Juutalaisten asema Kristuksen kirkossa –konferenssi Helsingissä
Meidän aikamme ensimmäinen, Jeesukseen uskovien juutalaisten
ekumeeninen konferenssi järjestettiin Suomessa Helsingissä 14.-15.
kesäkuuta 2010. Sen tavoitteena oli vahvistaa juutalaista identiteettiä,
uskoa Jeesukseen sekä halua keskinäiseen ykseyteen.
Katolilaiset, ortodoksiset, protestanttiset sekä messiaaniset tutkijat

–

kaikki juutalaisia – tapasivat toisensa keskustellakseen Jeesukseen
uskovien juutalaisten lukumäärän maailmanlaajuisesta kasvusta sekä
juutalaisuuden vaikutuksesta ja läsnäolosta kirkoissa. Konferenssin
olivat järjestäneet yhdessä Messianic Jewish Theological Institute (MJTI)
ja Helsingin Studium Catholicum. Tuloksena julkaistiin lausunto, jossa
pohdittiin ja vahvistettiin oikeaksi se, kuinka tärkeää kirkolle on ollut
juutalaisen läsnäolon jatkuvuus sen historiallisesta alusta nykypäivään,
tämän hetken tilanne, sekä tulevaisuuden toiveet.
Tri Mark Kinzer, MJTI:n presidentti, lausui: “tämä oli ainutlaatuinen
konferenssi, joka toi yhteen Jeesukseen Messiaana uskovia juutalaisia
monesta

eri

yhteisöstä

ja

traditiosta.

Tapasimme

toisemme

keskustellaksemme juutalaisten läsnäolosta omissa seurakunnissamme
sekä kohtaamistamme kysymyksistä. Jeesuksen juutalaisten seuraajien
jatkuvasti kasvava lukumäärä on todella tärkeä ilmiö, ja vaikuttaa
maailmanlaajuisesti kirkkoon nyt, kun se on uudelleen löytämässä
juutalaiset juurensa ja uskonsa luonteen. Juutalaisten läsnäolo sen
keskuudessa on voimavara ja siunauksen lähde, jota historiallisilla
kirkoilla ei ole varaa menettää.”
Isä Antoine Lévy, OP, Helsingin Studium Catholicum

johtaja totesi

myös, kuinka tärkeää juutalainen jatkuvuus on eri seurakunnissa ja
lausui oman näkemyksensä niistä olosuhteista ja siitä ainutlaatuisesta
kutsumuksesta, mikä Kristuksen juutalaisilla opetuslapsilla on: ”Me
olemme olemassa huolimatta siitä 2000 vuodesta, jonka aikana kirkko
ja juutalaiset ovat eläneet erossa toisistaan ja olleet usein vihamielisiä
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toinen toisilleen. Me olemme elävä todistus siitä siteestä, jonka kautta
Messias Jeesus osoittaa solidaarisuutensa omaa kansaansa kohtaan,
kuin myös siitä Israelin perinnön rikkaudesta, joka on avattu Israelista ja
kansoista koostuvalle kirkolle. ”
Viisitoista tutkijaa ja teologia (KATSO LISTA ALHAALLA) kahdeksasta eri
maasta kokoontui kahdeksi päiväksi avoimeen konferenssiin, ja sen
jälkeen kahden päivän työjaksoon julkaistakseen dokumentin, (KATSO
ALHAALLA) Helsingin lausunnon. Aiheet joista keskusteltiin koskivat
juutalaista

identiteettiä

Messiaassa,

kuinka

vastata

juutalaisvastaisuuteen ja anti-semitismiin, messiaanisten juutalaisten
jumalanpalvelus
noudattaminen,

ja

uskonnollisten

Jeesuksen

juutalaisuus,

tapojen
sekä

ja

määräysten

millainen

on

se

raamatullinen, teologinen ja historiallinen tausta, joka koskee nykyisten
Jeesukseen

uskovien

juutalaisten

tilannetta.

Myös

tulevaisuutta

suunniteltiin. Pidetyt luennot julkaistaan Kesherissa, joka on MJTI:n
akateeminen lehti. Samanlainen tapahtuma aiotaan järjestää vuonna
2011.
Euroopasta, Venäjältä, Israelista ja Yhdysvalloista tulleisiin puhujiin
kuuluivat myös Jerusalemin hepreankielisen seurakunnan johtaja isä
David Neuhaus, SJ, sekä Boris Balter, Venäjän tiedeakatemian tutkija ja
juutalais-kristillisen yhdistyksen ”Ystävyyden silta” jäsen. Konferenssin
luennot pidettiin englanniksi ja venäjäksi.
Lisätietoja antavat
Dr. Mark Kinzer +1 –530 –334-6584
president@mjti.com
Messianic Jewish Theological Institute
POBox 54410
Los Angeles, CA 9054
USA
Antoine Lévy O.P +358 (0)50 304 2778
antoine.levy@studium.fi
Studium Catholicum
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Helsingin lausunto

Jeshuaan (Jeesus) uskovat juutalaiset Englannista, Suomesta, Ranskasta,
Saksasta, Israelista, Venäjältä ja Yhdysvalloista kokoontuivat Suomessa
Helsinkiin 14. – 15. kesäkuuta 2010. Nämä katoliseen, ortodoksiseen,
luterilaiseen ja messiaanisiin seurakuntiin kuuluvat tutkijat aloittivat
yhteisen keskustelun juutalaisen läsnäolon jatkuvuudesta Jeesuksessa
Messiaassa.
He antoivat aiheesta seuraavan lausunnon:
Me kiitämme Jumalaa siitä, että meidät on juutalaisina tuotu Jeesuksen
Messiaan tuntemiseen, ja me ilmaisemme syvän kiitollisuutemme niille
kansoille, jotka ovat välittäneet Kristuksen tuntemista sukupolvilta
toisille. Etsimme tapaa puhua niiden juutalaisten puolesta, joiden
kanssa me jaamme juutalaisen identiteetin ja uskon Kristukseen. Emme
kuitenkaan puhu seurakuntiemme virallisesti valtuuttamina, vaan
ilmaisemme seuraavassa syvän, henkilökohtaisen vakaumuksemme.
Tässä

ainutkertaisessa

tapahtumassa

olemme

kokeneet

meitä

yhdistävän lujan siteen, mutta painineet myös tiukkaan juurtuneen
teologisen

ja

kulttuurisen

moninaisuuden

kanssa.

Kirkollisesta

jakaantumisesta huolimatta olemme tulleet yhteen Jeesukseen uskovina
juutalaisina.

Toivomme

että

yhteisen

ponnistelumme

hedelmä

hyödyttää veljiämme ja siskojamme Kristuksessa. Tarkoituksenamme ei
ole antaa valmiiksi määriteltyä julistusta, vaan aloittaa jatkuvan
keskustelun prosessi.
Kristuksen seuraajissa on paljon juutalaisia. Uskomme että tämä
tosiasia heijastaa Jumalan aikomusta siitä, että Israel ja muut kansat
eläisivät yhteisessä siunauksessa toinen toistensa kanssa. Itse asiassa
kirkko on ytimeltään juutalainen yhteisö, ja muut kansat kutsuttu
uskoon Kristuksessa.
Tämän totuuden valossa ajattelemme, että juutalaisten elämällä
Kristuksessa on teologinen merkitys sen koko ruumiille.

Juutalaisten

läsnäolo on jatkuva muistutus siitä, että kirkon elämän juuret ovat
Israelin kansan keskeytymättömässä kertomuksessa. Tämä kertomus
kaikuu seurakuntien liturgisen elämän vietossa. Uskomme että tämän
kertomuksen keskipiste on Israelin Messias. Uskomme että juutalaisten
läsnäolo on elävä side kirkon ja Israelin kansan välillä. Tämän lisäksi
3

haluamme tutkia niitä konkreettisia mahdollisuuksia, joiden kautta
veljet ja sisaret voisivat toteuttaa heille luonteenomaista kutsua
Kristuksessa.
Lopuksi haluamme lausua niille juutalaisille veljillemme ja sisarillemme,
jotka eivät jaa uskoamme Jeesukseen Messiaana, että pidämme
itseämme osana juutalaista kansaa ja olemme sitoutuneet edistämään
sen hyvinvointia.
Omakätisesti allekirjoittaneet
Boris Balter
Steve Cohen
Richard Harvey
Mark Kinzer
Antoine Lévy
Julia Matushanskaja
David Neuhaus
Vladimir Pikman
Jennifer Rosner
David Rudolph
Anna Shmain-Velikanova
Olivier Zalmanski

Helsingin lausuntoa työstämässä
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KONFERENSSIN OSANOTTAJAT JA LUENNOITSIJAT
Boris Balter, ortodoksi (Moskova), Venäjän tiedeakatemian tutkija. - "Ongelmana vanhan
ja uuden Israelin identifioiminen: juutalaisen ortodoksikristityn kokemus Venäjällä".
Steve Cohen, luterilainen (St Louis, USA), "Apple of his Eye"–lähetyksen perustaja. "Kuinka ilmaista juutalaista identiteettiä luterilaisessa ympäristössä. Tämän päivän
vaikeudet ja mahdollisuudet".
Diakoni Leonid Djalilov, ortodoksi (Moskova), Lev Gilletin teologian asiantuntija "Sapatti ortodoksisen kirkon liturgiassa".
Dr. Richard Harvey, messiaaninen (Lontoo), All Nations Christian Collegen koulutuksen
johtaja, “Mapping Messianic Jewish Theology”–kirjan tekijä. - “International Messianic
Jewish Alliancen historian opetuksia".
Dr. Mark Kinzer, messiaaninen (Ann Arbor, USA), Messiaanisen juutalaisen teologian
instituutin presidentti, “Postmissionary Messianic Judaism” –kirjan tekijä, - "Israel,
kirkko, ja bilateraalinen ekklesiolgia".
Fr. Antoine Levy, OP, katolinen (Helsinki), "Studium Catholicumin" johtaja, Helsingin
yliopiston teologisen tiedekunnan dosentti, - "Messiaaninen Ekklesiologia:
ekumeeninen tekijä".
Dr. Iulia Matushanskaja, messiaaninen (Kazan, Venäjä), Raamatun opettaja "Messiaaninen liike Venäjällä".
Fr. David Neuhaus, SJ, katolinen (Jerusalem), Jerusalemin hepreankielisen katolisen
seurakunnan johtaja - "Katolisen seurakunnan implisiittinen ekklesiologia Israelissa".
Rabbi Vladimir Pikman, messiaaninen (Berliini), International Messianic Jewish
Alliancen vara-presidentti, “Beit Sar Shalom” -yhdistyksen johtaja - "Venäjän
messiaaninen liike ja Messiaan ruumis: sen merkitys ja vaikutus kirkkoon".
Jennifer Rosner, messiaaninen (Los Angeles), Azusa Pacific yliopiston ohjaaja "‘Pelastus on juutalaisista’: Karl Barthin arviointia ja kritiikkiä juutalaisuudesta ja
juutalaisista”.
Dr. David Rudolph, messiaaninen (Los Angeles), Raamatun ja teologian apulaisprofessori
Messiaanisen juutalaisen teologian instituutissa.
Dr. Anna Shmain-Velikanova, ortodoksi (Moskova), Juutalaisten opintojen professori
Venäjän valtion yliopistossa (RGGU) - "Khurbinek: muutamia ajatuksia Israelin
kirkosta".
Joseph Shulam, messiaaninen (Jerusalem), israelilaisen messiaanisen Netivyah
seurakunnan johtaja. - "Juutalaiset ja ei-juutalaiset messiaanisessa liikkeessä:
konkreettinen tilanne ja sen ekklesiologinen agenda”.
Yuri Tabak (Moskova), Judaistiikan luennoitsija, the International Council of Christians
and Jews´ -sivuston venäläinen toimittaja - "Kristillistyneet ja messiaaniset juutalaiset” –
todelliset ongelmat ja mahdollisuudet uskontotieteellisestä näkökulmasta."
Fr. Olivier Zalmanski, OP, katolinen (Pariisi), teologisen "Istina"-julkaisun toimittaja.
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