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Rakkaat
yhteistyökumppanimme
ja työmme tukijat!
Israelin 69. itsenäisyyspäivän (Jom
Ha'atzmaut) juhlinta alkoi Israelissa
toukokuun ensimmäisenä päivänä,
auringon laskiessa. Edellisenä päivänä
oli sodissa kaatuneiden muistopäivä
(Jom Hazikaron); Israelin valtion
perustamisen jälkeen henkensä on
menettänyt jo lähes 24 000 sotilasta.
Viikkoa ennen näitä israelilaisille
tärkeitä päivämääriä vietettiin
holokaustin uhrien muistopäivää (Jom
Hashoa). Tuona vuosipäivänä
muistelimme niitä kuutta miljoonaa
juutalaista, jotka menettivät henkensä
toisen maailmansodan aikana. Israelin
valtion olemassaolosta on maksettu
korkea hinta. Holokaustissa kuoli kuusi
miljoonaa juutalaista. Nykyään
Israelissa asuu yli kuusi miljoonaa
juutalaista, mikä on todellinen ihme.
Toinen nykypäivän ihme on
Jerusalem-päivä, jota vietettiin 24.5.
nyt 50. kerran Jerusalemin
yhdistymisen kunniaksi. Kaupunki
yhdistyi vuonna 1967 käydyn kuuden
päivän sodan tuloksena. Tässä
uutiskirjeessä on artikkeli aiheesta
sekä ajankohtaisasiaa
Caspari-keskuksen työstä. Kiitos, että
otat aikaa tutustuaksesi tuoreimpiin
uutisiimme!
Olemme kiitollisia siitä, että tuet meitä
työssämme sekä taloudellisesti että
rukouksin. Siunatkoon Sinua Israelin
Jumala Jerusalemista!

Muistoja ja oivalluksia elämästä

Elisabeth E. Levy

Caspari-keskus oli vastuussa norjalaisen teologisen seminaarin maisteriopintoihin
kuuluvan kurssin suunnittelusta ja toteutuksesta. Kurssilla opiskeltavia aiheita olivat
Raamattu sen alkuperäisessä ympäristössä, raamatullinen arkeologia, Raamatun
historia ja haasteet, joita tämän päivän Jeesukseen uskovat juutalaiset kohtaavat.
Tämä oli neljäs kerta viimeisten kahdeksan vuoden aikana, kun Caspari-keskus
järjesti tämän kuukauden pituisen kurssin.
Luentoja oli sekä Vanhan että Uuden testamentin keskeisistä teemoista – toisinaan
luokkahuoneessa ja toisinaan paikoilla, joilla Raamatun kertomukset tapahtuivat.
Opiskelijat patikoivat pitkin kuivaa joenuomaa Qumranille ja ylös Masadaan. He
viettivät viikon Galileassa kulkien Markuksen evankeliumin tapahtumien jäljissä. He
seurasivat uusia arkeologisia kaivauksia Migdalissa (Magdala) ja Siionin vuorella.
Vaikka neljä viikkoa ei riitäkään kaiken sen selville saamiseen, mitä tämä maa
opiskelijalle tai pyhiinvaeltajalle tarjoaa, se on kuitenkin tarpeeksi pitkä aika uusien
oivallusten ja muistojen syntymiselle.

Ilahduimme opiskelijoilta saamastamme positiivisesta palautteesta.
Tässä heistä muutamien kommentteja:
“Tämä kurssi on antanut minulle uutta
tietoa, uusia oivalluksia ja uusia
kokemuksia!”

“Luen nyt Raamattua
uudella tavalla!”

“Tämä kurssi on ollut yksi teologian opintojeni
kohokohdista. Se on tuonut aivan uutta
ymmärrystä Raamatun historiasta ja Israelin
maasta; menneisyys on luonut pohjan
nykyisyydelle.”
“Tämä kurssi tulee vaikuttamaan
toimintaani pastorina.”
Kiitos yhteistyöstäsi! Se on ollut suureksi avuksi panostaessamme näihin
tulevaisuuden johtajiin ja pastoreihin.

Kuuden päivän sota

Kuuden päivän sota

Maria

/kirjastonhoitaja

Tänä vuonna tulee kuluneeksi tasan 50 vuotta Kuuden päivän sodasta, joka
johti Jerusalemin yhdistymiseen. Juhlallisuudet keskittyvät Vanhaan
kaupunkiin, Jerusalemin ytimeen, paikkaan, jossa Temppeli ja Raamatussa
mainitut pyhät paikat sijaitsevat. Juutalaiset ovat palanneet maahansa ja
kaupunkiinsa, juuri niin kuin Raamatussa on profetoitu. Kuuden päivän sota
vuonna 1967 oli käännekohta nyky-Israelin historiassa. Samalla se oli
käännekohta monien evankelikaalikristittyjen ajattelussa. Jotkut uskovat
olivat olleet kiinnostuneita Israelista ja kannattaneet sitä jo ennen sotaa. Oli
kuitenkin myös monia muita, joiden tapa suhtautua Israeliin muuttui
5.-11.6.1967 sattuneiden tapahtumien seurauksena, johtaen kristillisen
sionismin uuteen nousuun.

Sodan alussa ei ollut varmuutta siitä, selviäisikö Israel sodasta, ja jos
selviäisi, mikä olisi selviämisen hinta. Arabivaltiot Israelin ympärillä
uhkasivat maan olemassaoloa, ja niiden johtajat puhuivat juutalaisvaltion täydellisestä tuhoamisesta. Sodan päättyessä
Israel oli kuitenkin kolminkertaistanut maa-alueensa valtaamalla Gazan kaistaleen ja Siinain Egyptiltä, Golanin kukkulat
Syyrialta ja Länsirannan Jordanialta. Ja mikä tärkeintä, Israel oli saanut hallintaansa Jerusalemin Vanhan kaupungin.

”Häpeään, pahasti häpeään joutuvat kaikki, jotka vihaavat sinua.
Ne, jotka sinua syyttävät, tuhoutuvat, häviävät olemattomiin.” (Jes. 41:11).

”Jerusalemiin minä tuon heidät asumaan” (Sak. 8:8). Sodan jälkeen Israelin yli pyyhkäisi kansallisen euforian aalto.
Juutalaisvaltio ei ollut ainoastaan selvinnyt sodasta vaan se oli myös saanut hallintaansa suurimman osan raamatullisesta
Israelista. Sodalla oli myös erityisen suuri vaikutus uskonnolliseen
elämään. Jordanian hallintavallan aikana, ennen sotaa, juutalaiset eivät
päässeet käymään pyhillä pai koillaan kuten Länsimuur illa tai
Temppelivuorella. Vaikka Temppelivuoren hallinta jäikin Jordanian
islamilaiselle Waqf-säätiölle, juutalaiset hallitsivat nyt Jerusalemia.
Monelle uskonnolliselle juutalaiselle tämä merkitsi messiaanisen ajan
alkua.
”Vieraat kansat polkevat Jerusalemia, kunnes niille annettu aika täyttyy.”
(Luuk. 21:24). Moni kristitty näki vuonna 1948 tapahtuneen Israelin
valtion uudelleensyntymisen Raamatun profetioiden täyttymyksenä. Vielä kesäkuussa 1967 Jerusalem oli 'kansojen
poljettavana'. Sota muutti asiantilan. Kun Jeesus puhui lopun ajoista, Hän mainitsi Jerusalemin yhtenä lähestyvän
paluunsa merkkinä. Vanhan kaupungin valtaus oli monelle selvä merkki siitä, että Jeesus tulisi pian takaisin. Kuuden
päivän sota vaikutti sen, että Israelista tuli 'ajan merkki' monelle uskovalle, ja näin on ollut siitä lähtien.

Rukoillaan…
- Casparin henkilökunnan matkojen puolesta kesällä
- syksyn seminaarien ja luentojen suunnittelun ja valmistelun puolesta
- evankeliumia juutalaisille julistavien puolesta kaikkialla maailmassa

Caspari-keskus julkaisee viikoittain yhteenvedon israelilaisessa mediassa julkaistuista messiaanista juutalaisuutta,
lähetystyötä ja kristinuskoa käsittelevistä artikkeleista. Mediakatsaus on saatavissa sähköpostitse ilmaiseksi
rekisteröitymällä kotisivuillamme www.caspari.com/subscribe/

Mediakatsaus

Politiikka

The Jerusalem Post

4. toukokuuta 2017

UNESCO antoi 2.5., Israelin 69. itsenäisyyspäivänä, toisen päätöslauselman, joka haastoi juutalaisten vaateen Jerusalemiin
äänin 22 puolesta, 10 vastaan; 23 valtiota pidättyi äänestämästä, ja kolme oli poissa. Päätöslauselmassa julistettiin
mitättömiksi Israelin yritykset muokata Jerusalemin luonnetta, ja sitä vaadittiin lopettamaan arkeologiset kaivaukset
pääkaupungissa. Jerusalemin pormestari Nir Barkat sanoi olevansa tyrmistynyt äänestyksen johdosta ja nimitti UNESCOa
Israelin vastaiseksi järjestöksi, joka liittoutuu sen vihollisten kanssa. Jerusalemin asukkaat olivat yhtä mieltä hänen
kanssaan. Yksi heistä sanoi, että päätöslauselma oli täysin väärä. Toisen kommentti oli, että siinä ei ollut mitään järkeä kuin olisi väitetty, että New York ei ole osa USAta.

Ote “Velalliselle anteeksi” -vihkosesta

Caspari-keskuksen Israelin työn johtaja Alec Goldberg on tuottanut vuodesta
Alec Goldberg
2013 viikoittain venäjänkielisiä opetusohjelmia internetiin. Ohjelmat
lähetetään Haifan Oasis-Media TV-keskuksesta. Yksi viime vuoden
opetussarjoista oli nimeltään “Velalliselle anteeksi”, ja siinä käytiin yksityiskohtaisesti läpi armottoman
palvelijan vertaus (Matt. 18:1-35). Tiimikokouksessa aiemmin tänä vuonna nousi ajatus tämän voimallisen
raamatunopetuksen työstämisestä painetuksi vihkoseksi pienryhmiä tai itseopiskelua varten. Tänään
vihkonen on melkein valmis painettavaksi – ensin venäjäksi, sitten hepreaksi. Jatkossa käännöksiä tulee
ehkä myös muilla kielillä. Alla on lyhyt poiminto opetuksesta.

Valistuneen lukijan huomio kiinnittyy ensiksi siihen, mitä kokoluokkaa armottoman palvelijan
velka on. Kymmenentuhatta talenttia roomalaisen sotilaan palkaksi muunnettuna riittäisi 200 000
vuodeksi. Luku itsessään on jo viesti. Vertaus tulee ymmärtää oikein, jotta sen koko merkitys
avautuu. Silloin se vaikuttaa meissä armollisuutta ja anteeksiantavaisuutta. Vertauksen ydin on
siinä, että oma velkamme Jumalalle on käsittämättömän suuri.
Kun meille ojennetun laskun summa on näin tähtitieteellinen – miljardeja euroja nykyvaluutassa –
se saattaa synnyttää voimakkaan kieltoreaktion: “En ole Hitler, Stalin enkä Mao! Miten summa
voi olla näin suuri?!” Vastaus kuuluu: “Totta, olet paljon vanhurskaampi kuin nämä hirviöt –
ihmisen näkökulmasta katsottuna, mutta Jumala katsoo asioita eri tavalla.”
Kun Jesaja, Aamoksen poika, 'kunnon juutalainen', havaitsi olevansa Jumalan käsinkosketeltavassa
läsnäolossa, hän huudahti: “Voi minua!” Myöhemmin hän totesi Jumalan puolesta näin: “Minun
ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni. Sillä niin korkealla
kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun
ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella.” (Jes. 55:8-9).

anna meille meidan syntimme
Kun olemme ymmärtäneet oman velkamme
suuruuden, voimme arvostaa paremmin Jumalan
anteeksi, niin kuin mekin
armoa. Meille niin suuren armon saaneille tulisi
olla luontevaa antaa anteeksi velallisillemme,
anteeksi annamme niille,
joiden velat Jeesuksen vertauksen mukaan ovat
hyvin pieniä verrattuna siihen, mitä meille on
jotka ovat meita vastaan rikkoneet...
anteeksi annettu. Avain anteeksiantamukseen on
laupeuden osoittamisessa, joka ei ole pelkkiä
sanoja vaan lähtee “sydämestä” (Matt. 18:35), Jeesuksen tapaan. Niin, itsemme lisäksi voimme
sääliä myös niitä, jotka ovat rikkoneet meitä vastaan.

Sapattikouluseminaari
täytti 20 vuotta
Tänä keväänä tuli kuluneeksi tasan 20 vuotta siitä, kun
Caspari-keskus alkoi järjestää vuosittaisia seminaareja
sapattikoulunopettajille. Viimeisin, 26.5. pidetty seminaari oli
samalla juhlavuosiseminaari.

Sekä valmistellessamme tätä seminaaria että juuri ennen meillä
oli monia ennen kokemattomia vastuksia, joille emme voineet
mitään. Näistä häiriötekijöistä huolimatta Herra siunasi meitä
armollaan, ja seminaari onnistui erinomaisesti. Saimme iloita
yhdessä 26 eri israelilaisesta seurakunnasta olevan lapsi- ja
nuorisotyöntekijän kanssa.
Mikä saa nämä opettajat tulemaan näihin seminaareihin vuosi
toisensa jälkeen? Seminaareissa tapaa muita sapattikoulun
opettajia eri seurakunnista, jolloin tarjoutuu tilaisuus
keskustella sekä tämän opetustyön haasteista että tarkentaa
työnäkyä ja saada tietenkin myös lisää motivaatiota ja työssä
tarvittavaa käytännön tietoa.
Jokaisen osanottajan kiinnostus näihin seminaareihin
osallistumiseen nousee omista tarpeista käsin. Tästä
viimeisimmästä seminaarista saamiemme palautteiden joukosta
löytyi seuraava hyvin rohkaiseva viesti: "Olen niin iloinen siitä,
että tulin seminaariin. Minulla oli paljon kysymyksiä. Niitä oli
niin monta, että olin hyvin epävarma omasta sopivuudestani
lasten kanssa työskentelemiseen. Seminaarista sain sekä
vastauksia että neuvoja omaan elämääni."
Suuri on Herra, joka on uskollinen palvelijoilleen ja joka täyttää
jokaisen tarpeet!
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