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Työ Pietarin juutalaisten parissa Johannes Kastajan seurakunnassa jatkuu edelleen seurakunnan
omin voimin. Kun Suomesta on käynyt vierailijoita, on järjestetty sapatti-illallisia. Hiljattain
seurakunnassa muistettiin juutalaista uutta vuotta ja muutkin juutalaiset juhlat ovat aina esillä.
Jumalanpalvelukset ovat jatkuneet normaalisti
sunnuntaisin. Seurakunta kokoontuu Pietarin
keskustassa Marian kirkon takana Inkerin kirkolta
vuokratussa tilassa noin 20 hengen joukolla.
Kerran kuukaudessa on järjestetty Raamatun
opetusseminaari. Seurakunnassa on myös iltoja,
joissa käsitellään eri teemoja, mm. psykologian
näkökulmasta, ja niihin pyritään kutsumaan uusia
ihmisiä mukaan.
Seurakuntalaiset ovat pääosin melko iäkkäitä.
Useimmat ovat tulleet mukaan diakonia- ja
kotikäyntityön kautta, jota tekevät pastori Boris
Tsuprov ja hallinto- ja diakoniatyöntekijä Alla
Polosina. Seurakunnalla on samat haasteet kuin
Suomessakin: Miten seurakunnasta tulisi uusia
mukaan kutsuva, kun valtaosa jäsenistä on yli 60
vuotiaita ja he ovat tottuneet omaan kodikkaaseen
ryhmäänsä? Joukkoon kaivataan lisää perheitä ja
nuoria sekä tarvittaisiin uusia toimintatapoja heidän
tavoittamisekseen.

Risto Liedenpohja kertoo (Kylväjä-lehti 8-9/2017):

Ilosanoma juutalaisille Odessassa

Kylväjän työ Odessassa alkoi vuonna 2008. Marja ja Risto Liedenpohja olivat silloin Kylväjän
lähettäminä juutalaistyössä Pietarissa. Työlupakäytäntöjen muututtua Risto lähetettiin tutustumismatkalle Ukrainaan.
– Asiat etenivät Jumalan johdatuksessa niin nopeasti, että jo kuukauden kuluttua lensimme koko
perhe suoraan Pietarista Odessaan. Työkenttä ja maa vaihtuivat siis kesken työkauden. Näin
Jumala sulki yhden oven, mutta avasi toisen, Risto kertoo.
Odessassa on toiminnassa kaksi synagogaa (hasidi- ja ortodoksijuutalainen), mutta entistä
enemmän on myös juutalaiskristittyjä ja messiaanisia, Jeesukseen uskovia, juutalaisia. Osa heistä
käy ortodoksi-, baptisti-, luterilaisissa tai helluntaiseurakunnissa, mutta myös uusia messiaanisia
seurakuntia on perustettu.
– Vajaan kymmenen vuoden aikana olemme saaneet todistaa sellaista Jumalan ihmettä, että
Odessan kaupungin eri osiin on syntynyt kaksi uutta messiaanista seurakuntaa. Uusi Jerusalem
seurakunta perustettiin seitsemän vuotta sitten ja Luvattu maa seurakunta kaksi vuotta sitten,
Risto iloitsee.

Uskossa juutalaiseen Messiaaseen
”Suurin osa messiaanisista juutalaisista (Ukrainassa) on ennen uskoon tuloaan ollut ateisteja. Kun
se saavat uskon Jeesukseen juutalaisena Messiaana, he löytävät uudestaan juutalaisen
identiteettinsä. He eivät siis lakkaa olemasta juutalaisia – päinvastoin. Monet heistä opiskelevat
hepreaa, juutalaista kulttuuria ja tapoja; jotkut ovat tehneet päätöksen muuttaa Israeliin, luvattuun
maahan. He myös ymmärtävät juutalaiset traditiot paremmin, kun tuntevat Jeesuksen ja lukevat
Uutta testamenttia. Messiaaniset juutalaiset kunnioittavat koko Raamattua Jumalan Hengen
innoittamana Pyhänä Sanana. He näkevät, että Uusi testamentti on kätkettynä Vanhaan
testamenttiin, ja Vanha testamentti auttaa ymmärtämään syvemmin Uutta testamenttia.”
Yllä oleva katkelma on Juurilla – juutalaistyön näkymiä -kirjasesta, joka kertoo Kylväjän tekemästä työstä Ukrainassa, Pietarissa ja Israelissa. Sen sivuilta voi lukea ihmisistä, joiden elämää
Messias on koskettanut. Kylväjän kokeneiden juutalaistyöntekijöiden kirjoittamissa artikkeleissa
käsitellään myös Abrahamin vaiheita heprean kielen näkökulmasta, juutalaista pääsiäisateriaa ja
Raamatun liittoja. Lisäksi arabipastori Elias Said tuo oman näkemyksensä tiestä rauhaan.
Elias Said on tehnyt arabiankielisen hengellisen musiikin äänitteen, joka sopii hyvin myös Suomessa asuville arabiankielisille
maahanmuuttajille. Pala maailmalta-verkkokaupasta löytyy
myös CD:n englanninkieliset sanat.
Kylväjän uusia juutalaistyön
julkaisuja ja materiaaleja voi tilata
Pala maailmalta -kaupasta,
www.palamaailmalta.fi,
colink@colink.fi
044 026 5465.
Linkki nettikauppaan on myös
Kylväjän kotisivuilla
www. kylvaja.fi.

Rukoilemme
• että juutalaiset eri puolilla maailmaa tunnistaisivat Jeesuksen omana
Messiaanaan
• kohtaamisten puolesta
• työntekijöittemme terveyden, arkipäivän turvallisuuden ja viisumien
puolesta
• nuorta väkeä Johannes Kastajan seurakuntaan
Jumalan runsasta siunausta työhönne!
Terveisin kohdesihteeri Sipe

