaa. Oppimalla 

lähetyksen perusteita ja pohtimalla, miten soveltaa niitä omassa kutsumuksessaan he latasivat akkujaan omaan työhönsä eri 

puolilla maailmaa. Asiantuntijoiden pitämien luentojen lisäksi opiskelijat tutustuivat historiallisiin kohteisiin Jerusalemissa ja 

Galileassa.

                                                                             



Minä muistelen menneitä aikoja, mietin kaikkia tekojasi, 
ajattelen sinun kättesi töitä.
Ps. 143:5

Jokin aika sitten tuntui, että yksi toisensa jälkeen ihmiset ympärilläni 
kertoivat uutisia saamistaan siunauksista: uusi työ, uusi vauva, odottamaton 
taloudellinen menestys. Olin iloinen heidän puolestaan ja tein parhaani osallis-
tuakseni heidän riemuunsa, mutta täytyy tunnustaa, että tunsin myös kateutta. 
Milloin oikein olisi minun vuoroni kokea samaa?

Muiden iloiset tapahtumat tuntuivat vain korostavan omaa vaikeaa tilannettani. Olin keskellä 
suuria koettelemuksia, joille ei tuntunut tulevan loppua. Vaikeuksien kohdatessa lähimmäiset saattavat antaa hyvää 
tarkoittavia ohjeita, miten meidän tulisi nähdä tilanteeseen kätketyt siunaukset ja muistaa kaikki se hyvä, mitä Jumala on 
meille antanut. Alan kuitenkin oppia, että vaikka Jumalan hyvien lahjojen listaaminen on hyödyllistä, vielä suurempi kiitollisuus 
herää sen muistamisesta, kuka Jumala on ja mitä hän on tehnyt.

Taistelin kalvavaa kateutta vastaan listaamalla saamiani ”siunauksia”. Tunsin olevani kuin Sound of Music-elokuvan Maria, 
joka Mikä voi olla sen mukavampaa -laulussa laulaa: ”Kissojen viikset ja kasteiset kukat...” Oma lempiasioiden listani sisälsi 
perheen, ystävät, kodin, ruoan ja vaatteet. Jumalan kiittäminen näistä ajallisista lahjoista on hyödyllinen harjoitus, joka nostaa 
sieluni itsesäälistä kohti kiitollisuutta.

Raamattu kehottaa meitä tosissamme sekä kiittämään Jumalaa hänen antamistaan lahjoista (Ps. 21:5-7, 128) että 
muistamaan mitä hän on hyväksemme tehnyt (Ps. 77:11; 143:5). Konkreettinen, kolmiulotteinen esimerkki tästä käskystä on 
kerrottu Joosuan kirjan 4. luvussa. Oltuaan 40 vuotta erämaassa, Joosua ja israelilaiset olivat ylittämässä Jordan-virtaa ja 
ottamassa haltuunsa Luvattua maata. Maa, joka vuotaa maitoa ja hunajaa (2. Moos. 3:8), oli lahja Jumalalta valitulle kansalle. 
Jumala halkaisi Jordanin veden muodostaen yliluonnollisen ”punaisen maton” kansan kulkea uuteen kotimaahansa.

Ennen kuin vesi virtasi takaisin joenuomaan, Jumala antoi Joosualle epätavallisen ohjeen: ”Valitkaa kansan keskuudesta 
kaksitoista miestä, yksi kustakin heimosta. Käskekää heidän hakea kaksitoista kiveä keskeltä Jordania, siltä kohtaa missä 
papit seisovat, ja kantaa ne siihen paikkaan missä vietätte ensi yön.” (Joos. 4:2-3) Jokainen mies nosti kiven harteilleen, ja 
kaksitoista kiveä pinottiin leiripaikalle Gilgaliin.

Jumala sanoi Joosualle: ”Kun lapsenne aikanaan kysyvät, mitä nuo kivet merkitsevät, niin vastatkaa heille: 'Ne ovat 
muistuttamassa siitä, että Jordanin vedet väistyivät Herran liitonarkun tieltä. Kun arkku meni Jordanin yli, jakautuivat Jordanin 
vedet.' Näiden kivien tulee olla ikuisesti muistomerkkinä israelilaisille.” (Joos. 4:6-7)

Mykät, märät kivet todistivat Jumalan voimallisista teoista: hänen vapautuksestaan, suojeluksestaan ja huolenpidostaan. 
Jumala teki kansalleen sen, mitä he eivät olisi koskaan voineet itse tehdä. Näin Jumala osoitti kuka hän on: pyhä ja 
kaikkivaltias vapauttaja, rakastava isä. Veden peitossa olleiden kivien pino oli israelilaisille käsinkosketeltava todistusaineisto 
ihmeestä.

Nuo 12 kiveä muistuttavat tänään meitä siitä, että jopa kaikkein ihmeellisimmätkin Jumalan lahjat ovat väliaikaisia, mutta 
hänen tekonsa pysyvät muuttumattomina ikuisuuteen. Kiitä saamistasi siunauksista, mutta älä lopeta siihen. Kunnioita kaiken 
antajaa muistamalla kuka hän on ja mitä uskomattomia tekoja hän on tehnyt.

 
 

– Kiitos Caspari-keskuksen 30 toimintavuodesta. Rukoillaan, että työmme 

jatkossakin palvelisi Kristuksen seurakuntaa Israelissa ja maailmalla.

– Kiitos juhlajulkaisun valmistumisesta. Rukoillaan, että kirja voisi olla 

siunaukseksi paikallisille uskoville sekä kristityille ympäri maailmaa.

– Rukoillaan joulu- ja tammikuussa Ashkelonissa pidettävän johtajuuskoulutuksen 

puolesta sekä Sderotissa lähiaikoina pidettävän luentosarjan puolesta.

– Rukoillaan vastaperustetun sinkkutyön suunnittelutoimikunnan puolesta, 

joka ideoi ja kehittää tätä tärkeää työmuotoa.

– Jatketaan esirukousta Lähi-idän epävakaan tilanteen puolesta. 

Rukoillaan niiden puolesta, jotka kärsivät Gazan ja Etelä-Israelin 

levottomuuksien tähden. Rukoillaan, että alueelle tulisi rauha.
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