
 
 

WILLOWBANKIN JULKILAUSUMA 
 

”Evankeliumi on Jumalan voima, itse kullekin uskovalle pelastukseksi, 
 juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.” (Room. 1:16) 

”Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, 
 että he pelastuisivat.” (Room. 10:1) 

 
Willowbankin julkilausuma kristillisestä 

evankeliumista ja juutalaisista.  
(The Willowbank Declaration on the Christian Gospel and the Jewish People) 

 
 
 
JOHDANTO 
 
Jokainen kristitty on suunnattomassa kiitollisuuden velassa juutalaiselle kansalle. 
Evankeliumi on hyvä uutinen siitä, että Jeesus on Kristus, kauan sitten luvattu juutalainen 
Messias, joka elämällään, kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan pelastaa synnistä ja sen 
kaikista seurauksista. Ne, jotka palvelevat Jeesusta jumalallisena Herrana ja Pelastajana 
ovat juutalaisen kansan kautta saaneet mitä kallisarvoisimman Jumalan lahjan. Heillä on 
siksi painava syy osoittaa tälle kansalle rakkautta kaikin mahdollisin tavoin.  
 
Välittäessämme ihmisyydestä kaikkialla tuemme päättäväisesti juutalaisten oikeutta elää 
rauhassa ja oikeudenmukaisesti kaikkialla, niin Israelin maassa kuin yhteisöissään kaikkialla 
maailmassa. Me hylkäämme itseään kristityiksi kutsuvien menneisyydessä aiheuttamat 
juutalaisvainot ja sitoudumme vastustamaan antisemitismiä sen kaikissa muodoissaan. 
Rakkauden korkeimpana osoituksena rohkaisemme juutalaisia, samoin kuin kaikkia 
muitakin kansoja, ottamaan vastaan Jumalan tarjoaman elämän lahjan Messiaassa 
Jeesuksessa. Alati kasvava juutalaiskristittyjen määrä on meille näissä merkeissä suuri ilon 
aihe.  
 
Tällä julkilausumalla olemme osa pitkää ja kunniakasta kristillistä perinnettä, jota on 
korostanut Lausannen maailman evankelioimisen komitean julkilausuma vuodelta 1980: 
Kristillinen todistus juutalaiselle kansalle. Maailman evankelikaalisen yhteisön (WEF) sekä 
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Lausannen komitean tukemassa Willowbankin konsultaatiossa on tällä kertaa ollut 
aiheena evankeliumi ja juutalaiset. Sen puitteissa me vahvistamme sitoutumisemme 
juutalaiseen kansaan sekä halumme välittää heille evankeliumia.  
 
Tämä julistus on tehty vastauksena kasvaville epäilyksille ja kristittyjen piirissä laajalle 
levinneelle hämmennykselle liittyen siihen, onko tarpeellista ja asianmukaista nähdä 
vaivaa puhua uskosta Jeesukseen Kristukseen juutalaisten kanssa. Useat tekijät yhdessä 
vaikuttavat epävarmaan mielentilaan, ja näitä julistus pyrkii ratkaisemaan. 
 
Joillakin kristillisillä tahoilla ajatellaan, että nimellisesti kristillisen kansakunnan toteuttama 
juutalaisten joukkotuho toisen maailmansodan aikana on tuhonnut kristillisen 
uskottavuuden juutalaisten keskuudessa täydellisesti. Tästä johtuen eräät pidättäytyvät 
kertomasta evankeliumia juutalaisille.  
 
Jotkut, jotka näkevät Israelin valtion syntymisen raamatullisen profetian selvänä 
toteutumisena, päättelevät, että kristittyjen tehtävä tänä aikana on pikemminkin 
”lohduttaa Israelia” tukemalla tätä uutta poliittista valtiota kuin haastaa juutalaisia 
suoralla evankelioinnilla.  
 
Eräät kirkonjohtajat ovat vetäytyneet evankelioinnista juutalaisten parissa, eivätkä he näe 
sitä osana kristillisen lähetystyön vastuuta. Sen sijaan on luotu uutta teologiaa, jonka 
mukaan Jumalan liitto Israelin kanssa Aabrahamin kautta asettaa kaikki juutalaiset Jumalan 
suosioon ikiajoiksi, ja siksi usko Jeesukseen Kristukseen pelastumisen vuoksi käy 
tarpeettomaksi, sikäli kuin heistä puhutaan. 
 
Tältä pohjalta on väitetty, että kaikki, mitä kristillinen lähetystyö voi odottaa suhteessa 
juutalaisiin, on dialogi juutalaisten kanssa toinen toisensa paremman ymmärtämisen 
vuoksi ja yhteistyö yhteisöllistaloudellisen rauhan (shalom) saavuttamiseksi. Sekä kristityt 
että juutalaiset johtajat laajalti vastustavat ja tuomitsevat jatkuvat pyrkimykset tehdä sitä, 
mitä kirkko on tehnyt alusta alkaen yrittäessään voittaa juutalaiset Jeesukselle Messiaalle. 
 
Yritykset johdattaa juutalaisia Jeesuksen tuntemiseen torjutaan toistuvasti proselytisminä. 
Tätä termiä käytetään usein ilmaisemaan epärehellisiä ja arvopohjaa murentavia 
vaikuttamisen muotoja, vetoamista epäeettisiin motiiveihin ja totuuskysymyksen 
huomiotta jättämistä, vaikka juuri totuuden levittämisestä on kysymys.  
 
Viime vuosina "messiaaniset" Jeesukseen uskovat juutalaiset, jotka kristittyinä juhlivat ja 
täydellistävät juutalaista identiteettiään, ovat tulleet esiin aktiivisina evankelistoina 
juutalaisen yhteisön suuntaan. Juutalaiset johtajat ovat usein syyttäneet heitä petoksesta 
sillä perusteella, että kukaan ei heidän mielestään voi olla samalla sekä juutalainen että 
kristitty. Koska tällaiset arvostelut saattavat heijastella juutalaisuuden nykyistä pyrkimystä 
määritellä itsensä erillisenä uskontona, joka vastustaa kristinuskoa, ne ovat johtaneet 
suureen hämmennykseen sekä joihinkin väärinymmärryksiin ja epäluottamukseen.  
 
Tämä julkilausuma vastaa tähän moniulotteiseen tilanteeseen ja pyrkii antamaan 
Raamatun mukaisia suuntaviittoja tulevaisuudelle.  
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I. EVANKELIUMIN TARVE 

Artikla I.1. 
ME USKOMME, että Jumalan lunastava rakkaus on täydellisesti ja lopullisesti ilmoitettu 
Jeesuksessa Kristuksessa.  
ME EMME USKO, että kukaan voi ilman uskoa Kristukseen tuntea Jumalan rakkauden ja 
Hänen lahjansa täyden todellisuuden.  
 

Artikla I.2. 
ME USKOMME, että heprealaisissa pyhissä kirjoituksissa Jumalan antamat pelastuksesta ja 
shalomista kertovat esikuvat, profetiat ja näyt löytävät nykyhetkisen ja tulevan 
täyttymyksensä Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan Pojassa, joka lihaksi tullessaan tuli 
juutalaiseksi, ja osoittautui Jumalan Pojaksi ja Messiaaksi ylösnousemuksessaan.  
ME EMME USKO, että on oikein odottaa messiasta, joka ei vielä ole tullut maailman 
historiassa.  
 

Artikla I.3.  
ME USKOMME, että Jeesus Kristus on yhden Jumalan toinen persoona, joka tuli 
ihmiseksi, eli täydellisen elämän, vuodatti verensä ristillä ihmisten syntien sovitukseksi, 
nousi kuolleista ruumiillisesti, hallitsee nyt Herrana, ja palaa takaisin näkyvästi tämän 
maan päälle. Kaiken tämän hän on tehnyt täyttääkseen tavoitteensa, joka on saattaa 
syntiset ikuisesti yhteyteensä ja kirkkauteensa.  
ME EMME USKO, että niillä, jotka ajattelevat Jeesuksesta Kristuksesta vähäisemmässä 
määrin kuin edellä, olisi uskoa Häneen riittävässä merkityksessä.  
 

Artikla I.4.  
ME USKOMME, että kaikki ihmiset niin luontonsa kuin tekojensa perusteella ovat syntisiä, 
tuomittuja, avuttomia ja toivottomia Jumalan edessä, kunnes Kristuksen armo koskettaa 
heidän elämäänsä ja saattaa heidät Jumalan armahduksen ja rauhan piiriin.  
ME EMME USKO, että juutalainen tai pakana voisi löytää todellisen rauhan Jumalan kanssa 
lain tekoja tekemällä.  
 

Artikla I.5. 
ME USKOMME, että Jumalan anteeksiantamus katuvalle perustuu Jeesuksen Kristuksen 
sijaissovitusuhriin ristillä, joka on tyydyttänyt Jumalan oikeudenmukaisuuden vaatimukset.  
ME EMME USKO, että kukaan voi saada Jumalan mielisuosiota muutoin kuin Jeesuksen 
Kristuksen, syntien kantajan, välityksellä.  
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Artikla I.6. 
ME USKOMME, että niille, jotka kääntyvät Jeesuksen Kristuksen puoleen, Hän on riittävä 
Pelastaja ja Vapauttaja kaikesta synnin pahuudesta: sen aiheuttamasta syyllisyydestä, 
häpeästä, vallasta ja turmeluksesta; synnin aiheuttamasta sokeasta kapinasta Jumalaa 
vastaan, moraalin alennustilasta sekä ihmisyyttä alentavasta ja tuhoisasta itsevarmuudesta.  
ME EMME USKO, että Kristuksen aikaansaamaan pelastukseen tarvitsee lisätä mitään.  

 

Artikla I.7.  
ME USKOMME, että usko Jeesukseen Kristukseen on ihmiskunnan ainoa tie tulla 
tuntemaan Luoja Isänä. Kristus itse sanoo: ” Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan 
pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.” (Johanneksen evankeliumi 14:6). 
ME EMME USKO, että yksikään ei-kristillinen usko sellaisenaan välittäisi iankaikkisen 
elämän Jumalan yhteydessä.  
 
 
 

II. JUUTALAISISTA JA PAKANOISTA KOOSTUVA KIRKKO  

Artikla II.8. 
ME USKOMME, että Jeesus Kristus on välimies, jonka välityksellä Jumala on tehnyt uuden 
liiton juutalais- ja pakanauskovien kanssa, antaen heille anteeksi synnit, kirjoittamalla 
Pyhän Hengen kautta lakinsa heidän sydämiinsä, niin että he ovat Jumalalle kuuliaisia, 
antamalla Pyhän Hengen heihin asumaan, ja johdattamalla heistä itse kunkin uskon kautta 
tuntemaan Hänet sekä kokemaan luottavaisen suhteen, jota leimaa kiitollisuus 
pelastuksesta.  
ME EMME USKO, että uuden liiton siunaukset kuuluvat kenellekään muille kuin 
Jeesukseen Kristukseen uskoville.  
 

Artikla II.9.  
ME USKOMME, että jatkuvan juutalaisen identiteetin harjoittaminen, minkä vuoksi 
heprealaiskristityt ovat kärsineet menneisyydessä sekä kanssa-juutalaistensa että 
pakanakristillisen kirkon johtajien käsissä, oli sovussa kristillisten kirjoitusten kanssa ja 
kirkon sen olemuksen kanssa, että se on yksi ruumis Jeesuksessa Kristuksessa, jossa 
juutalaiset ja ei-juutalaiset ovat yhdistyneinä.  
ME EMME USKO, että juutalais-kristittyjen olisi välttämättä luovuttava juutalaisesta 
perinnöstään.   
 

Artikla II.10.  
ME USKOMME, että pakanauskovat, jotka tällä hetkellä muodostavat suuren enemmistön 
kristillisestä kirkosta, ovat osa yhtä ja samaa historiallisesti katkeamatonta uskovista 
koostuvaa yhteisöä maan päällä, jota Paavali kuvaa Jumalan oliivipuuksi (Roomalaiskirje 
11:13–24).  
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ME EMME USKO, että kristillinen usko on väistämättä ei-juutalaista, ja että Kristukseen 
uskovien pakanoiden ei siksi tarvitsisi olla solidaarisia uskoville juutalaisille tai että heidän 
pitäisi muotoilla uusi identiteettinsä Kristuksessa ilman viittausta juutalaisuuteen tai 
vastaanottamatta heprealaisia pyhiä kirjoituksia osana heille kuuluvaa Jumalalta tullutta 
ohjausta tai kieltäytyä näkemästä omia juuriaan juutalaisessa historiassa.  

Artikla II.11.  
ME USKOMME, että Messiaaseen uskovilla juutalaisilla on Jumalan edessä vapaus 
noudattaa tai olla noudattamatta sellaisia perinteisiä juutalaisia tapoja sekä seremonioita, 
jotka eivät ole ristiriidassa kristillisten pyhien kirjoitusten kanssa eivätkä estä yhteyttä 
toisten Kristuksen ruumiiseen kuuluvien jäsenten kanssa.  
ME EMME USKO, että kristittyjen juutalaisten puhuessa itsestään ”messiaanisina” tai 
”täyttymyksen” kokeneina juutalaisina, siihen sisältyisi mitään epäjohdonmukaista tai 
harhaanjohtavaa.  
 
 
 

III. JUMALAN SUUNNITELMA JUUTALAISELLE KANSALLE 

Artikla III.12. 
ME USKOMME, että juutalaisella kansalla on jatkuva osuus Jumalan suunnitelmassa.  
ME EMME USKO, että kristittyjen välinpitämättömyys juutalaisen kansan tulevaisuutta 
kohtaan voi milloinkaan olla oikeutettu.  
 

Artikla III.13. 
ME USKOMME, että ennen Kristuksen tulemista Israel nautti etuoikeutetusta 
liittosuhteesta Jumalan kanssa, jonka seurauksena Israel sai kokea kansallisen lunastuksen 
orjuudesta. Lisäksi he saivat Jumalalta lahjaksi lain ja teokraattisen kulttuurin, jonka 
puitteissa Jumala lupasi siunata uskollisia ja kuuliaisia. Jumala oli myös mahdollistanut 
sovituksen rikkomuksista.  
ME USKOMME, että tämän liittosuhteen puitteissa Jumalan katuvalle osoittama armo ja 
hyväksyntä säädettyjen uhrien kautta perustuivat Jeesuksen Kristuksen ennalta 
säädettyyn uhriin.  
ME EMME USKO, että liiton mukanaan tuoma etuoikeus milloinkaan voi tuoda pelastusta 
katumattomalle ja uskosta osattomalle.  
 

Artikla III.14.  
ME USKOMME, että suuri osa juutalaisuudesta sen monine ilmenemismuotoineen tämän 
päivän Israelissa ja diasporassa, edustaa ennemminkin poikkeamista aidosta heprealaisten 
pyhien kirjoitusten opetuksesta, kuin niistä löytyvien uskon, rakkauden ja toivon aitoa 
tulkintaa. 
ME EMME USKO, että moderni juutalaisuus, joka yksiselitteisesti kieltää Jeesuksen olevan 
messias ja jumalallinen persoona, sisältäisi todellisen tiedon Jumalan valmistamasta 
pelastuksesta.  
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Artikla III.15.  
ME USKOMME, että juutalaisen kansan raamatullisen toivon ydin on tämä: Jeesukseen 
uskomalla juutalaiset liitetään takaisin heille kuuluvalle paikalle oksina Jumalan 
oliivipuussa, josta heidät tällä hetkellä on taitettu pois.  
ME EMME USKO, että juutalaisten historiallinen asema Jumalan kansana tuo pelastuksen 
yhdellekään sellaiselle juutalaiselle, joka ei vastaanota sitä mitä Jeesus Kristus sanoi 
itsestään.  

 

Artikla III.16.  
ME USKOMME, että Raamattu lupaa suuren joukon juutalaisia kääntyvän Kristuksen 
puoleen Jumalan suvereenin armon vaikutuksesta.  
ME EMME USKO, että tämä tekee evankeliumin aktiivisen julistamisen juutalaisille 
tarpeettomaksi nyt ja kaikkina aikoina.  
 

Artikla III.17. 
ME USKOMME, että tunnustavien kristittyjen antisemitismi on aina ollut pahaa ja 
häpeällistä. Kirkko on menneisyydessä antanut paljon moitteen aihetta suvaitsemalla ja 
rohkaisemalla antisemitismiä, sekä hyväksymällä niin yksilöiden kuin valtioidenkin 
juutalaisvastaisia toimenpiteitä.  
ME EMME USKO, että menneisyyden virheet, joita juutalaisia loukanneiden 
pakanakristittyjen tulee pyytää anteeksi sekä Jumalalta että juutalaisyhteisöltä, 
vähentäisivät kristittyjen vastuuta evankelioida juutalaisia nyt ja tulevaisuudessa tai 
riistäisivät heiltä oikeuden siihen. 
 

Artikla III.18. 
ME USKOMME, että koko ihmiskunnan synnit olivat syynä Kristuksen ristinkuolemaan. 
ME EMME USKO, että on oikein pitää juutalaisia yksin vastuussa Jeesuksen kuolemasta.  
 
 
 

IV. EVANKELIOINTI JA JUUTALAISET 

Artikla IV.19. 
ME USKOMME, että kristittyjen tärkein velvollisuus kadotettua ihmiskuntaa kohtaan on 
kertoa ihmisille hyvä sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Tähän velvoittaa yhtäältä 
Messiaan käsky tehdä opetuslapsia ja toisaalta lähimmäisenrakkaus, joka velvoittaa 
vastaamaan lähimmäisen syvimpään tarpeeseen.  
ME EMME USKO, että mikään toinen, muihin suuntautuva todistamisen tai palvelemisen 
muoto voisi antaa kristityille tekosyyn olla johdattamatta juutalaisia uskomaan 
Jeesukseen.  
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Artikla IV.20.  
ME USKOMME, että kirkon velvollisuutena on välittää pelastava tieto Kristuksesta koko 
ihmiskunnalle. Tämä sisältää juutalaisten evankelioinnin aivan ensimmäisenä: ”Juutalaisille 
ensin” (Roomalaiskirje 1:16).  
ME EMME USKO, että pelkän molemminpuolisen ymmärryksen lisäämiseen tähtäävä 
vuoropuhelu riittää täyttämään tämän velvollisuuden.  
 

Artikla IV.21. 
ME USKOMME, että kirkko on historiallisesti ollut oikeassa kantaessaan huolta siitä, että 
juutalaisille osoitetaan tie uskoon Jeesukseen Kristukseen.  
ME EMME USKO todeksi sitä laajalle levinnyttä ajatusta, että juutalaisten evankeliointi on 
tarpeetonta, koska heillä on liitto Jumalan kanssa Aabrahamin ja Mooseksen kautta, ja 
ovat siksi pelastettuja, vaikka torjuvatkin Jeesuksen Kristuksen Herrana ja Pelastajana.  
 

Artikla IV.22.  
ME USKOMME, että kaikkien niiden pyrkimysten, joilla halutaan vakuuttaa muille 
kristityksi tulemisen tärkeyttä, tulisi ilmaista rakkautta heille kunnioittamalla heidän 
arvokkuuttaan ja koskemattomuuttaan, mukaan lukien vanhempien velvollisuus suhteessa 
lapsiinsa.  
ME EMME USKO proselytismiin, joka perustuu painostamiseen ja harhaanjohtamiseen, ja 
kohtelee toisia siten epäkunnioittavasti. Sellainen toiminta ei missään olosuhteissa ole 
oikein.  
 

Artikla IV.23.  
ME USKOMME, että on epäkristillistä, rakkaudetonta ja syrjivää jättää mitään 
ihmiskunnan osaa evankeliumin julistuksen ulkopuolelle. Antisemitismiä on sekin, jos 
juutalaiset jätetään evankeliumin julistuksen ulkopuolelle, jolloin tältä yhdeltä yhteisöltä 
riistetään oikeus kuulla evankeliumi.  
ME EMME USKO, että meillä on oikeus odottaa kenenkään pelastuvan ilman uskoa 
Jeesukseen Kristukseen.  
 

Artikla IV.24.  
ME USKOMME, että käytännön syistä johtuen on perusteltua olla olemassa erillisiä 
kirkollisia organisaatioita juutalaisten evankelioimiseksi, samoin kuin minkä tahansa muun 
ihmisryhmän evankelioimiseksi. Tällainen asiaankuuluva järjestely mahdollistaa sen, että 
kirkko voi täyttää kutsumuksensa viedä evankeliumi kaikille ihmisille.  
ME EMME USKO, että ihmisen syvin hengellinen tarve olisi ihmisryhmästä riippuen 
toisenlainen, niin että juutalaisten voitaisiin ajatella tarvitsevan Kristusta enemmän tai 
vähemmän kuin muut.  
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V. JUUTALAISKRISTILLISET SUHTEET 

Artikla V.25. 
ME USKOMME, että on kristillisen rakkauden mukaista rohkaista vuoropuhelua toisten 
uskontojen kanssa, ja pyrkiä siten hälventämään tietämättömyyteen perustuvia 
ennakkoluuloja, sekä etsiä näin yhteistä maaperää ja jakaa yhteisiä huolenaiheita.  
ME EMME USKO, että dialogi, joka vain selvittää kristillistä uskoa pyrkimättä 
vakuuttamaan keskustelukumppaneita myös sen sisällön totuudellisuudesta ja väittämistä, 
ilmaisee riittävällä tavalla kristillistä rakkautta.  
 

Artikla V.26.  
ME USKOMME, että on hyvää ja oikein, että kristityt ja ei-kristityt juutalaiset pyrkivät 
yhdessä todistamaan ja toimimaan sosiaalisesti, taistellen ilmaisun- ja uskonnonvapauden, 
yksilön arvon ja Jumalan lain moraalisten vaatimusten puolesta.  
ME EMME USKO, että tällä tavoin määritelty yhteistyö mitenkään kaventaa kummallekaan 
yhteisölle ominaisia näkemyksiä tai millään tavoin rajoittaa kristittyjen pyrkimystä 
evankelioida juutalaisia yhteistyökumppaneita.  
 

Artikla V.27.  
ME USKOMME juutalaisten oikeuteen omaan kotimaahansa, turvallisiin rajoihin ja 
oikeudenmukaiseen rauhaan. Me tuemme näitä pyrkimyksiä.  
ME EMME USKO, että mikään raamatullinen yhteys juutalaisen kansan ja Israelin maan 
välillä oikeuttaa toimiin, jotka ovat ristiriidassa Raamatun etiikan kanssa ja johtavat 
toisten ihmisryhmien tai yksilöiden sortamiseen.  
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SPONSOR:  
WORLD EVANGELICAL FELLOWSHIP 
INTERNATIONAL HEADQUARTERS 
1, Sophia Road # 07-09 
Peace Centre 
Singapore 0922 
MALAYSIA 
 
WEF North America Headquarters 
P.O.Box WEF 
Wheaton, IL 60189 
USA 
 
Tämä julkilausuma laadittiin ja hyväksyttiin 29. huhtikuuta 1989 kaikkien Evankeliumi ja 
juutalainen kansa -konsultaatiossa läsnä olleiden kesken usean päivän mittaisen 
intensiivisen keskustelun ja rukouksen tuloksena. Kaikki osallistujat yhdessä rohkaisevat 
kirkkoja rukoillen tutustumaan tähän dokumenttiin ja toimimaan siinä mainittujen erittäin 
tärkeiden kristillistä evankeliumia ja juutalaisia koskevien asioiden pohjalta.  
 
Tri Vernon Grounds (puheenjohtaja) USA; Tri Tokunboh Adeyemo, KENIA; Tri Henri 
Blocher, RANSKA; Tri Tormod Engelsviken, NORJA; Tri Arthur Glasser, USA; Tri 
Robert Godfrey, USA; rouva Gretchen Gaebelein Hull, USA; Tri Kenneth Kantzer, USA; 
pastori Ole Chr. Kvarme, NORJA; Tri David Lim, FILIPPIINIT; Pastori Murdo MacLeod, 
ENGLANTI; Tri J. I. Packer, KANADA; Tri Bong Ro, ETELÄ-KOREA; Tri Sunand 
Sumithra, INTIA; Tri David Wells, USA; Tuvya Zaretsky, USA.  
 
Alkuperäisdokumentti: The Willowbank Declaration www.lcje.net/willowbank.html 
Suom. käännös: JUST, Juutalaisevankelioimisen työryhmä, 2008 
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