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Juutalaisen kalenterin mukaan 
vuosi               tai 5777 alkaa 
lokakuun 2. päivän iltana 
2016. Uuden vuoden viettoa 
seuraa kymmenen "Syvän 
Kunnioituksen päivää", jolloin 
jokaista kutsutaan tutkimaan 
itseään Kaikkivaltiaan Jumalan 
edessä. Sen jälkeen, lokakuun 
11. päivän iltana, alkaa juu-
talaisen vuoden pyhin päivä, 
"Yom Kippur" eli Suuri 
Sovituspäivä.

Emme koskaan voi varmuudella 
tietää mitä on edessämme, 
mutta sen tiedämme varmasti, 
että Israelin Jumala tulee kans-
samme tähän uuteen vuoteen. 
Varmoja olemme myös siitä, 
että Hän haluaa kansansa 
löytävän Voideltunsa, Messiaan 
- Jeesuksen. Tässä on syy sii-
hen, miksi me Caspari-keskuk-
sessa jatkamme työtämme 
juutalaisen kansan parissa 
alkavanakin vuonna. 

Toivotamme kaikille yhteistyö-
kumppaneillemme ja työmme 
tukijoille Onnellista ja Siunattua 
Uutta Vuotta 
Jerusalemista. 
“Shana Tova"!  

Kuljitpa missä päin Israelia tahansa, huomaat 
miten ihmiset tekevät kaiken puhelin kädessään. He tuijottavat                                                   
puhelimiaan odottaessaan bussia, kävellessään katua tai ylit-
täessään sitä. Sivuston www.internetworldstats.com kerää-                                          
mien tilastotietojen mukaan 73% israelilaisista käyttää internettiä. Tämä 
prosenttiluku on samaa suuruusluokkaa kuin Euroopassa ja Australiassa, ja 

vaikka luku on matalampi kuin Pohjois-Amerikassa, se on 
kuitenkin korkeampi kuin missään muualla maailmassa. 

Internetin ja sosiaalisen median suosio Israelissa on saanut 
aikaan sen, että evankeliumi tavoittaa nyt enemmän ihmisiä 
kuin koskaan aikaisemmin, eikä Eitan Bar kuulu niihin, 
jotka jättäisivät tällaisen mahdollisuuden käyttämättä. Eitan 
on One for Israel -järjestön media- ja evankeliointiosaston 
johtaja. Hänellä on loppututkinto sekä teologian alalta että 
raamattuopistosta ja ammatillinen kokemus 

multimediasuunnittelun ja visuaalisen 
kommunikaation alalla. 

Uskon ja teknologiaosaamisen yhdistäminen   
on tehnyt hänestä tunnetun niin heprean- kuin 
englanninkielisenkin apologeettisen verkko-
materiaalin tuottajana ja esittelijänä. Lyhyet                
ja iskevät videot, joita on helppo katsoa ovat 
hyvin suosittuja. Niitä on jaettu ja katsottu          
paljon Facebookissa ja YouTubessa.

Mitä etuja internetevan-                                                                                                                                                                                 
kelioinnista on?
- Tietokoneen kuvaruudun takaa, 
ikään kuin piilosta, on helppo 
jakaa syvimpiä tuntojaan ja kertoa 
henkilökohtaisista ongelmistaan 
nimettömänä ja ilman pelkoa 
tuomitsemisesta. Moni on ottanut 
meihin yhteyttä eri internetsivus-
tojemme kautta, minkä seurauk-
sena merkityksellisten yhteyksien 
luonti heidän kanssaan on ollut 
mahdollista. Pyrimme aina siihen, 
että inernetin kautta luoduista 
suhteista tulee todellisia ihmissuhteita, joissa kommunikointi                           
tapahtuu kasvoista kasvoihin. 

Evankeliumia 
elektronisesti



 

Raamatun henkilöiden joukosta löytyy tuskin ketään                                                                        
toista, joka olisi yhtä tehokas evankelista kuin apostoli Paavali.                                                                
Hänelle annettiin taakka hänen oman kansansa eli juutalaisten                                                                        
pelastumisen puolesta. Tuska hänen sydämessään Israelin elämän puolesta oli niin 
kova, että hän toivoi olevansa "itse kirottu pois Kristuksesta" veljiensä hyväksi (Room. 
9:3). Pastori Shmuel Aweida, Haifassa sijaitsevan messiaanisen Beit Eliahu -
seurakunnan johtaja viittaa juuri tähän apostoliin kertoessaan omasta yhteisöstään ja 
sen ulospäin suuntautuvasta toiminnasta; evankeliumia julistetaan "ensin 
juutalaiselle" (Room. 1:16), Elian hengessä. "Haluamme haastaa Jumalan oman 
kansan, koska Messias on jo tullut", hän lisää. 

Pastori Aweidan seurakuntaan kuuluu noin 160 hepreaa puhuvaa jäsentä. Se on 
kasvava seurakunta, jossa evankelioivaa toimintaa on paljon. Ihmisiä tavoitetaan eri 

tavoilla, niin katuevankelioinnin kuin rannalla tapahtuvan musiikkievankelioinninkin kautta, näyttämällä 
Jeesuksesta kertovia elokuvia, hyödyntämällä internettiä evankelioinnin välineenä, jne. Toimintaakin tärkeämpää 
on kuitenkin ohjata seurakuntalaisia siihen, että he ovat todistajia missä tahansa he liikkuvatkin, koulussa, 
työpaikalla, armeijassa. Pastori Aweida korostaa myös sitä, että tärkeintä on se, keitä me olemme Kristuksessa, 
ei niinkään se, mitä me teemme - ja kun samaistumme Jeesukseen, voimme vaikuttaa ympäristöömme.  

Kristuksessa niin juutalaiset, arabit kuin venäläisetkin voivat olla yhtä. Olipa kansalai-
suutemme mikä tahansa, todistuksemme on osaksi siinä, että meillä on yhteys keske-
nämme. Tämä yhteys on hedelmää, joka näkyy, ei niinkään tulosta rauhan ja sovinnon 
pyrkimyksistä. "Jos rakastat Jumalaa, rakastat myös Israelia", kertoi pastori Aweida isänsä 
ohjanneen häntä jo lapsesta. Tämä arabi-isä opetti pojalleen, että vaikka tämä onkin arabi, 
hänen identiteettinsä arabina on Jumalan lapsen identiteetin kannalta toisarvoinen. Toisin 

sanoen, tärkeää Jumalan silmissä on se, että ymmärrämme keitä me Kristuksessa olemme riippumatta siitä, 

               Millaista seurantatyötä teette niiden kanssa, jotka ilmaisevat kiinnostuksensa uskoa kohtaan?
- Tyypillistä on, että ihmiset kuulevat Jeesuksesta katsomalla videoitamme. Noilla tallenteilla näkyvät sekä minun 
että kollegani Moti Vakninin kasvot, joten moni pyytää saada tavata juuri meidät. Myöhemmin ohjaamme heidät 
eteenpäin seurakuntaan, jonka alueella he asuvat. Useimmat paikallisseurakunnat tuntevat työmme ja ovat iloisia 
voidessaan tehdä yhteistyötä kanssamme.

Miten mittaatte työn tehokkuutta?
- Hyvin yksinkertaisesti: ihmisiä tulee uskoon. Meihin otetaan yhteyttä päivittäin, toisinaan tunneittain. Useimmat 
ovat taustaltaan sekulaareja tai traditionaalisia, ja moni on alle 40-vuotias. 

Olisiko sinulla jokin todistus meille?
- Itse asiassa sain juuri muutama minuutti sitten viestin Gililtä, uskoon tulleelta ortodoksijuutalaiselta: 

Gil on nuori ja juuri uskoon tullut. Hän joutuu pian kokemaan hyökkäyksiä sekä pahan että perheen ja ystävien 
taholta. Rukoilisitko siksi hetken hänen puolestaan.

Internetevankeliointi on innovatiivinen ja hyvin tehokkaaksi osoittautunut tapa täyttää lähetyskäsky. On tärkeää 
rukoilla internet-työn menestymisen puolesta sekä niiden puolesta, jotka sitä tekevät, jotta työ kantaisi hyvää 
hedelmää.

      Lisätietoja Eitanin työstä: www.oneforisrael.org 

               En löydä sanoja, joilla kiittää sinua ja Motia artikkeleistanne ja videoistanne. Näin yhden videoistanne 

              YouTubessa vuosi pari sitten, mutta poistuin sivulta, kun ymmärsin, että filmillä puhuttiin "kristinuskos-

              ta." Äskettäin löysin erään toisen videonne, joka kiinnitti huomioni. Sen seurauksena päätin lukea 

Vanhan testamentin profetiat. Hämmästyksekseni huomasin, että jokainen niistä viittaa Jeesukseen.  

Synnyin ortodoksijuutalaiseen perheeseen ja suhtauduin hyvin vakavasti uskontoon. Tästä johtui, että                      

olin hyvin ilkeä ja lakihenkinen ihminen. Lopulta ymmärsin, että rabbiinisessa juutalaisuudessa on jotakin 

epäilyttävää, minkä vuoksi päädyin jättämään uskontoni ja Jumalan; minusta tuli ateisti. Tänä kesänä                      

elämäni kuitenkin muuttui! Löysin Messiaan, ja kaksi päivää sitten annoin sydämeni hänelle. 

Marja-Liisa Söderqvist
Projektikoordinaattori

minkä maan passi meillä on tai mikä on ihonvärimme, ja että elämme tästä totuudesta käsin.



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.

M

Kun pyrimme säilyttämään keskinäisen yhteyden ja tavoittamaan myös muita, elämme Hänessä.

Tämä arabipastori, joka kävi juutalaista koulua ja meni naimisiin norjalaisen kanssa tietää mistä hän puhuu. Hän 
toteaa myös, että evankeliointi on sisäänrakennettuna seurakunnan DNA:ssa. Kun yhteisö elää siitä 
identiteetistään käsin, joka on kätkettynä Kristuksessa, se täyttää evankelisen tehtävänsä. Seurakunta ei ole 
seurakunta, ellei se elä todellisesta keskuksestaan käsin ja suuntaudu ulospäin. 
Toisaalta yhteisö, joka pysyy Kristuksessa, laajenee vääjäämättä. 

Beit Eliahu on kasvava seurakunta, jonka nuoret eivät kaihda 
tunnustaa uskoaan julkisesti. Pastori Shmuel Aweida on ylpeä 
Beit Eliahun nuoresta sukupolvesta, joka on edellistä 
sukupolvea rohkeampi. Hän mainitsee erityisesti Israelin 
puolustusvoimissa palvelevat. Nämä sotilaat eivät vaikene 
uskostaan vaan todistavat siitä mielenmuutoksesta, jonka he 
itse ovat kokeneet uskon kautta Messiaaseen, Israelin 
Paimeneen. Valtakunnan sanoma etenee ja messiaaninen 
liike kasvaa sekä Haifassa että muissa osissa Israelia.  

Maariv Yom L'Yom

Haaretz

 18. heinäkuuta;  21. heinäkuuta 2016

UNESCO on äänestänyt aiemmin erään tänä vuonna tekemänsä päätöslauselman tarkistuksesta. Tuo päätös 
kumoaa juutalaisten ja Temppelivuoren välisen yhteyden, ja se jättää myös kristittyjen yhteyden paikkaan huo-
mioimatta. Esitys päätöksen tarkistuksesta poistettiin väliaikaisesti komitean asialistalta diplomaattisen "taiste-
lun" ja estämisyritysten jälkeen, mutta se hyväksyttiin myöhemmin, torstaina heinäkuun 21. päivänä. Vaikka 
tarkistettua tekstiä ei olekaan vielä julkaistu, Israelin ulkoministeriö on jo ilmaissut huolestuneisuutensa sen 
johdosta, että tarkistettu sanamuoto kieltää edelleen juutalaisten yhteyden Temppelivuoreen. Ulkoasiainminis-
teriön puhemies Emmanuel Nachshon sanoo, että “jos eurooppalaiset tukevat tätä UNESCOn päätöstä, joka 
kumoaa juutalaisten yhteyden Temppelivuoreen ja Jerusalemiin, he luopuvat samalla omasta identiteetistään, 
sillä ilman juutalaisuutta ei ole myöskään kristinuskoa.”

11. heinäkuuta 2016

New Yorkissa sijaitseva juutalaisjärjestö nimeltä "Oikeamielisten säätiö" (The Jewish Foundation for the 
Righteous) tarjosi jokin aika sitten lounaan 35 puolankristityn kunniaksi. Nuo ihmiset antoivat henkensä alttiiksi 
juutalaisten puolesta toisessa maailmansodassa. Säätiö tukee näitä oikeamielisiä taloudellisesti myöntämällä 
tukea valtioneläkkeeseen ja avustamalla lääkekuluissa. Tämän lisäksi säätiö järjestää joka vuosi lounastilai-
suuden heidän kunniakseen. Se on järjestön tapa osoittaa kiitollisuutta. “Sanat eivät riitä ilmaisemaan juuta-
laisten kiitollisuutta teitä jokaista kohtaan”, sanoi säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Stanlee Stahl.  

Tänä päivänä säätiö avustaa 450 oikeamielistä 20 eri maassa; 238 heistä on puolalaisia.                                          
Vielä 15 vuotta sitten avustusta sai 1 850 oikeamielistä 34 maassa.

 

 Beershevassa syksyllä pidettävän sapattikouluseminaarin puolesta 
 paikallisten opetusprojektien kehittelyn puolesta
 Alecin Norjan-matkan puolesta
 Caspari-keskuksen kansainvälisen hallituksen kokousten puolesta
 uusien työntekijöiden puolesta: Marja-Liisa Suomesta; Daniel Norjasta;                                        
Hiromi ja Martha Japanista

Lisätietoja Beit Eliahun toiminnasta: www.beiteliahu.org 
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Voit tukea työtämme esirukouksin, vapaaehtoistyöllä tai taloudellisesti. Suomessa Caspari-keskuksen 

kumppanuusjärjestöjä ovat Kansanlähetys, Kylväjä ja Sley. Työtämme tukevat myös Sansa ja Ely. 

Michelle Van Loon
Hallintosihteeri, Yhdysvallat

Michelle Van Loon on uskova juutalainen ja johtokuntamme jäsenen Bill Van Loonin vaimo. Hänen toimen-
kuvaansa kuuluvat Caspari-keskuksen hallinnolliset asiat Yhdysvalloissa. Uutiskirjeeseemme hän on kirjoittanut 
hartaustekstejä useiden vuosien ajan. 

Michelle on ansioitunut kirjailija, jonka tuotanto käsittää neljä kirjaa. Lisäksi hän on ollut mukana tekemässä 
useita hartauskirjoja. Hän kirjoittaa säännöllisesti Christianity Todayn suositulle Her.meneutics -sivustolle ja pitää 
myös omaa blogia nimeltä Pilgrim's Road Trip Patheos.comin Evangelical Channel -sivuilla. Hänen viimeisin 
kirjansa Moments & Days: How Our Holy Celebrations Shape Our Faith julkaistaan NavPressin toimesta 
syyskuun ensimmäisenä.   

Michelle muistuttaa meitä siitä, että aika koostuu hetkistä, joissa voi kokea ikuisuuden. Näitä hetkiä eletään sekä 
tavallisen arjen keskellä että juhlapyhinä, viikoittain toistuvista sapateista jokavuotiseen Pesahiin tai adventista 
pääsiäiseen. Saamme tietoa niin juutalaisten kuin kristittyjenkin juhlapyhistä, loma-ajoista ja vuosikalenterista. 
Sen kautta meille kerrotaan uusilla ja tuoreilla tavoilla siitä, miten Jumala on aina kanssamme. 
Lisätietoja ja tilausohjeet löydät sivustolta www.momentsanddays.org. 

Meillä on ilo liittää oheen lyhyt ote Michelle Van Loonin uudesta kirjasta.

Tämän päivän Jerusalem on meluisa paikka viikon jokaisena arkipäivänä.                                     
Joka vuosi noin 1,5 miljoonaa pyhiinvaeltajaa kamera kaulassa roikkuen                                        
tungeksii kaupungin kaduilla sen omien asukkaiden joukossa, joita on noin 800 000. Ilman 
täyttää äänien kakofoninen sinfonia, joka koostuu hartaasta rukouksesta, kauppaan 
matkalla olevien ja lastenvaunuja kärräävien äitien pulinasta, kahvilapöytien ääressä ja 
bussipysäkeillä käydyistä kovaäänisistä keskusteluista, autontorvien korvia huumaavasta 
toitotuksesta, sireenien ulvonnasta ja villikissojen nujakoinnista.

Perjantai-iltapäivän kallistuessa iltaan nämä äänet kuitenkin vaimenevat. Auringon 
laskiessa kaupungin ylle laskeutuu hiljaisuus, jota ei voi olla huomaamatta. Autot katoavat katukuvasta; vain 
taksit ja huoltoajoneuvot jatkavat. Liikkeet sulkevat ovensa. Desibelimäärä laskee tuntuvasti, ja pyhä hiljaisuus 
laskeutuu kaupungin ylle ennen kuin ensimmäinenkään tähti ehtii ilmaantua kaupungin ylle kaartuvalle 
iltataivaalle.

On sapatti, viikon odotetuin päivä. Sapatin rauha kietoo kaupungin syleilyynsä ja pysyy sen yllä vielä noin tunnin 
sen jälkeen, kun aurinko on lauantaina laskenut. Desibelimäärä nousee jälleen, kun ilta on pimentynyt  ja 
Jerusalem palaa arkeen, sen rutiineihin ja aikatauluun - aina seuraavaan perjantai-iltapäivään asti.

Ensimmäistä kertaa sapattia Jerusalemissa viettäessäni kuulin hellän muistutuksen hiljaisuuden keskeltä: 
ikuinen Jumala kertoi itsestään sen rajallisen ajan keskellä, jonka Hän on meille jokaiselle antanut. Hän kertoi 
siitä, kuka Hän on ja millaisia meidät on kutsuttu olemaan. Arjen jatkuvan kiireen ja hellittämättömien 
vaatimusten keskellä elämänrytmimme on usein niin urautunutta, että emme aina tavoita sitä taajuutta, jolla 
Jumalan elämä sykkii. Hän on kätkenyt ikuisuuden aikaan, asettanut määräajat, joiden mukaan vuosi rytmittyy. 
Omat aikansa ovat niin levolla kuin juhlillakin.

Jokaisella näistä määräajoista on sille tunnusomainen rytminsä, jonka mukaan meitä kutsutaan elämään.  
Jokainen määräaika viestii omalla erityisellä tavallaan Hänestä, joka meidät loi ja joka lunastaa, pelastaa ja 
muuttaa meitä ajassa, jossa elämme. 
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