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Vapaaehtoistyöntekijä

Päivät pitenevät 
ja lämpenevät ja 
mantelipuut 
puhkeavat 
kukkaan täällä 
Israelissa. Ne 
kukkivat hyvin 
aikaisin ja 
kukkia ilmestyy 
paljaille oksille. 
Mantelipuun 
hepreankielinen nimi voidaan 
kääntää myös ”valvomisen puu” – 
hepreaksi etz haShaked (Jer 1:11). 
Se on sanaleikki: Jeremian 
seuraavassa jakeessa 1:12 
sanotaan: ”Minä itse valvon 
(shoked), että sanani toteutuu.” Me 
Caspari-keskuksessa teemme työtä, 
jotta Jumalan Sana voisi antaa 
uuden elämän monille tässä 
maassa. 

Versovat puut ja esiin puhkeavat 
kukat puhuvat uudesta elämästä. Ne 
ovat merkkejä ylösnousemuksesta. 
Maaliskuun uutiskirjeen välityksellä 
kiitämme sinua, lukijamme, kaikesta 
tuesta ja toivotamme siunattua 
juutalaista tai kristillistä pääsiäistä, 
itse kullekin perinteensä mukaan!

Antakoon Israelin Jumala sinulle 
elämän.

 

Caspari-keskuksen johtajat Elisabeth Levy ja Alec Goldberg ovat 
mukana kehittämässä messiaanista liturgiaa. Esitimme Alecille 
muutaman kysymyksen projektista.

-

 
ymmärrettävää, että jotkut ihmiset ovat väsyneitä tähän, eivätkä halua 
jumalanpalvelukseensa mitään, mikä vähänkään viestii epäjärjestyksestä. 
Toinen mahdollinen syy on kaipaus palata juurille. Sekä juutalaisuus että 
perinteinen kristinusko ovat liturgisia. Koska messiaaninen liike puhuu 
ainutkertaisesta yhteydestään varhaiseen juutalaiseen 
Jeesus-liikkeeseen, tuntuu luonnolliselta nähdä heidät 
elvyttämässä liturgiaa ja elämäntapaa, joka oli tyypillinen 
Jeesuksen seuraajien ensimmäisille sukupolville. 

messiaaniset elementit kuitenkin puuttuvat kokonaan tai lähes kokonaan 
tyypillisestä synagogapalveluksesta, ja tässä kohtaa on välttämätöntä 
lainata ainesta kristillisistä lähteistä. 

Kuka kehittelee liturgiaa? Millaista teologista osaamista mukana 
olevilla ihmisillä on? 
Ryhmässä on pastori David Pileggi, joka on Christ Churchin kirkkoherra 
Jerusalemin vanhassakaupungissa, Boaz Michael, joka on First Fruits 
of Zion -järjestön johtaja, Yoel Ben David Jews for Jesus -järjestöstä, 
Caspari-keskuksen toiminnanjohtaja Elisabeth Levy ja minä. Kun 
Elisabeth ja minä mietimme

Mikä tällaisessa liturgiassa on tärkeää?
Ensimmäinen tärkeä asia on sanoa, että emme 
ole rabbiininen neuvosto, kardinaalien kollegio tai 
jokin muu auktoriteettiasemassa oleva elin, vaan
työryhmä. Yritämme viritellä teologista pohdintaa ja 
tarjota mahdollisuutta, joka voidaan hylätäkin; tai se 
voidaan hyväksyä ja jatkaa kehittelyä. Toivoisimme, että 
liturgia heijastelisi Jeesus-uskon juutalaisuutta ammenta-
malla rikkaasta juutalaisesta rukousperinteestä. Tietyt 

Miksi messiaaninen liike tarvitsee liturgiaa?
Useimmat Israelin messiaaniset seurakunnat muistuttavat evankeli-
kaalisia ja karismaattisia seurakuntia, jotka käyttävät vapaamuotoisia 
rukouksia ja modernia ylistystä. Tämäkin on eräänlainen liturgia, 
mutta vuosien saatossa yhä useammat uskovat ovat alkaneet arvos-
taa perinteisempää jumalanpalvelusjärjestystä rukousteksteineen. 
 
Miksi näin?
Yksi syy saattaa olla israelilainen balagan (järjestyksen ja pysyvyyden 
puute), joka on luonteenomaista monille kulttuurimme osa-alueille. On
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 ja minä mietimme mahdollisia jäseniä, Yoel Ben David oli luonnollinen valinta siksi, että hän 
käy Tel Avivin Immanuel-kirkossa, jossa on aiemmin oltu kiinnostuneita tällaisesta liturgiasta. 
Boaz edustaa juutalaista ja David kristillistä traditiota. Tämän hyvän tiimin avulla toivomme 
            saavamme aikaiseksi jotakin, joka heijastaa parhaita puolia molemmista perinteistä. 

                    Missä vaiheessa olette nyt?
                       Olemme aivan alussa ja tiimi on kokoontunut vasta pari kertaa.

                          Millainen rooli Caspari-keskuksella on tässä?
                           Olemme mahdollistajia ja aktiivisesti mukana joka vaiheessa. Toivomme 
                                   voivamme jonakin päivänä julkaista liturgian eri puolilla maailmaa toimivien 
                                                                   messiaanisten seurakuntien käyttöön. 

Kautta historian kirkko ja synagoga ovat olleet yhtä mieltä siitä, että ihminen ei voi olla 
juutalainen ja samaan aikaan uskoa Jeesukseen. Alexander Goldberg, Caspari-keskuksen
Israelin-työn johtaja kertoo messiaanisen liikkeen iloista ja haasteista Israelissa. 

Ilonaiheita
"Suurin ilonaiheemme on lisääntyvä avoimuus evankeliumille Israelissa. Muutos on hidasta mutta tasaista. Itse 
olen elänyt 12 vuotta täällä ja sinä aikana on tapahtunut kehitystä", sanoo Alexander Goldberg.

Toinen iso ilo on messiaanisen liikkeen kasvu. Caspari-keskuksen tutkimus vuodelta 1999 kertoo, että 
messiaanisten seurakuntien jäsenmäärä oli noin 5000 henkeä. Virallista tutkimusta ei ole tehty tuon ajankohdan 
jälkeen, mutta Goldberg arvioi määräksi tällä hetkellä ainakin 10 000. 

"Uusia seurakuntia syntyy, olemassa olevat kasvavat jatkuvasti, työntekijät saavat teologista koulutusta ja uusia 
järjestöjä perustetaan, jotta liike voisi kypsyä", kertoo Goldberg.

Identiteettiongelmia
Yksi haasteista, joita messiaaninen liike kohtaa tänään, on kysymys identiteetistä. Lähes 2000 vuoden ajan on 
ollut mahdotonta uskoa Jeesukseen ja samanaikaisesti olla juutalainen. 

"Tänä päivänä messiaaniset juutalaiset haastavat tämän vuosituhantisen kirkon ja synagogan välisen 
konsensuksen muistuttamalla ensimmäisistä Jeesuksen seuraajista, jotka olivat juutalaisia”, Goldberg sanoo.

Kuinka elää todeksi uskoaan Jeesukseen juutalaisessa viitekehyksessä, kun takana on 2000 vuotta vaikeita 
juutalaisten ja kristittyjen välisiä suhteita? "Se on iso ja mutkikas kysymys, jonka kanssa monet messiaaniset 
kamppailevat", hän toteaa. 

Rahaa ulkomailta
Toinen haaste Goldbergin mukaan on ulkomainen rahoitus, joka voi aiheuttaa ongelmia paikallisseurakunnissa. 
Monet kirkot, lähetysjärjestöt ja yksityiset kristityt haluavat olla siunaamassa juutalaisia varoillaan ja siten 
tahattomasti ruokkivat seurakuntien taloudellista riippuvuutta. Goldberg selittää: "Vaikka apu helpottaa 
talousvaikeuksia, sen tiedetään synnyttäneen myös epäterveitä suhteita ja sidoksia, jotka heikentävät meitä 
hengellisesti." 

"Siinä ei ole mitään väärää, että tuetaan hyvää asiaa, ja luonnollisesti meidän tulee rukoilla johdatusta ja 
mahdollisuuksia auttaa. Seurakunnan kehityksessä on myös eri vaiheita. Toisinaan ulkoa tuleva taloudellinen tuki 
on perusteltua, erityisesti seurakunnan syntyvaiheessa. Mutta pitkällä aikavälillä terveen seurakuntaelämän 
kehitys edellyttää taloudellisen itsenäisyyden ja omavaraisuuden lisääntymistä", Goldberg sanoo. "Nämä hyvää 
tarkoittavat ystävät tarvitsevat joskus hieman enemmän arviointikykyä varojensa jakamisessa: monessa 
tapauksessa on  viisaampaa antaa nälkäiselle onki kuin kala.” 
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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.
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Tammikuussa saimme isännöidä tanskalaisten teologianopiskelijoiden opintomatkaa kymmenen 

päivän ajan. Oppaina heille toimivat Caspari-keskuksen entinen kansainvälisten opintojen johtaja ja 

nykyinen Tanskan Israel-lähetyksen pääsihteeri Bodil Skjøtt sekä Uuden testamentin professori Morten Hørning. 

He johdattelivat opiskelijat Uuden ja Vanhan testamentin maailmaan. Israelin historia, maantiede ja alueella asuvat 

kansat yhdessä tarjoavat uskomattoman paljon tarkasteluaineistoa kaikkien teologian osa-alueiden näkökulmasta, 

mukaan lukien missiologia ja uskontojen välinen vuorovaikutus. Kaikki luennot pidettiin "paikan päällä". Niitä 

seuranneissa keskusteluissa käsiteltiin evankeliumeista nousevia 

teemoja kuten ristiinnaulitsemista, vanhurskauttamista ja paljon 

muuta. Eräs opiskelija totesikin: "Tämä kurssi on avannut silmäni 

Raamatun suhteen – olen saanut paljon pohdittavaa, kuinka 

kontekstualisoida evankeliumi tänä päivänä." Me 

Caspari-keskuksessa iloitsimme voidessamme olla 

mukana motivoimassa opiskelijoita evankeliumin 

levittämiseen tuoreella tavalla ja avartamassa heidän 

ajatuksiaan siitä, mitä se kaikki voi merkitä. 

Rukoilemme, että Jumala jatkaa työtään näissä 

nuorissa. 

Vastustusta juutalaisten taholta
Kolmas tämän hetken haaste messiaanisessa liikkeessä on vastustus, jota messiaaniset kohtaavat                                           
toisten juutalaisten taholta. "Vaikka Israel on demokratia, se on hyvin epätäydellinen", Goldberg sanoo.                                             
"Siksi messiaanisia juutalaisia toisinaan syrjitään ja joskus johtajamme kohtaavat suoranaista vainoakin."

"Kuinka vastaamme tällaiseen haasteeseen? Kätkemmekö lamppumme pelokkaasti ja menetämme 
"suolaisuutemme" vai seisommeko pystypäin? Teemmekö vakaumuksessamme kompromisseja toivoen,                                         
että meidät hyväksytään ja saamme olla rauhassa? Vai pysymmekö lujina ja suostumme maksamaan hinnan                             
ja kestämään tarvittaessa vaikeuksia? Nämä kysymykset ovat hankalia, mutta niihin joudumme vastaamaan," 
Goldberg selittää.

Jeesukseen uskovien juutalaisten asema on ainutlaatuinen sekä juutalaisyhteisössä että maailman-
laajassa kirkossa. "Kuka tämän päivän kirkossa pystyy toimimaan roolimallina meille, innostamaan ja 
näyttämään tietä vastustuksen ja vainon läpi?" Goldberg kysyy. 

Kristityt Israelissa 
(englanti ja heprea), 18. tammikuuta;               

21. tammikuuta; 22. tammikuuta 2016                                                                                    

Dormition Abbeyn katedraalin seinille Jerusalemin vanhaankaupunkiin ilmestyi graffiteja täynnä vihapuhetta, kuten: ”Kuolema 

vääräuskoisille kristityille Israelin vihollisille” ja ”Kristityt painukoot helvettiin.” Latinalainen patriarkaatti kommentoi: ”Nämä               

graffitit eivät ole vain Jeesusta vastaan, vaan ne yllyttävät tappamaan kristittyjä... Kuinka kauan tällainen vandalismi jatkuu?” 

Pääministeri Benjamin Netanyahu viittasi tapaukseen viikoittaisessa kabinetin kokouksessa sanoen: ”Tällainen teko on 

ehdottomasti tuomittava. ...Israel on paikka jossa kristityillä ja kaikilla muilla on uskonnonvapaus.”

Paavi ja vatikaani
17. tammikuuta;  (englanti ja heprea) 18. tammikuuta 2016

Sunnuntaina 17. tammikuuta Paavi Franciscus vieraili Rooman suuressa synagogassa. Vierailunsa aikana hän tuomitsi                 

kaiken uskonnollisen väkivallan ja erityisesti kaikki antisemitismin muodot. Hän kutsui juutalaisia ”kristittyjen vanhemmiksi 

veljiksi” ja kunnioitti paikalla olevia holokaustista eloonjääneitä nousemalla seisomaan muun yleisön mukana. 

Yediot Ahronot, Israel Hayom, Haaretz  HaModia, Globes, The Jerusalem Post 

The Jerusalem Post Yediot Yerushalayim 

Maariv Yediot Ahronot, Israel Hayom, Haaretz

 huhtikuussa pidettävän Juutalainen Jeesus -kurssin puolesta
 tulevien sapattikouluseminaarien puolesta Haifassa ja Netanyassa
 ensi talven vapaaehtoistyöntekijöiden valinnan puolesta
 uusien työyhteisömme jäsenten puolesta 

Kansainvälisten opintojen johtaja 
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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. 

Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia, ja jatkoi:                                                                                                      
"Kuka sitten on minun lähimmäiseni?"  – Luukas 10:29

Erään perimätiedon mukaan nelisensataa vuotta ennen                                                                                       
Jeesuksen syntymää juutalainen pappi halusi ottaa pakanavaimon.                                                                                                                   
Kun hänet tämän seurauksena erotettiin virastaan, hän teki kuten kuka                                                                 
tahansa itseään kunnioittava uskonnon ammattilainen: perusti oman kultin. 

Hänen seuraajansa, samarialaiset, elivät juutalaisen yhteisön laitamilla Israelissa. 
Ryhmien välillä oli ollut joitakin verisiä taisteluja, ja samarialaiset olivat eräässä vaiheessa jopa 
häpäisseet  Jerusalemin temppelin. Samarialaiset puolustivat raivoisasti asemaansa juutalaisyhteisön 
ulkopuolella. Juutalaiset puolestaan tiesivät, että turvallisin, yksinkertaisin ja rituaalisesti puhtain tapa oli 
pysytellä kilometrien päässä heistä. 

Joten kun juutalainen lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetteelle ja löytää porsaanreiän hänen opetuksestaan, 
Jeesus ei olisi voinut valita tyrmistyttävämpää esimerkkihahmoa Jumalan valtakunnan radikaalista elämäntavasta, 
johon heitä kaikkia kutsuttiin. 

"Kenestä minun oikeasti pitää välittää?" lainopettaja kysyi Jeesukselta. "Miten voin päästä helpoimmalla ja olla 
silti kunnollinen Jumalan silmissä?" Luukas 10:25-37 kuvaa keskustelun kokonaisuudessaan.

Jeesus vastasi miehelle johdattamalla hänet ajatuksissaan vaarallisimpaan mahdolliseen maastoon. Jerikoon 
vievän jyrkän ja vaikeakulkuisen tienpätkän varrella väijyivät julmat roistot. Jeesuksen kertomuksen mies 
ryöstettiin, hakattiin henkihieveriin ja jätettiin kuolemaan. Tapahtuma perustui kuulijoiden tuntemaan 
todellisuuteen. 

Sitten Jeesus kuvaa kahden uskonnollisen juutalaisen reaktiota heidän nähdessään alastoman, vertavuotavan 
uhrin. Jeesuksen kuulijat tiesivät, että koskettamalla miestä nämä ohikulkijat menettäisivät rituaalisen 
puhtautensa. Tooran puhtaussäännöissä kuitenkin huomioidaan tilanteet, jolloin joku joutuu rikkomaan niitä. Jos 
nämä uskonnolliset miehet olisivat halunneet pysähtyä, he olisivat voineet tehdä sen. He olisivat kyenneet 
käsittelemään myös seuraamukset, jotka heille olisi koitunut henkitoreissaan makaavan uhrin auttamisesta. 

Mutta he eivät halunneet pysähtyä.

Kuulijoille on täytynyt olla todellinen järkytys, kun Jeesus esittelee kertomuksessaan epäpuhtaan samarialaisen. 
Tämä tuli ja teki sen, mihin uskonnon ammattilaiset eivät suostuneet. Samarialainen huolehti kovia kokeneesta 
uhrista tavalla, joka maksoi hänen rahansa, suunnitelmansa ja todennäköisesti jotakin vielä hänen uskonnollisessa 
asemassaankin. 

Useimmat meistä ajattelevat laupiasta samarialaista partiopoikana, joka teki päivän hyvän työn. Todellisuudessa 
hän ei yrittänyt ansaita ansiomerkkiä, kun hän puhdisti muukalaisen haavat, sitoi ne omilla vaatekappaleillaan, 
kuljetti tämän hoitoon ja maksoi laskun. Samarialainen teki näin, koska hän tunsi sääliä. 

Jeesus halusi kuulijoidensa ymmärtävän, että tällaista oli Jumalan rakkaus. Kunpa meistäkin voitaisiin sanoa, että 
olemme kuin laupias samarialainen: rakastamme uhrautuvasti niitä, jotka ovat oman mukavuusalueemme, 
seurakuntamme tai teologisen leirimme ulkopuolella. 
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