
Astuminen uuteen vuoteen on aina ainutkertaista. Se antaa meille tavallaan 
uuden alun ja tunteen siitä, että jotakin jää taakse. Juutalaisen kalenterin mukaan 
aloitamme syyskuussa vuoden               tai 5776. 

Israelissa merkitään lähes aina kaksi päiväystä rinnakkain: toinen juutalaisen 
kalenterin (5776) ja toinen gregoriaanisen kalenterin (2015-2016) mukaan. 

Ensimmäisen kalenterin vuodet lasketaan Aadamista ja maailman 
luomisesta. Toisessa ajanlasku alkaa Jeesuksen syntymästä.

Israelissa tällä hetkellä käytettävä kalenteri oli yleisin myös 
Jeesuksen aikana ja se noudatti kuun kiertoa. Toinen tuolloin 
käytössä ollut kalenteri oli aurinkokalenteri. Näissä kahdessa 

kalenterissa juutalaiset juhlat eivät sattuneet samoille päiville. 
Kuukalenteria seurattiin Jerusalemin temppelissä. Mutta eräs 

Kuolleenmeren pohjoispuolella Qumranissa elävä ryhmä, jonka 
tunnemme tänään nimellä essealaiset, hylkäsi kuukalenterin ja 

noudatti aurinkokalenteria.

Kuukalenteri jäi elämään ja on edelleen Israelin valtion 
virallinen kalenteri. Tieto kahdesta erilaisesta 
kalenterista ensimmäisellä vuosisadalla saattaa 
auttaa ratkaisemaan kysymyksen epäjohdon-
mukaisuudesta eri evankeliumeissa: oliko 
viimeinen ateria, jonka Jeesus vietti opetus-
lastensa kanssa pääsiäisateria vai ei? 
Vuosisatojen ajan tutkijat ovat kiistelleet erosta, 
joka on synoptisten evankeliumien (Matteus, Markus 
ja Luukas) ja Johanneksen evankeliumin välillä. Johanneksen mukaan 
Jeesus kuoli samaan aikaan kun pääsiäislampaat teurastettiin temppelissä. 
Synoptisten evankeliumien mukaan Jeesus söi pääsiäisterian opetuslastensa 
kanssa ennen kuolemaansa. Monet tutkijat ovat väittäneet, että on valittava 
näiden kahden mahdollisuuden välillä. Ehkäpä epäjohdonmukaisuuden taustalla 
onkin se, että Johanneksen evankeliumi seurasi kuukalenteria ja synoptikot 
aurinkokalenteria.

Tämän vanhan aurinkokalenterin mukaan vuosi käsitti 364 
päivää ja tasan 52 viikkoa. Uusi vuosi, kuten kaikki muutkin 

juhlat, osuivat tämän kalenterin mukaan aina eri päivälle kuin 
kuukalenterissa. Pääsiäinen oli aina keskiviikkona ja sen juhlinta alkoi 

tiistai-iltana auringon laskiessa. Voimme lukea Qumranin kääröistä kuinka 
tuon yhteisön jäsenet valittivat, että Jerusalemin temppelin papit tulivat 
häiritsemään heitä Jom Kippurina, suurena sovituspäivänä. 
Temppelipapeille se oli tavallinen arkipäivä.
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Kesän jälkeen Hamas julkaisi videoita nuorisoleireiltään Lähi-idässä. Vain 100 kilometrin päässä Jerusalemista 
valmisteltiin lapsia taisteluun, kirjaimellisesti. Se näytti hyvin erilaiselta leiriltä verrattuna siihen mihin olemme 
tottuneet länsimaissa. Poikia opetettiin hyppäämään palavan renkaan läpi, lataamaan 
pienet aseensa nopeasti ja ryömimään niiden kanssa kapeissa pölyisissä käytävissä. 

Mietin, kuinka Hamas oikein onnistuu motivoimaan nousevaa sukupolvea? Vai onko 
niin ettei lapsille anneta mitään muuta vaihtoehtoa? Tuntui pahalta katsoa pieniä 
vakavia kasvoja, vaikka jotkut heistä näyttivät olevan hyvin ylpeitä tärkeästä roolistaan 
arvostettujen johtajien silmissä.

Tarkoitukseni ei ole tässä puhua politiikasta vaan valmistautumisesta. Kuinka voisimme valmistaa lapsia yleisesti? 
Paavali muistuttaa meitä siitä, että on tärkeää tuntea vihollisen suunnitelmat (2.Kor.2:11). Olen varma että 
tunnemme vihollisen paremmin kuin Hamas tai ISIS, sillä vihollinen ei ole joku toinen valtio tai toinen ihminen. 
Vihollinen on olemassa vaikka meillä on kiusaus jättää se huomiotta tai antaa sille poliittinen nimi. Kuinka paljon 

meidän tulee kertoa lapsille hengellisestä sodankäynnistä tai edes tämänhetkisistä 
konflikteista?

Vuosia sitten olin messiaanisen seurakunnan mukana lastenleirillä Negevissä. 
Eräänä yönä lapset heräsivät kovaäänisestä kuuluvaan leirin johtajan huutoon: 
"Vihollinen on täällä, kaikki ylös heti!!!" Hetkessä kaikki olivat hereillä. Pelästyneet  
lapset kerääntyivät pimeälle pihamaalle. Olin järkyttynyt. Tälläinen aiheuttaisi 
traumoja lapsille, ajattelin. Myöhemmin kuitenkin jouduin muuttamaan mieltäni. 

Säikähtäneille leiriläisille kerrottiin että kaikki oli itse asiassa ihan hyvin. Tapahtuman 
           oli vain tarkoitus havainnollistaa heille, miltä juutalaisista tuntui ensimmäisenä 

pääsiäisyönä, kun heidän piti paeta nopeasti Egyptistä. Tuon yön jälkeen kertomus tuli lapsille hyvin eläväksi. 
Tapauksesta muodostui minulle länsimaalaisena silmiä avaava kokemus. Kun itse olin lapsena leirillä, 
valmistauduimme pääsiäiseen piirtämällä söpöjä pupuja ja värittämällä munia. Ei mitään tekemistä todellisuuden 

kanssa. 

Lopuksi lapset pitivät hauskaa ennen kuin menivät uudelleen 
vuoteisiinsa. Seuraavana aamuna he saivat nukkua pidempään 
ennen raamattuopetusta. Leirin jälkeen monet lapset arvioivat tuon 
yön koko viikon parhaaksi tapahtumaksi. Sama perinne leireillä 
jatkuu edelleen ja lapset odottavat erityisesti tuota jännittävää yötä. 
Lapset haluavat, että heitä valmistetaan turvallisella tavalla johonkin 
todelliseen.

Monet juutalaiset juhlat kertovat hengellisestä 
valmistautumisesta. Rosh HaShana eli uusivuosi lähestyy. 
Sen raamatullinen nimi on Jom Teruah eli trumpetinsoiton 
juhla. Se on ensimmäinen suurista juhlapyhistä. Trumpetilla ei 
tässä tarkoiteta modernin orkesterin instrumenttia, vaan 
oinaan sarvea, jota juutalaiset edelleen käyttävät uskon-
nollisiin tarkoituksiin. Raamatun aikaan torveen puhalta-
minen tarkoitti kutsua katumukseen ja itsetutkisteluun. 

Kesällä Suomessa vierailin muutamissa seurakunnissa 
kertomassa Israelista ja Caspari-keskuksesta. Eräässä 
tapahtumassa opetin lapsia puhaltamaan shofaria eli 
oinaansarvea. Lapset jonottivat päästäkseen kokeilemaan ja 
olivat onnellisia saadessaan aikaiseksi äänen. Pojista oli 
jännittävää puhaltaa samanlaiseen soittimeen jota käytettiin

Me jotka asumme Israelissa, vietämme seuraavaa uudenvuodenjuhlaa syyskuussa virallisen juutalaisen 
kuukalenterin mukaan. Caspari-keskuksen henkilökunta toivottaa kaikille lukijoille ja työn tukijoille onnellista uutta 
vuotta 5776 Jerusalemista!

                                                                                            Elisabeth E. Levy, kansainvälinen johtaja



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.

Kun apostoli Paavali saapui Ateenaan julistamaan evankeliumia, ”hän 
keskusteli synagogassa juutalaisten ja jumalaapelkäävien kanssa ja puhutteli 
joka päivä torilla kaikkia, joita sattui tapaamaan” (Apt.17:17). Jotkut kiinnos-
tuivat hänen sanomastaan ja veivät hänet edelleen paikkaan, joka oli luulta-
vasti kuuluisa Areiopagi - paikka jossa julkiset keskustelut Ateenassa käytiin. 
Toisin sanoen Paavali hyödynsi kaikki mahdollisuudet kertoa ihmisille 
ilosanomaa.

Tänään 2000-luvulla se tarkoittaa, että evankeliumin tulee kuulua myös 
virtuaalimaailmassa. Caspari-keskukselle tarjoutui alkuvuodesta tähän uusi 
mahdollisuus, kun saimme Suomesta uuden yhteistyökumppanin: 
Medialähetys Sanansaattajat (www.sansa.fi). Tämän yhteistyön ansiosta voimme tuottaa internetiin televisio-
ohjelmia, jotka ovat kaikkien katsottavissa osoitteessa www.oasismedia.tv. Oasis-media (oasis tarkoittaa suomeksi 
keidasta) tavoittaa evankeliumilla eri puolilla maailmaa asuvia venäjää puhuvia ihmisiä. Puolitoista vuotta sitten 
Casparin Israelin-työn johtajaa Alec Goldbergia pyydettiin mukaan säännölliseksi, viikottaiseksi puhujaksi. Teemme 
Raamattuun perustuvia, Jeesus-keskeisiä ohjelmia, joiden kohderyhmä ovat erityisesti juutalaiset, mutta myös 
kristityt. Kristittyjä autamme ymmärtämään paremmin Raamatun juutalaista viitekehystä. Katsojien lukumäärä ja 
heidän palautteensa on ollut rohkaisevaa, ja olemme hyvin kiitollisia Jumalalle tästä uudesta yhteistyöstä 
suomalaisten kristittyjen kanssa. 

 
Jerikon muurien sortuessa. He saivat tilaisuuden koskettaa jotakin todellista, 
joka symboloi hengellisesti suuria asioita. 

Uskon että lapsia tulee varustaa todelliseen elämään. Ei tietenkään Hamasin 
asein, vaan Jumalan antamin varustein, joita ovat vahva usko ja rukouselämä. 

Eräs seurakunta tekee jokaiselle lapselle oman erityisen rukouspäiväkirjan, toinen opettaa lapsille kuinka hyödyn-
tää käytännöllisiä ja voimakkaita raamatunjakeita arkipäivässä. Lapsia rohkaistaan kertomaan uskostaan muille 
lapsille huolimatta mahdollisesta vastustuksesta tai jopa yksinjäämisestä. Siinä on kyse jumalanpelosta, ei ihmis-
pelosta; luottamisesta Jumalan rakkauteen ja voimaan ihmisviisauden sijaan. 

Kaikki mitä Caspari-keskus tekee on tavalla tai toisella valmistamassa uskovia tulevaan. Joskus asiat ovat hyvin 
käytännöllisiä, toisinaan pureudutaan syvemmälle teologisiin kysymyksiin tai historiaan. Kaikki messiaanisessa 
liikkeessä tehtävä työ varustaa uskovia tuleviin aikoihin todellisin välinein: pukemaan ylle Jumalan sotavarustus ja 
pitämään hengellinen shofar valmiina ja vireessä!
                                                                                                       Heidi Tohmola, graafinen suunnittelija

Politiikka
Yediot Achronot, 8. elokuuta 2015
Puolustusministeri Moshe Ya'alon teki harvinaisen päätöksen ottaa tutkintavankeuteen Ma'ale Adumimista kotoisin 
oleva Mordechai Meyer (18). Häntä epäillään osallisuudesta useisiin tuhopolttoihin: "Leipien ja kalojen kirkon" 
polttamiseen Gennesaretin rannalla, Jerusalemin Dormition Abbeyn tuhopolttoon helmikuussa 2014 ja palestiina-
laisten omaisuuden polttamiseen. Sen jälkeen, kun palestiinalaisvauva Ali Dawabsheh sai surmansa Kfar Duman 
tuhopoltossa, hallitus päätti ryhtyä koviin toimenpiteisiin juutalaista terrorismia vastaan.

Uskonnonvapaus
Israel Hayom, Ma'ariv, Ha'aretz, The Jerusalem Post, 6. elokuuta 2015
Rabbi Bentzi Gopstein, radikaalin assimilaatiota ja lähetystyötä vastustavan järjestön Lehavan johtaja on avoimesti 
sanonut tukevansa kirkkojen polttamista Israelissa. Puheessaan Wolfsonin jeshivan kesäleiriläisille Gopstein kertoi 
mielipiteensä osana paneelikeskustelua, jossa käsiteltiin epäjumalanpalveluksen hävittämistä. Kaksi muuta panelis-
tia ilmaisivat järkytyksensä Gopsteinin kommentin johdosta, mutta hän ei antanut periksi. Gopstein sanoi myöhem-
min, että paneeli oli suljettu, ja että ennen paneelia oli käsitelty juutalaisen lain velvoittavuutta teoreettisella tasolla 
("Tuleeko nykypäivän juutalaisten seurata Maimonideen ohjeita ja tuhota epäjumalanpalvelus?"). Hän ei kuitenkaan 
kehottanut ketään ryhtymään toimeen. Sen sijaan, että virkavalta kuulusteli häntä, sen pitäisi hänen mielestään 
suunnata energiansa moskeijoiden saarnaajiin.



Matteus 12:22 kuvaa, kuinka Jeesus paransi sokean ja mykän miehen vapauttaen hänet 
demonisesta siteestä. Tämän ihmeen jälkeen kohu Jeesuksen ympärillä alkoi kasvaa: Voisiko 
tämä työläismies Joosefin poika olla Messias? Oliko tämä se, joka vapauttaisi kansansa ja johdattaisi 
heidät maanpäälliseen taivaaseen?

Uskonnollinen eliitti pelkäsi Jeesuksen saamaa suosiota ja päätti julistaa sodan häntä vastaan käyttäen 
psykologista taktiikkaa: he kylvivät omien seuraajiensa keskuuteen epäilyksen siementä Jeesusta kohtaan. 
"Vain demoni voi ajaa ulos toisen demonin", he sanoivat. 

Vaikka he puhuivat hänestä, eivätkä hänelle (tapa, jota kutsutaan juoruiluksi!), Jeesus päätti kohdata heidät 
suoraan: "Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu, eikä myöskään kaupunki tai 
perhe kestä, jos sitä repivät riidat." (Matt.12:25). Hän jatkoi esittämällä sarjan retorisia kysymyksiä 
tarkoituksenaan paljastaa heidän kieroutunut, itsekäs käytöksensä. Hän halusi heidän pohtivan epäloogisia 
syytöksiään. Miksi sielunvihollinen alkaisi edistää parantumista ja eheyttä, jotka olivat Jumalan valtakunnan 
tuntomerkkejä? 

Tässä kohtaa Jeesus maalaa kuulijoidensa eteen mahdottoman mielikuvan sairaasta puusta kantamassa tervettä 
hedelmää:

Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. 
Hedelmästään puu tunnetaan. Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette 
pahoja! Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha 
ihminen pahuutensa varastosta pahaa. (Matt.12:33-35)

Nämä sanat muodostuivat tärkeäksi käännekohdaksi keskustelussa näiden uskonnollisten johtajien kanssa. Missä 
oli heidän työnsä hedelmä? Saattoivatko he todella pitää itseään elävän Jumalan hedelmää kantavina edustajina, 
kun he myrkyttivät kuulijoidensa mielet tuomiolla, epäluulolla ja mahdottomilla vaatimuksilla? 

Jeesus tiesi hyvin, että he toistivat päivittäin rukouksessa Raamatun sanoja Jumalan rakastamisesta yli kaiken. 
Todellisuudessa rakastaminen olisi merkinnyt sitä, että käskyt olisivat olleet myös heidän sydämissään, ei vain 
huulilla. Näin heidän sisimmästään olisi joka hetki virrannut elävä vesi. Jeesuksen kysymykset paljastivat heidän 
kostonhimoisten tekojensa takana vaikuttavan sydämen tilan.

Me Caspari-keskuksessa olemme sitoutuneet auttamaan uskovia kasvamaan Jumalan tuntemisessa. 
Tavoitteemme ei ole vain jakaa tietoa Jumalasta. Jeesuksen vastustajat osoittivat kerta toisensa jälkeen todeksi 
sen, että paljon tietävä henkilö, jolla on kivikova sydän, voi tuottaa vain mätää hedelmää. Hyvää hedelmää syntyy 
Pyhän Hengen työn tuloksena. Se heijastaa ylösnousseen Messiaan kauneutta Isän kunniaksi. Rukouksemme on, 
että saamme edelleen olla Jumalan käytössä auttamassa toisia kantamaan hyvää hedelmää. Rukoiletko tätä 
kanssamme?

                                  Michelle Van Loon, hallintosihteeri, Yhdysvallat

 uusien vapaaehtoistyöntekijöiden Ingjerdin ja Anne-Metten puolesta

 kirjaston teknisten ongelmien ja uuden ohjelmistoasiantuntijamme 
 Yousefin puolesta

 kaikkien puolesta jotka vievät evankeliumia juutalaisille eri puolilla maailmaa 

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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