Syyskuu 2012

Kolmisenkymmentä nuorta aikuista Israelista, Palestiinalaisalueilta ja Norjasta osallistui Norjassa
3.-13.8.2012 järjestettyyn BridgeBuilders-sovinnonrakennuskonferenssiin.
Pyhällä maalla elävät uskovat joutuvat päivittäin kasvokkain alueella vallitsevan konfliktin
kanssa. Olipa sitten juutalainen, arabi tai ulkomaalainen, jokaisen uskovan täytyy ottaa kantaa
erilaisiin poliittisiin ja teologisiin näkemyksiin maasta ja Jumalan tahdosta siellä asuvien ihmisten
suhteen. Poliittista ratkaisua ei ole näköpiirissä, mikä ei helpota teologisen yhteisymmärryksen
löytymistä eri uskovien ryhmien kesken.
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Tällaisessa tilanteessa ystävyyden ja yhteyden ylläpitäminen uskonveljien ja -sisarten välillä on
vaikeaa. Kristuksen seuraajina meidät on kuitenkin kutsuttu rakastamaan vihamiehiämme ja
elämään sovinnossa kaikkien kanssa. Halusimmepa tai emme, olemme yhtä toisten uskovien
kanssa ja meidän tulee etsiä tapoja ilmentää tätä yhteyttä myös Lähi-idän vaikeassa tilanteessa.
Monilla nuorilla juutalais- ja arabiuskovilla on vähän tai ei lainkaan yhteyksiä konfliktin toiseen
osapuoleen. Useimmat näkevät vastapuolen vain stereotyyppisten roolien kautta. BridgeBuilders
-ohjelman tarkoitus ei ole ratkaista konfliktia, vaan tuoda osapuolet yhteen rakentamaan
ystävyyssuhteita, kuuntelemaan toisiaan, tutustumaan toistensa kulttuuriin ja elämäntarinoihin,
lukemaan Raamattua sekä rukoilemaan yhdessä. Tätä kautta nuoret huomaavat, miten yhteinen
usko Jeesus Messiaaseen liittää heidät yhteen ja muuttaa heidän suhtautumistaan toisiinsa
osana konfliktia. Heitä haastetaan olemaan yhdessä Kristuksen todistajia ja todistamaan siitä
yhteydestä, jonka vain Jeesus voi luoda konfliktin keskellä.
Sovinnon rakentaminen on pitkä ja vaikea prosessi, mutta se voi myös muuttaa sydämen ja
elämän. Tämä oli monen osanottajan kokemus.
”Kaikki ikäiseni israelilaiset, jotka olin tavannut tähän asti, olivat olleet
sotilaita,” sanoo Tania Beit Jalasta. ”Konferenssissa tajusin, että myös
jokainen israelilainen osanottaja oli ollut armeijassa. Nyt kuitenkin tutustuin
heihin. Olen pasifisti ja minun on ollut vaikea ymmärtää, että Jeesukseen
uskova voi palvella sotilaana ja kantaa asetta. Puhuimme paljon asiasta ja
ymmärrän tilannetta nyt paremmin. Voin sanoa, että rakastan näitä sisariani ja
veljiäni siitäkin huolimatta, että he ovat israelilaisina käyneet armeijan. He ovat
mahtavia ihmisiä. Meidän välillemme on syntynyt todella syviä ystävyyssuhteita!”
Angelica on messiaaninen juutalainen Jerusalemista, ja hän osallistui jo
edelliseen BridgeBuilders-konferenssiin. Tällä kertaa hän toimi yhtenä ohjaajana.
Myös häntä konferenssi kosketti syvästi. ”Osallistujat ovat kuunnelleet toisiaan ja
hyväksyneet toistensa elämäntarinat samalla haastaen toistensa näkökulmia.
Itselleni oli voimakas kokemus kohdata palestiinalaisosallistuja, joka oli vihannut
israelilaisia sotilaita. Aiemmin hänellä oli tapana heitellä sotilaita kivillä. Tajusin, että
se tapahtui samaan aikaan, kun itse olin sotilaana tarkastuspisteessä. Hän oli heitellyt
kiviä kohti yksikköäni, ehkä jopa kohti minua!

Oli shokeeraavaa kuulla tarinoita israelilaisten sotilaiden nöyryyttävästä toiminnasta. Tästä kertonut
palestiinalainen ystäväni näki, että kuuntelin häntä tosissani. Samoin hän otti minut vakavasti ja kuunteli minua.
Luulin aiemmin, että asennoidun oikein konfliktiin, mutta nyt ymmärsin, että minun täytyy tutkia uudelleen asenteitani.
Se on vaikeaa, mutta tuntuu myös hyvältä. Myös kiviä heittänyt ystäväni muuttui konferenssin aikana. Olimme samassa
pienryhmässä, jossa kerroimme näkemyksiämme tilanteesta ja toisistamme sen osapuolina. Saatoimme nauraa ja tuntea
syvää yhteyttä keskenämme. BridgeBuilders on todella tärkeää työtä!”

BridgeBuilders-konferenssin järjestäjinä toimivat seuraavat järjestöt: Caspari-keskus, NCMI, Norjan evankelisluterilainen vapaakirkko, Palestiinan Raamattuseura, Musalaha ja Brimstadin raamattukoulu. Konferenssi on
kaksiosainen. Toinen osa järjestetään Jordaniassa pääsiäisenä 2013. Lisää BridgeBuilders-projektista
www.bridgebuilders.no.

Yksi norjalaisista BridgeBuilders-seminaarin osanottajista,
Andreas Masvie, toimii tulevana vuotena Caspari-keskuksen
vapaaehtoistyöntekijänä. Seuraavassa artikkelissa hän kertoo
kokemuksistaan seminaarissa ja sovinnon rakentamisesta.
Miten syvään juurtuneen Lähi-idän konfliktin voisi ratkaista? Onko se
edes mahdollista? Onko näky kestävästä rauhasta toteutettavissa vai
vain harhauni?
Ulkopuoliselle mahdollisuudet näyttäytyvät kieltämättä hämärinä. Tämä vaikutelma vahvistui osallistuessani BridgeBuildersseminaariin nuorten juutalaisten ja arabien kanssa. Toivottomuuden tunteesta huolimatta nämä nuoret Lähi-idän asukkaat
jättivät tutun kotinsa ja lähtivät keskelle villiä ja outoa norjalaista luontoa rakentamaan ihmissuhteita vastapuolen kanssa.
Monet ovat pohdiskelleet ja yhä miettivät, miten konflikti voitaisiin ja miten se tulisi ratkaista. Onkin toivottavaa saada
keskusteluun monenlaisia näkökulmia. Loistavan fiktiivisen tuotannon lisäksi juutalainen kirjailija Amos Oz on kirjoittanut
useita esseitä sovinnon rakentamiseen liittyen. Eräs hänen ehdotuksistaan tuntuu varsin järkevältä. Ozin mukaan kestävän
rauhan saavuttamiseksi molempien osapuolten tulee olla valmiita tekemään kipeitäkin kompromisseja. Maahan ja rajoihin
liittyvät kompromissit ovat keskeisellä sijalla kirjailijan ajattelussa.
Oz saa kaiken kuulostamaan niin kovin yksinkertaiselta. Jos näin on, niin miksi konflikti on vielä ratkaisematta? Väittäisin,
että pelko ja viha estävät osapuolia tekemästä tarvittavia kompromisseja. Pelon ja vihan voittaminen on pitkäkestoinen
prosessi, jota ei varmaankaan saada valmiiksi elinaikanamme. Siitä huolimatta uskon, että meidän tulee ottaa osaa tähän
prosessiin. Kuten yksi palestiinalaisosanottajista sanoi, ensimmäinen askel on alkaa rakastaa vihollista. Tämä ei tarkoita
vaikean todellisuuden kieltämistä, vaan yhteisen tulevaisuuden rakentamiseksi valmiutta luopua ylpeydestä sekä pyytää että
antaa anteeksi. On tärkeää pitää mielessä, että anteeksi antaminen ei ole sama asia kuin menneisyyden unohtaminen, vaan
uudelle, yhteiselle tielle astumista.
Saattaa kuulostaa ylitsepursuavan poliittisesti korrektilta ja vaarallisen naiivilta, mutta lopullisena tavoitteena sovinnon
rakentamisessa on molemmilla puolilla sydänten muuttuminen. Mieli seuraa perässä muutosta sydämen tasolla, mutta se
edellyttää rohkeita yksilöitä, jotka näyttävät tietä. Tästä syystä olen vakuuttunut, että uskovat voivat saada aikaan
muutoksen!
Identiteetti on antropologiassa keskeinen käsite. Ihmistieteissä tutkitaan minäkuvaamme ja sitä, miten toiset näkevät meidät.
Sanotaan, että voimme ilmaista aidosti identiteettiämme vain suhteessa ”toiseen”. Toisen kohtaamisessa meidän tulee
määritellä, keitä olemme ja mihin uskomme. BridgeBuildersissä eri identiteetit törmäsivät monella tapaa. Palestiinalaisiin
vaikuttaa arabikulttuurin kunniankoodisto, juutalaiset ovat kiertelemättömiä ja suorasukaisia, norjalaiset hiljaisia ja
kohteliaita.
Ihmiset ovat kuitenkin monimutkaisia ja heillä on useita identiteettejä. Yksilö koostuu
vuorovaikutuksessa olevista eri identiteeteistä. Kansallisuus on monille, erityisesti konfliktin
keskellä eläville, hallitsevin identiteetti. Kuitenkin Lähi-idän konfliktissa kummallakin
puolella on pieni vähemmistö, joilla yksi identiteetti ajaa yli muiden: heidän identiteettinsä
Kristuksessa. Tämä toi osallistujat Norjaan BridgeBuilders-seminaariin huolimatta
epäluuloista, ennakkoluuloista ja katkeruudesta. Tämä identiteetti voi antaa heille
rohkeutta toimia tien avaajina ja olla muuttamassa sydämiä yksi kerrallaan, kunnes
Herramme kerran puhdistaa meidät kaikesta pahasta ja antaa meille rauhansa.
Andreas Masvie

Jokin aika sitten opiskelin pari viikkoa hepreaa ulpanissa, israelilaisessa kielikoulussa. Yksityisopettajien kanssa sain paljon
puheharjoitusta, aivan kuten odotinkin. Kaikkein mielenkiintoisin osuus opinnoissa olivat kuitenkin keskustelut uskonnollisten
opettajieni kanssa. Puheenaiheita löytyi, kun heille selvisi, että olen evankelinen kristitty ja työskentelen Jeesukseen uskovien
messiaanisten juutalaisten kanssa. Arvostin todella paljon opettajieni aitoa uteliaisuutta, heidän kysymyksiään ja sydämellistä
avoimuuttaan kuunnella minua ja kertoa omasta uskonelämästään. Olisimme toki voineet keskittyä vain kielioppiin ja verbien
taivutukseen, mutta sen sijaan kurkistimme toistemme elämään ja tutustuimme erilaisiin näkemyksiin.
Hannah, Caspari-keskuksen kesävapaaehtoistyöntekijä Englannista, koki jotain samaa parin kuukauden Israelin jaksollaan. Hän
nautti sekä olostaan Casparissa että mahdollisuudesta perehtyä maahan ja kulttuuriin.
En ollut aiemmin ollut Israelissa, joten en oikein tiennyt mitä odottaa. Peribrittiläinen näkemys Israelista vaihtelee fanatismista
äärimmäiseen välinpitämättömyyteen, ja tässä ristiaallokossa päätin pitää ennakko-odotukseni kohtuullisina. Ilmapiiri Israelissa oli
erittäin innostava, mikä johtuu ennen kaikkea ihmisten ja uskontojen valtavasta kirjosta. Jopa väistämättä alussa iskevän
kulttuurishokin aikana pidin paikallisista ihmisistä ja kulttuurista. Vaikka alussa israelilainen mutkaton suorasukaisuus saattaa
tuntua häiritsevältä, arvostin syvästi ihmisten ystävällisyyttä ja avoimuutta. Vierailu Israelissa on tärkeää, sillä se auttaa olemaan
tietoinen maan ja juutalaisen kansan tilanteesta. Työskentely Jerusalemissa on mahdollistanut realistisen kuvan muodostamisen
Israelista ja olen voinut hylätä yli-hengellisen myyttisen käsityksen maasta ja kansasta. Samalla olen oppinut paremmin
rukoilemaan rauhan puolesta Israelissa. Oli hienoa voida vierailla Jerusalemissa eri seurakunnissa, ja koin monta oivallusta
päästessäni tutustumaan israelilaiseen hengelliseen elämään konkreettisesti paikan päällä.
Tässä uutiskirjeessä kerrotaan myös BridgeBuilders-seminaarista, Caspari-keskuksen nuorille messiaanisille juutalaisille,
arabikristityille ja norjalaisille tarkoitetusta rauhan ja sovinnon rakennusprojektista. BridgeBuilders-seminaari on kaksiosainen,
siten, että ensimmäinen seminaari järjestetään Norjassa ja toinen osa Jordaniassa. Seminaari sisältää paljon ulkoilmaaktiviteetteja ja raamatullista opetusta, joka rohkaisee dialogiin ja pohdiskelemaan uskoa, identiteettiä, pelkoja, ennakkoluuloja
ja käsittelemään konfliktia. Samalla pyritään vahvistamaan kristittyjen yhteyttä ja kulttuurien kohtaamista.
Kaikissa näissä tilanteissa yhteisenä nimittäjänä ja lähtökohtana on toiselle osapuolelle esitetty rohkea kysymys:
”Kuka sinä oikein olet?”
Hanna Lindberg

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.
Knessetin jäsenet reagoivat Uuteen testamenttiin
The Jerusalem Post, 17.07, 19.07; Yediot Ahronot, 18.07, 2012
Yediot Ahronot -lehden mukaan (18.07) ”Knessetissä, Israelin parlamentissa, tapahtui toissa päivänä epätavallinen 'seremonia’.
Kansanedustaja Michael Ben-Ari (Kansallinen yhtenäisyyspuolue) repi kameroiden edessä kappaleiksi kristittyjen pyhän kirjan Uuden
testamentin. … Useimmat edustajat jättivät huomiotta postista saamansa Raamatun tai palauttivat sen lähettäjälle. Ben-Ari päätti
synnyttää myrskyn.”
Jerusalem Post (17.07) raportoi tapahtumien taustoista: ”Monet kansanedustajat löysivät tyrmistyksekseen maanantaina postinsa
joukosta messiaanisen järjestön lähettämän Uuden testamentin. Israelin Raamattuseura (Bible Society) on messiaaninen juutalainen
järjestö, joka tutkii, julkaisee ja levittää pyhiä kirjoituksia. Seura lähetti edustajille 'testamenttien kirjan', jossa sekä juutalainen Tanak
että Uusi testamentti oli yhdistetty yhdeksi, nahkakantiseksi kirjaksi sisältäen ensimmäistä kertaa hepreankieliset alaviitteet. Samalla,
kun kyseinen lahko ottaa vaikutteita juutalaisesta uskonnosta, se pitää Jeesusta messiaana. Edustaja Tsipi Hotovely (Likud) lähetti
valituskirjeen Knessetin puhemies Reuven Rivlinille sanoen, että ei voi olla mahdollista, että lähetystyömateriaalia saa jakaa
Knessetissä. 'Tekstejä, joita käytettiin (juutalaisten) vainoamiseen ja ahdisteluun, ei voida jakaa Israelin valtion etuoven kautta',
Hovely myrskysi.”
Vastareaktiot tulivat nopeasti. Jerusalem Post jatkaa aiheesta (19.07): ”..Ben-Ari katsoo reagoineensa asianmukaisesti ja kehottaa
kaikkia kansanedustajia heittämään Uudet testamentit roskikseen. … Yleisen syyttäjän Yehuda Weinsteinin tulisi nostaa syytteet
yllytyksestä Ben-Aria vastaan tämän revittyä Uuden testamentin ja heitettyä sen roskikseen, sanoo Knessetin ainoa kristitty edustaja
Hanna Sweid. 'Tällainen huliganismi, kiusaaminen ja lopunajallinen vihatoiminta oli perusteetonta ja tarpeetonta', kertoi Sweid
Jerusalem Postille. … Sweid kiitti puhemies Reuven Rivliniä tämän tuomittua täysistunnossa 'jalosti ja rohkeasti' Ben-Arin toiminnan.
'Tuomitsen kaikkien uskontojen pyhien tekstien halventamisen, mukaan lukien eilisen Uuden testamentin repimisen', sanoi Rivlin.
'Jokainen pyhä kirja on siihen uskoville tärkeä.'”

Vaikka tammikuun 1. päivä aloittaa uuden kalenterivuoden, useimmille
syksy tuo mukanaan uuden alun. Kouluissa alkaa uusi lukukausi ja kesän
rauhallisemman lomarytmin jälkeen palataan normaaliin, aikataulujen
mukaiseen arkeen.
Heprealaisessa kalenterissa vuosi vaihtuu syksyllä. Rosh Hashana (”vuoden pää”) alkaa tänä vuonna auringon laskiessa
syyskuun 16. pvä. Rosh Hashana on itse asiassa heprealaisen kalenterin seitsemännen kuukauden ensimmäinen ilta.
Päivään yhdistetty uusi vuosi liittyy Tooran lukukiertoon, joka puolestaan alkaa maailman luomisen ajankohdasta. Juhlapyhä
myös muistuttaa ajan päättymisestä huipentuen Jumalan tuomiopäivään. Rosh Hashana aloittaa kymmenen ”pelon päivän”
jakson, jolloin jokainen tutkistelee itseään ja tekee parannusta ennen Jom Kippuria eli tuomiopäivää.
Lapsena minulle opetettiin, että Rosh Hashana on päivä, jolloin Jumala kirjoittaa nimeni ja tarinani elämänkirjaansa ja Jom
Kippurina hän sinetöi kohtaloni. Jos kaduin, tein riittävästi parannusta ja hyviä tekoja osoittaen Jumalalle olevani parempi
ihminen tulevan vuoden aikana, oli ehkä mahdollista taata itselleni siunattu tulevaisuus.
”Tänä vuonna en enää nahistele pikkusiskoni kanssa”, lupasin Jumalalle. ”Lupaan tehdä kotityöt valittamatta, ehkä jopa
ennen kuin äiti edes pyytää. Lupaan olla ahkerampi koululainen. Oikeasti, lupaan!”
Kun jo parin tunnin päästä Jumalan kanssa käymästäni kaupankäynnistä en pystynyt enää pitämään lupauksiani,
huolestuin. Ehkä Jumala oli kirjoittanut nimeni kirjaansa lyijykynällä ja nyt hän taivaallisella pyyhekumillaan poistaa minut
listaltaan. Vaikka miten vilpittömästi kaduin ja yritin parhaani mukaan pitää lupaukseni, en voinut koskaan olla varma
saisivatko parhaimmatkaan yritykseni Jumalan oikeudenmukaisuuden vaakaa heilahtamaan edukseni.
Kun teini-ikäisenä tulin uskoon Jeshuaan, opin, että tuomarini oli samalla myös vapahtajani. Jeshua teki puolestani kaiken
sen mitä en ollut itse kykenevä tekemään pitämällä jokaisen lupauksen, noudattamalla jokaista sääntöä ja rakastamalla
jokaista ihmistä täydellisesti. Hän kirjoitti nimeni kirjaansa (Ilm. 21:22-27) ja synnittömien käsiensä ihoon (Jes. 49:15-16).
Uskomattoman armonsa kautta hän yhä edelleen ”kirjoittaa” elämäntarinaani.
Kun kuulen perinteisen, juutalaisen uuden vuoden toivotuksen ”Leshanah tovah tikatevu” eli ”kirjoitettakoon nimesi
elämänkirjaan uudeksi vuodeksi”, sanoista tulee minun rukoukseni kansani puolesta. Tiedän, että moni heidän joukossaan
on ilman varmuutta onko heidän nimensä todella kirjoitettuna Jumalan kirjaan. Voisitko yhtyä kanssani tähän rukoukseen
tänä vuonna?
Toivon, että jokainen meistä, jotka tunnemme Jeshuan, voisimme olla välittämässä lähimmäisillemme viestiä, että Jumala ei
kirjoita nimeämme kirjaansa pois pyyhittävällä kynällä, vaan hän on kaivertanut nimemme pysyvästi naulanjälkien
arpeuttamiin käsiinsä.
”Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja
rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän
syntimme.” Psalmi 103:11-12
Michelle Van Loon

- BridgeBuilders-seminaarin osanottajien puolesta, että uudet kokemukset voisivat kantaa hyvää hedelmää heidän
elämässään ja yhteisöissään.
- Marraskuussa järjestettävän Casparin missiologiakurssin ja sen osanottajien puolesta.
- Tulevien sapattikoulun opettajien koulutuspäivien suunnittelun ja valmistelujen puolesta.
- Casparin 30-vuotisjuhlakirjan julkaisun ja marraskuussa pidettävän juhlatilaisuuden puolesta.
- Lähi-idän uhkaavan tilanteen sekä Israelin turvallisuuden puolesta.
Voit tukea työtämme esirukouksin, vapaaehtoistyöllä tai taloudellisesti esim.
Caspari-keskuksen yhteistyöjärjestöjen Kansanlähetyksen, Kylväjän ja Lähetysseuran kautta.
Ota yhteyttä lähimpään yllämainittujen järjestöjen toimipisteeseen.

