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Kun ajattelen tätä kolmen 
vuosikymmenen työru-
peamaa juutalaisevankeli-
oimis- ja seurakuntatyös-

sä, tajuan sydänjuuriani myöten, että 
omin voimin ja inhimillisesti tämä 
kaikki olisi ollut aivan mahdotonta. 
Siksi Jumala armossaan antoi meille 
tähän työhön mukaan teidät. Sinut, 
rakas ystävämme!

”Tämän jälkeen minä näin suuren 
joukon ihmisiä, joita ei kukaan voinut 
laskea, kaikista kansanheimoista, su-
kukunnista, kansakunnista ja kielistä. 
He seisoivat valtaistuimen edessä ja 
Karitsan edessä yllään pitkät valkeat 
vaatteet ja käsissään palmunoksat ja 
huusivat voimakkaalla äänellä: ´Pelas-
tus tulee meidän Jumalaltamme, joka 
istuu valtaistuimella ja Karitsalta´!” 
Aamen. Ylistys ja kirkkaus, viisaus, 
kiitos, kunnia, voima ja väkevyys mei-
dän Jumalallemme aina ja iankaikki-
sesti! Aamen.” Ilm. kirja 7: 9, 10, 12. 

Tässä on meidän kaikkien uskon-
tekojemme päämäärä! Tämän täh-
den, te rakkaat, olette jaksaneet kaik-
ki nämä vuodet ja vuosikymmenet. 

Kun ajattelen tätä kolmen vuosikymmenen työrupeamaa juutalaisevankelioimis- ja seura-
kuntatyössä, tajuan sydänjuuriani myöten, että omin voimin ja inhimillisesti tämä kaikki olisi 
ollut aivan mahdotonta. Siksi Jumala armossaan antoi meille tähän työhön mukaan teidät. 
Sinut, rakas ystävämme!

Kristuksen, Karitsan, tähden. Rak-
kaudesta Häneen. Rakkaudesta Hä-
nen ikuiseen rakkauteensa, juutalai-
seen kansaan, jotta yksikään heistä ei 
jäisi tietämättömäksi Hänestä, omasta 
Messiaastaan. Jumala on vahvistanut 
teitä Hengessä odottaessanne tuo-
ta hetkeä, jolloin me kaikki saamme 
olla perillä, puettuina valkeisiin vaat-
teisiin, katsella Karitsaa ja koko sy-
dämistämme kiittää ja ylistää Häntä. 
Juutalaiset ja ei-juutalaiset, me kaikki 
yhdessä, kaikki, jotka Karitsan veri 
on saanut pestä, ikuisesti pelastettui-
na.  

Silloin kaikki vaivannäkö saa palk-
kansa. Jokainen työssä mukana aher-
tanut saa kiitoksensa Jumalalta! Mes-
sias - Kuningas itse sanoo: ”Tulkaa 
tänne, te Isäni siunaamat, te saatte 
periä valtakunnan, joka on ollut val-
mistettuna teitä varten maailman 
perustamisesta asti. Sillä minun oli 
nälkä ja te annoitte minulle ruokaa, 
minun oli jano, minä olin muukalai-
nen, alaston, sairaana ja vankilassa... 
Kaiken, minkä te olette tehneet yh-
delle näistä minun vähimmistä veljis-

täni, sen te olette tehneet minulle.” 
Matt. 25. 

Rakkaat ystävät, ei minulla ole riit-
tävästi sanoja kiittääkseni teitä jo-
kaista kaikesta niin sanomattoman 
paljosta ja arvokkaasta työssä muka-
na olemisessanne tähän asti. Tiedän 
vain, että te olette Jumalan rakkaudel-
la rakastaen ja rukoillen tehneet koko 
tämän pitkän ja laajan työn mahdolli-
seksi. Kerran kiitos on kaikuva Jee-
suksemme sanoissa: ”Tulkaa tänne, te 
Isäni siunaamat!” Ikuisuudessa teitä 
odottaa kiitos! Minä pyydän vain: Jak-
sakaa vielä, vielä hetki. Antakaa täl-
le diasporajuutalaistyölle vielä jatkoa, 
vielä ei ole pasuuna soinut, vielä on 
pelastuksen päivä! Jumala itse jatkaa 
vielä pelastavaa työtänsä rakastetun 
kansansa keskuudessa ja Hän tarvit-
see sinua siinä! 

”Menkää sen sijaan Israelin huo-
neen kadonneitten lampaiden luo, ja 
missä kuljettekin, julistakaa: ” Taivas-
ten valtakunta on tullut lähelle. Paran-
takaa sairaita, puhdistakaa spitaalisia, 
ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saa-
neet, lahjaksi antakaa.” Matt. 10 : 6-8.  

TEHKÄÄMME TYÖTÄ
ennen kuin pasuuna soi

VENÄJÄN JA IVY-MAIDEN 
JUUTALAISTYÖN KENTTÄ-
JOHTAJA HANNELE SUORTTI:
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Juutalaistyömme alkuun päästäkseni minun on palattava Vantaan ko-
timme pikkuruiseen työhuoneeseeni 30 vuotta ajassa taaksepäin. Siel-

lä kuulin Jumalani äänen. Kerta toisensa jälkeen rukouksessa ollessani 
Hän puhui: ”Hannele, minun kansani Neuvostoliitossa.” Siellä kahden 
vuoden taistelun jälkeen sain voiman vastata Hänelle: ”Herra, tässä olen, 
tee elämälläni mitä haluat, Sinä olet voittanut.”

Niinpä -86 syksyllä silloisen Leningradin synagogan pihamaalla koh-
tasin Abramin, ortodoksijuutalaisen, joka parin seuraavan vuoden ajan 
otti jatkuvasti ”salakuljetusryhmältämme” vastaan Raamattuja ja Las-
tenraamattuja ja välitti niitä eteenpäin ympäri silloista Neuvostoliittoa, 
tuhansia kappaleita, kunnes pääsimme perustamaan Latvian Riikaan 
kokonaisen postituskeskuksen. Sinne saimme juutalaisilta raamattupyyn-
töjä päivittäin, jopa säkkikaupalla. Ryhmä paikallisia ystäviä - välillä oli 
joukossa suomalaisiakin - teki paketteja kahdessa kolmessa työvuorossa. 
Kuorma-autoilla kuljetettiin Riikaan kirjallisuutta. Se oli kieltämättä kir-
jallisuustyömme kulta-aikaa. Ensimmäistä kertaa juutalaiset saattoivat 
saada Jumalan Sanaa ja se herätti valtavaa mielenkiintoa. 

Neuvostoliiton hajottua siirsimme postituskeskuksen Pietariin. Mos-
kovassa aloitimme toukokuussa -90 Raamattujen jakamisen Hollannin 
konsulaatin edessä, jossa päivittäin yli neljän vuoden ajan kymmenet ja 
sadat juutalaiset saivat oman Kirjansa. Vuonna -91 alkoivat Moskovas-
takin Raamattu-paketit levitä ympäri entistä Neuvostoliittoa. Yhteen-
sä kaikkina näinä vuosina jakamamme kirjallisuuden määrä kohosi noin 
kahteen miljoonaan.

Vuonna -91 saimme juutalaislähetyksen rekisteröityä Moskovan oi-
keusministeriössä, seuraavana vuonna kastoimme Moskova-joessa 12 
ensimmäistä uskoon tullutta juutalaista ja perustimme seurakunnan. Sa-
man vuoden syksyllä olimme jo Moldovassa ja vuoden -93 aikana Tran-
snistriassa. Kishinev, Orgejev, Beltsi, Soroki, Rezina, Rybnitsa, Grigori-
opol, Dubassari, Dnestrovsk, Tiraspol ja Benderi. Kaikkialla Messiaan 
Hyvä Sanoma etsi ja löysi juutalaisia. Seurakuntia perustettiin. 

 Jumala ei antanut lupaa pysähtyä, Sanomalla oli kiire. Vuonna -93 
vuorossa oli Valko-Venäjä, jossa Bobruiskin seurakunta ja Raamattujen 
postitustyö sai pian alkunsa. Samana vuonna vielä Ukraina, siellä Luts-
kin postituskeskus ja Rovnon ja Kirovogradin työ. Vuonna  -95 Roma-
nia, jossa Bukarestissa syntyi pian seurakunta ja aloitettiin maan laajui-
nen kirjallisuustyö. Samoihin aikoihin sai alkunsa Kirgisian ja Georgian 
työ. Seuraavaksi muutimme perheenä (tosin vanhin tyttäremme Sanna 
jäi Suomeen opiskelemaan) kahdeksi vuodeksi tekemään työtä Israelissa. 
Sieltä palattuamme kenttäalan valloitus jatkui Keski-Aasiaan ja Etelä-Ve-
näjälle Belgorodiin.

Tällä hetkellä työmme jatkuu Moskovassa, Moldovassa, Transnistrias-
sa, Valko-Venäjällä, Romaniassa ja Keski-Aasiassa. Belgorod Etelä-Ve-
näjältä on itsenäistynyt, Pietarissa, Ukrainassa ja Kirgisiassa jatkaa toinen 
suomalainen lähetys. Georgiassa jatkaa toinen kansainvälinen juutalaislä-
hetys. Kaikesta ylistys ja kiitos Jumalalle!

 

Venäjän ja IVY-maiden 
juutalaistyö
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Vuosi 2015 alkoi Pat-
mos-lähetyksen Ve-
näjän ja IVY-juu-

talaistyön kentillämme 
erityisessä ilmapiirissä. Sota 
Ukrainassa vaikutti työhöm-
me aivan joka maassa, itse 
Venäjällä, Keski-Aasiassa, 
Valko-Venäjällä, Moldovas-
sa ja Transnistriassa, mis-
sä teemme työtä, aina Ro-
maniaan saakka. Kaikkialla 
näissä maissa koetaan pel-
koa tulevaisuudesta. 

Työtovereillamme, 
kuten juutalaisilla-
kin, on lähes kaikilla 

sukulaisia ja ystäviä Ukrai-
nan puolella, ja heidän puo-
lestaan on jatkuvaa pelkoa. 
Elintarvikekuljetukset mai-
den välillä ovat suuresti kär-
sineet. Ruokatarvikkeita on 
vähemmän saatavilla, min-
kä seurauksena hinnat ovat 
kohonneet. Juutalaisistam-
me suurin osa on iäkkäitä ja 
sairaita ja paljon elämässään 
kärsineitä, ja heidän ainoa 
tulolähteensä on pieni eläke, 
jonka määrää on nyt monin 
paikoin laskettu. Esimerkik-

si Moldovassa eläke on vain 
noin 50 euroa ja Transnistri-
an puolella 90–100 euroa 
kuukaudessa.

Lämmityskustannuk-
set ovat yksiössä jopa 
70–80 euroa ja kak-

siossa noin 100 euroa kuu-
kaudessa, joten on aivan 
mahdoton kuvitella, miten 
nämä ihmiset yleensäkin 
tulevat toimeen ja miten he 
saavat hankittua edes kaik-
kein välttämättömimmän. 
Elämä on siis todella vaikea-
ta, tiukkaa ja epävarmaa.

Sillä, että olemme nyt 
noin neljännesvuosisa-
dan ajan saaneet vie-

dä Jeesus Messiaan evanke-
liumia juutalaiselle kansalle 
näissä kaikissa maissa, levit-
tää Jumalan Sanaa ja pe-
rustaa seurakuntia, on ollut 
sanoinkuvaamaton merki-
tys näiden juutalaisten elä-
mässä. Monet heistä ovat jo 
aivan yksin, ja jos omaisia 
onkin, he ovat muuttaneet 
Israeliin tai muualle. Valitet-
tavasti myös monet muutet-

tuaan unohtavat vanhuksensa.

Kotityömme piirissä 
on tänään noin tu-
hat vanhusta näis-

sä kaikissa maissa. Vanhuk-
set ovat sellaisia juutalaisia, 
jotka ovat jo niin huonossa 
kunnossa fyysisesti, etteivät 
he pääse enää liikkumaan. 
He eivät pääse tulemaan 
kokouksiin, mitä he kovas-
ti haluaisivat. He rakasta-
vat rukouksia, mutta ovat 
sidottuja koteihinsa. Heille 
merkitsee paljon, että työn-
tekijämme käyvät heidän 
luonaan, kuuntelevat heitä 
ja antavat heidän kokea, että 
he ovat yhä tärkeitä ja mer-
kityksellisiä ihmisiä. Työn-
tekijämme jakavat ja luke-
vat heille Jumalan Sanaa. 
He keskustelevat vanhusten 
kanssa ja jakavat ehtoollis-
ta ja kuuntelevat kiireettä. 
Tällaisella toiminnalla on 
suuri merkitys. Monet näistä 
vanhuksista sanovatkin, että 
työntekijöistämme on tullut 
heille poikia ja tyttäriä, yhtä 
rakkaita.

Ruoka-apu kaikissa koh-

teissamme on olennainen 
osa työtä. Se on hyvin tar-
peen näissä kaikissa maissa. 
Kerroinkin jo, että Moldo-
vassa on 50 euron kuukau-
sieläke ja Transnistriassa 
hieman enemmän, joten 
vanhuksemme joutuvat elä-
mään äärimmäisen suuressa 
puutteessa ja köyhyydessä. 
Usein tapahtuu niin, että he 
tulevat kokoukseen tai väli-
aikoina rukoushuoneittem-
me ovelle pyytämään lei-
pää. Ei mitään muuta kuin 
leipää. Ja monet juutalaiset 
eivät pysty edes tulemaan 
kokouksiin, ellemme anna 
kolikkoa, jolla maksaa bus-
sikyyti. 

Kokouksia pidämme 
näissä kaikissa työ-
kohdemaissamme 

säännöllisesti joka viikko, 
ja useampiakin viikon mit-
taan. Juutalaiset rakastavat 
kokouksia. He rakastavat 
rukoushuoneita, joita olem-
me rakentaneet tai hank-
kineet juuri heitä varten 
ja joissa he saavat palvella 
omaa Aabrahamin ja Iisa-

NYT ON
JUUTALAISTYÖN AIKA
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kin ja Jaakobin Jumalaansa 
ja kuulla Hänen Sanaansa. 
Heille toisten uskossa ole-
vien juutalaisten tapaaminen 
on hyvin tärkeää. Tämän 
kaiken merkitystä on vaikea 
kuvailla.

Työn alusta saakka 
olemme kokousten 
ohella tehneet evan-

kelioimistyötä, ja sillä on 
edelleen tärkeä merkitys. 
Kutsumme juutalaisia ko-
kouksiin eri tavoin. Heitä 
myös etsitään. Olen itsekin 
ollut etsimässä juutalaisia 
hautausmailta, sairaalois-
ta, vanhustenhoitolaitoksis-
ta, ovi ovelta, teattereista ja 
kaduilta. Samalla heitä kut-
sutaan kokouksiin ja heille 
annetaan hengellistä kirjal-
lisuutta. Heille lähetetään 
myös postitse erilaista kir-
jallisuutta. Arvioni mukaan 
olemme työn alusta alkaen 
jakaneet juutalaisille yli kak-
similjoonaa kappaletta hen-
gellistä kirjallisuutta näissä 
eri maissa. Kirjoista suurin 
osa on koko Raamattuja ja 
Lastenraamattuja, hengelli-

siä musiikki- ja saarnakaset-
teja ja niin edelleen.

Hiljattain kuulin 
eräästä ystäväs-
tä, joka joskus 

1990-luvun alkuvuosina oli 
Moskovan konsulaatin vii-
sumijonossa halunnut ottaa 
käsistämme vastaan Raama-
tun. Vasta äskettäin hänes-
sä oli herännyt kiinnostus 
lukea sitä, ja hän oli anta-
nut elämänsä Jeesukselle 
Messiaalle. Jumalan Sana ei 
todellakaan tyhjänä palaa, 
vaan se tekee sen, mitä var-
ten se on lähetetty. 

Jokaisella työkentälläm-
me on omat tarpeensa. 
Keski-Aasiassa juuta-

laistyömme tapahtuu suu-
rien vainojen keskellä ja ys-
tävämme kokoontuvat salaa 
pienissä ryhmissä. Silti juu-
talaisten etsimistä jatketaan 
siellä pikkukylissä ja vuoril-
la, kaukana, missä kukaan ei 
edes kuvittelisi kenenkään 
asuvan, mutta sieltäkin löy-
tyy juutalaisia yksinäisyydes-
tä. 

Heistä monet ovat Iranin 
puolelta paenneita, mutta 
vuoden 2014 aikana työnte-
kijämme ovat, kaikista oi-
keudenkäynneistä ja muis-
ta vaikeuksista huolimatta, 
onnistuneet löytämään noin 
kolmekymmentä uutta juu-
talaista kylistä ja vuorilta, ja 
he kaikki ovat viime vuoden 
aikana antaneet elämänsä 
Jeesukselle Messiaalle. 

Nyt sydämelleni on 
noussut Moldo-
van ja Transnistrian 

alueen evankeliointi. Tällä 
alueella jäljellä on yhteensä 
vielä noin 40 000 juutalaista. 
Sydämelläni on, että haluai-
sin vielä kerran käydä läpi 
nämä kaksi maata ja jakaa 
Jumalan Sanaa ja hengellistä 
kirjallisuutta mahdollisim-
man monelle juutalaiselle, 
jotka vain voimme eri ta-
voin löytää. 
Näiden maiden tilanne on 
tänään todella haastava, em-
mekä tiedä, kuinka kauan 
vielä on työaikaa. Tiedäm-
me Ukrainan tilanteen. Tie-
dämme sodan siellä, mutta 

emme tiedä, mitä tapahtuu 
ja minä päivänä se ehkä le-
viää Transnistriaan ja Mol-
dovaan. Sen tähden haluai-
sin, että voisimme tavoittaa 
nämä 40 000 juutalaista 
Jumalan Sanalla ennen kuin 
on liian myöhäistä. Rakkaat 
ystävät, tähän haluan haas-
taa teidät mukaan. 

Kiitos siitä, että olette 
rukouksin mukana. 
Kiitos, että haluat-

te olla myös taloudellisesti 
mukana toteuttamassa tätä 
projektia ja mahdollista-
massa sen. Ilman rukouk-
sianne, tukeanne ja jatku-
vaa mukanaoloanne mikään 
tästä työstä Venäjällä ja 
IVY-maissa ei olisi mah-
dollista tänä päivänä. Sydä-
mellinen kiitokseni ja siu-
nauksen toivotukseni teille 
jokaiselle.

HANNELE SUORTTI
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jOsEF RaBiNOVitsHiN 

JA TYÖN UUSI VAIHE
juhlavuosi Moldovassa

130 vuotta sitten Josef Rabinovitsh palasi Jerusalemista takaisin Moldovaan 
yhdessä ”Vanhimman Veljensä” Jeesuksen kanssa ja aloitti evankeliumin julistamisen omassa

 kotikaupungissaan Kishinevissa. Tänään tuossa kaupungissa on Patmos Lähetyssäätiön lähetin,
 Hannele Suortin perustama Ystävyyden silta -seurakunta.  

Hannele Suortin raportti Rabinovitshin juhlavuoden konferenssista.

Rabinovitsh näki Jerusalemin. Kuvassa oikealla pastori Jura Majevski 
puhuu Kishinevin seurakunnassamme.
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Konferenssin nimenä oli 
”Kansainvälinen konfe-
renssi, 130 vuotta mes-
siaanisen liikkeen ennal-
leen asettamista”. Tämä 

aika lasketaan siitä vuodesta, jolloin Josef  
Davidovitsh Rabinovitsh, 1837–1899, pe-
rusti Kishinevin kaupunkiin ensimmäi-
sen juutalais-kristillisen seurakunnan, 
jonka nimenä oli ”Uuden Liiton Israelilai-
set”.  Oli vuosi 1884. Rabinovitsh oli pari 
vuotta aiemmin kokenut Palestiinan mat-
kallaan voimakkaan hengellisen heräämi-
sen, josta hän usein saarnoissaan ja kir-
joituksissaan kertoi kuvaten, miten hän 
Öljymäellä kohtasi oman ja juutalaisen 
kansansa ”Vanhimman Veljen, Jeesuksen.”

Juhlan sankarin, Josef 
Rabinovitshin, varhaisemmasta 
elämästä
Josef  Rabinovitsh syntyi 23. syyskuuta 
1837 Rezinan kaupungissa Dnestr-joen 
rannalla, silloisen Bessarabian alueel-
la, Daavidin poikana, joka edelleen oli 
Efraimin poika, joka taas oli kuului-

-
pungista. Ensimmäiset kymmenen 
elinvuottaan Josef-poika eli Rezinas-
sa, mutta äitinsä kuoltua varhain, hänen 
isänsä luovutti pojan kasvattamisen äi-
din isälle, isoisä Natan Netalle, joka teki 
kaikkensa saadakseen tyttärenpoikan-
sa rakastumaan Talmudiin, Tooraan ja 
muihin juutalaisuuden keskeisiin kirjoi-
hin, jotka olivat hänelle itselleen ensiar-
voisen rakkaita ja tärkeitä. Kuusivuo-
tiaana Josef  osasi jo kertoa ulkoa koko 
Laulujen Laulun eli Korkea Veisu-kirjan.  

-
la vuosikymmenellään isoisä Natan oli 
jo liian vanha ja heikossa kunnossa huo-
lehtiakseen pojasta ja niin Josef  siirret-
tiin Orgejeviin Rivka-mummon hoiviin 
ja tämä rabbien tyttärenä ja vaimona, 
nyt tosin jo leskeksi jääneenä, jatkoi po-
jan hengellistä kasvatusta niin, että seu-
raavat viisi vuotta Josef  opiskeli aamus-
ta iltaan Talmudia. Opettajina hänellä 
toimivat sen ajan kaikki parhaat Talmu-

poika saa parhaan mahdollisen hengelli-
sen opetuksen, vaikka se tulikin maksa-
maan isälle miltei kestämättömän paljon.

Rabinovitshin nuoruusvuosien voi-
makkain ja kauaskantoisin hetki oli kui-
tenkin se, kun hänen hyvä ystävänsä, 
Ihil-Tsvi Gershenson, toi hänelle Kishi-
nevin matkaltaan ”joltain kristityltä 
pastorilta” lahjaksi saamansa heprean-
kielisen, Lontoossa painetun, Uuden 
testamentin. Kun Gershenson ojensi 
kirjan ystävälleen, hän sanoi: ”Mahdol-
lisesti tämä on todellinen Messias, josta 
Mooses ja profeetat ovat profetoineet.”

Tämä Uusi testamentti Rabinovit-
shilla oli mukanaan silloinkin, kun hän 
paljon myöhemmin, vuonna 1882, oli 
matkalla Palestiinassa, tutustumassa 
maahan ja kyselemässä, voisiko tämä 
olla se maa, jossa hänen paljon kärsinyt 
ja vainottu kansansa saisi vihdoin va-
pauden. Tätä vuotta edelsi Venäjän kei-
sari Aleksanteri toisen, joka tunnettiin 
oikeudenmukaisena ja myötätuntoisena 
hallitsijana, kuolema ja sen seuraukse-
na hillittömät juutalaisten vainot, jotka 
koskettivat Bessarabian ohella Varsovaa 
ja Kiovaakin ja aiheuttivat paljon kuo-

lemaa ja monien tuhansien juutalaisten 
maasta paon Amerikkaan ja Palestiinaan.

 
Rabinovitsh ja Jeesus 
Näissä tunnelmissa istuessaan Öljymäel-
lä Jerusalemissa eräänä iltahetkenä au-
ringon jo laskiessa, Rabinovitsh sai 
vastauksen etsintäänsä ja kysymyksiin-
sä.  Hänen sydämeensä laskeutui va-
kuus, että ”vain se on vapaa, jonka Ih-
misen Poika tekee vapaaksi.” Hänen 
juutalaisen kansansa todellinen Va-
pauttaja on yksin Herra Jeesus Kris-
tus.  Siitä hetkestä lähtien Rabinovitsh 
tunnusti Herrakseen ja Vapahtajak-
seen Hänet, joka sanoi: ”Sitä varten 
minä olen syntynyt ja tullut maail-
maan, että minä todistaisin totuudes-
ta; jokainen, joka on totuudesta, kuu-
lee minun ääneni.” Johannes 18. 

Rabinovitsh palasi Jerusalemis-
ta takaisin Moldovaan yhdessä ”Van-
himman Veljensä Jeesuksen” kanssa ja 
aloitti evankeliumin julistamisen omas-
sa kotikaupungissaan Kishinevissa.

Siunattu, vaikkakaan 
ei pitkä elämä
Rabinovitshin elämä, hänen jota on sa-
nottu ”juutalaisuuden kuivuneen elopel-
lon kylväjäksi” ei kuitenkaan jatkunut eri-
tyisen pitkään, hän sai osuutensa tehtyä 
jo 62-vuotiaana, jolloin hän siirtyi suu-
resti rakastamansa Vanhimman Veljensä 
luokse. Tammikuun 23. päivä 1899 Josef  
Davidovitsh Rabinovitsh piti viimeisen 
kokouksensa rakennuttamassaan Somer-
villen rukoushuoneessa. Koko seuraavan 
kevään hän taisteli palautuakseen sairasta-
mastaan malariasta ja Pesahin aikaan ke-
väällä hän toivoi olevansa siinä kunnossa, 
että jaksaisi saarnata Pesah-juhlissa, mut-
ta toisin kävi. Kishinev oli kokonaan ma-
larian tartuttama ja Rabinovitshin vointi 
alkoi uudelleen heiketä.  Hänet lähetet-
tiin Odessaan sanatorioon hoitoon, mut-
ta kaikki oli jo myöhäistä. Toukokuun 
17. yöllä Rabinovitsh hiljaa siirtyi pois.

Testamentissaan Rabinovitsh oli mai-
ninnut, että hän haluaa hautakiveensä kir-
joitettavan: ”Israelilainen, joka tuli uskoon 
Jehovaan ja Hänen Voideltuunsa, Jeesus 
Nasaretilaiseen, Juutalaisten Kuninkaa-
seen. Josef, Daavidin poika, Rabinovitsh.”

Kishinevissa on jälleen
Jeesukseen uskovia juutalaisia 
Lukuisia vuosikymmeniä myöhemmin 
Jumala vei meidät, suomalaiset, jatka-
maan Josef  Rabinovitshin aloittamaa 
messiaanisen liikkeen ennalleen asetta-
mista tässä samaisessa Kishinevin kau-
pungissa. Rabinovitshin rakennuttamaa 
Somervillen rukoushuonetta ei tieten-
kään enää ollut olemassa kymmeniin 
vuosiin, viimeisetkin Jeesukseen usko-
vat juutalaiset olivat tulleet tapetuiksi tai 
joutuneet pakenemaan toisen maailman-
sodan hirveissä vainoissa, joissa Saksan 
ja Romanian sotajoukot vyöryivät kohti 
itää päämääränään vapauttaa Bessarabia 
juutalaisista, luoda judenrein eli kokonaan 
juutalaisista puhdistettu alue. Kerrotaan 
että sodan päätyttyä Kishinevin kaupun-
gissa oli elossa enää yksi juutalainen ja 
hän oli juutalais-kristitty! Sadat tuhan-
net Bessarabian juutalaiset olivat tulleet 
tuhotuiksi, useimmat heistä kuulematta 
koskaan evankeliumia Messiaastaan. Ra-

binovitsh koki tuskaa kärsivän kansan-
sa tähden, hän koki että hänen kansansa 
suurin kärsimys on sairaus, joka johtuu 
siitä, että tällä kansalla ei ole Häntä, hei-
dän Veljeänsä Jeesusta. ”Ota vastaan 
Hänet ja sinä saat parantumisen kaikis-
ta kärsimyksistäsi”, oli Rabinovitshin lää-
ke hänen omalle juutalaiselle kansalleen.

130 vuotta messiaanisen 
liikkeen uudesta alusta 
Kishinevissa
Kishineviin järjestetyn juhlakonferenssin 
sanoma oli nostaa esiin tämän Jumalan 
miehen työ. Rabinovitsh selvitti tätä val-
linnutta käsitystä aikanaan omille kuuli-
joilleen kertomuksella Venäjän-Turkin 
sodan ajoilta, jolloin miehelle annettiin 
tehtäväksi haudata 150 kuollutta. Mies 
huomaa yhdessä kuolleeksi ymmärre-
tyssä olevankin elämää ja tämä ”kuol-
lut” alkaa puhua: ”Minä olen elossa, 
minä elän, säälikää minua, älkää heittä-
kö minua hautaan.” Mutta hautaustyön 
toimeksi saaneena mies sanoo: ”Minul-
le on annettu listat 150 kuolleesta, jot-
ka minun täytyy haudata. Teidän nimen-
ne on listalla, siis teidät pitää haudata.” 
Rabinovitsh jatkaa: ”Näin kristillinen 
kirkko suhtautuu meihin juutalaisiin. 
Me olemme niin syvästi hengellisesti 
kuolleita, että meitä ei hyödytä evanke-
lioida, meidät pitää vain haudata.” Vali-
tettavasti emme vieläkään ole juutalais-
työssä päässeet tästä käsityksestä irti.

Rabinovitshin elämänkerran 
kirjoittajan Kai Kjaer-Hansenin 
saarnoista 
Konferenssiin oli kutsuttu Rabinovit-
shin elämänkerran kirjoittaja tri Kai Kja-
er-Hansen Tanskasta, joka käytti kaksi 
puheenvuoroa. Jälkimmäisen puheensa 
lopussa hän painotti voimakkaasti evan-
keliumin julistamisen ensiarvoista tär-
keyttä juutalaisille. Hansen kertoi itse 
kantaneensa tätä evankelioimiskutsua sy-
dämessään jo 25 vuotta. On ollut kertoja, 
jolloin kutsu on joutunut koetelluksi, hän 
on joutunut ajattelemaan, onko meillä oi-
keutta holokaustin jälkeen ylipäänsä saar-
nata juutalaisille evankeliumia. Mutta hän 
kertoi sitten tajunneensa, että jos evan-
keliumi ei kuulu juutalaisille, ei se kuulu 
hänelle itselleenkään, eikä se kuulu muille 
maailman kansoille. Se annettiin ensim-
mäiseksi kuulumaan juutalaisille. Lainaan 
muistiinpanojeni perusteella Hansenia: 
”Kun meillä on kiusaus holokaustin takia 
tai muista syistä jättää juutalaisten evanke-
lioimistyö, meidän täytyy muistaa: kenelle 
Jeesus Itse saarnasi? Vastaus: Juutalaisille! 
Jos Jeesus ei ole tärkeä juutalaisille, kuin-
ka Hän olisi Herra ja Jumala pakanoille? 
Jos Jeesus ei ole juutalaisten Pelastaja, 
Hän ei ole myöskään kansojen pelastaja. 
Jeesus ei ole Messias, Pelastaja, kansoil-
le, jos Hän ei ole sitä ensin juutalaisille! 
Kaikki on Raamatussa adressoitu ”juuta-
laisille ensin”.  Edelleen lainaan Hanse-
nia: ”Israeliin muutto ei saa olla ensim-
mäisellä sijalla. Meidän tehtävämme on 
saarnata Jeesusta juutalaisille tässä ja nyt! 
Mikään ei korvaa evankeliointia. Mitkään 
tulevat profetiat eivät korvaa tämän päi-
vän evankeliointia. ”Te ottakaa Jeesus, 
minä otan Jumalan.” Tämä juutalaisten 
esittämä asetelma on täysin väärin! Jeesus 
on Israelin Messias ja minun Herrani. 

Minulle ei ole tarpeen juutalainen ”ei-ku-
kaan”, minulle on tarpeen juutalainen 
Jeshua! Sain itse suurta vahvistusta näis-
tä Kjaer-Hansenin ajatuksista ja kävin-
kin henkilökohtaisesti kiittämässä häntä. 

Muita konferenssin puhujia
Muita konferenssissa puheenvuoroja 
käyttäneitä olivat Semjon Pozdyrka Kishi-
nevista, joka juonsi koko konferenssin. 
Semjonin Kishinevin juutalainen mes-
siaaninen seurakunta ”Bnei Brit Hadas-
ha” kantoi myös käytännön vastuun 
konferenssin järjestämisestä. Taloudel-
lisessa puolessa myös Patmos Lähetys-
säätiö oli mukana vastuun kannossa. 

Edelleen puheenvuoroja käyttivät 
Ukrainan Kiovasta Boris Grisenko, Ni-
kolajevista Oleg Sherbakov ja Englan-
nista Fiona Sorbala. Alati lisääntyvästä 
antisemitismistä käytti puheenvuoron 
Jean-Paul Rempp Ranskasta. Hän ker-
toi Ranskassa asuvan 600.000 – 700.000 
juutalaista tänä päivänä. Lainaan Remp-
pia: ”Jos me kieltäydymme julistamasta 
juutalaisille evankeliumia, se on pahinta 
antisemitismiä, koska juutalaiset tarvit-
sevat evankeliumia NYT”. Rempp myös 
toisti samaa ajatusta, joka tuli voimak-
kaasti esille tohtori Hansenin puhees-
sa: ”Jos Jeesus ei ole juutalaisten Mes-
sias, ei Hän ole kenenkään Messias!”

Hienoja tanssiesityksiä saim-
me nähdä tanssiryhmä ”Maslinan” ja 
”Shabes menuhan” esittäminä. Mo-
lemmat ryhmät tulivat Ukrainasta.

Ainutlaatuista 
juutalaisherätyksen aikaa
Konferenssissa todettiin, että Kishinevin 
tapahtumat 1800-luvun toisella puolis-
kolla olivat ainutkertaisia, osa sitä suurta 
herätystä, mitä Jumala antoi tuohon ai-
kaan ympäri Eurooppaa. Jo ennen Rabi-
novitshia Jumala toimi Bessarabian juu-
talaisten keskuudessa pelastaen satoja ja 
satoja. Hänen erityisinä aseinaan olivat 
1860-luvulla Riiasta Kishineviin muuttanut 
luterilainen pastori Faltin, joka paloi juu-
talaisasialle. Hänen avukseen tuli Liet-
tuasta Gurland-niminen pastori. Mutta Ra-
binovitsh vasta oli se mies, joka perusti 
ensimmäisen juutalais-kristillisen seura-
kunnan. Kaikkialla Euroopassa puhut-
tiin siitä, mitä Jumala tekee juutalaisten 

Jatkuu sivulla 14

Rabinovitshin 
elämäkerran kirjoittaja 
tri Kai Kjaer-Hansen 
Tanskasta.

Mi ll i l j l i

Rabinovitsh
elämäkerra
tri Kai Kjae
Tanskasta.
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VENÄJÄ, MOSKOVA: Kun katselen Moskovaan, silmieni edessä ovat työmme alkulähteet, ne paikat, joilla koko juutalaistyömme 
alkoi työntää juuriaan maahan, kasvaa ja levitä eteenpäin IVY-maihin ja yli niiden rajojenkin. Moskovassa on kyse oman sydämeni ja koko 
juutalaistyömme erityisrakkaudesta, sen ytimestä. Ja samanaikaisesti paikasta, jossa olemme aina käyneet työn voimallisimmat taistelut, ko-
keneet pimeyden voimien rajuimmat hyökkäykset. Ainainen vaaran kokeminen on ohjannut meitä kätkeytymään. Nyt pimeyden voimien 
uhatessa koko Moskovan taivaan laajuudelta, koen että työmme on turvassa, niin inhimillisellä kuin ennen kaikkea taivaallisella tasolla ja se 
jatkuu juuri niin kauan, kuin Jumala sitä tarvitsee.

MOLDOVA ja TRANSNISTRIA: Moldovassa aloitimme KGB:n vainojen keskeltä 80-luvun lopulla ja saimme kulkea kohti vähitel-
len avautuvaa päivänvaloa. Jumalan armosta päivä ja sen sallima työn aika on jatkunut vapaana jo pari vuosikymmentä. Ja se jatkuu edel-
leen, mutta kuinka kauan. Venäjän tekojen uhka luo pelkoa molemmissa maissa, Transnistriassa jo aivan käytännön tasolla. Venäläiset 
sotilaat ja sotakalusto ovat jo kuin odottamassa käskysanaa Leninin patsaiden juurella. Se evankeliumin ja hengellisen työn vapaus, jota nyt 
koemme, on osattava käyttää hyödyksi ja aikataulujen kanssa on oltava nopeita, sillä ihan pian kaikki voi olla näissä maissa aivan toisin.

VALKO-VENÄJÄ: Täälläkin aloitimme aikoina, jolloin neuvostovalta oli juuri murtumassa. Juutalaisten voimakas muuttoaalto Is-
raeliin oli harjansa huipulla. Surin sitä, miksi emme tulleet aikaisemmin. Miksi niin suuret määrät juutalaisia ehtivät muuttaa pois maasta 
kuulematta evankeliumia? Jumalan armosta satoja juutalaisia olemme kuitenkin saaneet voittaa Messiaalle. Vaikka Valko-Venäjä tunnetaan 
diktatuuristaan ja monet kristityt kärsivät uskonnon vapauden rajoittamisesta, Jumala on pitänyt varjelevaa kättään juutalaistyömme yllä. 
Työssä koemme joitakin rajoitteita, mutta niiden puitteissa toimiessamme saamme huolehtia messiaanisesta seurakunnastamme ja etsiä 
Israelin huoneen kadonneita lampaita. En tällä hetkellä näe Venäjän uhkaa aivan akuuttina vaaratekijänä Valko-Venäjän kohdalla. Vaikka 
realistina ymmärrän, että tilanteet voivat nopeastikin muuttua.

KESKI-AASIA: Jumala antoi armossaan meille noin 10 vuoden hyvin voimakkaan kylvämisen ja leikkaamisen ajan Uzbekistanin Silk-
kitien elovainioilla ja rajojen ylitse naapurivaltioihin. Sadoittain juutalaisia tuli sisälle Messiaan valtakuntaan. Sitten hyvin nopeasti nyörit 
kurottiin umpeen: maan poliittinen, uskonnollinen ja taloudellinen tilanne muuttui rajusti. Kristityt kärsivät vainottuina fundamentaalisen 
islaminuskon päästyä voimakkaaseen valtaan. Se, mitä nyt eletään todeksi Lähi-idässä saattaa hyvinkin olla pian edessä Keski-Aasiassa. 
Näiden vyöryaaltojen uhkaavasti lähestyessä Jumala on siirtämässä loputkin kansansa rippeet Israelin maalle. Työmme tarvitsee voimakas-
ta johdatusta ja varjelusta näissä viimeisissä elonkorjuuhetkissä.   

Tulevaisuuden
NÄKYMIÄ



9
RAPORTTI ´16

Lainauksia kenttävastaaviltamme:
MOSKOVAN SEURAKUNTA, NONNA:  Shalom rakkaat ystävät! Mitä voisin sanoa työstämme? Se on jokapäiväis-
tä rukousta koko tämän laajan työn, kaikkien kokousten ja monien sairaitten juutalaistemme puolesta sekä kokousten pitä-
mistä ja kotikäyntejä. Suurta iloa tuottaa aina kun saamme nähdä uusia juutalaisia, jotka tulevat kuulemaan Jumalan Sanaa, 
rukoilemaan ja kiittämään Jumalaa. Siitä suuri kiitos Herralle, että he kaikki, niin uudet kuin vanhat juutalaisemme, lähte-
vät kokouksista Pyhän Hengen koskettamina, sydämet pehmentyneinä ja täytettyinä ilolla. Rukoilemme ja kiitämme Herraa 
ihanasta työyhteydestä, jota me koemme työntekijöinä ja pyydämme, että kaikki tiellämme olevat vaikeudet koituisivat hyö-
dyksemme ja Jumalan kunniaksi. Erityisen suuri ilo ja kiitollisuus meillä on jatkuvasti siitä, että me saamme olla osana aivan 
erinomaista työryhmää - tarkoitan tätä koko suurta eri maiden työtiimiämme – jossa työskenteleminen uudistaa minua ja 
meitä kaikkia Pyhässä Hengessä ja vahvistaa ja täyttää aina uudella ilolla. Kaikesta kiitos ja kunnia meidän Herrallemme!

BUKARESTIN TYÖNTEKIJÄT, DORINA JA BATAUSU: Pyydämme teitä, rakkaat sisaret ja veljet, rukoilemaan 
Herraa Jeshuaa, että me kaikki olisimme valmiit kohtaamaan Hänet sillä hetkellä, kun Hän tulee noutamaan morsiamensa. 
Rukoilkaa myös, että Hänen tuloonsa asti me emme olisi nukkuvia palvelijoita, vaan ahertaisimme kaikki Hänen viinitarhas-
saan kutsumassa juutalaisia sisälle tähän morsiusjoukkoon, joka kohtaa pilvissä taivaallisen Ylkänsä ja että saisimme kaikki 
yhdessä kuulla Herramme suusta: ”Hyvin teit sinä hyvä ja uskollinen palvelija.” Tule Herra Jeesus!

RYBNITSAN (TRANSNISTRIA) TERVEISET:  Shalom teille kaikki rakkaat työtoverit! Vietimme juuri hiljattain eh-
toolliskokousta. Oli ihana jälleen todeta, miten tärkeää aina on näin kokoontua yhdessä muistelemaan Herraamme Messias-
tamme, sitä mitä Hän on tehnyt puolestamme. Tämä ateria yhdistää meitä Hänen ominaan ja lisää rakkauttamme toinen 
toisiimme. Kiitos Jumalalle, meillä kaikki on työssä hyvin. Jumala tekee työtään juutalaisten sydämissä Henkensä kautta ja 
tuo uusia ystäviä Messiaan, Jeshuan, luokse. Rukoilemme teille kaikille Hänen läsnäoloaan ja huolenpitoaan kaikissa teidän 
asioissanne.

BOBRUISK  (VALKO-VENÄJÄ), VIKTOR: Haluan toivottaa teille kaikille rauhaa, Jumalan siunausta ja terveyttä  
kaikkien teidän elämäänne, koteihinne, seurakuntiinne ja maihinne! Me kiitämme Herraa niistä mahdollisuuksista tehdä työ-
tä, jotka Jumalan armosta meidän maassamme edelleen on. Taloudellinen tilanne on vaikea, mutta Jumalan avulla menem-
me eteenpäin. Hän siunaa työmme ja saamme pitää säännöllisesti kokouksia, rukoilla ja palvella kärsiviä juutalaisia heidän 
koteihinsa niin Bobruiskissa kuin Mogilovissa. Jumala on siunannut meille paljon myös lapsia ja nuoria, heitä on yli 40. Ju-
malan siunausta teille kaikille! Shalom!

BENDERIN (TRANSNISTRIA) VIESTI: Shalom rakkaat ystävät, teille ja teidän kodeillenne! Haluamme vieläkin kiit-
tää teitä kaikkia, jotka siunasitte meitä Hanukka-juhlan aikaan niin lasten lahjapaketeilla kuin aikuisten ruokapusseilla. Ai-
van valtavat kiitokset tästä kaikesta! Palkitkoon Herra teille kaiken satakertaisesti! Meillä on täällä hyvin vaikea poliittinen ja 
taloudellinen tilanne, joten tämä teidän apunne tuli meille suureen tarpeeseen juuri juhlien aikaan. Saatoimme auttaa omien 
juutalaistemme lisäksi myös monia aivan uusia suuressa puutteessa eläviä juutalaisperheitä. Heistä useat ovat tahtoneet tu-
tustua meihin paremmin ja ovat alkaneet käydä kokouksissamme. Myös uusia nuoria juutalaisia ja nuoria perheitä on alka-
nut käydä viime aikoina kokouksissa, joten joukkomme jatkaa kasvamistaan. Olemme joutuneet jakamaan lasten sapatti-
koulun kahteen ryhmään ja kevään mittaan suunnittelemme erottaa vielä nuoret omaan ryhmäänsä. Rakkaudella, Benderin 
messiaaninen seurakunta.

ORGEJEVIN TYÖNTEKIJÄT: Toivotamme teille kaikille, jotka teette työtä juutalaisten pelastumisen hyväksi, jotka ru-
koilette ja uhraatte tähän tärkeään työhön, Jumalan siunausta! Rukoilkaa meidän puolestamme, että meillä aina olisi Jumalan 
antama voitelu Pyhässä Hengessä, ainoastaan Hänessä voimme auttaa juutalaisia tunnistamaan Messiaansa. Aivan hiljattain 
sain johtaa uuden juutalaisen Jeesuksen tuntemiseen. Hänen isänsä oli 2. maailmansodan aikana joutunut gettoon, niin kuin 
monet juutalaisemme itse tai heidän vanhempansa. Tämä Isak-isä pelastui kuitenkin piilottautumalla tynnyriin. Toisin kuin 
monet muut hän pääsi lopulta palaamaan kotiin, tosin hyvin heikossa kunnossa, mutta kuitenkin elävänä. Kiitetään yhdessä 
siitä, että Moldovassa on vielä rauha! Orgejevin juutalaisseurakunnan puolesta, Silvia.

KISHINEVIN SEURAKUNTA, JURA-PASTORI: Shalom rakkaat ystävät, te kaikki, joille juutalainen kansa ja Mes-
sias ovat rakkaita ja tärkeitä! Olemme hyvin kiitollisia siitä, että meille on annettu armo julistaa Hyvää Sanomaa juutalaisille! 
Huolimatta siitä, että me asumme maantieteellisesti erillään toisistamme, jopa eri maissa ja kaupungeissa, me olemme yhtä 
tässä kutsumuksessa saarnata juutalaiselle kansalle Messiasta ja yhdessä pyrkiä siihen päämäärään, että juutalaiset tunnistavat 
Hänet, jossa ainoassa on heille pelastus. Olemme sanomattoman kiitollisia siitä suuresta ”esirukoilijoiden armeijasta”, joka 
kaiken aikaa rukoilee meidän ja työmme puolesta, jotta me yhdessä saavuttaisimme juutalaisten sielujen pelastuksen. Mes-
siaaninen seurakunta täältä Kishinevista haluaa sydämestään kiittää siitä ruoka-avusta, jota saimme teiltä Hanukan ja uuden 
vuoden juhlien aikaan, se merkitsi hyvin paljon meidän maamme taloudellisessa ahdingossa. Samoin vielä kerran suuret kii-
tokset lasten joulupaketeista! Saimme viettää Hannelen kanssa suurenmoista aikaa jakaessamme näitä paketteja ympäri maa-
ta. Jumalalle kiitos kaikista Suomen uskovista, jotka hyvin voimakkaasti tukevat meitä hengellisesti ja joiden avulla pystym-
me auttamaan ahdingossa ja puutteessa elävää juutalaista kansaamme! 
Kishinevin messiaanisen seurakunnan puolesta, Jura Majevski
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Ymmärtääksemme mihin tarpee-
seen Moskovan juutalaistyössä - niin 
kuin kaikessa idän diasporajuuta-
laistyössämme - Jumala antoi meil-
le tämän Moskovan ydinkeskustas-
sa sijaitsevan vanhan kivimuurin, 

jonka suojaan saimme restauroida ja siunata Mosko-
van ja koko silloisen Neuvostoliiton ensimmäisen juu-
talaiselle kansalle pyhitetyn rukoushuoneen, meidän on 
tarpeen lyhyesti palata Moskovan juutalaistyön alkuun. 

Suomalainen aktioryhmä Moskovaan
Kun vuonna 1990 vappuna Tolstoi-juna kuljetti suoma-
laisen aktioryhmämme Moskovan Leningradski - asemal-
le, en osannut aavistaakaan, että kahden viikon ja 50.000 
Raamatun ja hengellisen kirjan jakourakan tultua päätök-
seensä, minulla, joka vuodesta -71 olin ahertanut, jotta ve-
näläiset saisivat niin kipeästi tarvitsemaansa Jumalan Sa-
naa hengelliseen nälkäänsä, olisi sisimmässäni tietoisuus 
ja varmuus siitä, että minun ja meidän koko perheem-
me tulisi jättää turvallinen elämä Suomessa ja muuttaa 
asumaan tänne Moskovaan juutalaisen kansan keskelle.

Vuoden 1991 vallankumouksen keskelle
Jumala kulki edellämme ja avasi tien ja teitä: keväällä 
1991 saimme suureksi hämmästykseksemme rekiste-
röityä juutalaislähetyksen Moskovan Leningradski-ase-
malle Oikeusministeriössä. Loppukesästä juuri vallan-
kumouksen alla sama Tolstoi-juna toi koko perheemme 
ja työtoverimme Virpin Moskovaan. Ehdimme hä-
din tuskin asettua asumaan Tretjakovskin metron lä-
heisyydestä vuokraamaamme asuntoon, kun jouduim-
me seuraamaan omalta parvekkeeltamme mahtavan 
tankkirivin vyörymistä kohti Punaista toria ja Krem-
liä.  Paikallinen uskova veli, josta oli jo tullut työtove-
rimme, oli varma, että nyt kaikki on selvää, hetkelli-
nen hengellisen työn osittainenkin vapaus on loppu, 
maa sulkeutuu ja me joudumme palaamaan Suomeen. 

Niin ei kuitenkaan käynyt, vaan Jumala, joka oli juuri 
lähtömme aikoihin antanut kahdesti profetiansanoman 
eri palvelijoittensa kautta: ”Te istutatte puun ja se kasvaa 
ja se tulee suureksi ja tuhannet Minun kansani jäsenet tu-
levat uskoon”, oli täysin tietoinen ajoista ja tapahtumis-
ta. Vallankumousta ja kaaosta seurasivat suuren puut-
teen ajat, leivästä lähtien kaikesta oli puute. Seisoimme 
tuntikausia leipäjonossa. Nälkäiset moskovalaiset töni-
vät ja tuuppivat pieniä vaaleahiuksisia tyttöjämme, jotka 
kerran työkiireitten takia jätimme seisomaan puolestam-
me leipäjonoon. Tytöt palasivat juosten ja itkien kotiin. 
Jatkossa meidän oli löydettävä aikaa itse seistä jonossa.

 
Hyvin avointa aikaa 
Jumalan sanan kylvölle
Jaoimme Raamattuja ja Lastenraamattuja aamu toi-
sensa jälkeen Bolshaja Ordinkalla Hollannin konsulaa-
tin edessä muuttopapereitaan valmistaville juutalaisille, 
rautatieasemilla junilla maasta muuttajille, hautausmail-
la, juutalaisissa teattereissa ja missä ikinä ajattelimme 
juutalaisia löytyvän. Raamattujen postitustyö oli laajaa. 
Aloitimme juutalaisten omasta pyynnöstä kokoontu-
miset: sapattikokoukset ja raamattupiirit. Jaoimme hu-
manitääristä ruoka- ja vaateapua ja lääkkeitä. Otimme 
töihin juutalaisen juristin, lääkärin ja lasten psykiatrin 
auttamaan juutalaisia. Perustimme filiaaleja Moldovaan, 
Transnistriaan, Valko-Venäjälle, Ukrainaan, Keski-Aasi-
aan, Gruusiaan, Romaniaan.  Teimme lujasti töitä saa-
daksemme juutalaisnäyn levitetyksi ympäri Venäjää 
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kristillisiin seurakuntiin. Sisimmässä paloi tuli juutalais-
ten voittamisesta Kristukselle ja jatkuva kysymys: Miksi 
emme ymmärtäneet tulla aikaisemmin, miksi vasta nyt? 

Moskovan juutalaisseurakunta syntyy 
antisemitismin keskellä
Heinäkuussa 1992 ensimmäiset seitsemän juutalais-
tamme kastettiin Moskova-joen rannassa. Juutalais-
kristillinen seurakunta oli syntynyt. Heidän lisäk-
seen kymmenet muut juutalaiset olivat tulleet uskoon. 
Vähitellen uskoon tulleiden määrä luettiin sadois-
sa. Kokoontumispaikat muodostivat ainaisen haas-
teen. Missä tahansa kokoonnuimme, saimme an-
tisemiitit kimppuumme. Vuokraamamme kokous 
– ja toimitilat ja kirjallisuusvarastomme uhattiin polt-
taa. Omakin henkemme oli usein uhattuna. Olim-
me jatkuvien uskomattomien hyökkäyksien kohteena.

Kahdeksi vuodeksi Israeliin ja 
Moskovan työ ”maan alle”
1995 keväällä teimme paikallisten työtovereittemme 
kanssa päätöksen palveluksessamme olleen korkea-ar-
voisen juutalaisen juristin neuvosta, että me suomalaiset 
poistumme maasta ja työ viedään joksikin aikaa ”maan 
alle”. Koimme Herran johtavan meidät Israeliin. Kaksi 
vuotta saimme Jumalan armosta jakaa venäjänkielisille 
juutalaisille Israelissa Hänen Sanaansa. Tuohon aikaan 
heitä oli maassa reilu miljoona. Herra antoi meille tarkat 
ohjeet, miten saavutamme puolet heistä ja tämä puolis-
ko välittäköön Messias-sanoman sitten sille toiselle puo-
liskolle. Kahden vuoden ahkeran työn tuloksena tehtävä 
oli saatu päätökseen ja yli sata tuhatta Raamattua, Lasten- 
raamattua, hengellistä kirjaa ja saarnakasettia oli löytänyt 

omistajansa. Sen jälkeen Jumala lastasi meidät vaunuihin-
sa ja vei takaisin Venäjälle ja Moskovaan. Oli vuosi 1997.

Jälleen Moskovassa ja työ laajenee rajusti 
ahdistusten keskellä
Olimme takaisin rakkaittemme luona ja rakkaassa Mos-
kovassa! Niin uskomattomalta kuin se saattaakin kuulos-
taa, mutta silti se on totta, Moskovasta oli tullut meille 
hyvin rakas. Taistelut jatkuivat ja yltyivät, nyt myös jo 
kristittyjen taholta. Paikallinen kristillinen seurakunta, 
joka oli ollut ystävämme, päättikin yhtäkkiä omistaa it-
selleen koko juutalaisseurakuntamme. Niin kipeältä kuin 
se tuntuikin, päätin luovuttaa heille vuokratilamme ja 
työn jatkon. He olivat tyytyväisiä, mutta juutalaiset ei-
vät. Juutalaiset palasivat joukkona meidän luoksemme ja 
vaativat, että aloitamme jossain heille kokoukset. Juuta-
laisten määrä kasvoi nopeasti, pian heitä oli 150 ahtautu-
neena tavallisen kokoiseen vuokraamaamme kolmioon. 
Noin sata juutalaista oli kotityömme varassa. Seisoim-
me kokousten ajan hien virratessa. Ikkunoita ei voinut 
avata. Hapesta tuli puute. Tässä vaiheessa meidän kaik-
kien, niin juutalaisten kuin työntekijöidenkin, yhteinen 
rukous oli: ”Jumala, Herra, anna meille isommat tilat! 
Anna kansallesi, Israelille, rukoushuone.” Kokonaisen 
vuoden rukoilimme ja huusimme Jumalan puoleen. Lä-
hetimme myös yhtä mittaa rukouspyyntöjä Suomeen 
Patmokseen ja työmme ystäville. Rukouksen lisäksi 
kuljimme ympäri Moskovaa etsien mahdollisia tiloja.

Lopultakin Jumala vastasi rukouksiin
 – Pikkuturva!
Eräänä syksyisenä päivänä, juuri lehtimajanjuhlan ai-
kaan, ortodoksikirkollinen kiinteistöalalla toimiva nuori 

Hannele Suortti Pikkuturvan ovella Moskovassa.
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mies, tuttavamme, soitti ja kertoi: ”Nyt taitaa olla löyty-
nyt teille sopiva rukoushuone.” Lähdimme saman tien 
Nonna Borisovan, uskollisen työtoverimme, kanssa 
Pakrovka - kadulle. Mukaan pyysimme useita uskovia in-
sinöörejä ja rakennusmestarin. Perille saavuttuamme pi-
han perällä huomaamattomassa paikassa, seisoi jykevä, 
harmaa, hyvin vaatimattoman näköinen kaksikerroksi-
nen kivimuuri. Saimme kuulla, että talon oli 1860-luvul-
la rakennuttanut itselleen silloisen tsaarin läheinen työ-
toveri. Talo sijaitsi vain kävelymatkan päässä Kremlistä.

Se, mitä sisällä odotti, oli jotain järkyttävää. Kom-
munistien ajalla hienostoasunnosta oli tehty kommuuni. 
Katot oli madallettu. Väliseiniä rakentamalla oli saatu ai-
kaan asukkaille pieniä koppeja. Yhteiskäytössä olleiden 
keittiön ja kylpyhuoneen kunnolla ei ollut vertauskuvaa, 
paikat olivat kuin hajalla oleva sikolätti. Koko huoneisto 
oli siinä kunnossa, ettei voinut kuin mykistyneenä ihme-
tellä, miten kukaan ihminen voi asua tällaisessa paikassa.

Juuri tämä huoneisto oli tarkoitettu meille, Mosko-
van messiaaniselle seurakunnalle, rukoushuoneeksi! Tie-
sin sen aivan varmasti. Siksi saatoin kirjoittaa Leo Mel-
lerille: ”Tämä on juuri se, mitä tarvitsemme juutalaiselle 
seurakunnallemme. Ulkoapäin vaatimaton rakennus, si-
sältäpäin saamme sen viihtyisäksi ja kauniiksi  Herran 
temppeliksi Hänen omalle kansalleen.” Jatkon monet 
teistä ehkä muistavat. Leo-veljemme oli asian kans-
sa vakavasti Jumalan edessä, välillä jopa epäillen, sitten 
kokien suoranaisia ihmeitä ”yhtä todellisia kuin Sarpa-
tin lesken kokemus”, kuten Leo itse tuolloin kirjoitti. 
Jumala vaikutti ihmeellisellä tavalla uhrimieltä suoma-
laisten ystäviemme sydämissä. Osa temppelin hinnas-
ta tuli hyvin suurina kertalahjoituksina, Jumalan pu-
huttua henkilökohtaisesti lapsilleen jopa unien kautta.

Lehtimajanjuhlasta Puurimiin
Lehtimajanjuhlan aikaan Jumala antoi meille tämän temp-
pelin, joka kantaa sijaintinsa mukaan nimeä ”Pakrovka”, 
suomennettuna ”Pikkuturva” tai ”Pikkusuoja”, juuri niin 
kuin lehtimajan eli Sukkotin nimi juutalaisten viisaitten 
kääntämänä tarkoittaa ”turvallisen suojan ja turvan juh-
laa”.  Näin Moskovan Israel sai suojan ja turvallisen pai-
kan Jumalaltaan Patmos-ystävien sydänten rakkauden ja 
kätten tekojen kautta. ”Pikkuturva” riittää täällä maan 
päällä, sillä varsinainen turvapaikka juutalaiselle kansalle 
on heidän Jumalansa luona taivaassa! Sinne meidän suu-
rin halumme on johtaa heitä Messiaan, Jeesuksen, kautta.

Puurimin alla maaliskuussa 2000 kirjoitin lähettiper-
hekirjeessä: ”Täällä Moskovassa elämme nyt sellaista ai-
kaa juutalaistyössämme, josta emme monien edellisten 
työvuosien aikana osanneet edes uneksia: syksyllä tei-
dän kaikkien rakkaitten työmme ystävien tuella hankittu 
Messiaaninen keskuksemme on nyt kutakuinkin valmis. 
Ensimmäinen sapattijuhlamme on nyt vietetty uusis-
sa tiloissa. Juhlaan kerääntyi 180 juutalaistamme. Ensi 
viikon Puurim-juhlaa varaudumme viettämään kahte-
na peräkkäisenä iltana, jotta kaikki halukkaat mahtuvat 
sisälle.” Ja vielä: ”Remontista tuli huomattavasti odo-
tettua suurempi. Kuitenkin lopputulos on oikein hyvä. 
Te, jotka olette nähneet valokuvia harmaasta, rönttyi-
senoloisesta kivimuurista, uskoisitte tuskin silmiänne, 
kun nyt näkisitte muurin sisälle rakentuneen ´linnan´ ja 
´temppelin´, kuten juutalaisemme keskusta nimittävät.”

Pikkuturva – muistuttamassa Jumalan 
huolenpidosta ja uskollisuudesta 
Moskovan juutalaisten ilolla ja kiitollisuudella ei ol-
lut rajoja. Temppelin käyttöönoton siunausjuhla oli iki-

muistoinen. Koskaan tätä ennen ei Moskovan juu-
talaisilla ollut ollut sen paremmin seurakuntaa kuin 
rukoushuonetta. Nyt he saivat ihaillen nostaa kat-
seensa ylös kauniisiin kupolikattoihin, jotka muistut-
tavat jatkuvasti taivaallisesta ”turvapaikan” Antajas-
ta, Hänen ikuisesta rakkaudestaan ja huolenpidostaan, 
siitä turvallisesta sylistä, johon Hän kutsuu ja jon-
ne Hän haluaa kätkeä jokaisen juutalaisen rakkaansa.

Muistan miten paljon kyyneleistä rukous-
ta sisältyi noihin aikoihin. Kirjoitin Patmospostis-
sa: ”Olen rukouksissa murtunein sydämin pyytä-
nyt armoa saada rakentaa Herralle huoneen Hänen 
oman kansansa käyttöön. Murtunein sydämin istun 
jälleen tässä, rukoillen tätä armoa, että te rakkaat ys-
tävämme, tulisitte ja ryhtyisitte kanssamme rakenta-
maan ´pientä turvapaikkaa´ Moskovan juutalaisille.”

Niin siunattu temppeli!
Te teitte sen, te rakensitte tuon turvapaikan. Vaikka 
16 vuotta siitä on kulunut, niin sydämeni on edel-
leen täynnä kiitosta teille ystävät. En koskaan lakkaa 
kiittämästä Jumalaa ja teitä! Niin paljon siunausta on 
mahtunut tuohon temppeliin, niin paljon Jumalan 
rakkauden läsnäoloa! Niin monet kymmenet ja sadat 
Moskovan juutalaiset ovat tuolla paikalla avanneet sy-
dämensä Vapahtajalleen ja Messiaalleen, saaneet syn-
tinsä anteeksi ja päätyneet Ikuiseen Turvaan. Heidän 
rukouksensa ja ylistyslaulunsa täyttää edelleen joka 
viikko useassa kokoontumisessa temppelin: ”Kun juu-
talaiset rukoilevat Kristusta, minun tekee mieli vain it-
keä murtuneena. Siunata tuota onnellista hetkeä, kun 
juutalaiset rukoilevat Kristusta. He ovat tunnustaneet 
Hänet. Hän on Messias. Ja tässä Israelini, on sinun 
voimasi!” Näin liikuttavan herkästi runoili juutalai-
nen Sofia-ystävämme tuntojaan Pikkuturvan tiloissa.

”Näitä seiniä ei kalashnikovienkaan luodit läpäise”, 
iloitsi eräs rakas sisaremme katsellessaan Pikkuturvan 
lähes metrin paksuisia seiniä. Toinen ystävä kirjoitti 
paperilapulle ja antoi sen käteeni: ”Suuri kiitos Herralle 
ja Suomen ystäville tästä todellisesta, aidosta temppelistä, jossa 
me saamme jatkuvasti kokea puhdistumista ja lämpöä ja huo-
lenpitoa Pyhän Hengen läsnäolossa.” Vielä yksi pikku kirje: 
”Me kiitämme kaikkia ystäviämme Suomessa tästä valoisas-
ta ´linnasta´, jossa meidän sydämemme pehmentyvät Herramme 
rakkaudessa ja jossa meistä tulee uusia luomuksia Kristuksen 
Hengen läsnäolossa, meistä tulee uusia Jumalan ihmisiä.  Jos 
maailmassa olisi enemmän teidän kaltaisianne ihmisiä, miten 
paljon helpompaa olisikaan meidän juutalaisten elää täällä!”

Edelleen rakastettu koti ja siunauksen paikka 
Moskovan juutalaisille
Vuodet ovat kuluneet, mutta Moskovan juutalaisten rak-
kaus omaan Pikkuturvan temppeliinsä ei ole laimentu-
nut. Pitkistäkin matkoista halutaan, jos vain jotenkin voi-
mat ja terveys antavat myöten, tulla jumalanpalveluksiin. 
Usein iäkkäät rakkaamme toteavat: ”Tännepäin on monesti 
raskasta tulla, mutta täältä saamme siivet, joilla lentää takaisin 
kotiin.” Niin suuri on Kaikkivaltiaan siunauksen ja läs-
näolon merkitys, jonka ystävät kokevat näissä tiloissa.

Tällä hetkellä Pikkuturva on hengellinen koti yli 350 
Moskovan juutalaiselle. Sadat rakkaat ovat Pikkutur-
van  aikana siirtyneet uskossa Taivaan Kotiin tapaamaan 
omaa Messiastaan ja Jumalaansa. Siellä ylhäällä Hänen 
luonaan he ovat saaneet Ikiaikojen Turvan. Se ilmoi-
tus, jonka Jumala antoi meille Moskovan työmme alus-
sa, ”tuhansista ja tuhansista Messiaseen uskoon tulevis-
ta Hänen valitun kansansa jäsenistä” on jo toteutunut. 
Työ kuitenkin jatkuu ja rukouksemme on, että Pikkutur-
van vahvojen kivimuurien sisällä vielä monet, monet rak-
kaat Moskovan juutalaiset saisivat löytää levon ja turvan 
sieluillensa Kristus - Messiaan Nimessä ja uhriveressä.

Sydämen pohjasta asti tuleva kiitos teille kaikil-
le, rakkaat ystävät, jotka olette tämän ihanan temppe-
lin antaneet Moskovan juutalaisille ja jotka jatkuvasti 
teette mahdolliseksi jatkaa sen sisällä työtä niin rukouk-
sillanne kuin uhrilahjoillanne. ”Niin Kuningas vastaa heille: 
´Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette tehneet yhdelle 
näistä minun vähimmistä veljistäni,  sen te olette tehneet minulle´.”
Matt.25-40.

Hannu Suortti kotivierailulla.
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Boris Naumovitsh Gleizerin todistus, Kishinev.

  

Synnyin juutalaiseen perheeseen vuonna 1931 Tarutinossa, Bessarabiassa. Isäni teki töi-
tä insinöörinä rautateillä ja äitini hoiti kotia. Meitä oli kolme lasta. Vanhempani kävivät 
säännöllisesti synagogassa ja juhlivat kaikkia juutalaisia juhlia. Sodan ulotuttua Kishine-
viin 1941, isä komennettiin rintamalle ja meidät lapset evakuoitiin äidin kanssa Keski-Aa-
siaan. Matkustimme tavaravaunuissa, joita saksalaiset säännöllisesti pommittivat, ihmiset 

yrittivät paeta metsiin, mutta sieltäkin tarkka-ampujien luodit löysivät heidät. Yhden pommituk-
sen aikana pikkusiskoni kirjaimellisesti hajosi kappaleiksi.
 
Sodan jälkeen me palasimme Kishineviin. Kotitalomme oli jotensakin säilynyt koossa, mutta se 
sijaitsi alueella, jossa oli ollut sodan aikana getto. Kadut ja talot oli eristetty piikkilanka-aidalla ja 
sisäpuolella asuivat ne juutalaiset, jotka eivät ehtineet paeta sodan alettua. Isä sanoi: ”Emme voi 
asua tässä talossa, jossa on ammuttu meidän veljiämme”, ja siksi emme jääneet kotitaloomme, 
vaan menimme asumaan sodassa kuolleiden sukulaistemme taloon.
 
Vuonna 1950 sain opiskeluni loppuun Kishinevin teknisessä opistossa. Minut lähetettiin sotapal-
velukseen ilmavoimiin pohjoiseen Barentsin merelle. Siellä minun piti olla kolme vuotta. Palasin 
kotiin haavoittuneena ja invalidina. Sain työpaikan omalta alaltani. 20 vuotta tein töitä rakennuk-
silla. Siinä ohessa tein vapaaehtoistyötä ”Kishinevin iltalehden” lehtimiehenä. Kirjoitin runoja ja 
sävelsin musiikkia. Minulla on yksi poika, joka asuu perheineen Saksassa, hän muutti sinne äitinsä 
kanssa 9-vuoden iässä, jolloin meille tuli avioero. Herra on hänet siellä pelastanut ja hän kuuluu 
perheineen messiaaniseen seurakuntaan.
 
Minä itse tulin tuntemaan Jeesuksen Kristuksen Messiaanani suomalaisen lähetyksen Ystävyy-
den sillan työntekijöiden kautta. Kävin aiemmin kokouksissa, mutta nyt olen täysin sokeutunut 
ja osittain halvaantunut. Yli vuoteen en ole voinut poistua lainkaan asunnostani. Olen kovasti 
yksinäinen. Ainoa lohtuni on Jumalassa. Lähetyksen työntekijät käyvät tapaamassa minua, me 
keskustelemme hengellisistä aiheista, laulamme ja kiitämme Jumalaa. Olen teille kaikille hyvin 
kiitollinen kaikesta yhteydenpidosta ja avusta. Päivä päivältä voimani vähenevät. Poikani ei voi 
kutsua minua luokseen Saksaan, laki estää sen. Enkä toisaalta itsekään halua, että hän näkisi mi-
nut näin avuttomassa tilassa.

 ”Sinä maailman Valtias, maailmankaikkeuden Kuningas.
Anna silmilleni ja jaloilleni
Sinun jumalallinen voimasi
Kulkeakseni Sinun polkujasi.”    B. Gleizerin runo.
 
  

    

Mihail R:n todistus, 
Samarkand. 

Olen syntynyt täällä Uzbe-
kistanissa juutalaisessa 
perheessä 32 vuotta sitten. 
Nyt vanhempani asuvat 
Israelissa. Huolimatta siitä, 

että vanhempani olivat niin sanottuja 
synagogajuutalaisia; he lukivat Tooraa, 
pitivät juhlapyhät ja yrittivät elää kai-
kin puolin juutalaisten lakien mukaan, 
minua tällainen elämä ei kiinnostanut. 
Halusin elää hauskasti ja olla vapaa. 
Kävin discoissa, tapasin kavereita ja 
vietin aikaa yhdessä heidän kanssaan, 
myös tytöt kiinnostivat…Erään kerran 
kun olin jättämässä jäähyväisiä tyttö-
kaverilleni, joka muutti pois Uzbekista-
nista, pyysin, että tämä tyttö tutustut-
taisi minut tänne jäävään parhaaseen 
ystäväänsä, toivoin, että tästä tytöstä 
tulisi minulle seuraava disco-kaveri. Kävi ilmi, tämä uusi tyttö opiskeli hengellisessä seminaaris-
sa. Hän pyysi minut mukaansa opiskelupaikkaansa. Minusta tämä tuntui aika omituiselta: Tyttö 
opiskelee hengellisessä seminaarissa ja käy discoissa! Myöhemmin tajusin, että miltei kaikki 
seminaarin opiskelijat olivat kaukana kaikesta hengellisyydestä. Ainoa, joka tuolla seminaarissa 
minua kiinnosti, oli se, että siellä opiskeltiin kaiken muun ohessa englantia. Joten menin itsekin 
sinne opiskelemaan. Opiskelu kesti neljä vuotta. Vanhempani eivät asiasta luonnollisesti pitä-
neet, sain kovia moitteita. Mutta en välittänyt siitä, jatkoin opiskelua. Jopa tunnustin Jeesuksen 
Kristuksen ”Herrakseni”, vaikka käytännössä Hän oli kaukana elämäni Herrasta. Eikä ympärillä-
nikään ollut ketään sellaista, johon olisin halunnut samaistua tai edes tunnustaa, että tuo ihmi-
nen on todella aito ja rehellinen kristitty.
 
Kunnes erään kerran Herra johdatti minut tutustumaan sellaisiin ihmisiin, jotka alkoivat myön-
teisesti vaikuttaa elämääni. Tutustuin Petjaan ja Sashaan Ystävyyden sillan työntekijöihin.
He keskustelivat kanssani ja rukoilivat minun ja Larissan - tuon seminaari-aikaisen ”disco-kave-
rini” - puolesta, olimme nyt jo avioituneet. Aloin käydä heidän juutalaisseurakuntansa kokouk-
sissa.

Yhä edelleen halusin nähdä tai jollakin tavalla kokea järjellä Jumalan, koskettaa Häntä niin kuin 
Tuomas, jotta voisin uskoa. Pyysin Jumalaa antamaan ihmeen elämääni.
 
Kuulin erään kerran yhden paikallisen pastorin todistavan, miten hänen vaimonsa oli raskaana, 
oli vasta alkukuukaudet menossa ja lääkärintarkastuksessa hänelle sanottiin, että lapsi on kuol-
lut kohdussa, hänet on mitä pikimmiten otettava ulos. Pariskunta ei mitenkään voinut suos-
tua asiaan, he alkoivat palavasti rukoilla, rukoilivat ja rukoilivat. Niin fyysisesti kuin moraalisesti 
tilanne oli heille hyvin vaikea. Jumalan kanssa he kuitenkin jaksoivat. Kun aika tuli, vaimo syn-
nytti elävän, terveen lapsen. Lääkärit olivat shokissa. Kunnia Jumalalle! Samantapaista ihmettä 
saimme kokea Larissan kanssa ensimmäisen lapsemme kohdalla, kun emme mistään ymmärtä-
neet mitään. Lääkärit olivat arvioineet synnytyksen huhtikuulle. Kuitenkin jo helmikuun alussa 
Larissa tunsi, että lapsivesi meni. Emme ottaneet tietämättömyyttämme yhteyttä lääkäriin. Oli 
jo kolmas päivä lapsiveden jälkeen, kun vihdoin käännyimme lääkärin puoleen, joka määräsi 
meidät kiireesti synnytyslaitokselle. Kaiken jälkeen poikamme Daniil syntyi kuudennella kuu-
kaudella ja terveenä! Kiitos Jumalalle Hänen ihmeestään.
 
Tämänkin jälkeen Jumala on usein näyttänyt ihmeitä tekevän kätensä voiman perheessämme, 
jotta meidän Kristuksessa ”vauvojen” usko vahvistuisi. Nyt meillä on jo viisi lasta: Daniil, Samuil, 
Mihail, Anna ja Stefan. Ja me koko perhe kuulumme Kristukselle, ja palvelemme Häntä. Kunnia 
Hänelle!   

Boris tuli tuntemaan Jeesuksen Kris-
tuksen Messiaanaan suomalaisen 
lähetyksen, Ystävyyden sillan työnte-
kijöiden kautta. 

Kaikkialla, missä Ystävyyden silta -seurakunnan työ on tavoittanut 
juutalaisia Venäjällä ja IVY-maiden alueella sekä Romaniassa, löytyy 
juutalaisia, jotka tietävät kertoa, miten heidän elämänsä on muuttunut 
Jeesus Messiaan kohtaamisen kautta. Tällä sivulla kahden juutalai-

sen todistus. Toinen on Keski-Aasiassa asuva Mihail R ja 
toinen Boris Naumovitsh Gleizer Moldovasta.

KAKSI JUUTALAISTA, JOTKA LÖYSIVÄT MESSIAAN
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Moldova ja Transnistria:
Kishinev:  Juutalaisseurakunta Elämän silta. 
Pastori Jura Majevski
Beltsi: Juutalaisseurakunta Ystävyyden silta. 
Pastori Igor Bodnar
Soroki:  Juutalaisryhmä. Pastori Igor Bodnar
Drokija:  Juutalaisryhmä. Pastori Igor Bodnar
Orgejev: Kishinevin seurakunnan ala-osasto. 
Vastaavat työntekijät Jura Majevski ja Silvia 
Karaush
Ishnovetsin kylä: Juutalaisryhmä. 
Vastaava työntekijä Silvia Karaush
Stepsotshin kylä: Juutalaisryhmä. 
Vastaava työntekijä Silvia Karaush
Pashkanyn kylä: Juutalaisryhmä. 
Vastaava työntekijä Silvia Karaush
Kipertshenyn kylä: Juutalaisryhmä. 
Vastaava työntekijä Silvia Karaush
Furtshenyn kylä: Juutalaisryhmä. 
Vastaava työntekijä Silvia Karaush
Mikleshtyn kylä: Juutalaisryhmä. 
Vastaava työntekijä Silvia Karaush
Pelivanin kylä: Juutalaisryhmä. 
Vastaava työntekijä Silvia Karaush
Rybnitsa: Juutalaisseurakunta Ystävyyden
silta. Vastaava työntekijä Mihail Borovets
Kamenka: Juutalaisryhmä. 
Vastaava työntekijä Mihail Borovets
Rezina: Juutalaisryhmä. 
Vastaava työntekijä Mihail Borovets
Kolbasnojen kylä: Juutalaisryhmä. 
Vastaava työntekijä Mihail Borovets
Tshjornojen kylä: Juutalaisryhmä. 
Vastaava työntekijä Mihail Borovets
Bushjovkan kylä: Juutalaisryhmä. 
Vastaava työntekijä Mihail Borovets
Papautsin kylä: Juutalaisryhmä. 
Vastaava työntekijä Mihail Borovets
Sholdaneshtyn kylä: Juutalaisryhmä. 
Vastaava työntekijä Mihail Borovets
Tiraspol: Juutalaiseurakunta Taivaallinen
 Jerusalem. Pastori Juri Ailer
Dnestrovsk: Juutalaisseurakunta Ystävyyden 
silta. Vastaava työntekijä Sergei Slobodtshikov
Bendery: Juutalaisseurakunta Ystävyyden
silta. Pastori Mihail Slobodtshikov

Valko-Venäjä:
Bobruisk: Juutalaiseurakunta Pelastus. 
Pastori Viktor Lapatin
Mogilov: Juutalaisryhmä. Pastori Viktor Lapatin

 Venäjä:
Moskova: Juutalaisseurakunta Ystävyyden 
silta. Pastori Boris Balter, vastaava työntekijä 
Nonna Borisova

Keski-Aasia:
Samarkand: Juutalaisseurakunta Ystävyyden 
silta. Vastaava työntekijä Veli Petja
Tashkent: Juutalaisryhmä. 
Vastaava työntekijä Veli Petja
Aktashe: Juutalaisryhmä. 
vastaava työntekijä Veli Petja
Amankutane: Juutalaisryhmä. 
Vastaava työntekijä Veli Petja
Lajshe: Juutalaisryhmä. 
Vastaava työntekijä Veli Petja
Vuoriseudut: Juutalaisryhmiä. 
Vastaava työntekijä Veli Petja
Navoi: Juutalaisryhmä. 
Vastaava työntekijä Veli Petja
Romania:
Bukarest: Juutalaisseurakunta Ystävyyden sil-
ta. Pastori Dumitru Batausu, 
vastaava työntekijä Dorina Jakob.

Jo kolme vuosikymmentä jatkunut 
Hannele Suortin johtama työ on kan-
tanut runsaan hedelmän. Perustettuja 
seurakuntia on 11. Seurakuntien lisäksi 
kokoontuu 23 paikkakunnalla juutalais-
ryhmä. Lue kiitosmielellä ja rukoukses-
sa oheista listaa. Vaikka et tunne maita 
tai kaupunkeja, anna Pyhän Hengen siir-
tää sisimpääsi rukouksen tarvetta näiden 
juutalaisten puolesta. Pyydämme kanta-
maan rukouksin sekä Hannele ja Hannu 
Suorttia kuin kaikkia kansallisia työnteki-
jöitämme eri maissa.

Tule mukaan idän juutalaistyöhön. Anna 
lahjasi Patmos Lähetyssäätiön lahjoitustileil-
le viitteellä 77004.

Liity Suorttien lähettäjäksi. Soita lähetystoi-
mistoon, 09-8567 4988 tai ilmoittaudu säh-
köpostitse: 

PALJON ON SANAA KYLVETTY
 – JA PALJON SAAMME KERÄTÄ 

VALMIITA TÄHKÄPÄITÄ 
MESSIAAN SYLIIN

Lue lisää Patmoksen netistä www.patmos.fi

Luettelo idän juutalaisdiasporatyön seura-
kunnista ja -ryhmistä, maaliskuussa 2016.
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keskuudessa Kishinevissa. Historiantie-
dot ovat hyvin hajanaisia noilta Faltenin 
ja Rabinovitshin siunauksen ajoilta Bessa-
rabiassa ja samoin koko Eurooppaa koski-
en, mutta jotain käsitystä antaa se, että ti-
lastot liikkuvat 90.000 – 200.000 uskoon 
Jeesukseen Messiaanaan tulleen juuta-
laisten määrissä. Tosin Fiona Sorbala 
Englannista omassa historiaa käsittele-
vässä puheenvuorossaan laittoikin näin 
suuret lukumäärät kyseenalaisiksi.Var-
muudella tiedetään Bessarabiassa Fal-
tinin ja Gurlandin aikoihin useamman 
sadan juutalaisen uskoontulosta. Rabi-
novitshin Somerville-rukoushuoneella 
kävi parhaimmillaan vakituisesti ja ol-
len jäseninä noin 200 juutalaista, mut-
ta viimeisinä vuosina vain noin kolman-
nes siitä. Kieltämättä kyse oli kuitenkin 
hyvin ainutlaatuisesta hengellisestä he-
rätyksestä, suurimmasta tässä Euroo-
pan osassa sitten apostolien aikojen.

Suomalaiset jatkamaan 
messiaanista liikettä 
Kishinevissa
Me aloitimme ensimmäisinä juutalais-
työn monien hiljaisten vuosikymmenten 
jälkeen koko Moldovan ja Transnistrian 
alueella. Tämäkin tulee kieltämättä jää-
mään historian kirjoihin mielenkiintoise-
na luettavana – vuosikymmenten kulut-
tua. Siksi teimme Jura-pastorimme kanssa 
päätöksen alkaa koota yhteen työmme 22 
vuotta sitten alkanutta historiaa valokuvi-
neen. Tätä työtä ei systemaattisesti ole vie-
lä tehty, joten koemme sen ajan välttämättä 
tulleen. Jura Majevski käytti lyhyen puheen-
vuoron konferenssissa kertoen läsnäolijoil-
le työstämme. Siinä yhteydessä hän pyysi 
minuakin nousemaan ylös ja juhlaväen 
antaessa aplodit jouduin sen tekemään. 
Jura tunnusti työn alun olleen vaikean, 
koska yksikään paikallisista kristillisis-
tä seurakunnista ei ymmärtänyt juuta-
lais-evankelioinnin merkitystä. Ensim-
mäisenä sain puolelleni silloin 21 vuotta 
vankilassa uskonsa tähden istuneen piis-
pan, Viktor Ivanovitsh Bilihin, joka kan-
nusti jatkamaan ja toisti yhä uudelleen 
helluntaiseurakuntien veljespiirissä: ”Si-
sar Anna, menkää eteenpäin, tämä on 
Jumalasta, me emme itse olisi tätä alka-
neet tehdä, minä siunaan teitä.” Tämän 
Jura Majevski kertoi juhlayleisölle. Sieltä 
kaukaa työmme alkoi ja tänä päivänä pel-
kästään Kishinevin juutalais-kristillisen 
seurakunnan jäsenmäärä on yli 500 juuta-
laista. Lisänä Orgejevin, Beltsin, Sorokan, 
Rezinan, Rybnitsan, Tiraspolin, Dnestro-
vskin ja Benderin työmme. Unohtamatta 
Grigoriopolin ja Dubassarin työn vuosia. 

Jatkoa sivulta 7
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Shalom teille rakkaat sisaret ja veljet! Sydämestäni ha-
luan kiittää teitä jokaista valtavan suuresta ilosta ja avus-
ta, jota olemme teiltä saaneet lapsillemme ja kodeille ha-
nukkapakettien ja muun avun muodossa!

Jotta voisi ymmärtää teidän työnne ja rakkautenne sy-
vyyttä, on nähtävä lasten ilo ja heidän kasvonsa juuri sil-
lä hetkellä, kun he saavat ja avaavat paketin. Miten pal-
jon tuossa hetkessä onkaan iloa, riemua, onnellisuutta ja 
ihastusta! Kuinka paljon me täällä olemmekaan kuulleet 
kiitossanoja, jotka ovat virranneet ulos lasten hämmästy-
neistä sydämistä kohdistettuina teille, rakkaat ystävät!

tRansnistRian 
laPsityönteKiJä 
Galina Kiittää

Josef Rabinovitshin
juhlavuosi 
Moldovassa ja 
uuden työn ihme
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Kahden käden ohjelma juutalaistyön seurakunnissamme eri puolilla idän työkenttiä. Mikään muu taho 
ei tue tätä työtä, ainoastaan Patmosystävät Suomessa. Kiitos, kun tulet rakentamaan ystävyyden sil-
taa juutalaisten ajalliseksi ja hengelliseksi elämäksi. Avullasi julistamme evankeliumia, ylläpidämme 

seurakuntien ja työkeskusten toimintaa, annamme humanitaarista apua – tuemme Jumalan 
omaisuuskansan jäseniä diasporassa.
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PATMOS 
LÄHETYSSÄÄTION VENÄJÄN
JA IVY-MAIDEN SEKÄ ROMANIAN
JUUTALAISTYÖ

Tietoja työstämme saat lisää kotisivun 
kautta osoitteessa:

tai soittamalla lähetystoimistoomme
09-8567 4988
tai voit pyytää lisätietoja lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen:

Työtä voi tukea
allaolevien lahjoitustilien 
kautta käyttämällä viitettä
77004.

Patmos Lähetyssäätiön tilit:
Danske Bank FI18 8000 1170 5020 59
Nordea FI17 1257 3000 5088 55
OP FI02 5789 5420 0084 14
Aktia FI52 4055 1520 0735 23

Tule mukaan laajaan ja siunattuun 
työhön Idän juutalaisten elämäksi.

PATMOS LÄHETYSSÄÄTIÖ
PL 86, 00381 Helsinki
Puhelin 09-8567 4988

Vastaava: Pirkko Säilä

VENÄJÄN JA IVY-MAIDEN 
SEKÄ ROMANIAN 
JUUTALAISTYÖN
TARPEET AJALLA
MAALISKUU-ELOKUU 2016

Kenttien työkulut:
Venäjä  17 040 euroa.
Valko-Venäjä 4800 euroa.
Moldova ja Transnistria 53 700 euroa.
Keski-Aasia 5600 euroa
Romania 15 600 euroa.
Yhteensä 96 740 euroa.

Lasten ja juutalaiseläkeläisten
leirit kesällä 2016:
Valko-Venäjä: 1700 euroa.
Romania: 1100 euroa.
Moldova ja Transnistria: 7000 euroa

Koko 
budjettitarve

kuuden
kuukauden 

ajalta 
106 540 euroa



Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja
kiroan sen, joka kiroaa sinua, ja sinussa 
tulevat siunatuiksi kaikki maailman 
sukukunnat.”
– 1. Mooseksen kirja 12:3 RK

21.3.2016

Silkkitien Petjamme kiitoskirje

Tervehdin teitä rakkaat sisaret ja veljet Herramme Jeesuksen rakkaudella. 

Haluan kiittää teitä kaikkia Silkkitien työmme puolesta, kaikista teidän esi-

rukouksistanne ja uhreistanne. Niin kuin usein olen sanonut: Ilman teitä 

koko tämä työ ei olisi mahdollista. Joka vuosi kun elämän olosuhteet ja hengellinen 

vapaus maassamme vain huonontuvat, vakuutumme tästä yhä syvemmin.

 Siitä huolimatta, että ympärillämme on hyvin paljon hyvin köyhiä ihmisiä ja 

heidän määränsä vain lisääntyy, niin meidän juutalaisillamme on teidän avustami-

senne ja tukenne tähden ruokaa syödä, vettä juoda, on lääkkeitä ja jopa lämmitystä 

asunnoissa. Sen tähden juutalaisemme ovat teille hyvin kiitollisia, teille ja Jumalal-

le.
 Monet ovat juuri näiden hyvien tekojen kautta saaneet kuulla Jumalasta ja ovat 

vilpittömästi uskoneet Jumalan Sanaan ja ottaneet Messiaan vastaan ja näin heistä 

on tullut sydämestään ”Jumalan kansaa”.

Lähtiessäni Moskovaan Patmoksen juutalaistyön maavastaavien työntekijöiden 

tapaamiseen, juutalaisemme sanoivat minulle: ”Kerro terveisiä ja kiitoksia Juma-

lan ihmisille. Välitä heille siunauksemme ja pyydä, etteivät unohtaisi meitä.” Kun 

palaan kotiin ja tapaan heitä, saan kertoa, että heitä ei todellakaan unohdeta, vaan 

heidän puolestaan rukoillaan ja kärsitään mukana heidän ahdistuksissaan. Olen 

varma, että tämä tieto tulee suuresti rohkaisemaan heitä painautumaan yhä lähem-

mäksi Jumalaa.

Huolimatta kaikista vaikeuksista ja vainoista, työ jatkuu jo yli 15 vuoden ajan ja 

on levinnyt jopa kaikkein etäisimmillekin seuduille maassamme. Te olette anta-

neet meille mahdollisuuden viedä evankeliumin Kristuksesta aina kauaksi vuorille 

asti, jonne on hyvin vaikea päästä, mutta jossa kuitenkin asuu juutalaisen kansan 

jäseniä. He ovat saaneet kuulla ensimmäisen kerran elämänsä aikana Ilosanoman 

Vapahtajastaan ja monet kymmenet ovat tehneet parannuksen ja uskoneet Jeesuk-

seen. Perhekunnittain he avaavat sydämensä Messiaalleen. 

On monia todistuksia siitä, miten maassamme ihmiset ovat olleet vakavasti sai-

raita ja kun he ovat tulleet uskoon Jeesukseen, Messiaseensa, he ovat täydellisesti 

parantuneet. 

Myös on tapahtunut useita kertoja niin, että kun juutalainen perhe tulee uskovai-

siksi, niin naapurissa asuva muslimiperhe kääntyy Jeesuksen puoleen heidän todis-

tuksensa kautta ja niin heistäkin tulee Jeesukseen uskovia Jumalan lapsia. Tämä 

on aivan erityistä siunausta, jota saamme kokea muslimimaassamme. 

Jumala toimii keskuudessamme huolimatta kaikista esteistä ja uhkista.

Pyydän vielä lopuksi teitä liittämään rukouksiinne puolestam-

me esirukouksen maamme nuorten miesten puolesta, että he 

eivät radikalisoituisi ja liittyisi terroristiseen islamiin, vaan että 

he kääntyisivät Kristuksen puoleen. 

Tämä esirukous on tärkeätä myös meidän omaa työtämme 

ajatellen ja ajatellen kansaamme Israelia muslimimaassamme. 


