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Jo vuosia Caspari-keskus on kouluttanut Israelin messianisten seurakuntien 
sapattikoulunopettajia. Niiden parin tunnin aikana, jonka sapattikoulu kestää, 
lapset oppivat raamatunkertomuksia ja Raamatusta nousevia tärkeitä teemoja. 
Valitettavasti näin lyhyt aika ei ole riittävä lasten kaikkien hengellisten tarpeiden 
täyttämiseen, puhumattakaan heidän henkilökohtaisista tarpeistaan. Kaikki 
lapset kohtaavat vaikeuksia elämässään, osa jopa niin traumaattisia asioita, 
että he tarvitsevat erityistä parantumista niistä. Lisäksi olisi tärkeää käsitellä 
israelilaisen arkitodellisuuden kannalta keskeisiä 
raamatullisia periaatteita kuten yhteyttä ja sovinnon 
rakentamista. Tässä artikkelissa tuomme esiin laa-
jemman näkökulman lapsityöhön Israelin messiaa-
nisessa liikkeessä. Teemme sen kahden lapsi- ja 
perhetyötä tekevän järjestön kautta, jotka pyrkivät 
vastaamaan juuri näihin tarpeisiin.

Toinen näistä järjestöistä on King's Kids Jerusalem. Ruut, joka on johtanut työtä 
10 vuotta sen alusta asti, kuvaa työn olevan ennen kaikkea muurien murtamista. 
King's Kids kokoaa lapsia ja nuoria erilaisista etnisistä (juutalaiset, arabit jne.), 
kulttuurisista ja kielellisistä taustoista ja useista kirkkokunnista. Toiminta on 
heprean- ja englanninkielistä. ”Haluamme ylittää rajoja, tarjota lapsille 
mahdollisuuden tavata eri lähtökohdista tulevia ja kokea uskonyhteyttä heidän 
kanssaan,” kertoo Ruut järjestön työnäystä. Sekä kristillisiä että juutalaisia 
juhlapyhiä vietetään ja kunnioitetaan. Yhdessä lapset laulavat, tanssivat, lukevat 
Raamattua ja pitävät hauskaa saaden näin uusia ystäviä. Ruut ja muut King's 
Kids -ohjaajat ovat nähneet, kuinka positiivisten kokemusten myötä 
ennakkoluulot ja kielteiset asenteet pehmenevät.

Asennemuutos ilmenee avoimuutena ja toisten hyväksymisenä. ”Erityisesti 
nuorten kanssa tapaamme säännöllisesti arabiankielistä King's Kids -ryhmää. 
Olemme tehneet yhteisiä matkoja ulkomaille ja on valtavan rohkaisevaa nähdä 
miten Jumala tekee työtään nuorten sydämissä, kun he palvelevat yhdessä. 
Meille ohjaajillekaan anteeksianto ja sovinnon rakentaminen eivät ole enää 
vain teoriaa, jota opetamme lapsille, vaan jotain mitä meidän täytyy  
laittaa käytäntöön myös omassa elämässämme.”
 
Elämän ja uskon aitous ja rehellisyys ovat ratkaisevan tärkeitä kaikille 
Jeesukseen uskoville, niin lapsille kuin aikuisille. Yhteyden ja sovinnon 
rakentamisen tarpeen lisäksi israelilaiseen todellisuuteen kuuluu myös 
muita kipeitä asioita, kuten avioerot ja perheväkivalta. Valitettavasti nämä 
ilmiöt eivät ole vieraita uskovienkaan parissa.

“Lapset ovat haavoittuvia ja he voivat traumatisoitua avioeron seurauksena tai 
joutuessaan kohtaamaan tai todistamaan väkivaltaa kotona. Näiden lasten on 
tärkeää kuulla elämästä ja uskosta  totuudenmukaisesti. Useinkaan seura-
kunnissa ei rohjeta käsitellä vaikeita kotioloja ja puhua ongelmista. 



Yksinhuoltajaäitien lapset kaipaavat saada tietää, että Jumala on isättömien isä. Hyväksikäytetyillä lapsilla on 
suuri tarve vastaanottaa Jumalan varaukseton rakkaus ja armo uskonsa lujaksi pohjaksi. Kun vaikeuksista 
puhutaan avoimesti ja Jumala tuodaan lasten todellisiin elämäntilanteisiin, tervehtyminen on mahdollista ja 
heidän uskonsa voi kasvaa ja kypsyä,” kertoo Machase-järjestössä työskentelevä Hege. Machase ('suoja' 
hepreaksi) tekee työtä ahdingossa olevien messiaanisten perheiden ja lasten parissa tarjoten heille sekä 
taloudellista tukea että ammattimaista terapiaa.

On tärkeää tunnustaa näiden monimutkaisten ongelmien olemassaolo ja rukoilla jatkuvasti lastemme puolesta. 
Meidän tulee tehdä töitä yhdessä sen eteen, että vaikeita asioita uskalletaan käsitellä. Siten voimme myös 
vaikuttaa muutosta parempaan. Lapsemme ovat sen arvoisia!

Kun muutin Israeliin seitsemän vuotta sitten, kävin luonnollisesti 
läpi kulttuurishokin. Erään israelilaisen seurakunnan sapattikou-
lussa vieraileminen oli osa tätä shokkia. Vaikka olin siihen men-
nessä toiminut lapsityössä jo kymmenen vuotta, en ollut koskaan 
nähnyt lasten käyttäytyvän tunnilla sillä tavoin. Siinä hetkessä 
päätin, että sapattikoulussa opettaminen ei ollut minua varten – 
mutta “Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua” 
(Room.11:29). Siispä tässä olen, palvelemassa lapsia 
uudessa kotimaassani.

Sapattikoulunopettajien kokemukset työn iloista ja haasteista 
ovat hyvin yhteneviä. He kertovat tulevansa siunatuiksi valmis-
tellessaan opetuksia ja iloitessaan lasten eläväisestä seurasta. 
Kun uusi vapaaehtoinen sapattikoulunopettaja tulee seurakun-
taamme, sanon hänelle aina: “ Älä pelkää sitä, että jäät ilman hengellistä ravintoa, kun lasten kanssa ollessasi et 
kuule saarnaa. Herra itse puhuu sinulle kun valmistelet opetusta. Lasten innon näkeminen ja heidän kysymystensä 
kuuleminen tulee koskettamaan sinua syvästi.”

Entä sitten ne haasteet? Nekin ovat yhteisiä. Juuri äskettäin suunnittelimme seuraavaa valtakunnallista opettajien 
seminaaria. Pohdittuamme seurakunnan lapsityöntekijöiden tarpeita valitsimme mitä 
käytännöllisimmän ja olennaisimman aiheen: kuri ja rajat. Tämä aihe koskettaa kaikkia 
opettajia, koska välillä on vaikea tietää, mitä lähestymistapaa opetuksessa voisi käyttää, 
tai mitkä lasten odotukset ovat oikeutettuja, mitkä eivät. Toisaalta Raamattu neuvoo 
kasvattamaan lapsia tottelevaisuuteen ja kuuliaisuuteen ja myös rankaisemaan heitä 
kurittomuudesta; toisaalta tämän päivän israelilainen lähestymistapa kasvatukseen 
usein sitoo opettajan kädet velvoittaen häntä aina vain rohkaisemaan lapsia. Kaikki-
valtias Jumala sekä rakastaa että kurittaa meitä; niinpä lastenkin tulisi oppia rajoja, joita 
meille rakkaudellisesti asetetaan. Tämä rakastava kurinpito on raamatullista viisautta. 
Messiaanisen liikkeen parissa Israelissa useimmat lapset saavat kylliksi rakkautta ja 
huolenpitoa, mutta joissakin tapauksissa rajat ja kuri puuttuvat.

Tästä pääsemmekin kaikille sapattikoulunopettajille vaikeaan aiheeseen: vanhempien riittämättömään 
osallistumiseen. Opettajina ymmärrämme, että kutsumuksemme ei ole korvata vanhempia, vaan ennemminkin 
auttaa heitä kasvattamaan lapsiaan uskossa. Mutta Israelissa todellisuutta on se, että monet vanhemmat eivät 
yksinkertaisesti pysty viettämään aikaa lastensa kanssa. Näin on erityisesti maahanmuuttajaperheissä, joissa 

Hanna Lindberg



Elisabeth Eriksen Levy 

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.

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

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

vanhempien on tehtävä kovasti töitä. Niinpä sapattikoulunopettaja joutuu kiinnittämään huomiota                               
siihen, minkälaisesta perheestä ja kulttuurista lapsi tulee ja mikä on perheen sosiaalinen status. Esimerkiksi 
etiopianjuutalainen tyttö ei todennäköisesti pysty osallistumaan kaikkiin nuortentapahtumiin, koska etiopialaisessa 
kulttuurissa hänen oletetaan toimivan varaäitinä ja hoitavan kotona pikkusisaruksiaan. 

Ja se venäjää puhuva uusi poika ryhmässäsi ei välttämättä tiedä paljoakaan juutalaisista 

perinteistä ja joudut kärsivällisesti selittämään hänelle perusasioita.

Onko helppoa olla sapattikoulunopettaja? Vastaus otsikon kysymykseen on ilmeinen. 

Ensimmäinen edellytys tehtävään on vakaa sitoutuminen. Entäpä sitten tiedollinen puoli 

ja tarvittava ymmärrys? Näitä on mahdollista saada opettajatovereilta muista seurakun-

nista ja tietenkin Caspari-keskuksen järjestämistä seminaareista.

Casparin uusi kansainvälinen johtaja:

Caspari-keskuksen johtokunta on nimittänyt Elisabeth Eriksen Levyn keskuksen uudeksi 
kansainväliseksi johtajaksi. Knut Høyland, joka on toiminut virassa vuodesta 2007 alkaen, 
päättää toimikautensa kesällä 2013 ja palaa perheineen Norjaan. Elisabeth Levy ottaa 
johtotehtävät haltuunsa elokuussa 2013. Hänet esitellään lähemmin seuraavassa 
uutiskirjeessä.

Chosen to Follow -kirja elektronisessa Kindle-muodossa:

Casparin tuore juhlakirja, Chosen to Follow, julkaistaan lähiaikoina myös 
elektronisena Kindle-versiona Amazon-nettikaupassa www.amazon.com.    
Kirja painetussa muodossa on tilattavissa kotisivuiltamme www.caspari.com.

Messiaaniset juutalaiset

Yisrael HaYom, Haaretz, Makor Rishon; Jerusalem Post, 17.01.2013

Jack Teitel, joka tunnetaan myös ”juutalaisena terroristina”, on tuomittu jerusalemilaisessa tuomioistuimessa kahden 
palestiinalaisen murhasta ja messiaanisen juutalaisen, Daniel Ortizin,  murhayrityksestä. Teitel todettiin syylliseksi 
pommin asettamiseen lukuisiin kohteisiin. Yhtenä kohteena oli Beit Shemesin lähellä sijaitseva Beit Jamalin luostari, 
jonka Teitel tiesi tekevän lähetystyötä. ”Beit Jalasta kotoisin oleva traktorin kuljettaja työskenteli lähistöllä ja hän 
loukkaantui pommiräjähdyksessä,” Yisrael HaYom -lehti raportoi.

”Huolimatta siitä, että Teitel sanoo 'enkelin' ohjanneen häntä, oikeus katsoi hänen toimineen täydessä ymmärryk-
sessä ja olevan näin vastuussa teoistaan. Todennäköisesti hän tulee saamaan elinkautisen tuomion,” kertoo 
Jerusalem Post. Yisrael HaYom lisää Tetelin huutaneen oikeudenkäynnin aikana tuomareille: ”Tällä bordellilla ei 

ole laillista oikeutta tuomita minua. Hyväksyn vain tooran tuomion. Jumala on kuningas.”

Maaliskuussa 2008 Teitel lähetti purim-lahjakoriin piilotetun pommin kotiin David Ortizille, jonka hän ajatteli olevan 
messiaanisten juutalaisten johtaja. Ortizin 15-vuotias poika, Amiel avasi lahjapaketin, joka räjähti aiheuttaen 
nuorukaiselle vakavia vammoja.

Rita Kontorovich



 

Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi. 
Opetuslapset moittivat tuojia, mutta Jeesus sanoi: "Antakaa lasten olla, älkää estäkö 
heitä tulemasta minun luokseni. Heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta."
(Matt. 19:13-14)

Pienenä tyttönä osallistuin muutaman vuoden ajan paikallisen synagogan tarjoamaan 
uskontokasvatukseen. Tarjolla oli kaksi selvästi erityyppistä oppimisväylää. Lapset, 
joiden tavoitteena oli Bar tai Bat Mitzvah -juhla (kirjaimellisesti lain poika tai tytär; juhla, 
jossa 13-vuotias nuori lukee tooraa eli lakia hepreaksi ja astuu hengelliseen aikuisuu-
teen juutalaisessa yhteisössä), kävivät hepreankielistä koulua. Vanhempani eivät voineet 
kustantaa kallista hepreankielistä opetusta minulle ja sisarelleni, joten meidät ilmoitettiin 
kerran viikossa pidettäville yleisille uskontotunneille. Nämä oppitunnit olivat sunnuntai-
aamuisin synagogassamme.

Halusin oppia tuntemaan Jumalan. Luin kotoa löytämääni juutalaista lastenraamattua. Rukoilin, kuten niin monet 
muutkin lapset, kertoen Jumalalle, että haluan rakastaa häntä ja olla kiltti tyttö. Rukousten tahaton sivuvaikutus oli, 
että synagogan sunnuntaiset oppitunnit olivat minulle pettymys. Kävin koulua 1960-luvun lopulla samoihin aikoihin, 
jolloin kuuden päivän sota muutti Lähi-idän karttaa.
 
Opettajani keskittyi modernin juutalaisarmeijan saavutuksiin ja poliittisiin sankareihin kuten David ben Gurioniin ja 
Golda Meiriin. Ymmärsin, että sankarikertomusten tarkoitus oli muokata juutalaista identiteettiäni, ja niin ne myös 
jossain määrin tekivätkin. Tarinat eivät kuitenkaan ohjanneet minua Hänen luokseen, joka oli näiden tarinoiden 
käsikirjoittaja ja joka toimi yhtä lailla historiassa ja otsikoissa kuin omassa esikaupunkilähiössäni. Yhdeksän-
vuotiaana toivoin, että aikuiset olisivat vain yksinkertaisesti opettaneet minulle Jumalasta. Sitä opetusta en ole 
koskaan unohtanut.

Vanhempana tunnistin omissa lapsissani saman hengellisen janon ja halun tietää Jumalasta. Joka ikävaiheessa 
heiltä pulppusi kysymyksiä. Yritin muistaa oman lapsuuteni opetukset, ja pyrin ohjaamaan heidät Jumalan luo ilman, 
että toisarvoiset asiat ja kertomukset olisivat johtaneet keskustelujamme ja rukouksiamme sivuraiteille. Lasteni jano 
Jumalan puoleen muistutti minua omasta kaipauksestani.
 
Nykyään kuulen usein kysymyksiä, joita myös vanhin lapsenlapseni kerran esitti: Millainen Jumala on? Miksi en voi 
nähdä häntä? Kuinka kaukana iankaikkisuus on? Kysymykset muistuttivat minua siitä, että mitä vanhemmiksi 
tulemme, sitä paremmin näytämme osaavan haudata lapsenmielisen uteliaisuutemme älykkäältä näyttävän 
julkisivun taakse.

Jeesus tiesi julkisivun estävän meitä tulemasta hänen luokseen ja ottamasta häntä vastaan. Vanhempien tuodessa 
lapsiaan Jeesuksen luo rukoiltavaksi eivät vain lapset saaneet siunausta. Uskon, että vanhemmat osoittivat samaa 
lapsenkaltaista uskoa kantaessaan lapsensa Jeesuksen luo.

Jeesuksen sanat (Matt. 19:14: ”Heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta”) ovat ihana rohkaisu meistä jokaiselle, 
joka haluaa laittaa sivuun aikuisuuden huolet ja kokemukset ja lapsen lailla kävellä kohti Jeesuksen ojennettuja 
käsiä.

Michelle Van Loon

–  Rukoillaan, että messiaanisten perheiden lapset Israelissa saavat kasvaa turvallisesti uskossa 

   Jeesukseen Messiaaseen. Muistetaan erityisesti maahanmuuttajaperheiden lapsia, ja kaikkia 

   niitä jotka kamppailevat menneisyyden taakkojen ja nykyhetken ongelmien kanssa perheessään.

– Rukoillaan Israelin lapsityöntekijöiden puolesta. Rukoillaan heille rakkautta 

   ja myötätuntoa lapsia kohtaan ja viisautta opettaa heitä seuraamaan Jeesusta.

– Rukoillaan tälle keväälle suunniteltujen sapattikouluseminaarien puolesta.

– Rukoillaan Sderotissa tulevina kuukausina pidettävän luentosarjan puolesta.

– Rukoillaan pääsiäiseen ajoittuvan Bridgebuilders -seminaarin ja teologisen kurssin 

   puolesta, jota isännöimme huhtikuussa.

– Kiitetään Elisabeth Eriksen Levyn nimityksestä Casparin uudeksi kansainväliseksi johtajaksi kesästä 2013 

   lähtien. Rukoillaan hänen ja koko perheen puolesta nyt, kun he valmistautuvat tulemaan Israeliin ja Elisabeth 

   ottaa  johtovastuun Casparin työssä.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

