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Minusta on ihanaa nähdä ihmisten ja asioiden muuttuvan. Seuraan mielenkiinnolla 
TV-ohjelmia, joissa asunnot ja talot kokevat täydellisen muodonmuutoksen. 
Muutosprosessin kautta kohteen ulkonäkö muuttuu yleensä parempaan suuntaan. 
Olipa kyse talon remontista, perusteellisesta kevätsiivouksesta, uudesta hiustyylistä 
tai vaatetuksesta, vanhojen tottumusten vaihtamisesta terveellisempiin tai vain 
henkilökohtaisesta havahtumisesta omien näkökulmien muuttamiseen, olen suurten 
muodonmuutosten kannalla. Kaikkein mielenkiintoisinta on seurata ihmisten 
muuttuvan Pyhän Hengen voimasta, kun he aloittavat matkansa Jumalan kanssa 
uskossa Jeesus Messiaaseen. Tällaisen muodonmuutoksen rinnalla kaikki muut 
muutokset kalpenevat. Kun Pyhä Henki alkaa toimia ihmisen sydämessä, muutos on 
väistämätön ja tuloksena on uusi luomus. Tapahtuu täydellinen hengellinen 
muodonmuutos!

Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. 
Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!  (2. Kor. 5:17)

Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme 

Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman 

kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän 

saa aikaan Herra, joka on Henki.  (2.Kor. 3:18)

Me täällä Caspari-keskuksessa koemme olevamme etuoikeutettuja saadessamme 
olla mukana tällaisessa muutosprosessissa. Eri projektien, tapahtumien, seminaarien 
ja materiaalin avulla voimme tukea, kouluttaa ja opettaa Jeesukseen uskovia 
messiaanisia heidän matkallaan muutokseen.

Näin pääsemmekin tämän artikkelin todelliseen aiheeseen eli esittelemään projektin, 
joka on käynyt ajan myötä läpi monta muutosvaihetta. Kyse on uusista 
kotisivuistamme. Olemme kokeneet täydellisen kotisivujen muodonmuutoksen! 
Henkilökuntamme, vapaaehtoistyöntekijät ja ”nettigurut” tekivät kuukausia töitä 
suunnitellen ja rakentaen sivustoa, ja nyt voimme esitellä teille uuden ja paremman 
Casparin kotisivuston vanhassa tutussa osoitteessa www.caspari.com.               
Surffailkaa sivuilla ja kertokaa meille, mitä pidätte! Sivuston ulkonäkö on kohentunut 
oleellisesti, ja nyt saatavilla on enemmän ajantasaista tietoa tapahtumista, ohjelmista 
ja kaikesta materiaalista, mitä Caspari-keskuksella on tarjolla. Uuden ilmoittautumis-
sivun kautta voitte antaa yhteystietonne ja saada sähköpostitse uutiskirjeemme, 
rukouskalenterin ja muuta tietoa toiminnasta. Nettikauppamme kautta voitte tilata 
Casparin julkaisuja maksaen luottokortilla ja tukea työtämme lahjoittamalla varoja 
juuri siihen projektiin, joka on kullakin  sydäntä lähellä. Sivuilta löytyvät myös 
uutiskirjeiden, eri artikkelien ja kuunneltavissa olevien luentojen arkistot. Yksi keino 
esitellä uutuuksia on vaihtuva erikoisartikkelien diaesitys. 



Lisäämme säännöllisesti luettavaksi uusia artikkeleja, joista                     

saatte lisää tietoa messiaanisesta liikkeestä ja Casparin toiminnasta. 

Ajan myötä rakennamme myös hepreankieliset sivut ja lisäämme perusesittelyn 

Casparista eri kielillä. Kohta myös rekisteröidyt kirjastonkäyttäjät pääsevät hiiren klikkauksella 

sisään kirjasto-ohjelmaamme tutustumaan kirja-, lehti- ja audioluentovalikoimaamme. 

Suurkiitokset mukanaolostanne Caspari-keskuksen työssä. Teidän tukenne, rukouksenne ja rohkaisunne 

pitävät Jumalan muutostyön käynnissä Israelissa. On mahtavaa saada olla mukana täydellisessä 

muodonmuutoksessa, jota Pyhä Henki on tekemässä israelilaisten elämässä.

Toivottavasti nautitte uusien sivujemme selailusta!

Heidi Maskell

Heidi Maskell on kanadalainen vapaaehtoistyöntekijämme, joka viettää vuoden kanssamme  hänen puolisonsa 

opiskellessa Jerusalemissa. Heidi on ollut mukana rakentamassa  kotisivujamme ja antanut monet muutkin 

lahjansa Casparin käyttöön.

Toivotamme Sanna Erelän Suomesta lämpimästi tervetulleeksi                                                    

  henkilökuntamme  joukkoon Jerusalemiin!

    Sanna on tuplamaisteri, jolla on sekä kanttorin että teologin koulutus. Caspari-

     keskuksessa hänen tehtäviinsä kuuluu mm. kansainvälisen opinto-ohjelman 

      kehittäminen ja vapaaehtoistyöntekijöiden ohjaaminen. Aluksi Sanna kuitenkin 

       opiskelee heprean kieltä ja tutustuu paikalliseen elämänmenoon, joka on  

        hyvin erilaista Suomeen verrattuna. Sanna asuu nyt ensimmäistä kertaa 

         Israelissa, mutta hänellä on jo aiempaa kokemusta ulkomailla asumisesta. 

          Ensimmäinen kosketus vieraisiin kulttuureihin syntyi Sannan viettäessä 

           lapsuudessaan useita vuosia Keniassa vanhempien työn johdosta. 

 

            Sanna kasvoi kristityssä kodissa ja on aina ymmärtänyt Raamatun 

             pohjalta, miten tärkeää on viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. 

              Perhe lomaili Israelissa matkalla Afrikasta Suomeen Sannan  ollessa 

               13-vuotias. Loma oli upea kokemus ja maa mielenkiintoinen. Muuten 

                Israel ei ollut Sannan mielestä sen kummempi maa kuin muutkaan. 

                 Isovanhemmat sen sijaan olivat uskollisia Israelin ja juutalaisen 

                  kansan ystäviä, ja he kylvivät Israel-rakkauden siemeniä myös 

                   Sannan sydämeen.

                     Monta vuotta Sanna ajatteli asettuvansa Suomeen eikä hänellä 

                      ollut erityistä mielenkiintoa asua ulkomailla. Jumalalla oli kuitenkin 

                        erilainen suunnitelma hänen varalleen. Muutama vuosi sitten 

                        Sanna joutui keskelle syvää hengellistä ja teologista pohdiskelua. 

                         Ajatus Jumalan valitusta kansasta tuntui vaikealta 



 

Caspari-keskus julkaisee viikottain yhteenvedon israelilaisessa mediassa julkaistuista messiaanista  juutalaisuutta, lähetystyötä ja 
kristinuskoa käsittelevistä artikkeleista. Mediakatsaus on saatavissa sähköpostitse ilmaiseksi lähettämällä englanninkielisen pyynnön 
osoitteeseen subscriptions@caspari.com tai rekisteröitymällä kotisivuillamme http://www.caspari.com/media_review/. 

hyväksyä. Miten yhdellä kansalla voisi olla erityisasema muihin verrattuna? Miten Jumala voisi                                     

suosia yhtä kansaa? Sannasta tuntui lähes ylitsepääsemättömän epäoikeudenmukaiselta, että pelkästään ei-

juutalaisen syntyperänsä tähden hän olisi auttamattomasti ulkopuolinen. Avain ratkaisuun löytyi tutuista 

Roomalaiskirjeen luvuista 9–11. Sanna muistelee: ”Erityisesti sanat ”sinun tähtesi” (Room.11:28) pysäyttivät. 

Ymmärsin, että Jumala rakastaa juutalaista kansaa valtavasti, ja samalla tavalla hän rakastaa myös minua! En 

tuntenut enää kateutta ja kaikki katkeruus suli pois!” Kansa, maa, historia, Jumalan valinta – kaikkia tarvittiin 

Jumalan suunnitelmassa maailman pelastamiseksi. Jumalan uskollinen rakkaus kansaansa kohtaan puhutteli 

Sannaa. ”Tällainen on meidän Jumalamme! Uskollinen ja anteeksiantava! Hän ei ole hylännyt juutalaista kansaa 

vieläkään, ja samalla tavalla voin luottaa siihen, ettei hän hylkää minuakaan!” Sanna iloitsee.

Tämän tajuaminen herätti isovanhempien kylvämät siemenet eloon. Teologian opintojensa loppuvaiheessa Sanna 

rukoili elämänsä suunnan puolesta. Juutalainen kansa ja työ heidän parissaan nousi yhä uudestaan hänen 

mieleensä. Netistä löytyivät Caspari-keskuksen kotisivut. Casparin työnäky ja tavoitteet herättivät hänessä 

vastakaikua jo ennen kuin mahdollisuus palvella järjestössä avautui. Uskon juutalaiset juuret ovat Sannalle 

keskeinen väline ymmärtää Jumalan suunnitelmaa ja lukea Raamattua. Sannan mielestä kaikkien kristittyjen tulisi 

olla tietoisia uskomme juutalaisista juurista: ”Ymmärrän, ettei Jumala valinnut juutalaista kansaa olemaan 

suosikkiasemassa, vaan hän haluaa heidän kauttaan osoittaa ainutlaatuista rakkauttaan niin minua kuin koko 

maailmaa kohtaan! Me kristityt olemme suuressa kiitollisuuden velassa juutalaiselle kansalle!”

 

Arkeologiset löydöt tuovat lisätietoa Jeesuksen ja hänen ensimmäisten seuraajiensa juutalaisesta taustasta. 

Media-katsaus sisälsi Israel HaYom, Haaretz ja HaModia -lehdissä julkaistun artikkelin, joka kertoi erittäin 

mielenkiintoisesta pienestä esinelöydöstä, jonka avulla varmennettiin Temppelivuorelle vietyjen esineiden 

rituaalinen puhtaus.

Israel HaYom, Haaretz ja HaModia (kaikki 26.12) raportoivat harvinaisen toisen temppelin aikaisen kartussin 

eli leiman löytymisestä. Löytö on ensimmäinen laatuaan ja todistaa temppelin toiminnasta, sillä leimassa on 

arameankielinen teksti ”puhdas” yhdessä kaksikirjaimisen Jumalan nimen lyhenteen kanssa. Leima löytyi 

läheltä Robinsonin kaarta. Arkeologien mukaan maakerros löytöpaikalla, Herodeksen aikaisen kadun päällä, 

on ajoitettavissa ensimmäiselle vuosisadalle eKr. Arkeologi Eli Shukron Israelin Museovirastosta ja professori 

Ronny Reich Haifan yliopistosta, jotka johtivat kaivauksia, kertoivat reporttereille leiman tärkeydestä. ”Ensim-

mäistä kertaa on löydetty tällainen esine. Se on selvä arkeologinen todiste juutalaisten toiminnasta Temppeli-

vuorella toisen temppelin ajalla. Temppeliin viedyt tuotteet piti todistaa ”puhtaiksi”, siihen tätä leimaa käytettiin.”

 

–  yhtenäisyyden ja yhteyden vahvistumista Jeesukseen uskovien juutalaisten ja arabien välille Israelissa.

–  Jumalaa, että Jumala muuttaa niiden sydämet, jotka vihaavat Jeesuksen nimeä ja suojelee niitä, joita ääriuskonnolliset 

    häiritsevät ja vainoavat Jeesuksen tunnustamisen tähden.

–  maaliskuun venäjänkielisen sapattikoulun opettajien koulutuspäivän ja sinkkutapaamisen puolesta.

–  maaliskuussa käyttöön otettavien Casparin uusien kotisivujen puolesta, että niiden kautta yhä useammat uudet ihmiset 

    tutustuvat toimintaan ja tulevat mukaan työhön juutalaisten parissa.

–  myönteisistä viisumipäätöksistä ja siitä, että koko henkilökunnalla on nyt tarvittavat viisumit ja he voivat tehdä 

    töitä Jerusalemissa.

–  tämän talven suhteellisen suuresta sademäärästä Israelissa. Rukoilemme Jumalaa lähettämään myös hengellisen sateen ja 

    avaamaan sydämiä pelastukselle.



Voit tukea työtämme esirukouksin, vapaaehtoistyöllä tai taloudellisesti esim. Lähetysseuran, Kansanlähetyksen tai Kylväjän kautta. 

Ota yhteyttä lähimpään yllämainittujen järjestöjen toimipisteeseen.

Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies 
löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan, ja sitten hän iloissaan 
myi kaiken minkä omisti ja osti sen pellon. Taivasten valtakunta on 
myös tällainen. Kauppias etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden 
kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken minkä omisti ja osti sen.

(Matt. 13:44-46)

Nämä rinnakkaisvertaukset kertovat saman totuuden kahdesta eri näkökulmasta: 
harras etsijä on valmis antamaan koko omaisuutensa saadakseen haltuunsa kaikkein 
arvokkaimman aarteen.

On helppo kuvitella miten ällikällä lyöty on henkilö, joka törmää haudattuun aarteeseen tyhjällä maapalstalla. 
Aarre saattaa olla arvokkaampi, kuin mitä henkilö pystyisi ansaitsemaan koko elämänsä aikana. Hän hautaa 
löydön nopeasti uudestaan ja ryntää myymään omaisuutensa voidakseen ostaa maapalan ja saadakseen 
haudatun kätkön laillisesti haltuunsa.

Toinen vertaus antaa erilaisen näkökulman samaan hengelliseen todellisuuteen. Kokenut jalokivikauppias pystyy 
vain vaivoin pitämään sisällään hämmästystään löytäessään jättimäisen, virheettömän helmen. Tarinan 
huippukohta on identtinen aarteen löytäjän kanssa. Jalokivikauppias myy koko varastonsa voidakseen ostaa 
löydön, jollainen tulee vastaan vain kerran elämässä.  

Jeesus kertoi nämä vertaukset ollessaan ”uransa huipulla”. Kuulijat olivat pääosin myönteisiä hänen sanomalleen 
ja kuuntelivat mielellään hänen puheitaan. 

Vai kuuntelivatko sittenkään?

Jeesuksen sanoma oli, että kuulijoiden tuli luopua kaikesta mitä he pitivät arvokkaana löytääkseen aarteen hänen 
näkymättömässä valtakunnassaan. Meidän on aivan yhtä vaikea ymmärtää tätä kuin oli Jeesuksen kuulijoiden 
ensimmäisellä vuosisadalla. Kulttuurimme on niin täynnä pirstoutuneita lupauksia ja aggressiivista 
hiustenhalkomista, että ajatus yhden asian arvostamisesta yli kaiken muun ja koko omaisuuden sijoittamisesta 
sen varaan tuntuu mahdottomalta. Useimmat haluavat ymmärrettävästi varmistaa, että tällainen riski on lopulta 
kannattava.

Yksi aikuisista pojistamme vieraili jokin aika sitten Israelissa. Matkustaessaan ympäri maata, hän yllättyi 
kohtaamastaan hengellisen kiihkon määrästä. Ulkomaalaisten pyhiinvaeltajien kaipaus sekoittui paikallisten 
hengellisen elämän harjoitukseen. Edes maallistuneet israelilaiset eivät voi väistää tosiasiaa, että he asuvat aivan 
ainutlaatuisessa maailmankolkassa, jossa kolmen maailmanuskonnon toiveet ja rukoukset yhtyvät.

Jeesus ymmärsi hyvin hengellisen kaipauksemme ja kyvyttömyytemme sitoutua tekemään sen, mitä hän meiltä 
pyytää näissä vertauksissa: etsiä ja omistautua täysin Jumalalle. Niinpä hän teki puolestamme sen mihin me 
emme kyenneet. Hän syntyi siihen maahan ja sen kansan pariin, jotka Jumala valitsi julistamaan hänen 
hyvyyttään jokaiselle kielelle, heimolle ja kansalle. Jumala itse tuli 2000 vuotta sitten Betlehemiin, Israeliin 
etsimään meistä jokaista.

Me olemme hänen aarteensa, hänen täydellinen helmensä. Hän antoi kaikkensa saadakseen meidät omikseen. 
Nämä vertaukset ovat Jumalan pyhä kutsu ottaa vastaan se, mitä hän on jo tehnyt puolestamme. Kun teemme 
työtä hänen kanssaan, hän valtuuttaa meidät Henkensä kautta elämään hengellisinä aarteen etsijöinä. 

Ketkä ovat sinun elämäsi haudatut aarteet ja täydelliset helmet?

Michelle Van Loon
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