
Caspari-keskuksen kirjastossa ja luokissa oli tavanomaista vilkkaampaa 

      tämän vuoden huhtikuussa. Viisitoista norjalaista teologian opiskelijaa 

         suoritti täällä kurssin, jonka järjestimme jo toisen kerran yhteistyössä 

heidän oppilaitoksensa kanssa. Keskusteluja käytiin kristillisten tekstien juutalai-

sesta luonteesta, ajankohtaisista poliittisista aiheista, messiaanisen liikkeen 

teologiasta, palestiinalaiskristittyjen kohtaamista vaikeuksista ja paljon, paljon 

muusta. 

Kurssi oli osa Oslon luterilaisen teologisen seminaarin maisterin tutkintoon johtavia 

opintoja, mutta ohjelma itsessään suunniteltiin ja toteutettiin Casparin toimesta. 

Opiskelijat kiersivät historiallisia ja raamatullisia nähtävyyksiä perehtyen samalla 

Vanhan ja Uuden testamentin taustoihin. Halusimme valottaa Vanhan 

ja Uuden testamentin keskinäistä yhteyttä ja osoittaa, kuinka paljon 

ensimmäisen vuosisadan Israelin tunteminen voi rikastuttaa Raama-

tun tutkimista. Lisääntynyt ymmärrys varhaisen kristinuskon ja juuta-

laisuuden keskinäisestä riippuvuudesta toimii toivottavasti myös kris-

tillistä antisemitismiä vastaan paljastaen sellaisen asenteen sisäisen 

ristiriitaisuuden.   

Sen lisäksi, että opiskelijat hyötyivät Raamatun opiskelusta sen 

alkuperäisessä ympäristössä, he pääsivät tutustumaan messiaani-

seen liikkeeseen. He kuuntelivat messiaanisen teologin Richard 

Harveyn luennon kyseisestä aiheesta, vierailivat seurakunnassa          

ja osallistuivat sapattiaterialle.

Kurssin päätösillallisella pyysimme opiskelijoita kertomaan, miten 

aika Israelissa oli vaikuttanut heihin. Useat heistä vastasivat: ”Meistä on tullut 

parempia teologeja.” Me Caspari-keskuksessa koemme olevamme etuoikeutettuja 

voidessamme osallistua huomispäivän pastorien ja opettajien muovaamiseen. 

Casparin työnäky kiteytyy Efesolaiskirjeen kohtaan, jossa puhutaan siitä, kuinka 

Jumala varustaa seurakunnan kaikki jäsenet Kristuksen ruumiin rakentamiseen 

(Ef.4:12). Tavallaan myös opiskelijoista tulee esimerkkejä Casparin näystä, koska 

he tulevat jonakin päivänä palvelemaan Jumalan 

kansaa seurakunnissa ja järjestöissä Norjassa. 

Toivon mukaan he haluavat tukea Kristuksen 

ruumiista myös Israelissa, jolloin heistä tulee 

samalla meidän näkymme lähettiläitä. Siten 

maailmanlaajuinen seurakunta, juutalaiset yhtä 

hyvin kuin uskovat muista kansoista, voi 

rakentua yhdeksi ruumiiksi Kristuksessa.

 

 

”Varustaen kaikki 
seurakunnan jäsenet 

palvelutyöhön, 
Kristuksen ruumiin 
rakentamiseen...” 

Ef. 4:12
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Ajoittain elämässä koemme asioita, jotka vaikuttavat 
meihin syvästi. ”Se muutti elämäni”, saatamme jopa 
sanoa jälkikäteen. Joskus parempaan suuntaan, joskus 
huonompaan.

Oma ensikokemukseni Israelista oli tällainen syvällinen 
muutos parempaan suuntaan. Raamatun kertomusten 
lukeminen niiden historiallista, maantieteellistä ja kult-
tuurista taustaa vasten teki minuun nuorena teologian 
opiskelijana suuren vaikutuksen. Oli suorastaan tyr-
mistyttävää, kuinka paljon rikkaita sävyjä ja aitoja ahaa-
elämyksiä opintovuoteni Israelissa tarjosi. Olin opinto-
jeni puolivälissä, kun sattumalta – tai Jumalan johdatuksesta – tulin Jerusalemiin vapaaehtoiseksi Tanskan 
kirkon työhön ja Caspari-keskukseen Bodil ja Jens Arne Skjøttin kanssa.

”Se muutti elämäni”, voin rehellisesti sanoa. Tanskaan palatessani sydämeni ja mieleni paloivat intoa opiskella 
Raamattua sen oman maan tarjoamien silmälasien läpi. Tämän vuoden huhtikuussa – muutamaa vuotta, muu-
tamaa harmaata hiusta ja monta tenttiä myöhemmin – minulla oli mahdollisuus elää uudelleen tätä syvää 
kokemusta toimiessani oppaana Galileassa kurssilla, jonka Caspari-keskus järjesti ryhmälle norjalaisia teolo-
gian opiskelijoita. Kurssi on aivan mahtava! Opiskelijat tulevat Israeliin kuukaudeksi. He saavat virikkeitä 
monilta eri alueilta alkaen maan historiasta ja Raamatusta sen alkuperäisessä kontekstissa aina nykypäivän 
haasteisiin, joita Israelissa asuvat kohtaavat eläessään keskellä konfliktia ja myllerrystä. Sellaiset asiat 
laajentavat näkökulmaamme ja pehmentävät sydäntämme!

Galileassa teimme parhaamme päästäksemme niin lähelle Jeesuksen kertomusta kuin mahdollista. Yritimme 
uudistaa käsityksemme erityisesti Markuksen evankeliumista tuoksujen, äänien, kuumuuden ja sateen kautta 
ja lukemalla – tai ”kulkemalla” – kertomusta läpi tuoreella tavalla. Onnistuimmeko? Toivon niin! Tietenkin 

            tulemme aina olemaan näkökulmamme ja lukutapamme 
                              suhteen norjalaisia tai tanskalaisia. Emme itse asiassa edes 

                      pyrkineet luopumaan siitä. Pyhä maa luokkahuoneenamme 
saimme ennemminkin hienolla tavalla kokea, kuinka 
 nykypäivä ja Raamatun maailma kohtasivat. Tämä 
 ”kaksinkertainen kontekstualisaatio” antoi meille juuri 
   tarvitsemamme määrän tuoretta lukutapaa ja uusia 
    ideoita ollaksemme Raamatun opiskelijoita ja Jeesuksen 

                                                                           seuraajia maailmassa!

     Morten Hørning Jensen

        Morten Hørning Jensen toimii dosenttina norjalaisessa 
         teologisessa seminaarissa Oslossa (MF Norwegian                                                                                    

                                                                                School of Theology) ja apulaisprofessorina Aarhusin            
`            luterilaisessa teologisessa seminaarissa Tanskassa.   

Hänen väitöskirjansa käsitteli Herodes Antipasta ja 
 Galileaa Jeesuksen aikana. Lue lisää nettisivulta  
   www.herodantipas.com.



BridgeBuilders: Sovitetut Kristuksen kautta

BridgeBuilders (suom. Sillanrakentajat) on uskon pohjalle rakentuva 
rauhan- ja sovinnonrakentamisen ohjelma nuorille israelilaisille, 
palestiinalaisille ja norjalaisille. Yksittäinen projekti käsittää yleensä kaksi 
tapaamisjaksoa. Viimeisimmän projektin aikana aloitusjakso pidettiin 
Norjassa elokuussa 2012 keskellä vuonoja ja vuoria. Toinen osa oli 
pääsiäisenä 2013 Jordanian autiomaassa. 

Ensimmäisen Norjassa pidetyn jakson aikana rakennettiin perustaa ryhmäläisten välisille suhteille tutustumalla 
kunkin osallistujan historiaan ja kulttuuriin, jakamalla kokemuksia ja kuuntelemalla toisia ja vahvistamalla sitä 
yhteyttä, joka osanottajilla oli Jeesukseen uskovina. Haasteellisista olosuhteista huolimatta nuoret tapasivat 
toisiaan oma-aloitteisesti ensimmäisen osan jälkeen sekä BridgeBuilders-ohjelman puitteissa että sen ulkopuo-
lella. Jopa Gazan sodan aikana marraskuussa 2012 ryhmäläiset konfliktin molemmilta puolilta pitivät yhteyttä. 

Ohjelman jälkimmäisessä osiossa keskinäinen yhteys ja ihmissuhteet joutuivat jälleen koetukselle, kun ryhmää 
johdateltiin syvempien aiheiden, kuten identiteettikysymysten äärelle. Eräässä vaiheessa keskustelu kuumeni niin, 
että osallistujat pohtivat, josko kaikki siihen mennessä rakennetut sillat kohta romahtaisivat. Loppujen lopuksi kävi 
kuitenkin päinvastoin. Keskinäiset suhteet ja sitoutuminen yhteyteen Kristuksessa lujittuivat. Nuoret saivat kokea, 
että yhteys ei poista kaikkia eroja tai erimielisyyksiä, mutta se mahdollistaa toinen toisemme rakastamisen. Lisäksi 
se vie meidät kaikki yhteisen päämäärän äärelle: kuuluttamaan Kristuksen rakkautta, joka voi kaataa vaikeatkin 
inhimilliset esteet. Tämä rakkaus voi saada aikaan muutoksen, jota yhteisömme niin kipeästi tarvitsevat. 

Lue lisää aiheesta englanniksi nettisivultamme: 

 

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

Kansanlähetyksen, Kylväjän ja Lähetysseuran kautta. Ota yhteyttä lähimpään yllämainittujen 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.

 

 

Zman Tel Aviv, 29. maaliskuuta 2013

Yaron Avitov tarkastelee lääketieteellisesti tunnustettua ilmiötä nimeltä Jerusalem-syndrooma, jossa turistit 
(useimmat kristittyjä) joutuvat Jerusalemissa niin intensiivisen uskonnollisen kokemuksen valtaan, että he 
menettävät mielentasapainonsa joksikin aikaa. Avitov kirjoittaa, että ”kaupunki todellakin lumoaa, lähes hypnotisoi 
ihmisiä ja ajaa heidät hulluuden partaalle. Turistien messiaaninen palo, kaupungin uskonnollinen jännite ja kuilu, 
jonka nämä ihmiset kokevat todellisuuden ja raamatullisten mielikuviensa välillä (mielikuvien, joihin he usein hyvin 
voimakkaasti samastuvat) aiheuttavat heille hermoromahduksen juuri silloin, kun heidän unelmansa pyhässä 
kaupungissa vierailemisesta toteutuu. Yhdistelmä menneisyyttä ja nykyisyyttä, erilaista uskonnollisuutta ja 
hengellisyyttä, mysteeriä ja historiaa, ikivanhaa arkkitehtuuria ja kapeiden, kiemuraisten kujien labyrinttejä – kaikki 
tämä sekoittuu kuumeiseksi kiihkoksi, joka aiheuttaa jopa sairaalloisen outoa käytöstä. Jerusalem-syndrooma on 
uskonnollinen psykoosi.” Tämä psykoosi ilmenee useimmiten vakuuttumisena siitä, että henkilö itse on Messias, 
Neitsyt Maria tai joku muu kaupunkiin liittyvä raamatullinen hahmo. 

Kristillinen turismi

http://caspari.com/new/en/ministry-projects/bridgebuilders


Jos olet joskus elämässäsi muuttanut paikasta, jossa olet elänyt hyvin pitkän                                                               
aikaa, saatat ymmärtää, miltä tuntui ikääntyvästä patriarkka Jaakobista, kun hän                                                              
lähti perheensä kanssa kuivuuden vaivaamasta Kanaanista kohdatakseen vuosia                                                                           
sitten kadonneen poikansa Joosefin. Mutta vaikka eläisit edelleen synnyinkodissasi,                                                                                              
jos olet Jeshuan seuraaja, sinäkin olet kaukana kotoa.

Mieti hetkinen Joosefin tarinaa, joka löytyy 1. Mooseksen kirjan luvuista 37-50. Kertomus                                                              
alkaa epäoikeudenmukaisesta kohtelusta, jota hän sai veljiensä käsissä ja huipentuu hänen                                           
sykähdyttävään julistukseensa siitä, miten Jumala käänsi kaiken pahankin hänen parhaakseen. 

Matkalla kohti tätä loppuhuipennusta on kuitenkin toinen tarina, jonka useimmat meistä sivuuttavat                                                   
nopeasti. Se on kertomus siitä, mitä tapahtui sen jälkeen kun perhe tapasi Egyptissä. Kuuntele Jaakobin,                                    
Joosefin isän sanoja, kun hänet esiteltiin Joosefin esimiehelle, faraolle: 

Farao kysyi Jaakobilta: "Paljonko sinulla on ikää?" Jaakob vastasi: "Olen elänyt vaeltajan elämää 
satakolmekymmentä vuotta. Vähälukuiset ja onnettomat ovat elinvuoteni olleet, eikä niitä ole kertynyt 
minulle yhtä paljon kuin esi-isilleni heidän vaelluksensa aikana." Sitten Jaakob hyvästeli faraon, toivotti 
hänelle siunausta ja lähti hänen luotaan. (1.Moos.47:8-10)

Englannin sana vaellus, pilgrimage, tulee juuresta, joka tarkoittaa majoittumista. Se voi tarkoittaa myös oleskelua, 
asumista tai elinikää. Vaikka vaikuttaa siltä, että Jaakob viittasi sanalla elämäntapaansa, keskustelun jälkeiset 
tapahtumat ilmentävät hänen vaeltajan identiteettiään vielä syvemmällä tasolla. 

Jaakob tiesi lähestyvänsä elämänsä loppua. Vaikka perhe asettui Egyptiin vuosiksi eteenpäin ja aloitti Joosefin 
avulla ja hänen suojeluksessaan uuden elämän, Egyptin ei koskaan ollut tarkoitus olla heille pysyvä koti. Kun 
Jaakob oli kuolemaisillaan, hän kutsui poikansa Joosefin luokseen ja sanoi hänelle: "Pyydän sinulta erästä asiaa, 
jolla voit osoittaa minulle rakkautesi ja uskollisuutesi. Kosketa minua nivusiin ja vanno, ettet hautaa minua Egyp-
tiin. Kun minä olen mennyt lepoon isieni luo, vie minun ruumiini pois Egyptistä ja pane minut isieni hautaan" 
(1.Moos.47:29-30).

Maanpäällisen elämänsä viimeisinä hetkinä Jaakob luovutti perheensä Jumalan huomaan siunaamalla lapsensa 
ja Joosefin kaksi poikaa, lapsenlapsensa, jotka jakoivat Joosefin siunauksen. On merkittävää, että Jaakob pyysi 
Joosefia viemään hänen kuolleen ruumiinsa takaisin kotiin – Joosefia, joka luultavasti ei ollut käynyt 
Kanaaninmaassa sen jälkeen kun hänet myytiin orjaksi 17-vuotiaana. 

Mietinkin, toimiko Jaakobin pyyntö jonkinlaisena hengellisen koti-ikävän herättelijänä hänen suvulleen. 
Hautajaisten jälkeen perhe palasi Egyptiin. Tuo koti-ikävä tulisi elämään heidän sydämissään vielä 430 vuoden 
ajan. Se soisi heidän sielussaan silloinkin, kun he loppujen lopuksi menettäisivät suojatun asemansa ja 
päätyisivät orjiksi. Ja se jatkaisi heidän kutsumistaan, kunnes Jaakobin jälkeläiset tunnistaisivat äänen ja 
huutaisivat Jumalan puoleen. 

Jeshuan seuraajilla on sisimmässään samanlainen kaipuu kotiin. Erään hengellisen laulun sanat kuvaavat sitä 
täydellisesti: 

Tämä maailma ei ole kotini / olen vain läpikulkumatkalla.
Aarteeni on talletettuna / jonnekin sinisen taivaan taakse. 

Vaikka meidät on tarkoitettu elämään täydesti ja kokosydämisesti Jumalalle ja hänen kanssaan tässä 
maailmassa, tuo kaipaus kutsuu meitä kaiken aikaa kohti kotia.

Toivottavasti meillä on kuulevat korvat. 

- Kiitetään onnistuneesta BridgeBuilders-konferenssista, sapattikouluseminaarista                                                                                                

Netanyassa ja norjalaisten teologianopiskelijoiden kurssista!

- Kiitetään uuden nuorisotyön käsikirjamme julkaisusta!

- Rukoillaan uusia kontakteja hepreankielisiin seurakuntiin johtajuuskoulutusta varten.

- Rukoillaan Alfa-kurssimateriaalin työstämisen puolesta, kun sitä muokataan israelilaiselle kohderyhmälle sopivaksi.     

Muistetaan myös Alfa-tyyppisen evankelioinnin edistämistä tässä maassa.

- Rukoillaan hyvää siirtymävaihetta Casparin uudelle johtajalle. Rukoillaan Knutin ja hänen perheensä puolesta,                                     

kun he asettuvat Norjaan, sekä Elisabethin ja hänen perheensä puolesta heidän muuttaessaan Israeliin.                                                        

Pyydetään Jumalaa varustamaan Elisabeth, kun hän ottaa vastuun Casparin työstä. 
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