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Rakas Casparikeskuksen ystävä!
Sateisen talven jälkeen – joka on
siunaus tälle maalle – kevät on tullut.
Mantelipuut kukkivat ja aurinko
lämmittää päivä päivältä enemmän.
Odotamme, mitä kaikkea tuleva kausi
tällä kertaa tuo mukanaan.

Isännöimme Discovering Jesus in His
Jewish Context -kurssia (Jeesus
juutalaisessa kontekstissa)
huhti-toukokuussa. Lisäksi keräämme
paraikaa tietoa, jotta voimme julkaista
päivitetyn laitoksen Facts&Myths
-kirjasta (Faktoja ja myyttejä). Tähän
mennessä olemme haastatelleet
etiopialaisia ja muutamia venäjää
puhuvia seurakuntia sitä varten.
Kirjeestämme voit lukea myös lyhyen
koosteen messiaanisen liikkeen
kasvusta ja venäjänkielisistä
sapattikouluseminaareistamme, joita
on pidetty seitsemän vuoden ajan.
Olemme juuri toivottaneet
tervetulleiksi kaksi uutta
vapaaehtoistyöntekijää: Marian
Suomesta ja Henrietten Tanskasta.
Uskomme, että kokemukset joita he
saavat Caspari-keskuksessa ja
Israelissa, muovaavat heidän
tulevaisuuttaan positiivisella tavalla.
Kuten aina, arvostamme suuresti
rukouksianne ja taloudellista
tukeanne.

Juutalainen Jeesus

Sanna Erelä

Projektikoordinaattori

– löytöretki uskomme juurille
Kysymys historiallisesta Jeesuksesta on askarruttanut teologeja
1700-luvulta lähtien. He ovat nähneet hänessä esimerkiksi apokalyptisen
profeetan, karismaattisen parantajan, kyynikkofilosofin ja yhteiskunnallista
uudistusta ajavan julistajan. Jeesus on ollut musta mies, marxilainen
vallankumouksellinen, palestiinalainen ja feministi. Monia kontekstuaalisia
teologioita on syntynyt kristittyjen halusta tehdä maailmasta parempi
paikka.
Kun lukija näkee tulevan kurssimme otsikon, Discovering Jesus in His
Jewish Context (Jeesus juutalaisessa kontekstissa), mahtaako hän ajatella,
että tässä on taas yksi yritys valjastaa Vapahtaja vetämään jonkun
ideologisia vankkureita? Se olisi varsin looginen päätelmä, mutta rohkenen
väittää, että siitä ei ole kyse.
Kaikki tietävät, että Jeesus oli juutalainen. Enempää miettimättä monet
kristityt kuitenkin olettavat, että apostoli Paavali kääntyi kristinuskoon.
Eikös se tapahtunut Damaskoksen tiellä? Kristillinen raamatuntulkinta
perustuu pitkälti Paavalin kirjeisiin. Meillä on esimerkiksi taipumus jättää
huomiotta Apostolien tekojen kuvaus siitä, kuinka juutalainen Paavali oli.
Tutkimus osoittaa, että kristinusko säilyi huomattavan kauan juutalaisena
liikkeenä. Monet tekijät historiassa vaikuttivat kehitykseen, jossa
kristinusko ja juutalaisuus lähtivät eri suuntiin ja muotoutuivat eri
uskonnoiksi. Alussa juutalainen uskova oli Jeesuksen seuraajan standardi,
se ”normaali uskova”. Myöhemmin, kun muista kansoista liittyi paljon
ihmisiä mukaan, valtasuhteet kirkossa vaihtuivat ja lopulta juutalainen tapa
seurata Jeesusta käytännössä katosi kokonaan.
Monet turistit matkustavat Israeliin vaeltamaan Jeesuksen jalanjäljissä. He
opiskelevat historiaa ja tutkivat ikivanhoja kirkkoja ja arkeologisia
kohteita. Paljon jännittäviä kiviä! Mutta missä ovat elävät kivet? Tulevan
kurssimme aikana osallistujilla on mahdollisuus oppia uutta Jeesuksesta
kuuntelemalla hänen juutalaisia veljiään ja sisariaan. Yleisesti ottaen tämän

Juutalainen Jeesus – löytöretki uskomme juurille

päivän messiaaninen liike pyrkii elvyttämään juutalaisen tavan seurata Jeesusta. Toki alkukirkon juutalaisuuden
ja modernin messiaanisen liikkeen välillä on 1700 vuoden kuilu, jos lähtökohdaksi otetaan neljäs vuosisata,
jolloin juutalaiskristillisyyden voidaan katsoa hävinneen. Siitäkin huolimatta messiaaninen liike voi avata
meille kristityille uudenlaisen ikkunan Raamattuun, rakkaaseen Messiaaseemme ja Jumalan suunnitelmaan
tämän maailman varalle. Uskon että se on jotakin, mikä on ollut kirkossa kadoksissa pitkään.

Kurssillamme

Discovering Jesus in His Jewish Context
23.4.-4.5.2018 on vielä tilaa.
Opetus on englanniksi ja se on suunnattu teologeille ja muille
teologiasta kiinnostuneille.
Lisätietoja sivuiltamme www.caspari.com
ja sähköpostitse caspari@caspari.com

Suhtautuminen messiaanisiin
juutalaisiin murroksessa
Elisabeth E. Levy

Hiljattain Jerusalem Postin artikkelissa kysyttiin: hyväksyykö Israel koskaan messiaanisia juutalaisia?
Artikkelissa ei tarjottu suoraa vastausta, mutta jo tällaisen kysymyksen esittäminen osoittaa, että messiaaninen
liike ei ole enää Israelissa täysin tuntematon. Itse asiassa suurin osa israelilaisista on tietoisia Jeesukseen
uskovien juutalaisten olemassaolosta.
1960-luvulla messiaanisten juutalaisten lukumääräksi arvioitiin 300-500 henkilöä, jotka kokoontuivat
muutamassa seurakunnassa eri puolilla maata. Vain joissakin näistä pidettiin jumalanpalveluksia hepreaksi.
Syynä oli se, että useimmat seurakuntien johtajista olivat lähetystyöntekijöitä ulkomailta.
Jeesukseen uskoviin juutalaisiin suhtauduttiin 1960-luvulla yleensä hyvin vihamielisesti. Esimerkiksi
armeijassa he eivät saaneet lainkaan osallistua upseerikoulutukseen. IDF (Israelin puolustusvoimat) epäili
uskovien juutalaisten olevan turvallisuusuhka maalle. He eivät pärjänneet työmarkkinoilla ja kouluympäristö oli
usein vihamielinen. Useimmat oppilaat olivat ainoita uskovia omassa koulussaan. Kotiryhmien kasvaessa
suuremmiksi messiaanisten seurakuntien oli vaikea saada vuokrattua tiloja. Jo pelkkä ajatuskin seurakunnan
omistamasta kiinteistöstä oli täysin mahdoton.
Nykyään tilanne on hyvin erilainen. Messiaaninen liike on kasvanut "vastasyntyneestä" ja "teini-ikäisestä"
"nuoreksi aikuiseksi". Tänään kolmasosa seurakunnista omistaa kiinteistön. Jumalanpalvelukset pidetään
enimmäkseen hepreaksi, vaikka joissakin seurakunnissa käytetään edelleen esimerkiksi venäjää tai amharaa.
Jeesukseen uskovat juutalaiset ovat muuttumassa rohkeammiksi ja useimmilla seurakunnilla on jopa omat
nettisivut. Modernille messiaaniselle seurakunnalle on tyypillistä lasten ja nuorten iso joukko, mikä antaa
tulevaisuuden toivoa. Israelin armeijassa on monia messiaanisia upseereja. Messiaanisia juutalaisia pidetään
luotettavina sotilaina ja heitä arvostetaan suuresti.
Messiaaninen liike on kehittynyt huimasti 1960-luvulta. Voimme vain arvailla miltä se tulee näyttämään
seuraavien 50 vuoden kuluttua. Toivomme ja rukoilemme, että messiaaniset juutalaiset vihdoinkin
hyväksyttäisiin juutalaisiksi.

Seitsemän vuotta
sapattikouluseminaareja Haifassa
Margarita Kantor / Projektikoordinaattori

Vuonna 2011 Caspari-keskus alkoi järjestää Haifassa seminaareja venäjänkielisille sapattikoulun opettajille.
Ensisijaisesti halusimme tarjota koulutusta opettajille, jotka asuvat Israelin pohjoisosassa. Venäjänkieli valittiin alun
perin siksi, että alueella on paljon venäjää puhuvia seurakuntia. Millainen tilanne on nyt seitsemän vuotta
myöhemmin?
Ensinnäkin seurakuntia, jotka lähettävät vapaaehtoistyöntekijöitään koulutuksiimme, on kaksi kertaa enemmän kuin
alussa. Toiseksi osallistujien määrä kasvaa jatkuvasti. Kolmas muutos on ehkä kiinnostavin: jo kolmantena
peräkkäisenä vuonna osanottajia on tullut jopa Israelin keskiosista asti. Jos olisimme pystyneet järjestämään kyydin
tapahtumaan, tulijoita olisi todennäköisesti ollut vielä enemmän.
Kahdeksas seminaarimme pidettiin 16. helmikuuta. Tällä kertaa olimme kutsuneet mukaan myös lasten vanhemmat.
Osa kunkin seminaarin suunnittelua on opettajien ajankohtaisten tarpeiden selvittäminen. Tänä vuonna seminaarin
aiheeksi valittiin teini-ikäisten ohjaaminen. Kaikki murrosikäisten vanhemmat ja nuorten parissa työskentelevät
tietävät, että tämän ikäryhmän opettaminen ja jo pelkästään vuorovaikutus heidän kanssaan voi olla haasteellista.
Aiheesta ei siis voi pitää liikaa seminaareja!
Iloitsemme siitä, että Israelin pienessä messiaanisessa yhteisössä on kasvava määrä monen alan ammattilaisia, jotka
jakavat mielellään tietoaan ja kokemuksiaan. Pääpuhujamme oli tällä kertaa paitsi perheterapeutti, myös messiaanisen
seurakunnan pastori. Hän opetti vanhempien ja lasten väliseen huonoon kommunikaatioon liittyvistä tekijöistä,
konfliktien aiheista ja tavoista, joilla ristiriitoja voi välttää ja sovitella. Pienet
perhetilanteita kuvaavat roolileikit olivat mainio tapa laittaa opittua käytäntöön.
Oli kiinnostava kuunnella, kuinka tämä kokenut pastori, joka usein auttaa
uskovia todellisen elämän kamppailuissa, osoitti oikean tavan kohdata
ristiriitatilanteita. Raamattu sanoo: Valvo itseäsi ja opetustasi, pidä kiinni näistä
ohjeista! Silloin pelastat sekä itsesi että ne, jotka kuulevat sinua (1 Tim. 4:16).
Selvitä oma elämäsi ensin, sovella Sanaa siihen ja tee siitä itsellesi tapa – sitten
voit saada tuloksia aikaan myös toisia opettaessasi. Se oli meille kaikille
hyödyllinen muistutus.
Seminaarin suullinen ja kirjallinen loppupalaute oli erittäin positiivista: ”Tämä oli hyvin käytännöllinen seminaari!
Asioita todella työstettiin yhdessä! Tällä tavoin haluaisimme opiskella muitakin aiheita!”
Minulle on aina suuri ilo, kun toimintamme on siunaukseksi ihmisille. Tiedän ettemme voi ottaa kaikkea kiitosta siitä
itsellemme. Haifan seminaarit eivät olisi mahdollisia ilman paikallista Shavei Tzion -seurakuntaa, joka isännöi
seminaaria, auttaa käytännön järjestelyissä ja tarjoaa lounaan. Tunnemme olomme siellä hyvin kotoisaksi ja olemme
heille todella kiitollisia. Tällainen kumppanuus seurakuntien ja järjestöjen välillä vahvistaa suuresti uskovien yhteisöä
Israelissa.

Rukoillaan…
• Facts&Myths -tutkimukseen liittyvien haastattelujen ja yhteydenottojen puolesta.
• että Discovering Jesus in His Jewish Context -kurssille tulisi vielä lisää osanottajia.
• Alef-opetuslapseusohjelman haastattelujen puolesta.
• johdatusta ensi syksyn ja kevään vapaaehtoistyöntekijöiden valintaan.

Kuinka paljon messiaanisia juutalaisia
Israelissa on nykyään?
Jennifer Nataf / Hallintosihteeri

Vastaus vaihtelee 10 000 ja 30 000 välillä riippuen siitä keneltä kysytään. Nämä epämääräiset arviot
eivät myöskään kerro muista asiaan liittyvistä olennaisista seikoista, kuten:

-Kuinka moni näistä on syntyperäisiä israelilaisia
/ maahanmuuttajia / ulkomaalaisia?
-Kuinka moni on juutalainen tai naimisissa juutalaisen kanssa?
-Mihin he tarkkaan ottaen uskovat?
Vuonna 1999 Caspari-keskus julkaisi uraauurtavan tutkimuksen Faktoja ja myyttejä messiaanisesta
liikkeestä Israelissa. Tämä laaja projekti kartoitti messiaanisia seurakuntia ja kotiryhmiä ja selvitti
muun muassa kuinka ne olivat syntyneet, mihin niissä uskottiin ja ketä niissä kävi. Tutkimus on
edelleen ainoa, joka tarjoaa luotettavaa ja kattavaa tietoa messiaanisesta liikkeestä Israelissa.
Nyt 20 vuotta myöhemmin on kirjan uudistamisen aika. Messiaaninen liike on kasvanut, mutta
lukumääristä tai kasvun luonteesta ei ole tarkkaa tietoa. Tämän takia on vaikea luotettavasti arvioida
liikkeen tämänhetkisiä tai tulevia tarpeita.
Tuoreen tiedon kerääminen ohjaa meitä tunnistamaan messiaanisten seurakuntien tarpeet. Tutkimus
helpottaa uusia tulokkaita löytämään yhteisöjä ja auttaa seurakuntia verkostoitumaan keskenään
erityisesti syrjäisemmillä seuduilla. Se kartoittaa messiaanisten teologisia käsityksiä ja antaa meille
välineitä kumota lähetystyötä vastustavien ääriliikkeiden valheita. Se on oivallinen tietopaketti
levitettäväksi kaikkialle maailmaan niille, jotka haluavat rukoilla messiaanisten juutalaisten ja
erityisesti vainon kohteiksi joutuneiden seurakuntien puolesta.
Tämä pitkään vireillä ollut projekti on vihdoin käynnistynyt. Viime kuukausina David Serner on
haastatellut etiopialaisia pastoreita Israelissa ja Alec Goldberg puolestaan kiertänyt venäjänkielisissä
seurakunnissa. Kuten ensimmäisen kirjan kohdalla nytkin kysymme monia asioita koskien seurakunnan
teologiaa, seurakuntalaisia ja yhteisön juutalaisia/kristillisiä perinteitä.
Olemme jo törmänneet joihinkin haasteisiin. Jotkut pastorit varovat antamasta tietoja, koska ne
julkaistaan. Tämä johtuu sinänsä ymmärrettävästä pelosta lähetystyötä vastustavia järjestöjä kohtaan,
joiden tiedetään säälimättömästi vainonneen seurakuntia ja yksittäisiä uskovia. Pelko oli myös
edellisen tutkimuksen suuri ongelma. Kaksikymmentä vuotta näyttää kuitenkin monessa tapauksessa
lievittäneen sitä ja lisänneen avoimuutta.
Tällainen tutkimus vie paljon aikaa ja rahaa. Siksi kysymmekin: haluaisitko osallistua taloudellisesti
erityisesti tämän projektin tukemiseen? Arvostamme lahjaasi suuresti. Myös rukouksesi työmme
puolesta ovat korvaamattomia, kun keräämme ja jaamme tietoa messiaanisesta liikkeestä maassa, josta
kaikki alkoi.
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