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Rakkaat
yhteistyökumppanimme
ja työmme tukijat!
Talvi on tulossa myös tänne Israeliin
pitkän ja lämpimän kesän jälkeen.
Joulukuussa on kaksi tärkeää juhlaa,
hanukka ja joulu. Uutiskirjeessämme
on artikkeli, josta voit lukea näistä
juhlapyhistä. Kummassakin pyhässä
on kyse valon juhlasta. Rukouksemme
on, että Kaikkivaltias Jumala antaisi
valonsa loistaa elämäämme, sillä vain
valo voi karkottaa pimeyden.
Kesälomien jälkeen ensimmäinen
tilaisuus, joka täällä
Caspari-keskuksessa järjestettiin oli
Avoimien ovien päivä kirjastossa.
Tapahtumassa oli myynnissä paljon
kirjoja. Ensimmäistä kertaa Caspari
isännöi myös
varainhankintaseminaaria.
Molemmista tapahtumista voit lukea
uutiskirjeestämme.
Me täällä Caspari-keskuksessa
haluamme toivottaa teille kaikille
Iloista Hanukka-juhlaa, Riemullista
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
2017, kullekin oman valinnan ja
perinteen mukaan.

Astumme vuoteen 2017 Jumalaan
täysin luottaen. Uskomme siihen, että
Hän tulee tähän uuteen vuoteen
meidän kanssamme. Kiitos kaikista
rukouksistanne ja tuestanne vuoden
2016 aikana! Ilman teitä emme voisi
tehdä tätä työtä juutalaisen kansan
keskellä. Luotamme siihen, että
pysytte myös vuonna 2017
kanssamme. Rukouksenne ja
lahjoituksenne ovat meille arvokkaita,
niin kuin aina. Kiitämme teitä niistä
sydämestämme.

Joulukuu on hanukan ja joulun aikaa
Tänä vuonna (2016/5777) hanukka ja joulu osuvat samaan aikaan.
Joulukuun 25. päivä on sekä joulupäivä että hanukka-juhlan ensimmäinen
päivä. Mietit ehkä onko näillä juhlilla mitään yhteistä. Vaikka molempien
juhlien syntyvaiheet ovat täysin erilaiset, kumpikin on silti "valon juhla".
Kumpaakin vietetään juhlistamaan valon voittoa pimeydestä ja hyvän
voittoa pahasta. Johanneksen evankeliumissa (10:22) lukee näin: "Oli talvi, ja
Jerusalemissa vietettiin temppelin vihkimisen muistojuhlaa." Tästä jakeesta
opimme, että Jeesus oli Jerusalemin temppelissä hanukka-juhlan aikaan.
Hanukkaa vietetään Juudas Makkabealaisen vuonna 164 eKr. suorittaman
Jerusalemin temppelin puhdistuksen muistoksi. Antiokus Epifanes oli
saastuttanut temppelin uhraamalla sian polttouhrialttarilla. Juutalaisen
kalenterin mukaan juhla osuu marras-joulukuulle, jolloin Israelissa on talvi.
Hanukka-juhlan ja makkabealaisten tarina löytyy toisesta makkabealaisten
kirjasta: "Ja he säätivät seurakunnan yhteisellä määräyksellä ja päätöksellä
koko Jumalan kansalle laiksi, että näitä juhlapäiviä oli joka vuosi pidettävä.(2
Makk 10:8)" Makkabealaiset vihkivät temppelin uudelleen Kislev-kuun 25.
p ä i v ä nä v u o n na 16 4 e K r. , ko lm e v u ot t a s e n hä p ä is y n jä lke e n .
Makkabealaiset olivat nousseet kapinaan juutalaiseen kansaan kohdistuvaa
raivokasta hellenisaatiota vastaan. Hellenistinen kulttuuri oli valtava haaste
juutalaisuudelle ja juutalaiselle kansalle. Makkabealaistaistelijat luopuivat
mieluummin hengestään kuin kielsivät Israelin Jumalan. Näin he pelastivat
juutalaisuuden tuholta keskellä kriittisiä aikoja. Hanukka-kertomus on siis
kertomus temppelistä, joka on juutalaisuuden keskus.
Vanhan ja Uuden testamentin väliseen aikaan sisältyy hyvin tärkeitä
tapahtumia, joista hanukka-kertomus on yksi. Tämä suuri historiallinen
draama, joka tapahtui 160 -luvulla eKr. on tärkeä, koska se aut taa
ymmärtämään Jeesus-liikkeen ja alkukirkon syntyvaiheita.Hanukia,
kahdeksanhaarainen kynttelikkö on hanukka-juhlan symboli. Joka ilta
kahdeksan päivän ajan sytytetään yksi kynttilä. Hanukan aikana ihmiset
kyselivät Jeesukselta kuinka kauan Hän pitää heitä jännityksessä siitä, kuka
Hän on. Ihmiset miettivät sitä, voisiko Hän olla Messias eli Jumalan lupaama
Valo maailmalle. Johanneksen evankeliumin alussa sanotaan: "Alussa oli
Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Valo loistaa pimeydessä,
pimeys ei ole saanut sitä valtaansa."
Sekä joulu että hanukka ovat valon juhlia keskellä pimeitä talvikuukausia.
Hanukan aikana muistellaan Jerusalemin temppelin vihkimisjuhlaa, kun taas
jouluna juhlitaan Jeesusta, joka on suurempi kuin temppeli ja joka tuo
valon koko maailmalle ‒ ei vain kahdeksaksi päiväksi vaan koko tämän
elämän ajaksi ja sen jälkeen.
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Marja-Liisa Söderqvist
/ projektikoordinaattori

Lisätietoja aiheesta: www.bgwdevelopment.com

Caspari-keskuksen tiloissa järjestettiin varainhankintaa koskeva seminaari marraskuun
alussa. Tässä kaksipäiväisessä seminaarissa oli noin 16 osanottajaa, jotka edustivat eri
kansalaisjärjestöjä. Jokainen oli tullut kuulemaan kehittämistyön avainkysymyksistä ja
hakemaan oppia edistääkseen edustamansa voittoa tavoittelemattoman järjestön sille
asettamien rahoitustavoitteiden saavuttamista. Luennoitsijana toimi Development
Marketing Associates (DMA) ‒nimisen kansainvälisen konsulttiyhtiön perustaja ja
toimitusjohtaja Gerald H. Twombly. Yhtiö tarjoaa neuvontaa seurakunnille,
korkeakouluille, herätyskristillisille järjestöille ja kristillisille perus- ja toisen asteen
oppilaitoksille organisaation kehittämiseen tähtäävissä kysymyksissä.

Jerry Twombly on Indianapoliksesta kotoisin oleva visionääri ja organisaatiokehittämisen ammattilainen, joka on
toiminut alalla viimeiset 45 vuotta. Tänä aikana hän on antanut konsulttiapua yli 3 500 organisaatiolle kaikkialla
USA:ssa ja yli 50 muussa maailman maassa. Häntä kutsutaan maailmalla "ihmissuhteisiin perustuvan
kehittämistoiminnan alullepanijaksi". Rahoitusihminen tämä Miamin raamattukoulun ja Indianan teologisen
seminaarin kasvatti ei kuitenkaan koskaan ole kokenut olevansa. "Pohjimmiltaan kehittämistoiminnassa on kyse
ihmissuhteista", hän sanoo.
Useimmat ovat sitä mieltä, että kehittämistoiminta on varainhankintaa. Twombly opettaa, että se on kaikkea sitä,
mitä me teemme pyrkiessämme luomaan pysyviä ja pitkäaikaisia ihmissuhteita. Ja että menestyksekäs
varainhankinta ei ole toiminnan syy vaan seuraus siitä, että organisaatio tai palvelutyö on rakennettu terveelle ja
raamatulliselle, Jumalaa kunnioittavalle pohjalle. Twombly sanoo sen näin: "Menestyminen ihmissuhteissa ja
ihmisten sitouttamisessa on suoraan verrannollinen siihen, missä määrin varoja kertyy. Jos ihmiset ovat ottaneet
näkysi omakseen, sinulta ei tule puuttumaan rahaa eikä niitä, jotka sinua kuuntelevat."
Twombly on luonut viisivaiheisen mallin auttaakseen organisaatioita saavuttamaan ne tavoitteet, joita heillä
näyn ja rahoituksen suhteen on. "Jos ymmärrät periaatteen, jolle malli perustuu ja toimit sen mukaan, onnistut
ihmissuhteiden luomisessa", hän toteaa. Twombly selittää malliaan vertaamalla sitä seurustelusuhteeseen, joka
johtaa avioliittoon. Hän jatkaa: "Kehittämistoimintaa voi verrata rakastumiseen." Tämän jälkeen hän siirtyy
esittelemään kehittämisprosessin tärkeimmät vaiheet luonnehtimalla ja yksinkertaistamalla niitä.
Prosessin ensimmäinen vaihe on mahdollisuuksien tunnistaminen eli niiden ihmisryhmien kartoittaminen,
joiden kanssa voisit luoda kontakteja. Mahdollisuuksia on monia, koska jokaisella tapaamallasi ihmisellä on oma
ihmissuhdeverkostonsa, johon tämä voi vaikuttaa (puoliso, lapset, työtoverit, ystävät, seurakuntalaiset ja monia
muita). Seuraava askel on mahdollisuuksien määrittely. Määrittelet jonkun aina, kun "luokittelet" hänet sen
mukaan, miten läheinen yhteys teillä on.
Kolmas askel on ihmissuhteiden kehittäminen. Tätä voi verrata seurusteluun. Toimivat kehittämiskäytännöt ovat tärkeitä. "Arvelen, että kosiessasi kumppaniasi olit varma siitä, että saisit
myöntävän vastauksen", kuuluu Twomblyn käyttämä analogia. Toisin sanoen, kun kehittämiskäytännöt ovat toimivia, sitouttaminenkin onnistuu. Twombly jatkaa: "En
koskaan pyydä ihmisiä panostamaan edustamaani organisaatioon eli käyttämään
aikaa, energiaa tai rahaa ennen kuin tiedän, että he ovat siihen valmiita."
Ihmissuhteiden ylläpito on yhtä tärkeää kuin niiden rakentaminen. Pysyviä ja
pitkäaikaisia ihmissuhteista tulee, kun tunnepohjalta alkanut suhde "järkevöityy" ja muuttuu vakaaksi. Oikea motiivi suhteiden luomisessa on tärkeä.
Palvelutyön kehittäminen ja Jumalan antaman työnäyn toteuttaminen
tapahtuu kommunikaation, osallisuuden ja arvostuksen kautta, yksi
ihmissuhde kerrallaan.

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.

Mediakatsaus

Uskontojenvälinen dialogi

Haaretz

23.lokakuuta 2016

Samarialaisten ylipappi Abdullah Wasef Tawﬁq vastaanotti sekä palestiinalaisryhmän että juutalaisia vierailijoita Lehtimajanjuhlille tällä viikolla.
Samarialaiset ovat yksi maailman vanhimmista vähemmistöryhmistä. Siitä huolimatta he onnistuvat useimmiten toimimaan menestyksellisesti
arabien ja Israelin välisessä konﬂiktissa. Sekä juutalaiset että palestiinalaiset kokevat heidät turvallisiksi. Samarialaisilla on sekä Israelin että
palestiinalaishallinnon myöntämä henkilökortti. Tämä antaa heille useimpia muita suuremman kulkumahdollisuuden maassa, mutta se voi
toisinaan olla myös taakka, sillä palestiinalaiset voivat erehtyä luulemaan heitä juutalaisiksi, ja vastaavasti toisinpäin.

Avoimet ovet kirjastossa

Maria

/ kirjastonhoitaja

Casparin kuulumisia

Caspari-keskuksen kirjastossa on yleensä suhteellisen hiljaista. Syyskuun 13.
päivän iltana sieltä kuului kuitenkin naurua; moni oli tullut iltaan, jossa sai ostaa
kirjoja ja nauttia pikkupurtavaa.
Kuluneen vuoden aikana kirjasto on saanut useita kirjalahjoituksia. Näistä
käy tetyistä kirjoista moni on päätyny t kirjastomme hyllylle, mutta tästä
huolimatta meille jäi vielä useita satoja "ylijäämäkirjoja". Jotkin saamistamme
niteistä löytyivät jo hyllystämme, toiset niistä taas eivät sopineet kokoelmaamme.
Harkittuamme asiaa päätimme pitää "Avointen ovien" illan, jossa saisimme (ehkä)
ylijäämäniteet myytyä ja tavoittaisimme samalla uusia kävijöitä. Illan päättävä
avoin luento käsitteli myös kirjoja; aiheena oli "Mitä luemme?"
"Avoimet ovet" oli pieni menestys. Kävijöitä ei ollut niin paljon kuin olisimme
toivoneet, mutta kirjoja ostettiin kuitenkin suhteellisen hyvin. Käydessään
kirjatarjontaa läpi ihmisillä oli hauskaa heidän tutustuessaan kirjastoomme ja toinen toisiinsa. Moni kävijöistä halusi myös
tietää tulisiko tapahtumasta jokavuotinen. Aika näyttää... jos saamme lisää kirjalahjoituksia.

Uudet
vapaaehtoiset
Marja-Liisa Söderqvist
/projektikoordinaattori

MarthajaHiromi

Daniel

Caspari-keskus on aina luottanut ihaniin vapaaehtoisiinsa. Tällä kertaa haluamme esitellä Teille
nykyiset vapaaehtoisemme, Marthan, Hiromin ja Danielin.
Martha ja Hiromi ovat kolmissakymmenissä oleva aviopari ja kotoisin Tokyosta, Japanista. He
kiinnostuivat Israelista, messiaanisista juutalaisista ja heprean kielestä tilattuaan "A Bridge
between Zion and Japan" ("Silta Japanista Siioniin") ‒nimisen järjestön sähköisen uutiskirjeen.
Tämän järjestön tavoitteena on toimia linkkinä japanilaisten ja israelilaisten välillä niin
uutistiedon, uskon, ihmisten kuin varainhankinnankin alueella. Järjestö on myös yksi
Caspari-keskuksen tukijoista. Martha on graaﬁnen suunnittelija ja Hiromi toimittaja. Heidän
vapaaehtoisjaksonsa alkoi syyskuussa ja päättyy heinäkuun lopulla 2017. Martha astui
Caspari-keskuksen Suomesta kotoisin olevan graaﬁsen suunnittelijan Heidi Tohmolan suuriin
saappaisiin Heidin sapattivuoden ajaksi.
Daniel on kotoisin Norjan Ålesundista. Hän halusi tehdä jotakin erilaista koulun jälkeen ja haki
siksi vapaaehtoisen paikkaa Israelista. Maasta tuli Danielille ja hänen perheelleen sitäkin
tärkeämpi heidän saatuaan selville, että suvun esi-isissä on juutalaisia. Daniel on Israelissa kuin
kala vedessä. Hän on lahjakas videokuvaaja ja kerää video-otoksia, joista hän tekee lyhyitä
videoita meille. Danielin vapaaehtoisjakso Caspari-keskuksessa kestää kesäkuun 2017 loppuun.

Simply The story
with Bill Bjoraker

Join us for a Bible storytelling workshop titled “Simply The Story: Oral
Inductive Bible Study.” Learn to tell engaging Bible stories and lead interactive
discussions for outreach, discipleship, small groups, or devotions!

▶

Where?
Caspari Center in Jerusalem
When?
February 14-16

(Practitioner workshop)

February 12-16

(Practitioner and Trainer workshop)

For more information, or to register, contact Jennifer at caspari@caspari.com

HARTAUSTEKSTI

Repeytyneet vaatteet ja haljenneet viinileilit

Michelle Van Loon
/ hallintosihteeri, Yhdysvallat

"Sitten Johanneksen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo. He sanoivat: "Meille ja fariseuksille paastoaminen on
tärkeää. Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa?" Jeesus vastasi heille: "Eivät kai häävieraat voi surra silloin, kun
sulhanen vielä on heidän kanssaan! Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, ja silloin he paastoavat. Ei
kukaan ota kutistamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan viittaan. Viitta repeää sellaisen paikan vierestä, ja reikä
on entistä pahempi. Eikä uutta viiniä lasketa vanhoihin leileihin. Silloinhan nahka halkeaa, viini valuu maahan ja
leilit ovat pilalla. Ei, uusi viini lasketaan uusiin leileihin. Silloin molemmat säilyvät."
Johannes kutsui kasteelle jokaisen, joka oli valmis kääntymään pois synneistään ja palaamaan takaisin Jumalan
luo. Halukkaat johdettiin Jordan-jokeen puhdistautumaan vanhasta elämästä. Johannes oli ihme ja merkki, joka
paloi kulumatta erämaassa. Johannes haastoi sekä uskonnollisen eliitin että poliittiset vaikuttajat ja nimesi
heidän Jumalaa vastaan tehdyt syntinsä pelkäämättä. Hän eli kuin tietäen, että hänelle oli annettu vain vähän
aikaa Herran sanan julistamiseen. Ne, jotka viehtyivät Johanneksen parannussanomaan, omaksuivat hänen
askeettisen ja äärimmäisen vaatimattoman elämäntapansa.
Kastettuaan serkkunsa Jeesuksen joen tummissa vesissä, jokin taivaissa näytti muuttuvan. Kukaan ei yllättynyt,
kun Johannes pidätettiin Herodes Antipaksen toimesta ja heitettiin vankilaan. Johanneksen opetuslapset
panivat merkille, miten Jeesus ja hänen seuraajansa osallistuivat kaikenlaisille hyville aterioille ja juhliin. Vaikutti
aivan siltä, kuin Jeesus ei olisi ymmärtänyt serkkunsa sanoman ydintä.Eräs ryhmä haastoikin Jeesuksen sanoen:
"Me paastoamme ja fariseukset paastoavat. Miksi sinun seuraajasi eivät tee samoin?" Jeesuksen vastauksesta
kävi vilahdukselta ilmi se, mitä varten Hän oli tullut ja kuka Hän todella oli. Toisin kuin fariseukset ajattelivat,
paaston tarkoitus ei ollut näytellä omaa vanhurskautta eikä se ollut myöskään sitä itsekurin harjoitusta, johon
Johanneksen opetuslapset olivat ryhtyneet. Sen sijaan Jeesuksen opetuslapset paastoaisivat kaipauksesta, jota
voi verrata häitään odottavan morsiamen syvään tuskansekaiseen odotukseen, kun sulhanen on myöhässä.
Jeesus tiesi, että ne, jotka olivat juuttuneet vanhoihin ajatusmalleihin ja vanhaan tapaan olla ja tehdä asioita
eivät hänen sanojaan ymmärtäisi. Hän käytti arkipäivän elämästä otettuja kielikuvia, vertauksia paikatuista
vanhoista vaatteista ja nahkaisista astioista, jotka sisältävät vanhaa viiniä osoittaakseen heille, miten
yhteensopimaton Hänen uusi ajatusmallinsa oli vanhan kanssa. Hän selitti, että uuden pakottaminen vanhaan
olisi haitaksi molemmille. Vanhan vaatteen paikkaaminen uudella, kutistamattomalla kangaspalalla tuhoaisi
vaatteen, ja uuden viinin käyminen rikkoisi vanhan ja kovettuneen viinileilin. Jeesus ei mitätöi vanhaa tässä.
Vanhat vaatteet tarvitsevat korjausta, ja vanhassa viinissä on pehmeä maku. Sen sijaan hän kertoo Johanneksen
seuraajille ‒ ja meille kaikille ‒ sen, että hän tekee jotakin sellaista, joka ylittää vanhojen rakenteiden kapasiteetin
verrattomasti. Ensimmäinen helluntai (Shavuot) on voimallinen todiste uuden viinin vaikutuksesta. Tuolloin ne,
jotka näkivät Jeesuksen Pyhällä Hengellä kastettujen seuraajien antaman todistuksen räjähdysmäisen
vaikutuksen, syyttivät opetuslapsia juopumustilasta (Apt. 2:13). Uusi uloskutsuttujen yhteisö, joka muodosti
seurakunnan oli ainoa joka kykeni vastaanottamaan ja viemään eteenpäin ilosanomaa Jeesuksesta niille, jotka
heidän ympärillään olivat.
Astuessamme vuoteen 2017 olkoon elämämme kuin astia, joka kykenee ottamaan vastaan, pitämään sisällään ja
vuodattamaan ulos Jeesuksen uuden elämän janoiselle maailmalle.

Rukoillaan…
-

Nataniassa ja Haifassa pidettävien sapattikouluseminaarien puolesta
Mishkan-lehden seuraavaksi ilmestyvän numeron puolesta
messiaanisen liturgian kehittämisen puolesta
että niin joulu kuin hanukkakin olisi rauhallinen sekä Israelissa että
muualla maailmassa

55 HaNeviʼim St., PO Box 46, Jerusalem 9100001, Israel Puh:+972 2-6233926

Fax:+972 2-6251933

Sähköposti:caspari@caspari.com

Voit tukea työtämme esirukouksin, vapaaehtoistyöllä tai taloudellisesti. Suomessa Caspari-keskuksen kumppanuusjärjestöjä ovat Kansanlähetys,
Kylväjä ja Sley. Työtämme tukevat myös Sansa ja Ely.

www.caspari.com

