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Joulukuuhun sijoittuu kaksi tärkeää 
pyhää, Hanukka ja Joulu. Kumpikin 
niistä on Valon juhla. Rukoilemme 
Israelin Jumalaa, että Hän antaisi 
valonsa loistaa meissä ja loisi 
kauttamme valoaan tähän kärsivään 
maailmaan, jossa elämme. Rukoilethan 
kanssamme, että pimeys väistyisi ja 
Hänen valonsa saisi vallita.

Tässä uutiskirjeessä on artikkeli 
Jerusalemin ihmeen kautta 
tapahtuneesta vapautuksesta, josta 
tämän vuoden Hanukka-juhlan aattona 
tulee tasan 100 vuotta. Lisäksi voit 
lukea juuri käynnistyneestä 
"Alef"-projektista, Avoimista Luennoista 
ja siitä, miksi Caspari-keskuksen työtä 
kannattaa tukea. 

Kiitämme Sinua rukouksistasi ja tähän 
palvelutyöhön lahjoittamastasi tuesta 
vuoden 2017 aikana. Emme voisi tehdä 
tätä työtä, jota juutalaisen kansan 
parissa teemme ilman Sinua. 
Lähdemme vuoteen 2018 luottaen 
Jumalaan ja Hänen mahdollisuuksiinsa. 
Pysythän edelleen rinnallamme, kun 
menemme eteenpäin. 

Me täällä Caspari-keskuksessa 
haluamme toivottaa jokaiselle teistä 
riemullista juhla-aikaa ja Jumalaa 
kunnioittavaa, 
valontäyteistä vuotta 2018! 
Arvostamme
suuresti rukouksiasi 
ja lahjojasi tämän
työn hyväksi.

"Kuin liitelevät linnut"
Kun otamme hieman etäisyyttä historian kulkuun 
ja katsomme sitä lintuperspektiivistä, "raamatullisten" 
silmälasien läpi, huomaamme että kuluvaan 
kalenterivuoteen sisältyy monia sekä kristityille että 
juutalaisille tärkeitä vuosipäiviä. Sijoittuen vuosiin 
1517-1917, jokainen näistä historiallisista 
virstanpylväistä korostaa Israelin keskeistä asemaa 
Jumalan lunastussuunnitelmassa.  Selkeä todiste Jumalan 
liittouskollisuudesta on Israelin maan palauttaminen takaisin juutalaisille. 
Moni on tehnyt alijan viimeisten 100 vuoden aikana. Jotkut heistä ovat 
palanneet myös perimmäisten kysymysten äärelle ja tulleet Yeshuan, 
juutalaisen Messiaansa luo.
    
Jumala on valmistanut huolellisesti kokonaissuunnitelmansa toteutumista jo 
sukupolvien ajan tuodakseen kansansa takaisin maanpaosta. Eräs hänen 
välikappaleistaan tässä on ollut Martti Luther, joka haastoi 
roomalaiskatolisen kirkon opit ja käynnisti protestanttisen reformaation 500 
vuotta sitten. Luther naulasi 95 teesiään Wittenbergin linnankirkon oveen 
31.10.1517. Sen seurauksena uskovilla oli pian käytössään kansankielinen 
Raamattu, josta he saattoivat itse lukea Jumalan lupauksesta tuoda 
juutalaiset takaisin omaan maahansa ja Messiaansa luo – ja rukoilla asian 
edistämiseksi. Iso-Britanniassa uskonpuhdistusta edistivät ensin puritaanit 
ja 1790-luvulta lähtien evankelikaalit.
    
Evankelikaalisiin kristittyihin lukeutui muun muassa Britannian 
ulkoministeri lordi Balfour, joka oli vakuuttunut siitä, että moderni Israel 
olisi raamatullisten profetioiden täyttymys. Hän oli avainhenkilö 
brittihallinnon 31.10.1917 pitämässä kokouksessa, jossa päätettiin 
juutalaisen kansallisvaltion uudelleenperustamisesta Palestiinaan, kuten 
maata vielä tuolloin kutsuttiin. Tämä myöhemmin Balfourin julistukseksi 
kutsuttu päätös olisi ollut merkityksetön ilman juuri samana päivänä, 
31.10.1917, tapahtunutta Beersheban valtausta. Tämä voitto mahdollisti koko 
Palestiinan valloituksen ja Israelin valtion synnyn 30 vuotta myöhemmin.

Jerusalem oli ollut ottomaanien hallinnassa vuodesta 1517. Britit pyrkivät 
valtaamaan pyhän kaupungin heti Balfourin julistuksen voimaantulon 
jälkeen, ja brittikenraali Edmund Allenby valloittikin Jerusalemin 9.12.1917, 
Hanukka-juhlan aattona. Allenby, joka oli harras kristitty koki, että 
Jerusalemin valtauksessa ei tullut käyttää voimakeinoja. 

- keskuksen
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"Kuin liitelevät linnut"

Miksi tukea Caspari-keskusta

Rukoiltuaan asiaa ja pyydettyään neuvoa Ylhäältä hän sai vastauksen Jesajan kirjasta (31:5): "Niin 
kuin lintujen parvi peittää taivaan, niin Herra Sebaot peittää kilpenä Jerusalemin. Hän suojelee sitä ja pelastaa 
sen, hän varjelee sitä ja suo sille turvan." Allenby ymmärsi profetian viittaukseksi lentokoneisiin, 
jotka eivät vielä tuohon aikaan olleet yleisiä ja lähetti matalalla lentäviä, nopeita lentueita Jerusalemin taivaalle.

Vaikutus oli tyrmäävä: turkkilaiset lannistuivat täysin ja pakenivat kaupungista ohjeita odottamatta. Sen 
seurauksena Jerusalem vallattiin ilman ainuttakaan laukausta. Tämän vuoden Hanukka-juhlan aattona juhlimme 
siksi Vanhan Jerusalemin, "Kaikkien kaupunkien äidin" vapautuksen 100:tta vuosipäivää. Aiemmin tänä vuonna 
vietimme Jerusalemin yhdistymisen 50-vuotisjuhlaa. Kaikki asetetaan ennalleen (ks. Apt. 3:21), ja tämä tapahtuu 
aivan silmiemme alla. Tie on valmis Jumalan kansan käydä. Moni juutalainen ja ei-juutalainen tulee vielä 
ymmärtämään, että "se on Herra" (Joh. 21:7), koko maailman pelastaja ja vapauttaja. 

Kulkiessani Jerusalemin kaduilla tunnen ihmisen syvän kaipauksen kohti Jumalaa. Jerusalemissa on monia uskontoja ja 
uskonsuuntia: ultraortodoksijuutalaisia, muslimeja, katolisia, kreikkalaisortodokseja, armenialaisia, kopteja, evankelikaaleja 
ja monia muita uskonryhmiä ja etsijöitä. Valtaosa heistä suhtautuu uskoonsa vakavasti. Jerusalem ei ole helppo paikka asua. 
Elinkustannukset ovat korkeat, ilmapiiri on jännittynyt, ja asiat eivät yleensä koskaan suju suunnitelmien mukaan. Miksi 
kukaan valitsisi asua täällä, ellei olisi vakavissaan?
Sen huomion olen täällä asuessani tehnyt, että vaikka uskonnonharjoitus olisi miten intensiivistä tahansa, sillä ei ole 
iankaikkista arvoa, ellei se kohdistu raamatunmukaiseen eli Jeesuksen persoonassa ja toiminnassa itsensä ilmoittaneeseen 
Jumalaan. Sydämeen sattuu, kun näkee ihmisiä, jotka ovat vakavissaan Jumalan etsinnässään ja jotka kuitenkin menevät ohi 
tavoitteestaan. 
Maailmassa ei ole toista tällaista paikkaa, jossa Raamatun voisi kokea heräävän eloon. Toisaalta juuri Israelissa saavat 
herkästi alkunsa myös monet harhaopit. Moni tekee huomioita Raamatun profetioiden täyttymisestä ajassamme, ja 
Kirjoitusten valossa näitä tapahtumia on sitten yritetty tulkita kaikin mahdollisin tavoin. Jotkut näistä yrityksistä ovat 
johtaneet vakaviin erehdyksiin ja vikaoletuksiin. Luojan kokonaissuunnitelman ymmärtäminen ihmiskunnan historian 
varalle on nyt entistä tärkeämpää. Ilman vankkaa raamatullista pohjaa on helppo hairahtua pois totuudesta ja eksyä. 
Synagogissa käydessäni olen nähnyt juutalaisten palon Jumalaa kohtaan. Kunnioitan tätä uskosta nousevaa kurinalaista 
elämäntapaa ja syvää palvontaa. Suren sitä, että he eivät tunne Messiastaan. Kunnioitukseni tervettä teologiaa kohtaan on 
Israelissa kokemani perusteella vain lisääntynyt. Caspari-keskuksen työ uskovien kouluttamiseksi Pyhässä maassa on 
erittäin tärkeää.   
Ennen kuin tulin vapaaehtoistyöhön Israeliin, oletin uskoni kasvavan jo senkin vuoksi, että saisin nähdä paikat, joissa 
Abraham, Daavid ja Jeesus kävelivät ja hengittää tämän vanhan pyhän maan ilmaa. Mutta täällä ollessani olenkin 

huomannut miten tärkeää on opiskella Raamattua. Me kaikki 
tarvitsemme tässä apua ja ohjausta! Caspari-keskus on sitoutunut 
juuri tähän työhön.
Israelissa ollessani olen oppinut myös sen, että messiaanisella 
yhteisöllä on oma pitkä historiansa. On rohkaisevaa havaita, että 
vaikka messiaaninen yhteisö onkin vielä suhteellisen 
vähälukuinen joukko, se kuitenkin elää ja voi hyvin. On ollut 
kunnia saada palvella järjestössä, joka on ollut niitä ensimmäisiä 
juutalaisten opetuslapseuttamistahoja Israelissa. 
Caspari-keskuksella on tärkeä rooli uskomme juutalaisista juurista 
opettavassa suuremmassa kristittyjen yhteisössä. Rukoukseni 
onkin, että Caspari-keskuksen työ saa jatkua vielä vuosia.

Marja-Liisa Söderqvist
projektikoordinaattori

Hiromi Kawabata
vapaaehtoinen



'Alef '
-projekti
verkossa

Caspari-keskus on opetustoiminnallinen palvelujärjestö, joka sopii erinomaisesti niille, 
joilla on opettajan kutsu ja kyky opettaa. Opettaminen on kuitenkin vain osa 
Lähetyskäskyä, ja jos se on kaikki mitä teet päivästä, viikosta ja vuodesta toiseen, on 
hyvin mahdollista, että sairastut uupumukseen. Olen itse opettaja, mutta palvelen 
mielelläni myös muilla tavoin. Erityisen kiitollinen olen tilaisuuksista jakaa evankeliumia 
toisille juutalaisille.
   
Kun mietin sitä, miten parhaiten tavoittaa ihmiset tänä päivänä, tulee verkkoympäristö 
ensimmäisenä mieleen. Selvää kuitenkin on, että verkkokirkko ei ole se parhain ratkaisu. 
Vaikka online-opetus olisi kuinka hyvää tahansa, sosiaalisen median 'jaa', 'tykkää' tai 
'kommentoi' ei voi koskaan korvata elävää yhteyttä paikallisseurakunnassa. Siitä 
huolimatta internet on hyvä väline minkä tahansa viestin välittämiseen, koska sen avulla 
voimme tavoittaa myös niitä, joita emme muulla tavoin kykenisi saavuttamaan. Tässä 
tarkoituksessa olen haastatellut joitakin hyvin kiinnostavia ihmisiä, joiden henkilötarinat 
julkaistaan pian verkossa.

Ne naiset ja miehet, joita olen haastatellut tulevat eri taustoista: jotkut heistä varttuivat 
kaupungissa, toiset kibbutsilla; jotkut ovat lähtöisin uskonnollisesta perheestä, toiset taas 
maallistuneesta kodista. Kaikille näistä juutalaisista on yhteistä se, että jokainen heistä on 
ensimmäisen sukupolven Jeesukseen uskova ja syntynyt Israelissa. Toisin sanoen kukaan 
heistä ei ole maahanmuuttaja, kuten minä, tai Israelissa asuva kristitty, kuten jotkut 
kollegani Caspari-keskuksessa, eikä kellään heistä ole uskovia vanhempia. Kukaan heistä 
ei ole altistunut asialle millään tavoin eikä keneltäkään ole edellytetty uskoa 'tuohon 
Mieheen'. Päinvastoin. Heistä jokainen on kasvanut ympäristössä, jolle on ominaista 
monikulttuurisuus ja suuri sopeutumiskyky. Ja kuitenkin kyseisessä kasvukulttuurissa 
kieltäydytään johdonmukaisesti edes harkitsemasta Jeesusta Israelin Messiaana.
   
Kuluneiden 2000 vuoden aikana me juutalaiset olemme uskollisesti toistaneet itsellemme, 
lapsillemme ja lastenlapsillemme samaa vanhaa 'totuutta': "Juutalainen ei voi uskoa 
Jeesukseen, ja ne jotka tähän uskaltautuvat, ovat pahimman lajin pettureita, perheensä ja 
kansansa hylkääjiä." Haastatellessani näitä Jeesukseen uskovia sabroja (syntyperäisiä 
israelilaisia) teen heille seuraavat kysymykset: "Kun kerroit perheellesi uskostasi 
Jeesukseen,tiesit että he eivät tulisi ilahtumaan päätöksestäsi. Miten sitten kerroit heille 
asiasta? Ja miten he vastasivat?" Lisäksi pyydän heitä kuvaamaan uskoaan Jumalaan 
ennen Jeesuksen kohtaamista ja tämän jälkeen.

Raamattuopinnot ja systemaattinen teologia ovat 
tehokkaita apuvälineitä Jumalan valtakunnan työssä (tai 
ainakin minä ajattelen näin), mutta yksinkertainen 
henkilökohtainen todistus ei ole yhtään vähemmän 
tehokkaampi. Todistuksen sana on erinomainen 
hengellinen ase (Ilm. 12:11). Toivon, että nämä todistukset 
innoittavat jokaista, joka verkossa niitä katsoo. Me täällä 
Caspari-keskuksessa olemme todella innoissamme 
voidessamme jakaa näitä todistuksia. Vetäköön Jumalan 
Henki niiden kautta monia yhteyteensä!  

Antisemitistiset tapaukset näyttäisivät olevan vähenemään päin Ranskassa. Kuitenkin Israeliin muutti viime vuonna 5,000 Ranskan 
juutalaista, ja tänä vuonna odotetaan vielä 4,000 seuraavan edellisten esimerkkiä. Hallituksen on määrä toteuttaa kampanja 
antisemitismiä vastaan Pariisin lähiökouluissa, mutta moni juutalainen on lähdössä näiltä alueilta, ja nämä koulut ovat miltei täysin 
ei-juutalaisia. Tämä väestötieteellinen tosiasia tarkoittaa sitä, että lapsilla näissä kouluissa on etukäteen muodostettu käsitys Lähi-idän 
konfliktista, mutta että he "ovat myös taipuvaisia pitämään juutalaisia eksoottisina". Artikkeli päättyy toteamukseen, että nyt on 
tärkeää "…estää hiljainen myötämielisyys vanhan ja uuden antisemitismin välillä".

Haaretz, Maariv, 10.11.2017Antisemitismi

Alec Goldberg
Caspari-keskuksen

Israelin työn johtaja

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
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Avoimia luentoja järjestetään Caspari-keskuksessa kalenterivuosittain kerran kuukaudessa. Nämä luennot ovat 
yksi Keskuksen tavoista panostaa eri hengellisistä suunnista tulevien uskovien opettamiseen ja 
opetuslapseuttamiseen Jerusalemissa. Tällä opetustoiminnalla on myös maailmanlaajuinen ulottuvuutensa - 
luentotallenteita voi kuunnella ilmaiseksi internetsivuillamme (www.caspari.com/recorded-audio/). Luentojen 
tarkoitus on rohkaista kuulijoita syvemmälle omissa opinnoissaan sekä akateemisen tutkimuksen pariin kahdella 
pääalueella, joista toinen on messiaaninen juutalaisuus ja toinen kristinuskon juutalaiset juuret. Luennoitsijat, 
joita kutsumme puhumaan ovat joko paikallisia uskovia tai maassa vierailevia tutkijoita, jotka ottavat huomioon 
evankeliumin juutalaisuuden ja opettavat tästä ymmärryksestä käsin. 

Viimeisin Avoin luento oli marraskuun puolivälissä ja sen piti ranskanjuutalainen dominikaani-isä ja teologian 
professori Antoine Levy, joka asuu Suomessa. Lisäksi Isä Antoine on toinen Helsinki Consultation –foorumin 
perustajista (www.helsinkiconsultation.org). Luennon teemana oli "Halakha ja pelastus: katolinen näkökulma 
post-postmissionaariseen messiaaniseen juutalaisuuteen". (Halakha on juutalainen tapa toimia, ja se käsittää sekä 
siviili-, rikos- että uskonnollisen lain.) Isä Antoine otti kantaa johtavan messiaanisen teologin rabbi Mark 
Kinzerin kirjassaan Postmissionary Messianic Judaism esittämiin ajatuksiin ja torjui rabbiinisen käsitteen 
Tooran noudattamisen pakollisuudesta. Sen sijaan hän painotti "Jeesuksessa pysymisen pohjalta tapahtuvaa 
halakhaa". Se "katolinen" näkökulma, josta käsin isä Antoine puhui viittasi sellaiseen yhteyteen, jossa 
maailmanlaajuinen kirkko tekisi tilaa messiaaniselle uskon ilmaisulle ja jossa yhteys juutalaisten ja 
ei-juutalaisten uskovien kesken säilyisi. 

Isä Antoine puhui messiaanisesta ekklesiologiasta, joka perustuu kirkon perusolemukseen. Kirkko koostuu sekä 
juutalaisista että ei-juutalaisista, jotka uskovat Jeesukseen. Kinzerin visioiman kaksitahoisen ekklesiologian 
sijaan isä Antoine kuvasi kaksiulotteista kirkkoa, jossa seurakunta tukee keskuuteensa asettuneita juutalaisia 
heidän juutalaisen identiteettinsä säilyttämisessä ja jossa juutalaiset Jeesukseen uskovat elävät näkyvässä 
yhteydessä kansakunnista koostuvien uskovien kanssa. Isä Antoine painotti juutalaisille ja ei-juutalaisille yhteistä 
hengellistä elämänkokemusta rakenteellisen hajoavuuden sijaan. Hän huomautti myös, että messiaaninen 
juutalaisuus esitetään usein liikkeenä, jonka tarkoituksena on varmistaa juutalaisen identiteetin ja tapojen 
säilyminen. Hän totesi, että tästä näkökulmasta katsottuna asialla on sekä 
positiivinen että negatiivinen ulottuvuutensa: "Messiaanisen juutalaisuuden 
positiivinen puoli on kauan kaivatun Messiaan löytyminen ja ilo 
opetuksesta, joka ei perustu pelkkään juutalaiseen traditioon, vaikka siinä 
paljon kauneutta ja viisautta onkin, vaan Jumalan Elävään Sanaan." 
Lopuksi isä Antoine selitti, että juutalaiset uskovat eivät kadota 
juutalaisia tapojaan eivätkä traditiotaan vaan voivat elää niiden 
mukaan niin valitessaan.

Iloitsemme siitä, että voimme jokaisena kalenterivuotena järjestää 
kuukausittain luentoja, joiden luennoitsijakirjo on suuri. Tämä on 
yksi tavoistamme jatkaa Saksasta lähtöisin olleen juutalaisen 
uskovan ja oppineen Carl Paul Casparin (1814-1892) työtä, jonka kunniaksi 
Caspari-keskus on nimetty. Caspari teki elämäntyönsä Norjassa, jossa 
hänestä tuli Vanhan testamentin teologian professori Oslon yliopistossa. 
Caspari sai lisänimen "koko Skandinavian opettaja", koska hänen 
vaikutuksensa norjalaisten uskonveljien keskuudessa oli niin voimallinen. 
Hänellä oli vain yksi päämäärä, elää ja kuolla Kristuksen tähden. Toivo 
juutalaisesta kansalliskodista eli hänen sydämellään niin kauan kuin 
hänellä päiviä riitti. Tänään Carl Casparin toivo on todellisuutta, ja Jumalan 
Sanan juutalaisuuden tunnustavat luennot hänen nimeään kantavassa 
keskuksessa jatkuvat.

- huhti-toukokuun 
vaihteessa 
järjestettävän 
Discovering Jesus 
in His Jewish 

Context (ent. Jesus the Jew) 
–kurssin puolesta

- uuden ‘Alef ’-projektin 
kuvausten puolesta
 
- Facts & Myths –kirjan 
uudelleenkirjoituksen parissa 
työskentelevien puolesta

Rukouspyyntöjä…

Marja-Liisa Söderqvist
projektikoordinaattori

Voit tukea työtämme esirukouksin, vapaaehtoistyöllä tai taloudellisesti. Suomessa Caspari-keskuksen kumppanuusjärjestöjä ovat Kansanlähetys, 
Kylväjä ja Sley. Työtämme tukevat myös Sansa ja Ely. 
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