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Rakkaat
yhteistyökumppanimme
ja työmme tukijat!
Riemullista vuotta 5778 Jerusalemista!
Vuosi juutalaisessa kalenterissa
vaihtuu jälleen, tänä vuonna syyskuun
20. päivän iltana. Siirrymme silloin
vuoteen 5778. Emme voi tietää, mitä
uusi vuosi tuo mukanaan, mutta siitä
huolimatta voimme levätä Jumalan
muuttumattomassa rakkaudessa.
Voimme kunnioittaa Jumalaa
pysymällä syvästi sitoutuneina Hänen
suunnitelmaansa kansaansa kohtaan.
Toivomme ja rukoilemme, että
juutalaisen kansan keskuuteen tulisi
herätys, jonka myötä juutalaiset
löytäisivät juutalaisen Messiaansa.
Täällä Caspari-keskuksessa
suunnittelemme vuoden toimintaa.
Yksi tulevan vuoden projekteista on
tarkastettu painos vuonna 1999
julkaistusta kirjastamme Facts &
Myths About the Messianic
Congregations in Israel. Kirja on
kartoitus messiaanisista seurakunnista
Israelissa ja se vastaa kysymyksiin,
jotka koskevat näiden seurakuntien
luonnetta, jäsenmäärää ja teologiaa.
Tämän kirjan tietojen päivittäminen on
enemmän kuin tarpeen. Israelin
messiaanisissa seurakunnissa on
tapahtunut paljon kirjan ensimmäisen
painoksen julkaisemisen jälkeen, ja on
innostavaa voida kertoa tästä kaikesta.
Rukoilisitko sitä, miten ehkä juuri Sinä
voisit olla mukana tässä projektissa sen
loppuunsaattamiseksi vuonna 5778.
Shana Tova Jerusalemista!

Montako heitä on

?

Judaistiikan 17. maailmankongressi järjestettiin Jerusalemin
Heprealaisen yliopiston kampuksella Scopusvuorella elokuun
6.-10. päivänä. Konferenssissa oli monia mielenkiintoisia
luentoja, sillä esitelmien skaala oli laaja. Yksi luennoista oli
k u i t e n k i n y l i vo i m a i s e s t i m u k a a n s a t e m p a a v i n ,
aiheena ”Kristityt, lähetys ja messiaaniset juutalaiset
ristiriitojen keskellä Eretz Israelissa”.
Vaikka esitelmän otsikko minua hämmästyttikin, havaitsin että sama luento oli
ohjelmassa jo toistamiseen. Se oli sisällytetty uudelleen ohjelmaan yleisön edellisessä
maailmankongressissa aihetta kohtaan osoittaman kiinnostuksen vuoksi.
Kaksituntisen luennon aikana esitelmänpitäjiä oli neljä, joista kaksi messiaanisia
juutalaisia. Kolme heistä luennoi hepreaksi ja yksi englanniksi. Yhden puhujan
aiheena oli uskonnollisten ja ultraortodoksijuutalaisten julkiset kannanotot kristillistä
lähetystoimintaa vastaan Israelissa vuoden 1948 jälkeen.
Jokaisen esitelmän lopuksi oli varattu aikaa kysymyksille. Yksi kysymys koski
messiaanisten juutalaisten lukumäärää tämän päivän Israelissa. Kenelläkään ei ollut
hyvää vastausta tähän, vaikka suuntaa-antava arvio paikan päällä esitettiinkin. Sen
mukaan Israelissa asuvia messiaanisia juutalaisia olisi nykyisellään 6 000 – 20 000.
Keskustelun aikana viitattiin Caspari-keskuksen julkaisuun Facts & Myths About
the Messianic Congregations in Israel, joka on lajissaan ainoa tutkimus aiheesta.
Tämä kirja julkaistiin kuitenkin jo vuonna 1999 eli 18 vuotta sitten. Siksi meillä ei
ole luotettavaa tietoa messiaanisten juutalaisten tämänhetkisestä lukumäärästä
Israelissa.
Montako messiaanista juutalaista Israelissa nykyään on? Tavallisesti arviomme
liikkuu 15 000 tietämillä, vaikka kukaan ei tiedäkään miten tarkka tämä luku on.
Toivomme, että Facts & Myths -kirjan seuraava painos antaa meille luotettavamman
vastauksen.
Oli arvokasta voida osallistua tähän kongressiin ja mielenkiintoista huomata, että
Jeesukseen uskovat juutalaiset herättävät kiinnostusta. Samalla se oli vahvistus sille,
että uudistettu painos Facts & Myths -kirjasta on enemmän kuin tarpeen.
Elisabeth E. Levy

Facts&&Myths
Myths
Facts
David Serner

Tänä päivänä on kulunut miltei 20 vuotta siitä, kun Caspari-keskus ryhtyi keräämään empiiristä erityistietoa
/ kansainvälisten opintojen koordinaattori

messiaanisista juutalaisista Israelissa. Tuolloin kysyttiin muun muassa sitä, missä he kokoontuvat, mihin he
uskovat, kuinka paljon jäseniä seurakunnissa on ja millainen niiden rakenne on sekä kuinka paljon Jeesukseen
uskovia juutalaisia Israelissa todella on. Caspari-keskuksen aiheesta tekemä tutkimus nimeltä Facts & Myths
About the Messianic Congregations in Israel oli ensimmäinen Israelissa julkaistu kirja lajissaan.
Sittemmin messiaanisesta liikkeestä ja juutalaisista uskovista on julkaistu useita teologisia kirjoja, mutta uutta
tietoa Jeesukseen uskovien juutalaisten lukumäärästä tai erilaisten messiaanisten seurakuntien rakenteesta ja
teologiasta ei ole painettu. Caspari-keskuksessa koetaan, että nyt on aika ottaa nämä kysymykset uudestaan
käsittelyyn.
Facts & Myths herätti paljon sekä myönteistä että kielteistä huomiota 20 vuotta sitten. Polemiikkia syntyi
erityisesti siitä, että jotkut kokivat tulleensa paljastetuiksi kirjan julkistamisen myötä; nämä ihmiset olisivat
pysyneet mieluummin tunnistamattomina. Oli kuitenkin myös niitä, jotka kokivat, että seikkaperäisestä
tutkimuksesta oli paljon hyötyä, ja he ilmaisivat kiitollisuutensa kirjasta.
Maailma tänään on hyvin erilainen paikka kuin 20 vuotta sitten. Monella seurakunnalla on nykyään omat
internet-sivut, ja tietoa messiaanisesta liikkeestä on saatavilla paljon näkyvämmin ja laajemmin. Israelilaisten
uskovien keskuudessa on myös uutta avoimuutta, mikä on seurausta luonnollisesta väestönkasvusta. Arviomme
on, että messiaanisten seurakuntien määrä on kasvanut viimeisten kahden vuosikymmenen aikana, mutta ilman
virallista tutkimustietoa on vaikea arvioida missä määrin näin on. Näin ollen emme myöskään voi tarjota
seurakunnille tietoja, joista olisi apua kasvavassa opetuslapseuttamistyössä.
Uutta Facts & Myths -painosta suunnitellessamme olemme takaiskujen jälkeen entistä tietoisempia paikallisten
herkkyyskohdista, minkä vuoksi haluamme edetä projektissa harkiten. Olemme olleet yhteydessä moniin
paikallisseurakuntiin ja messiaanisiin järjestöihin sekä keskeisiin vaikuttajiin ja varmistaneet heidän tukensa
projektille. Seurakunnista keräämämme tiedon lisäksi tarkoituksemme on lähestyä myös mahdollisimman monia
messiaanisia uskovia kyselykaavakkeiden avulla. Toivomme voivamme välittää luotettavaa demografista tietoa
messiaanisista juutalaisista Israelissa. Aiomme kerätä myös hiljaista tietoa paikallisseurakuntien
kokousrakenteesta, historiasta ja keskeisistä teologisista ajatuksista seurakuntien johtajilta.
Suunnitelmamme on kerätä kaikki tämä tieto seuraavan puolen vuoden aikana, minkä jälkeen kokoamme tiedot
julkaisuksi. Tavoitteemme on julkaista tulokset ensimmäisen Facts & Myths –painoksen 20-vuotispäivän
kunniaksi. Tarkoituksemme on antaa mahdollisimman tarkka kuva Pyhän Maan uskovista välittämällä heistä
luotettavaa empiiristä tietoa, jotta emme syyllistyisi toiveajatteluun tai pessimismiin siitä, mitä tässä maailman
osassa tapahtuu. Tämä uusi tutkimus mahdollistaa sen, että voimme päätellä mikä on toiminut viimeisten 20
vuoden aikana. Lisäksi moni voi käyttää sen tarjoamaa tietoa kysellessään johdatusta tapaan, jolla palvelustyössä
edetä.
Arvostamme rukouksiasi ja taloudellista tukeasi tämän tärkeän projektin edistämiseksi. Sen tarkoitus on
hälventää Israelin uskoviin liittyviä uskomuksia korvaamalla myytit faktoilla.

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

Uutiskatsaus

Yedioth Ahronoth

Sandra Salomon, Fata hin per ustajajäsenen Sa k ha r
Haba sh'i n sisa rent y t ä r pä ät t i kä ä nt yä k r ist it yk si
havaittuaan miten muslimiyhteisöt kohtelevat naisia.
Salomonin sisar “poisti hänet talosta” hänen kerrottuaan
ratkaisustaan perheelleen. Avioeronsa jälkeen Salomon
muutti poikansa kanssa Torontoon, jossa hän elää edelleen.
Salomon tuli kosketuksiin juutalaisten historian kanssa
lukiessaan Raamattua. “Juutalaisia oli täällä jo kauan
ennen Muhammedia ja islamia. Totuuden voima muutti
minut,” sanoo Salomon.
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Salomon on viettänyt viime aikoina varovaisesti aikaa
Ramallahissa, tosin ilman pelkoa. Salomon totesi, että hän
ei usko kahden valtion ratkaisuun vaan ajattelee sen sijaan,
e t t ä p a l e s t i i n a l a i s i l l a t u l i s i o l l a t a s ave r t a i s e n
vähemmistöryhmän asema itsenäisessä Israelin valtiossa.
“Rauhan tavoittelemisen sijaan palestiinalaiset pitävät
intifadaa pyhänä asiana”, hän sanoi. Salomon huomautti
myös, että terroritekoja tekevät palestiinalaisnuoret ”on jo
murhattu”, ja että ”tämä on heidän kasvatuksensa tulosta.”

Neljä vuotta Caspari-keskuksessa
Maria

/ kirjastonhoitaja

Tutustuin ensimmäisen kerran Caspari-keskuksen työhön vieraillessani Israelissa teologian opiskelijoiden
opintomatkalla vuonna 2004. Muistan ajatelleeni silloin: ”Tämä on sellaista työtä, jossa haluaisin joskus
olla mukana.” Seurakuntien ja uskovien tukeminen Israelissa, koulutus ja tutkimus ovat kaikki lähellä
sydäntäni. Koin jo silloin löytäneeni oman paikkani, mutta Jumalan aikataulu oli toisenlainen ja hänellä oli
silloin toisia suunnitelmia minulle.
Muutimme perheeni kanssa Israeliin vuonna 2012. Puolisoni tulevaisuuden suunnitelmat ja tehtävät olivat
melko selvät, mutta minun tulevaisuuteni oli hämärän peitossa. Selvää oli vain, että ensimmäisen vuoden
opiskelisin hepreaa ja sitten toivottavasti ”jotain” ilmaantuisi. Tuo ”jotain” paljastui Caspari-keskukseksi, ja
syksyllä 2013 huomasin olevani osa keskuksen henkilökuntaa. Olen usein miettinyt missä on minun
paikkani ja palvelutehtäväni. Nyt löysin itseni tuosta paikasta: paikasta, jossa voin hyödyntää koulutustani
ja osaamistani. Paikasta, jossa saan olla juuri minä ja käyttää
lahjojani seurakuntien ja uskovien tukemiseen ja palvelemiseen.
Olen parhaimmillani silloin, kun saan luoda järjestystä kaaokseen,
etsiä ja jakaa tietoa ja olla tekemisissä kirjojen kanssa. Joten
Jumala toi minut Caspari-keskuksen kirjastoon.
Kuluneet neljä vuotta Caspari-keskuksessa ovat olleet todellinen
siunaus minulle. En ole vain saanut tehdä työtä, josta nautin. Olen
saanut tehdä työtä, jolla on tarkoitus. Olen myös saanut olla osana
suurempaa kokonaisuutta palvelemassa, var ustamassa ja
tukemassa Kristuksen ruumista sekä täällä Israelissa että myös
laajemmin Caspari-keskuksen työn kautta. Samalla olen saanut
olla osa monikansallista työyhteisöä, jonka kautta olen saanut
tutustua ihmisiin eri kulttuureista ja hengellisistä taustoista.
Päivittäiset aamuhartautemme ovatkin olleet merkittäviä paikkoja
hengelliselle kasvulleni.
Kun katson taaksepäin aikaani niin Israelissa kuin Caspari-keskuksessakin, huomaan oppineeni paljon
uutta. Uudessa kielessä ja kulttuurissa on ollut paljon oppimista, mutta ehkä kuitenkin kaikkein eniten olen
oppinut Jumalasta. Olen saanut oppia luottamaan Häneen yhä enemmän. Olen oppinut luottamaan siihen,
että Hän tietää minun tulevaisuuteni, minun lahjani, vahvuuteni ja heikkouteni. Ja olen saanut oppia
luottamaan siihen, että Hän kyllä johdattaa minua ja vie minut oikeaan aikaan oikeaan paikkaan, kuten
Hän on tehnyt tähänkin asti.

Hyvää Uutta Vuotta!

Michelle Van Loon
/ Hallintosihteeri, Yhdysvallat

Pasuunansoitonpäivän juhla, joka myös nimellä Rosh hashana (kirjaimellisesti “vuoden pää”) tunnetaan, aloittaa
juutalaisen siviilivuoden. Tänä vuonna Rosh hashana alkaa auringon laskiessa keskiviikkona, syyskuun 20. päivänä.
Tunnusomaista tälle pyhäpäivälle on shofariin eli oinaansarveen puhaltaminen, mikä kutsuu katumukseen. Tästä alkaa
kymmenen päivän jakso, jonka aikana juutalaiset tutkivat itseään ja katuvat syntejään. Tällä tavoin he valmistautuvat Jom
Kippuriin, juutalaisen vuoden suurimpaan pyhäpäivään. Rosh hashanan synagogapalveluksissa luetaan perinteisesti 1.
Mooseksen kirjan luvusta 22 löytyvä kertomus Abrahamista, joka toi poikansa Iisakin Moorian vuorelle uhriksi Herralle.
Heidän lähestyessään alttaria isä ja poika kävivät tämän ikimuistoisen keskustelun:

Iisak sanoi: "Tässä on tuli ja puut, mutta missä on karitsa polttouhriksi?"
Abraham vastasi: "Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan
polttouhriksi, poikani." (1. Moos. 22:7-8)
Abraham tottelee käskyä, jonka Jumala on hänelle antanut ja sitoo poikansa
alttarille. Kun Abraham on valmistautunut uhraamaan poikansa, Jumala
pysäyttää hänet, siunaa häntä hänen kuuliaisuutensa tähden ja katsoo
itselleen polttouhrin oinaasta, joka on sarvistaan takertunut läheiseen
pensaikkoon. Kertomus korostaa Jumalan armoa ja pyhyyttä.
Johta koon tämä Rosh hashanan aika meidät yhä syvempään
kunnioitukseen Jeesusta, Jumalan meitä varten katsomaa täydellistä
Uhrikaritsaa kohtaan (Joh 1:29, Ilm. 12:11). Rukoilethan kanssamme,
että ne juutalaiset, jotka Jumalaa tänä ajanjaksona katuen etsivät
löytäisivät armon Jeesuksessa Messiaassaan Hänen sovitustyönsä
kautta.
Alla muutamia rukousaiheitamme. Olemme kiitollisia jokaisesta
rukouksesta Caspari-keskuksen puolesta.
Shana Tova! Hyvää Uutta Vuotta!

Rukouspyyntöjä…
- Facts & Myths -kirjan tarkastetun painoksen parissa
työskentelevien puolesta.
- Alecin tulevien Raamatunopetusjaksojen kuvausten puolesta.
- Tarvitsisimme ATK-taitoisia vapaaehtoisia, jotka suostuisivat
tekemään myös vähemmän hohdokkaita töitä.
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