Joulukuu 2015

Elisabeth E. Levy

Me Caspari-keskuksen väki
haluamme toivottaa teille iloista
hanukkaa, hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta 2016,
kullekin oman perinteensä
mukaan.
Kiitos kaikista rukouksistanne
ja tuestanne vuoden 2015
aikana. Caspari-keskus astuu
vuoteen 2016 luottaen Jumalaan, joka on kanssamme myös
tulevana vuonna. Jos haluat
tukea työtämme juutalaisten
parissa, olemme sydämellisesti
kiitollisia lahjastasi!
Siunatkoon Jumala sinua
ja saakoon Hänen valonsa
karkottaa
pimeyden.

Alec Goldberg, paikallistyön johtaja

Niinä harvoina hetkinä, kun olemme täysin rehellisiä itsellemme, me
Jeesuksen seuraajat voimme myöntää, että monissa Mestarimme
lausumissa ei ole mitään järkeä. Kuten esimerkiksi: ”Ei kukaan
voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan” (Luuk. 12:15);
”Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo” (Mark. 9:23); ”Joka
pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa”
(Joh. 8:51) jne. Ne tuntuvat olevan irrallaan arkitodellisuudesta, joka opettaa meille täysin päinvastaista. Kuten, että
elämänlaatu on suorassa suhteessa materiaalisen hyvän
ja rahan määrään; että usko Kristukseen kyllä vie meidät
kerran taivaaseen, mutta se ei yleensä voi muuttaa elämämme olosuhteita; ja että jopa kaikkein hartaimpien Jeesukseen
uskovien kuolleisuusprosentti on sama 100% kuin muslimeilla,
buddhalaisilla ja ateisteilla.
Yleensä keksimme erilaisia hienoja tulkinnallisia temppuja
ratkaistaksemme ristiriidan tekstien yksinkertaisen merkityksen ja
kokemuksemme välillä. Me uskomme kyllä Jeesukseen, mutta näyttää
siltä, että vain koulutettu teologi, pastori tai messiaaninen rabbi voi saada
jotain järkeä hänen opetuksiinsa. Toki juuri oppineiden kanssa Jeesus kävi
kovimmat väittelynsä ja vastaavasti hän puhui useimmiten
kouluttamattomille kansanmiehille. Mutta koska nuo tosiasiat eivät sovi
teoriaamme, unohdamme ne.
Mutta entä jos ongelmaan olisikin toinen ratkaisu? Entä jos Jeesuksen
käsitys elämästä, kuolemasta ja todellisuudesta onkin täysin erilainen kuin
meidän? Ja entä jos hänen maailmankuvansa omaksuminen on
välttämätön edellytys sille, että hänen opetuksensa avautuvat?
Mieti tarinaa leskestä, jonka Jeesus nosti esiin kaikkein anteliaimpana
uhraajana temppelin uhriarkun äärellä (Luuk. 21:1-4). Hänen mielestään
leski antoi enemmän kuin kaikki rikkaat, jotka toivat uhrinsa ennen häntä.
Ja kuitenkin hän antoi vain kaksi pientä lanttia! Meidän näkökulmastamme
hän uhrasi hyvin vähän. Mutta Jeesuksen näkökulmasta katsottuna leski
antoi enemmän kuin kukaan muu ja Jeesus halusi kertoa siitä seuraajilleen.
Miksi? Hätkäyttääkseen heidät jälleen kerran – tässä tapauksessa sillä
tiedolla, että nuo kaksi lanttia olivat kaikki, mitä köyhällä leskellä oli?
Varmasti ei. Hänen tavoitteensa oli – ja on – paljastaa

meille Jumalan ja hänen valtakuntansa
todellisuus. Se on hengellinen ulottuvuus, joka –
vaikka onkin näkymätön – on perimmäinen todellisuus,
sillä se ei ole ajallinen vaan iankaikkinen. Kun ottaa
huomioon, että aika, jonka vietämme täällä ei ole vain
muutamia vuosikymmeniä vaan lukemattomia
vuosimiljoonia, eikö se olekin todellisuus, joka
kannattaa huomioida?
Tässä perimmäisessä todellisuudessa vähän on
paljon, kun Jumala on mukana. Ensimmäiset tulevat
viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi, murheelliset
iloitsevat, köyhä tekee monet rikkaiksi ja ne, joilla ei
ole mitään, omistavat kaiken. Meidän

näkökulmastamme se on nurinkurinen todellisuus. Sen
lait ovat käänteisiä sille, mitä havaitsemme
aisteillamme ja opimme koulussa. Mutta se tarkoittaa
vain – Dallas Willardin sanoin – että "ihmiskunnan
ajatus kulkee ylösalaisin" (katso hänen kirjansa Divine
Conspiracy).
Tämä on huono uutinen. Mutta meidän täytyy kuulla ja
sisäistää se, jos haluamme ottaa vastaan hyvät
uutiset. Hyvä uutinen on se, että Jumala on enemmän
kuin halukas korjaamaan ajatteluamme. Risti tekee
sen mahdolliseksi. Kysymys kuuluukin, annammeko
Hänen tehdä sen?

Ingjerd Våge

Viime vuonna messiaaninen Beit HaYeshua seurakunta Jerusalemista aloitti raamattukoulun
entisille huumeidenkäyttäjille ja muille kiinnostuneille.
Jo viime vuonna Alexander Goldberg, Casparin
Israelin-työn johtaja toimi yhtenä opettajista, mutta tänä
lukuvuonna hänellä on entistäkin merkittävämpi rooli.
- Olen vastuussa ohjelman suunnittelusta: päätän, kuka
opettaa mitä ja milloin, annan opiskelijoille kotitehtäviä
ja myös tarkistan ne. Jokaisen aiheen jälkeen opiskelijoille tulee pieni koe. Tämän lisäksi tulen myös itse
opettamaan jonkin verran, kertoo Goldberg.

Vapaaehtoistyöntekijä

- Käymme läpi monia
eri aiheita liittyen Jumalaan,
ihmiseen ja elämäämme Yeshuan
kanssa. Opiskelijat eivät ole valmiita
vaativampaan teologiseen ainekseen, joten opetamme
heille perusteita. Puhumme siitä, että Jumala on maan
ja taivaan luoja, opetamme synnistä ja siitä kuinka
vastustaa kiusauksia jne. He oppivat myös rukoilemaan
ja lukemaan Raamattua. Opetus on hyvin
käytännöllistä, kertoo Goldberg.

Muutos
Raamattukoulussa on sekä paikallisia että ulkomaalaisia opettajia.

- Ovatko kaikki uskovia ennen kuin he aloittavat
opinnot?

Paljon huumeidenkäyttäjiä
Beit HaYeshuan nettisivujen mukaan Israelissa on tällä
hetkellä yli 20 000 kovien huumeiden käyttäjää ja vielä
enemmän alkoholisteja. Beit HaYeshua, joka pyörittää
raamattukoulua ja myös kuntoutuskotia, auttaa joitakin
heistä.
- Tänä syksynä koulussa on noin 25 opiskelijaa, kertoo
Goldberg.
Opiskelijat kokoontuvat kerran viikossa iltaluennoille.

- Kyllä, ainakin jollakin tasolla. Mutta kaikkia ei ole vielä
kastettu. Viime vuonna muutamat kastettiin lukuvuoden
aikana. Jotkut oppilaista tulevat suoraan kadulta.
- Miksi koulu on tärkeä?
- Elleivät nämä kaverit juurru syvälle Jumalan Sanaan
ja muuta ajatteluaan sen mukaiseksi, he eivät kykene
seisomaan hengellisesti omilla jaloillaan, vaan palaavat
takaisin vanhaan elämäntapaansa. Vain jos he opiskelevat Raamattua ja pysyvät yhteydessä muiden

uskovien kanssa, Jumala voi muuttaa heidän elämänsä
perusteellisesti. Enkä puhu ainoastaan huumeidenkäytön lopettamisesta, vaan todellisesta luonteen
muutoksesta, sanoo Goldberg.

Voimme kommunikoida
Yeshuan kanssa, kun laitamme ruokaa tai juttelemme
kaverien kanssa jalkapallosta. Kaikki voi olla pyhää ja
tervettä samaan aikaan.

Positiivinen palaute

- Toimiiko se?

Viime vuonna opiskelijoiden palaute oli positiivista.

- Toimii. On todellinen ihme nähdä mitä Jumala tekee
näiden ihmisten elämässä, sanoo Goldberg.

- He tajusivat, että Raamattu on kirja elämää varten; se
ei ole pelkästään teologeille. Se on kirja elämästä
Jumalan kanssa. Tosin Raamattu on myös teologeja
varten, sillä teologienkin pitää elää Jumalan
yhteydessä, Goldberg naurahtaa.

Tänä vuonna kuntoutuskeskuksen johto harkitsee
evankelionnin ja muun hengellisen työn teemojen
lisäämistä raamattukoulun ohjelmaan. Opiskelijoille
halutaan antaa valmiuksia itse tavoittaa huumeidenkäyttäjiä ja muita ei-uskovia ilosanomalla Jeesuksesta.

- Raamattu puhuu meille todellisista elämäntilanteista ja
siitä, kuinka voimme tuoda Jumalan osaksi arkeamme.

Marraskuussa usean norjalaisen kristillisen järjestön
johtajat osallistuivat kymmenpäiväiselle kurssille
Caspari-keskuksessa. Kurssin teemana oli "Juutalainen
Jeesus".

Opiskelijat Temppelivuorella 2015

juutalaiset juuret. Ryhmä teki myös retken Jerikoon ja
Qumraniin.

"Kaksi lähetysjohtajaa otti minuun yhteyttä ja kyseli
mahdollisuudesta päästä opintomatkalle Israeliin.
Kysyin asiaa Caspari-keskuksesta, jolla on
aikaisempaa kokemusta missiologisten kurssien
pitämisestä ja he järjestivät kurssimme mielellään",
kertoo Rolf Gunnar Heitmann, Norjan Israel-lähetyksen
pääsihteeri.

"Me opimme Jeesukseen uskovista juutalaisista ja
heidän teologiansa kehittymisestä. Kuulimme luentoja
myös siitä, mitä juutalaiset juuret tarkoittavat kristilliselle kirkolle. Tämän lisäksi käsittelimme Lähi-idän
nykyistä poliittista tilannetta ja erilaisia näkemyksiä
siitä", Heitmann kertoo.

Ensimmäiset kaksi päivää ryhmä kiersi Beetlehemissä
oppien kaupungin menneisyydestä ja nykyisyydestä.
Jerusalemissa ryhmällä oli luentoja useista eri
teemoista, kuten messiaaninen liike, varhaiset
juutalaiset uskovat, liittoteologia ja kristinuskon

Caspari-keskus on jo vuosien ajan järjestänyt
missiologisia kursseja. Seuraava "Juutalainen Jeesus"
-kurssi pidetään huhtikuussa 2016. Lisää tietoa
kurssista saat nettisivultamme (www.caspari.com),
josta löydät myös hakulomakkeen.

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.

Arkeologia
Haaretz, 2. marraskuuta 2015
Kymmenvuotias venäläispoika Matthew Tcepliaev löysi 3000 vuotta vanhan sinetin
osallistuessaan vapaaehtoisena Temppelivuoren kaivauksiin. Kaivauksia johtivat Gabriel
Barkay ja Tzachi Dvira. Sinetti, joka esittää eläimiä on ainutkertainen, koska se on tehty
kalkkikivestä. Kaikkiaan vastaavia sinettejä on löydetty vain neljä ja ainoastaan yksi niistä
Jerusalemista, Ofelista Daavidin kaupungin ja Temppelivuoren väliltä. Sen löysi arkeologi Eilat
Mazar. Tämä harvinainen sinetti ”on tärkeä lisä löydöksiin, jotka osoittavat, että rautakausi II:n
alkupuolella Jerusalem oli merkittävä kaupunki eikä pelkkä kylä”, sanovat arkeologit.

Israel Hayom, Maariv, HaMevaser, Yediot Ahronot, Haaretz, 4. marraskuuta 2015
Arkeologit, jotka kaivavat Givatin pysäköintialueella Daavidin kaupungissa Jerusalemissa, ovat vakuuttuneita siitä,
että he ovat löytäneet hasmonealaisajalta peräisin olevan acra-linnoituksen, jonka on rakennuttanut seleukidi-hallitsija
Antiokhos Epifanes 167ea. Linnoitus antoi kreikkalaisille mahdollisuuden hallita Jerusalemin temppeliä ja kaupunkia. Löytöjen
joukossa on mm. massiivinen muuri, tornin perustukset, nuolenpäitä, ballistojen kivikuulia, jäänteitä tuhansista viinisäiliöistä ja
kolikoita, jotka ajoittuvat Antiokhos IV:n ja Antiokos VII Sideteksen väliselle kaudelle.

Michelle Van Loon
Hallintosihteeri, Yhdysvallat

"Nouse, loista kirkkaana, Jerusalem, sillä sinun
valosi saapuu ja Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi.
Katso, pimeys peittää maan, yön synkkyys kansat.
Mutta sinun taivaallesi kohoaa aamunkoi, Herran kirkkaus
hohtaa sinun ylläsi. Niin kansat tulevat sinun valosi luo ja
kuninkaat sinun aamunkoittoosi." (Jesaja 60:1-3)
Kun olin lapsi, rakastin talvea. Tuskin maltoin odottaa ensilunta.
Minulla on paljon ihania muistoja lumiukkojen rakentamisesta ja
lumisodista. Aikuisena olen kuitenkin joutunut talvisin taistelemaan
lievää kaamosmasennusta vastaan. Kylmä ja pimeys tuntuvat aiheuttavan alakuloa monille meistä.
Olen oppinut joitakin käytönnöllisiä keinoja taistella alakuloa vastaan: rukous, ulkoilu päivän valoisien tuntien
aikana, toimeliaana pysyminen ja avun etsiminen, jos masennus pahenee. Olen myös oppinut tunnistamaan, että
Jumala toimii ja puhuu pimeydessä - sillä pimeys ei ole pimeää Hänelle, joka on maailman valo. Seuraavat
Raamatut totuudet auttavat säilyttämään tuon näkökulman, kun talven hämäryys ympäröi minut:
Jumala loi sekä valon että pimeyden. (1.Moos. 1:1-5)
Jumalalle pimeys ei ole pimeää. (Psalmi 139:11-12)
Hänessä ei ole pimeyttä. (1.Joh. 1:5)
Jeesus on maailman valo. (Joh. 1:1-4)
Jumala on kutsunut kansansa loistamaan Hänen valoaan synnin pimentämässä maailmassa. (Jesaja 49:6)
Jeesus muistutti seuraajiaan, että heidät on lähetty olemaan maailman valona. (Matteus 5:14-16)
Uudessa Jerusalemissa ei ole yötä, sillä Jumalan kirkkaus valaisee siellä ja sen lamppuna on Karitsa.
(Ilmestyskirja 21:22-25)
On mielenkiintoista, että nämä raamatunkohdat liittyvät tuomioon ja synkeyteen, jota monet meistä tuntevat
lukiessaan päivittäisiä otsikoita - koskivatpa ne sitten oman kotikaupunkimme ongelmia tai jatkuvaa levottomuutta
ja sotaa eri puolilla Lähi-itää. Tämä maailma voi olla hyvin pimeä paikka ja välillä tuntuu, että uutiset muuttuvat
vain synkemmiksi päivä päivältä.
Jumala, puhdas ja pyhä valo, toimii myös tässä pimeydessä. Hän tulee lunastamaan luomakunnan, jota Hän
rakastaa. Pimeydellä ei ole viimeistä sanaa särkyneessä maailmassa eikä meidän elämässämme. Kun kuljemme
vuoden pimeimmän ajan läpi, saakoon lyhyet, hämärät päivät muistuttaa meitä siitä, että Maailman Valo on
toivomme. Hän muovaa meistä todistajiaan ja sytyttää rohkeutemme niin, että voimme loistaa Hänen kunniaansa,
olipa ympärillämme kuinka synkkää tahansa.

rauhaa Jerusalemiin, Israeliin ja koko Lähi-itään
valtakunnallisen sapattikoulunopettajien seminaarin puolesta,
jonka järjestämme 18. joulukuuta
Caspari-keskuksen taloudellisen tilanteen ja ensi vuoden budjetin puolesta
Caspari-keskuksen henkilökunnan tulevien viisumien puolesta
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Voit tukea työtämme esirukouksin, vapaaehtoistyöllä tai taloudellisesti. Suomessa
Caspari-keskuksen kumppanuusjärjestöjä ovat Kansanlähetys, Kylväjä ja Sley.
Työtämme tukee myös Medialähetys Sanansaattajat.
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