Kesäkuu 2014
Mistä juutalaisissa juhlissa on kyse? Vanha vitsi ilmaisee sen näin: "He yrittivät
tuhota meidät; he epäonnistuivat; syödään!" Hanukka, purim ja pääsiäinen sopivat
tähän kuvaukseen täydellisesti: He – epäjumalanpalvelusta harjoittavat
kreikkalaiset, Haman ja faarao armeijoineen - todella yrittivät tuhota meidät kukin
omana aikanaan ja omalla tavallaan. He epäonnistuivat - Jumalan kiitos - antaen
meille hienon tilaisuuden muistella Jumalan voittoja kansamme vihollisista ja juhlia
elonjäämistämme. Vanha vitsi on myös oikeassa syömisen suhteen: Ruualla on
tärkeä osa kaikessa juhlimisessa, ja miksipä juutalaiset tekisivät poikkeuksen.
Joillakin juhlilla on kuitenkin erilainen kertomus taustallaan ja shavuot (helluntain
hepreankielinen nimi) on sellainen. Mitä syytä juhlaan sieltä löytyy?
Toorassa on käsky juhlia viikkojuhlaa, mutta emme löydä mitään erityistä
siihen liittyvää kertomusta. Kolmannessa Mooseksen kirjassa (23:15-21)
yksinkertaisesti vain käsketään israelilaisia laskemaan 50 päivää ”sen
sapatin jälkeisestä päivästä, jolloin toitte satonne ensimmäiset tähkät
omistettaviksi Herralle”, ja tuomaan ”Herralle ruokauhri uudesta sadosta”.
Tuo uhri oli erikoinen: "Tuokaa silloin kukin asuinpaikaltanne Herralle
tarjousuhriksi kaksi hapanleipää, jotka on leivottu kahdesta eefa-mitan
kymmenesosasta parhaita vehnäjauhoja. Ne ovat Herralle kuuluva lahja
uutissadosta."
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Helluntain alkuperä on siis puhtaasti maanviljelykseen liittyvä: se oli
ensihedelmien juhla, mikä on tärkeää kahdella tavalla. Ensiksikin kaikki
sato on kovan työn tulos yhdessä siihen liittyvän Jumalan siunauksen
kanssa ja sellaisenaan tuo mukanaan paljon huolehtimista, tyydytystä ja
iloa. Toiseksi uutissato oli erityisen merkittävä lupauksena tulevasta sadosta; se oli
ikään kuin ennakkomaksu. Saatuaan uutissadon maanviljelijä tiesi, että vielä
enemmän oli tulossa - täydellinen sato kerättäväksi syksyllä. Lehtimajanjuhla, jota
vietetään syksyllä, on itse asiassa varsinainen sadonkorjuujuhla. Yhdessä
pääsiäisen ja lehtimajanjuhlan kanssa shavuot on yksi kolmesta vuosittaisesta
pyhiinvaellusjuhlasta, joiden aikaan kaikkien Israelin
miesten käskettiin mennä Jerusalemin temppeliin.
Jeesuksen aikaan traditio oli ollut olemassa jo
vuosisatoja, mutta helluntaipäivä oli ainutlaatuinen.
Sama Henki, joka aikaisemmin oli annettu vain papeille,
kuninkaille ja profeetoille oli nyt vuodatettu yksinkertaisille ihmisille: miehille ja naisille, nuorille ja
vanhoille. Heidän ainoa eronsa muuhun Israeliin
verrattuna oli usko Jeesukseen, Messiaaseen. He
näkivät hänet - ei ainoastaan ristiinnaulittuna, vaan
myös kuolleista herätettynä, ja nyt heidän tehtävänsä
oli olla hänen todistajinaan maailmalle. Juuri tällaisessa
tilanteessa Henki vuodatettiin näiden opetuslasten
päälle - vahvistamaan heitä todistustehtävässään
tavallisesti vihamielisen vastustuksen edessä.

Muutos heissä oli hämmästyttävä: samat ihmiset, jotka jättivät Jeesuksen
Getsemanessa vain pari kuukautta aikaisemmin, julistivat nyt rohkeasti hänestä.
He hyväksyivät vainon uskonsa takia kuin itsestäänselvyytenä ja pitivät siitä
seuraavaa kärsimystä etuoikeutena. Ja heidän saarnansa ei ollut turha ensimmäinen Pietarin pitämä saarna johti heti saman tien räjähtävään kasvuun,
kun 3000 ihmistä kuuli hänen kehotuksensa katua, tulla kastetuksi ja
vastaanottaa Pyhä Henki. Nämä ihmiset myös elivät yhdessä hämmästyttävän
yksimielisesti jakaen kaiken keskenään ja huolehtien
apua tarvitsevista. Lyhyesti sanottuna
heistä tuli yhteisö, josta Jeesus sanoi:
"helvetin portit eivät sitä voita" - hänen
kirkkonsa. Juutalainen pääsiäinen oli selvästikin
profeetallinen esikuva sille, mikä toteutui Golgatalla,
kun Jeesus, Jumalan Karitsa otti pois maailman synnin.
Liittyykö helluntaihin myös profeetallisen täyttymyksen elementtejä? Onko
pelkkää sattumaa että Paavali puhuu "Hengen ensi hedelmästä" ikävöiden
lunastuksen täyteyttä? Entäpä jos nuo 3000 olivat messiaanisen Israelin ensi
hedelmä, jonka elonkorjuun Herra armossaan antoi samalla luvaten, että eräänä päivänä "koko Israel on
pelastuva"? Jos vastaus näihin kahteen kysymykseen on kyllä, onko mahdollista, että olemme tänään lähempän
lopullista sadonkorjuuta kuin koskaan aikaisemmin?
Ymmärrättehän, minä vain kyselen... Iloista helluntaita!
Alec Goldberg

Lähestyessämme shavuot-juhlaa tai helluntaita huomaan taas
kyseleväni: Mikä oli Jumalan tarkoitus hänen lähettäessään
Pyhän Hengen? Onko meillä hänen voimansa - se sama
yliluonnollinen voima jonka alkuseurakunta sai tuona päivänä?
Ja jos on, kuinka Pyhä Henki näkyy Caspari-keskuksen
toiminnassa? Uskon Pyhään Henkeen, rukoilen kielillä ja laitan
käteni sairaan päälle - joka joskus paranee. Ja kuitenkin usein
näyttää siltä että Hengen ainutlaatuinen työ jää huomaamatta tai
vaikuttaa tavalliselta inhimilliseltä lahjakkuudelta ja toiminnalta. Vielä täytyy
kysyä: Kuinka tunnistamme Hengen työn ja voimme olla varmoja, ettemme
hukkaa voimavaroja pelkkiin ihmisponnistuksiin, vaan miellytämme Jumalaa
antamalla hänen Henkensä ohjata meitä?
Jos Caspari olisi vaikkapa evankeliointijärjestö, arviointi olisi helpompaa. Jonkun kohtaamamme
ihmisen aito kääntyminen Jeesuksen puoleen olisi ihmeellinen todiste, koska vain Henki voi saada sen
aikaan. Sama koskisi demonisista voimista vapauttamista: Matteuksen evankeliumissa (12:28) Jeesus
sanoo Jumalan Hengen avulla ajaneensa ulos demoneja. Mutta Casparin päähuomio ei ole evankelioinnissa tai
eksorkismissa vaan opetuksessa. Koulutamme uskovia eikä siihen yleensä liity mitään dramaattisia ilmiöitä, sillä
opetustyössä Henki muokkaa sydämiä ja mieliä hiljaisesti näkymättömällä tasolla. Koska kuitenkin Messiaassa
Jumala tuli ihmiseksi, Hengen hedelmä on näkyvää. Rouva G, Yaelin äiti ja sapattikouluseminaarin osallistuja
kertoo:
Olin kuuntelemassa pastori Daniel Yahavin luentoa erityislasten rakastamisesta. Kun hän
puhui vaikeuksistaan suhtautua kärsivällisesti adoptoituun poikaansa, jolla on Downin
syndrooma, ajattelin omaa kamppailuani tyttäreni ADHD:n kanssa. Senkin jälkeen kun
olin saanut tietoa oireyhtymästä ja ymmärsin, että Yael ei ole pahantahtoinen, reagoin
usein liian äkkipikaisesti häneen. Daniel puhui tutusta raamatunkohdasta, mutta
ensimmäisen kerran kuulin viestin sydämelläni: ”Jos joku johdattaa lankeemukseen
yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen
kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.” (Mt.18:6).

Kun hän luki kohdan, tunsin että Jumala itse puhui minulle varoittaen vakavasta vaarasta, jossa tyttäreni
ja minä olimme. Herran pelko valtasi minut kun ymmärsin, että epäoikeudenmukainen vihani voisi tulla
kompastuskiveksi Yaelille tuhoisin seurauksin. Siinä kesken luennon aloin rukoilla mielessäni
kiihkeämmin kuin koskaan ennen. Rukoilin armoa saada voittaa kärsimättömyyteni ja jatkoin tätä
rukousta usean kuukauden ajan. Kun nyt katson taaksepäin, näen, että Danielin viesti oli käännekohta
pitkässä taistelussani. Olen edelleen kaukana täydellisestä, ja se pitää minut polvillani, mutta minun ja
Yaelin välisessä kommunikoinnissa on tapahtunut todellinen muutos ja hän huomaa sen myös.
Jos tämä ei ole todiste Hengen työstä, sitten maapallo on litteä, sinä olet kuusta ja minä olen karhu! Rukoilethan
Rouva G:n puolesta hänen tehtävässään seurakunnan sapattikoulussa. Rukoile myös meidän seminaariemme
puolesta. Pyhä Henki ei ole yksi mahdollinen ratkaisu, vaan ainoa ratkaisu ongelmiimme!
Alec Goldberg

M
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.

Kristityt Israelissa
BaMachane, 24. huhtikuuta 2014
Vuonna 1963 ryhmä saksalaisia kristittyjä saapui Zichron Yaakoviin haluten rakentaa kaupunkiin yhteisön. Ryhmä
uskoi, että heidät on kutsuttu palvelemaan juutalaisia "varmistaakseen heidän paikkansa tulevassa maailmassa."
Holokaustin ja Eichmannin oikeudenkäynnin takia heidät vastaanotettiin epäluuloisesti ja myös siksi, että
kaupunkilaiset pelkäsivät lähetystyötä. Nyt, vähän yli 50 vuotta myöhemmin yhteisö nimeltä "Bethel" elää
kaupunkikibbutsissa ja siihen kuuluu noin 500 perhettä.
Ryhmä omistaa "Bethel-teollisuuslaitokset", jotka valmistavat suodattimia kemiallisten aseiden torjuntaan,
lentokoneen osia ja elintarvikkeita. Tehtaat työllistävät noin 250 israelilaista, joita kiehtoo ryhmän ainutlaatuinen
elämäntyyli; erityisesti se, etteivät he käytä televisiota ja internetiä. Yossi Garibi, Bethel Industriesin osastonjohtaja
sanoo: "He ovat kuin sinä ja minä, mutta tosiasiassa he ovat paljon vahvempia uskovia ja 'ortodoksisempia' kuin
muut mustiin pukeutuvat... Heidän takiaan me joskus sanomme: 'toivoisin voivani saada lapseni katsomaan
vähemmän TV:tä.'" Ryhmä on myös päättänyt olla ryhtymättä kilpailuun israelilaisten yhtiöiden kanssa. Garibi
mainitsee esimerkkinä kenraalimajuri Yair Navehin tapauksen. Hän toimi kotirintamaosaston komentajana vuonna
2003 ja tuli Bethelin toimitusjohtajan luo tarjoten 70 miljoonan dollarin sopimusta kaasunaamareiden
valmistamiseksi. Toimitusjohtaja sanoi hänelle: "Kiryat Gatissa on kaasunamaritehdas ja työntekijät kärsivät
työttömyydestä. En haluaisi ottaa heiltä toimeentuloa. Menkää heidän luokseen!"
Kaupunki on sittemmin tunnustanut, että yhteisön jäsenet ovat aitoja kristittyjä siionisteja ja antanut heille
tunnustuspalkinnon. Eli Abutbul, Zichron Yaakovin kaupunginjohtaja sanoo: "He ovat vaatimattomia, hyvin
koulutettuja ja heidän käyttäytymisensä antaa aiheen sanoa:'Olisipa meidän maassamme enemmän tällaisia
yhteisöjä.'”

Pyhien paikkojen asema
Sha'a Tova, 24.4.2014
Siionin vuorella Daavidin haudan ympärillä liikkuvat edelleen huhut – samassa paikassa, jota jotkut pitävät
viimeisen ehtoollisen tapahtumapaikkana. Väittelyn aiheena on kysymys siitä, hyväksyikö hallitus paikan hallinnan
annettavaksi Vatikaanille. Asia on ainutlaatuinen myös siksi, että rakennus jäi Israelin alaisuuteen vuosien 1948 ja
1967 välillä. Vatican Insider julkaisi äskettäin artikkelin, jossa sanotaan, että Israel on suostunut lopettamaan
kirkkojen ja kristillisten hautausmaiden verottamisen ja myöntänyt Daavidin haudan hallinnan Vatikaanille.
Apulaisulkoministeri Zeev Elkin vastasi, että tälle väitteelle koskien Daavidin hautaa ei ole mitään perusteita,
vaikkakin neuvotteluja kirkkojen asemasta on käyty pitemmän aikaa ja niiden pitäisi päättyä muutaman seuraavan
vuoden aikana.
Voit tukea työtämme esirukouksin, vapaaehtoistyöllä tai taloudellisesti esim. Caspari-keskuksen yhteistyöjärjestöjen
Kansanlähetyksen ja Kylväjän kautta. Ota yhteyttä lähimpään yllämainittujen järjestöjen toimipisteeseen.

Ottakaa oppia vertauskuvasta, jonka viikunapuu
tarjoaa: kun sen oksa virkoaa ja alkaa tulla lehteen,
te tiedätte, että kesä on lähellä. Samalla tavoin te
kaiken tämän nähdessänne tiedätte, että se aika
on lähellä, aivan ovella. Totisesti: tämä sukupolvi
ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Taivas ja
maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
(Mt.24:32-35)
Kuvittele hetkinen sitä tyrmistynyttä hiljaisuutta, joka
valtasi opetuslapset, kun Jeesus puhui tulevaisuudesta.
Hän oli puhunut elämää muuttavasta todellisuudesta niin
kauan kuin he olivat tunteneet hänet. Olen varma, että kukaan
hänen kuulijoistaan ei epäillyt hetkeäkään hänen sanojaan, kun
hän maalasi heidän eteensä kuvan vaikeasta tulevaisuudesta. Hänen
sanoillaan oli ilmahälytyksen kaltainen kiire, mutta hän verhosi hälyttävän
viestin auringon lämmittämän viikunapuunoksan näennäiseen yksinkertaisuuteen.
Jeesuksen huolestuttavat sanat keskittyivät erityisiin varoituksiin koskien lopun aikoja. Nämä varoitukset
sisälsivät joitakin yksityiskohtia: Jerusalemin kaunis temppeli hävitettäisiin. Monet eksyttäjät tulisivat hänen
nimessään ja väärä Messias julistaisi itsensä todelliseksi kuninkaaksi. Maailmaa ravistelisivat sodat, sekasorto ja
epätavalliset luonnonkatastrofit. Jeesuksen seuraajia vainoaisivat jopa heidän omat perheensä. Hallitukset ja
uskonnolliset johtajat rankaisisivat heitä. Mutta kaiken tämän keskellä hyvä sanoma leviäisi aina maan ääriin asti.
Ihmisen luonnollinen vastaus tähän tietoon olisi valmistautuminen: löytää piilopaikka, varata sinne ruokaa,
juomaa ja aseita ja odottaa kaaosta jonkinlaisessa suojassa. Jeesus korosti, etteivät he tulisi löytämään muuta
turvaa kuin hänet. Havainnollistaakseen tätä hän kertoo seuraajilleen vertauksen viikunapuusta, joka puhkeaa
kukkaan. Puu on kaikkien nähtävillä, se on hänen kuulijoilleen yhtä tuttu kuin sininen taivas tai paljas erämaa.
Kuitenkin ainoa keino kuulla hälytysääni on kiinnittää huomiota siihen, mitä ympärillä tapahtuu, samaan tapaan
kuin puutarhuri odottaa elämän merkkejä vanhasta viikunapuustaan.
Vain muutamaa päivää myöhemmin Jeesus uudelleen muistutti siitä, että hänen opetuslastensa ei tarvitsisi
kohdata tulevaisuutta yksin: "Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja
palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille,
en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.” Joh.14:26-27
Pyhä Henki ei ainoastaan auta meitä tunnistamaan ajan merkkejä, vaan opettaa myös, mitä meidän tarvitsee
tietää elääksemme uskollisesti Messiaan seuraajina. Hälytyksen äänen ei tarvitsee säikyttää meitä, kun hän
antaa meille rauhansa - rauhan, joka on yhtä todellinen kuin viikunapuun viheriöinti kesän lähestyessä.
Michelle Van Loon

- eri julkaisujemme puolesta:
( Jumalan pelko -lasten tehtäväkirja, jonka pitäisi valmistua seuraavien
viikkojen aikana; Chosen to follow -teoksemme hepreankielisen käännöksen
tekeminen; Mishkan-aikakausjulkaisun uudelleen lanseeraaminen nyt kun
Caspari-keskus taas omistaa sen).
- ”sinkkutyön” näkymme uudenlaisen toteutuksen puolesta.
- missiologiselle kurssillemme enemmän osallistujia ja
sisällön suunnitteluun viisautta.
- Casparin nettisivuston hepreaksi kääntämisen puolesta.
- Alec Goldbergin venäjänkielisten opetusten ja sen
hepreankielinen jälkiäänityksen puolesta.

