
Käännytystyö juutalaisuuteen

   Olen käväissyt useita kertoja Moskovassa Shomer Isarael –nimisen messiaanisen 
"juutalaisseurakunnan" toimistossa. Seurakunnan perusti joku kuuluisa amerikkalainen 
”messiaaninen” pastori noin 1985. Seurakunnassa toimii yksi entinen tulkkini, Andrei G., mutta hän 
ei ole kuitenkaan seurakunnan jäsen. Hän on selostanut minulle melko perusteellisesti seurakunnan 
teologiaa ja toimintaa ja on huolissaan tilanteesta. 
   Ensimmäinen toimistossa tapaamani veli oli pukeutunut ortodoksijuutalaisen tavoin. Hän kertoi, 
ettei hän ole juutalainen, vaan venäläinen. Hän kertoi tulleensa uskoon (Kristukseen) 10 vuotta 
aikaisemmin.  Sen jälkeen hän oli ympärileikkauttanut itsensä ja alkanut opiskella juutalaisuutta. 
Tuolla käynnillä tapasin noin 15 seurakunnan jäsentä. Vain kaksi tai kolme heistä oli juutalaisia, 
loput venäläisiä tai muihin kansoihin kuuluvia. Veljet (myös venäläiset) oli ympärileikattu ja he 
noudattivat juutalaisia traditioita. – Paavali kirjoitti: "Saisivat kuohia itsensä nuo teidän 
yllyttäjänne!" (Gal. 5:12, KR 92)
   Tulkkini valisti minua tiedolla, että seurakunta ei evankelioi juutalaisia, vaan käännyttää 
venäläisiä juutalaisuuteen. Seurakunnassa on noin sata jäsentä.. Heistä vain noin 15 % on 
juutalaisia. Seurakunta on johtanut jäsenistään pelastukseen vain noin 10 %; pääosa on siirtynyt 
muista seurakunnista. Kun olin seurakunnan sapatti-illallisella, niin paikalla oli noin 17 aikuista; 
heistä vain yksi oli juutalainen. Tuo illalliskokous noudatti ja opetti juutalaisia traditioita.    
   Kerran viikossa seurakunnalla on vanhusten kokous, osanottajia noin 20. Seurakunnan "rabbi" oli 
opettanut siinä vuosia, mutta hiljattain hän oli pyytänyt tulkkiani Andreita pitämään tilaisuudet. 
Ensimmäisessä kokouksessa Andrei oli opettanut iankaikkisesta elämästä ja kysäissyt opetuksensa 
jälkeen, että kuinka monella on pelastusvarmuus. – Yhdelläkään ei ollut, vaikka jotkut heistä olivat 
käyneet vuosia noissa tilaisuuksissa. Ilmeisesti rabbi ei ollut kyennyt opettamaan pelastusta 
ymmärrettävällä tavalla. – Olen ollut mukana noissa vanhusten kokouksissa, kerran jopa puhujana. 
   Herää kysymys, että mikä on seurakunnan teologia ja mihin se pyrkii johtamalla venäläisiä 
kristittyjä ympärileikkaukseen ja juutalaisten traditioiden noudattamiseen. 
   Jotkut seurakunnan jäsenet käyvät iäkkäiden juutalaisten kodeissa. Tulkkini Andrei ehkä eniten. 
Hän on vieraillut yli 800 kodissa. Noiden kotien asukkaat ovat pääosin vanhuksia eivätkä yleensä 
tule seurakunnan tilaisuuksiin. – Andrei kertoi, että Moskovassa Ulf Ekmanin perustamassa Uuden 
Elämän seurakunnassa käy juutalaisia ja siellä heitä ohjataan pelastuksen tielle. 
   Kun ensimmäisellä vierailullani  tapasin toimistossa iäkkään miehen niin kysäisin: "Oletko Sinä 
tämän seurakunnan pastori." Hän vastasi kipakasti: "En ole. Olen tämän synagogan rabbi." – Minua 
oli pyydetty puhumaan seurakunnassa, mutta ilmeisesti virheellinen kysymykseni aiheutti sen, että 
opetustani ei tarvittu. 
   Rabbi kertoi parantuneensa ja tulleensa uskoon kanadalaisen Peter Youngrenin kokouksessa 12 
vuotta aiemmin. Hän oli ollut silloin 55-vuotias. Kaksi vuotta myöhemmin hänestä tuli tuon 
messiaanisen seurakunnan johtaja. Rabbi kertoili, että ennen uskoon tuloaan hän oli muutamien 
vuosien aikana lueskellut jonkun verran Raamattua ja kaivannut Jumalaa. Hän lisäsi, ettei 
kuitenkaan tiennyt ennen uskoon tuloaan juutalaisuudesta oikeastaan yhtään mitään. – Hän alkoi 
opiskella juutalaisuutta vasta tultuaan uskoon. (Mitään teologista koulutusta hän ei ole saanut. 
Ymmärrän vanhusta. Hänet oli helppo johtaa harhaan!) 
   Sana Israel tai juutalaistyö on kristittyjen korvissa kuin taikasana. Kun joku lausuu tuon sanan ja 
tekee hyvän mainoksen, niin rahaa suorastaan tulvii mahtisanan vuoksi. Uskovia ei sen enempää 
kiinnostaa, mitä rahoilla tehdään. Yksi sana korvaa Jumalan Sanan, Pyhän Hengen johdatuksen ja 
jopa terveen järjen. Maailman evankelioiminen kärsii tästä kovasti. Tuon harhan mukaan 
vastuumme evankelioimisesta siirtyy tulevaisuuteen juutalaisten tehtäväksi. – Esim. Suomen 
helluntaiherätyksen työ kärsii varojen puutetta ja lähetystuli on hiipumassa. Raskauttava syy tähän 



on vääristynyt Israel-teologia, joka siirtää maailman evankelioimisen meiltä "tulevan polven" 
juutalaisille. 
   
   Lisäys:
   Olin vuotta myöhemmin Shomer Israel -seurakunnassa sapatti-illallisella. Noin 
kahdestakymmenestä osanottajasta vain kaksi oli juutalaista. Illan ohjelmassa ei ollut Raamatun, 
vaan juutalaisten traditioiden opetusta.  Jeesus ja apostolit taistelivat juutalaisia perinnäissääntöjä 
vastaan.  Alkuseurakunnan yksi suurimmista vaikeuksista oli se, kun juutalaisuus pyrki 
sumentamaan evankeliumin valon ja astumaan sen tilalle. Asian selventämiseksi syntyivät 
Galatalaiskirje ja Kirje heprealaisille. 
   Haluan näillä kertomuksella viestittää sitäkin, että monilla juutalaistyön tukijoilla on sama 
peitevaate silmillään kuin juutalaisilla (2 Kor. 3:14,15). Sokeat taluttajat eivät anna edes 
asiallisille raporteille mitään arvoa.  
   Olen kuullut väitteitä, että IVY:n seurakunnilla ei ole näkyä evankelioida juutalaisia tai ne eivät 
hyväksy sitä. Tuo väite ei ainakaan Kirgisian kohdalla pidä paikkaansa. Maassa on noin 80 etnistä 
ryhmää. Jeesuksen Kristuksen seurakunnassa on uskovia kymmenistä eri kansallisuuksista, ja 
ryhmiä rohkaistaan käyttämään äidinkieltään kokouksissaan. Saman olen nähnyt kaikissa muissa 
hyvin menestyvissä Keski-Aasian seurakunnissa. – Jos olisi samanlaista humputusta kuin on 
Moskovan Shomer-Israelissa, niin se ilman muuta torjuttaisiin.   
   Saan silloin tällöin viestejä Venäjältä niiltä, jotka evankelioivat juutalaisia. He kertovat saavansa 
vastusta niiltä kristityiltä, jotka eivät hyväksy juutalaisten evankeliointia.  Nuo vastustajat ovat 
ulkomaalaisia, useimmiten ICEJ:n edustajia tai ainakin saaneet vaikutteita tuolta järjestöltä.
   Kysyn, kenen palveluksessa on kristitty, joka vastustaa Jeesuksen antaman lähetyskäskyn 
toteutusta? 


