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       Gijur  

 
opettaja   rabbi J.Melamed    5.01.2014 

 

Tänään puhumme hyvin aktuaalisesta, ajankohtaisesta aiheesta, joka koskee 

kaikkia messiaanisia uskovaisia. Mutta myös tämäkin ongelma ilmestyy 

kristittyjen keskuudessa. Kysymys on gijurista, joka tarkoittaa liittymistä 

juutalaiseen kansaan. 

  

On hyvin ihmeellistä, että kristityille tulee kaipaus suorittaa gijur. Se on 

ihmeellistä siksi, koska kristittyjen ei sitä tarvitse suorittaa. Herraa voi palvella, 

kuuluu sitten venäläiseen, virolaiseen, tai vaikka suomalaiseen kansaan. Ei ole 

minkäänlaisia esteitä tulla Herran eteen. Ja toisaalta liittyminen Israelin kansaan 

saattaa aiheuttaa ongelmia.  

 

Jos ihminen ajattelee, että hän ei ole tarpeeksi puhdas tai pyhä Messiaan veren 

kautta, silloin hänelle tulee ongelmia tämän uhrin kohdalla, ja silloin hänelle ei 

ole siitä hyötyä. Sen takia suhtaudun itse hyvin varovasti kristittyyn, joka haluaa 

suorittaa gijurin. 

 

Joskus ihmiset selittävät minulle niin, että haluan olla pyhempi kuin muut. Olen 

erityinen ihminen ja haluan olla erityisemmin pyhä kuin muut. Tämä on yleisin 

syy, joka vie gijurin suorittamiseen. Tässä tapauksessa suosittelen tutkimaan 

enemmän itseä ja asennettaan ja miettimään, kannattaako gijurin suorittaminen, 

jos syy on tämä. Toisilla on sellaisia käsityksiä, että juutalaisilla on jotain 

salattuja tietoja. Tällainen ihminen kuvittelee, että kun hän suorittaa gijurin, 

hänelle kerrotaan näitä salaisuuksia. Mutta tämä ei pidä paikkaansa. Kun hän 

menee gijurin oppitunnille, hän huomaa opetuksen tylsäksi. Häntä opetetaan, 

millä veitsellä voi leikata juustoa, ja saako shabattina tehdä puuroa. Ja silloin 

tämä ihminen pettyy todella paljon. Onneksi juutalaiset opettajat osaavat nähdä 

nämä ihmiset ja laittavat heidät sivuun.   

 

Missä tapauksessa ihmisen kannattaa miettiä gijurin suorittamista? Se voi 

tapahtua silloin, kun ihminen tosi vakavasti koettelee itseään. Pitää ensin 

tarkistaa itseä, onko tämän gijurin suorittamisen syynä seurata vain jotain tämän 

päivän trendiä. Onko tämä ylpeyden hedelmää? Onko syynä tahto olla vahva ja 

parempi kuin muut? Onko tämä todellista Jumalan puhetta? Sillä hyvin yleinen 

vastaus, jonka kuulen kristityiltä, on se, että Jumala haluaa minun suorittavan 

gijurin. Pitää muistaa, minkälainen vaara näissä sanoissa on. Koska se voi olla 

väärä todistus Jumalasta.  

 

Ensisijaisesti suosittelen tutkiskelemaan ensin itseä. Sen jälkeen pitää mennä 

rabbin luokse ja keskustella, neuvotella hänen kanssaan. Joskus rabbit voivat olla 
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iloisia, että ihminen tulee heidän luokseen kysymään gijurin suorittamisesta. 

Mutta todennäköisesti, kun rabbi ensi kerran kuuntelee ja tutkiskelee tämän 

ihmisen motiiveja, hän heti lähettää tämän pois. Ja myös kun ihminen tulee toisen 

ja kolmannen kerran, hän saa saman vastauksen rabbilta. Silloin luonnollisesti 

ihmiselle voi tulla viha ja katkeruus rabbia kohtaan. Todellisuudessa rabbilla on 

tietoja, valtaa ja näky, onko tämä ihminen todella valmis suorittamaan gijurin. 

Rabbi ei koskaan ota vastuulleen myöntää gijurin suorittamista ihmiselle, joka ei 

ole siihen valmis.  

 

Kuvitelkaa tilanne, jossa pienen ihmisryhmän edessä on jokin vaikea ja 

vaarallinen retki. Tälle ryhmälle on asetettu päämäärä, missä on todella vaikeat 

olosuhteet: edessä on meri, vuoret ja erämaa. Ryhmällä on oikeus kieltäytyä 

ottamasta mukaan esimerkiksi raskaana olevaa naista,lasta tai vanhusta, koska 

vaelluksessa voi olla tilanteita, joista näiden ihmisten on hyvin vaikea selviytyä. 

Vain vahva ja valmentautunut ihminen pystyy lähtemään retkelle ja suorittamaan 

sen. Näin on myös gijurin kohdalla. Vain hengellisesti valmis ihminen, jota 

Jumala kutsuu suorittamaan gijurin, voi sen tehdä. Silloin ihminen pääsee pitkälle 

kurssille, jonka aikana opetusjakso suoritetaan. Joskus se saattaa kestää kahdesta 

kolmeen vuoteen. 

 

Kristitylle tässäkin voi tulla vaaratilanteita, jos hän alkaa väitellä opettajan 

kanssa. Hän voi sanoa: On kirjoitettu eri tavalla. Minkä takia juutalaiset 

erottelevat liha- ja maitoastiat, kun on kirjoitettu näin, että älä keitä vohlaa 

emänsä maidossa? Te juutalaiset ette elä Raamatun mukaisesti.  

 

Ja todella, jos ihminen alkaa gijurin kurssilla väittelemään opettajan kanssa, hän 

ei enää pysty jatkamaan opiskelua. Sillä jos ihminen haluaa päästä sisälle Israelin 

kansaan, hänen täytyy hyväksyä juutalainen traditio.  

Tämä ei ole niin kuin kansainvälinen periaate, missä kaikki kulttuurit ovat 

yhdessä. Vaan tämä on tuleminen sisälle juutalaiseksi muodostuneeseen 

kulttuuriin. Ja jos ihmiselle tulee ristiriitoja, ja hän halua väitellä kulttuurieroista, 

silloin hänen täytyy miettiä, onko hänen tehtävänään suorittaa gijur.  

 

Joskus ihmisellä on kuvitelma, että kun hän menee gijuriin, koko Toora avataan 

ja opetetaan hänelle. Mutta todellisuudessa suuri osa gijurin oppitunneista on 

opetusta, miten juutalaisen pitää käyttäytyä. Ja tämä voi olla todella tylsää. Jos 

ihmisellä ei ole hyvin vahvaa sisäistä tahtoa elää elämää juutalaisen kulttuurin 

mukaisesti, ja jos ihminen ei todella halua ymmärtää vaikkapa sitä, minkälainen 

vasen tai oikea kengännauha pitää ensiksi solmia, silloin hänellä on todella tylsää 

opetuksessa. Silloin hänen myös pitää miettiä tarkoin, onko hänen paikkansa 

gijurin opetuksessa.  
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Ihmisellä ei ole mitään ongelmaa jäädä siihen paikkaan, - suomalaiseksi tai 

venäläiseksi - mihin hän on syntynyt. Mutta näen hyvin vaikeaksi ongelmaksi, 

jos ihminen ei ole valmis, mutta haluaa silti liittyä Israelin kansaan.  

Pitää olla valmius ymmärtää, että gijurin suorittaminen vaatii elämistä 

juutalaisten tapojen mukaisesti. Se voi myös vaatia kotikäyntejä. Teille 

määrätään joku perhe, joka ottaa teidät holhottavakseen. Silloin on oltava 

täydellisen avoin omasta elämästään. Ja teidän pitää ymmärtää, miksi tämä 

tehdään.  

 

Itse ajattelen niin, että todellisuudessa gijurin suorittaminen ei tee teitä 

juutalaiseksi. Gijur on todistus rabbilta, että ihmisestä on tullut juutalainen. Eli 

rabbin pitää selvittää teidän elämäänne. Teidän pitää todistaa, että elämässänne 

on tapahtunut muutoksia. Ja tällä todistuksella he todistavat, että te olette nyt 

juutalaisia. 

 

Silloin ihmiselle syntyy vielä toinen kysymys: voisiko hän valehdella rabbille? 

Ihminen voi päättää, että kyllä minä määräaikaisesti pystyn noudattamaan. Ja 

minä voin myös todistaa, etten usko Jeesukseen, jotta pystyn suorittamaan giurin. 

Ja minä saan paperin, johon on kirjoitettu, että olen nyt juutalainen. Silloin pitää 

muistaa, että gijur on ainoastaan todistus. Jos todistus on saavutettu valheen 

perusteella, se voi olla epäpätevä ihmisten ja myös Jumalan edessä. Jos vaikka 

vuosia myöhemmin tämä gijurin pätevyys perutaan, silloin on vaara, että ette ole 

enää juutalaisia. Ja vielä isompi vaara on siitä, että te olette valehtelijoita ja 

väärintodistajia Jumalan edessä. Sillä todistus oikeuden edessä on sama kuin 

todistus Jumalan edessä. Suosittelen vielä kerran tutkiskelemaan itseä. Jos sisällä 

on pieni ajatus, että minä valehtelen oikeuden edessä, voiko valheen tie viedä 

johonkin hyvään lopputulokseen? 

 

Onko sisimmässä jakelu kahteen osaan: minä ja he? Jos juutalaiset ovat sinulle 

he, joita pitää pettää tai puhua ympäri, jotta saa heidät uskomaan, niin silloin  - 

sinun pitää kieltäytyä gijurin suorittamisesta. Vain siinä tapauksessa, jos 

juutalaiset ovat minä, ja minä haluan olla tämän juutalaisuuden sisällä, voi mennä 

ja suorittaa gijurin.    

 

On vielä yksi odotus gijurin suorittamisesta. Se on missionäärinen tehtävä. 

Ihmiset kuvittelevat, että kun he suorittavat gijurin, he pääsevät helpommin 

juutalaisten keskuuteen levittämään ilosanomaa. Ja tämä on myös valheellinen 

kuvitelma suorittaa gijur, koska käytännössä tätä ei pysty tekemään. Aina pitää 

olla se asenne, että koko elämäsi olet vain oppilapsi. Aina olet opetuslapsi ja 

opettajaksi muuttuminen ei tapahdu hetkessä. Jos sinulla on valmius, ettei sinusta 

ikinä tule opettajaa, silloin sinulla on hyvä asenne. 
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Todennäköisesti sadasta tai tuhannesta ihmisestä, jotka haluavat suorittaa gijurin, 

vain muutamat ovat valmiit siihen. Mutta ei kenellekään ole mitään estettä 

palvella Herraa, vaikka ei ole juutalainen. Sen takia on hyvä tutkiskella itseä ja 

olla siinä asemassa, mihin Herra sinut on kutsunut. Tämä on totuus sinulle. Tämä 

antaa sinulle mahdollisuuden palvella ihmisiä siinä missä olet.  

 

Vielä yksi tärkeä asia, josta haluan teitä muistuttaa. Jumalalla on ihmeellinen 

lupaus, joka koskee omaa Israelin kansaa. Hän pitää huolta, että juutalainen kansa 

säilyy maan päällä. Mikä voi häiritä tämän Jumalan suunnitelman toteutumista? 

Ensisijaisesti tulee ajatus, että koko kansan voi hävittää maapallolta. Me 

muistamme kautta historian, miten koko Israelin kansa on yritetty tappaa. On 

myös toinen mahdollisuus. Vaikkapa julistetaan kaikki kansat juutalaisiksi. Tai 

suuri osa muista kansoista liitetään juutalaiskansan sisälle. Ja silloin 

assimilaatiossa juutalaiskansa sulautuu kaikkien kansojen keskelle. Ja 

valitettavasti kirkko on monesti yrittänyt tehdä näin. Tänä päivänä me 

kuuntelemme hyvin paljon opetusta, missä sanotaan, että kristityt ovat nyt  

juutalaisten asemassa. Sekä opetuksia kadonneista heimoista ja uudesta 

Israelista. Silloin gijurin suorittamisessa, kun Jumala ei kutsu, on vaarana 

nimenomaan tämä. 

  

Suuren massan liittyminen pakanakansasta Israeliin, jonka sisällä ihmiset eivät 

ole valmiit, eikä heillä ole puhdas sydän, saattaa myös Israelin kansan 

sulautumisen vaaraan. Tämän tyyppinen liittyminen on Jumalan tahdon vastaista. 

Se vastustaa Jumalan suunnitelmaa säilyttää Israelin kansa.  

 

Ehkä nämä ovat pelottavia sanoja ja ajatuksia, mutta niistä pitää puhua. Jos 

ihmisellä, joka haluaa suorittaa gijurin, on tämän tyyppisiä vääriä sisimmän 

ajatuksia, hän on Jumalan vihollinen. Haluan muistuttaa, että nämä ovat 

pelottavia sanoja, mitä minä puhun. Mutta tämä on totuus. Ja tähän haluan 

lopettaa tämän gijurin opetuksen.       


