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Israel Harel, Messiaanisen seurakunnan johtaja Israelissa

KRISTITYT KONTRA MESSIAANISET JUUTALAISET
Kooste: TV7: Kuningaskunnan tuuli (osa 17); Jyrki ja Mia Valkeakari
Väliotsikot ja tehosteet: Väinö Hotin
-----------------------Erilaista messiaanisuutta
Tänään messiaanisessa juutalaisuudessa ovat vastakkain: amerikkalainen ja israelilainen. ”Kun
kuulen, mitä Amerikassa opetetaan, saan kylmiä väreitä. Mistä he oikein keksivät kaiken
epäraamatullisen opetuksen?”
Juutalaisuus – varottava oja
”Israel Harel on huolissaan siitä, että osa kreikkalais-roomalais pakanuudesta vapautumaan
pyrkivistä kristityistä näyttää olevan kaatumassa suoraan toiseen ojaan eli juutalaisuuteen” (Mia
Valkeakari).
Tänään osa kristityistä näyttää olevan kaatumassa toiseen ojaan eli juutalaisuuteen. Kristityt
luulevat, että juutalaisuus on oikea suunta.
Rabbiinien tulkintoja?
Kristityt eivät voi perustaa kristillistä elämäänsä rabbien opetuksille ja juutalaiselle perimätiedolle.
Rabbit ovat ilmoittaneet olevansa Jumalan auktoriteetin yläpuolella. Se löytyy Talmudista. Tarinan
mukaan rabbit keskustelevat asiasta Jumalan kanssa. Jumala myöntää, että rabbit ovat etevämpiä
kuin hän. Kristityt luulevat, että juutalaisuus on oikea suunta. Tämän päivän juutalaisuus on
kuitenkin kaukana Raamatusta. Se ei perustu Raamattuun, vaan rabbien tulkintoihin. Rabbit ovat
muuttaneet Raamattua. Näin ihmiset eivät näe totuutta. Aiheesta liikkuu paljon väärää tietoa.
Ihmiset alkavat etsiä vanhurskautta lakeja noudattamalla sen sijaan, että he luottaisivat
Jeesukseen, joka täytti koko lain...
Me sanomme, että Messias on jo tullut. Emme tule vanhurskaiksi lakeja noudattamalla, vaan
olemalla henkilökohtaisessa suhteessa Israelin Messiaaseen.
Tooran ongelmallisuus
Hebrealaiskirje opettaa, että uuden pappeuden myötä toora muuttui.
Toora-sanan käyttäminen on ongelmallista. Juutalaisille toora voi tarkoittaa:
- rabbien opetuksia, jotka eivät ole raamatullisia
- tai viittä Mooseksen kirjaa
- tai koko Raamattua
Jos sanot noudattavasi Tooraa, mitä sillä tarkoitat?
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Muuttuvat liitot
Vain Jumalan ja ihmisen välejä säätelevät lait pysyvät liitosta liittoon. Meidän kaikkien on paras
rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestämme...
Jokaisessa liitossa on eri lait. Toora siis on muuttunut ja me elämme Uuden liiton lakien aikaa, emmekä aikaisempien liittojen lakien aikaa...
Jumala pyytää meitä siirtymään uuden liiton täyteyteen.
Uusi liitto ei ollut Jeesuksen keksintö:
”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa
uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä
tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet”
(Jer.31:31,32).
Jae 33:” Minä panen lakini heidän sisimpäänsä.”
Hes.36:26 puhuu siitä, kun Jumala poistaa kivisydämemme ja antaa meille lihasydämen:
”Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä
poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen” (Hes.36:26).
Hän antaa meille Henkensä ja auttaa meitä kulkemaan hänen tahdossaan.
Uusi liitto vanhan tilalle
Pyhä Henki auttaa noudattamaan uuden liiton lakia. Hebrealaiskirjeen mukaan uusi liitto on
parempi kuin vanha ja se korvaa uuden:
”Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä
vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään” (Hebr.8:13).
Mikä sitten saa ihmiset kaipaamaan ulkoisia sääntöjä? (Mia Valkeakari)
Ihmiset kaipaavat helposti ymmärrettäviä sääntöjä ja - käyttäytymiskaavoja. Käyttäytymiskaavat
antavat turvallisuudentunteen. Jumala kuitenkin haluaa, että haemme turvaa suhteestamme
Häneen...
”sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi” (2. Kor.3:6).
Juutalaisten juhlien tarkoitus
Jos uskot, että lakeja pitämällä pääset lähemmäksi Jumalaa, toivotan onnea yrityksellesi.
Raamatun mukaan se ei kuitenkaan onnistu.
On hienoa, että kristityt etsivät juutalaisia juuriaan ja haluavat siirtyä Rooman öljypuusta Israelin
öljypuuhun. Juutalaiset juhlat ovat hieno asia, mutta ne eivät ole itsetarkoitus. Niiden tarkoitus on
vahvistaa yhteyttämme Jeesukseen.
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Molemmilla oma (yhtävertainen) traditio
Kristityt ovat siirtymässä kristillisen tradition piiristä rabbiinisen tradition piiriin. He etsivät
väärästä paikasta.
Oma pelastuskokemus
Tajusin, tiesin Jumalasta paljon, mutta en tuntenut Häntä...Kun olin hukkumaisillani, lääkärit
antoivat minulle neuvoja, mutta Jeesus hyppäsi veteen ja veti minut kuiville.
Uusi liitto = suhde Jumalan kanssa
”Uusi liitto ei ole kokoelma sääntöjä, vaan suhde Jumalan kanssa” (Mia Valkeakari).
Jumala ei tahdo, että näytämme hengellisyytemme määrätyin menoin. Hän haluaa olla yksin
meidän kanssamme kaikkein pyhimmässä. Meidän ei tarvitse tehdä mitään tämän eteen. Meidän
tarvitsee vain hyväksyä, mitä Jumala on jo tehnyt. Ja astua Israelin Jumalan läsnäoloon
Juutalaisen Messiaan kautta...
Kumpikin pysyköön omassa kastissaan!
Jeesus sanoo, että ei-juutalaisten tulisi pysyä ei-juutalaisina. Juutalaisten tulisi pysyä juutalaisina.
Hän ei halua, että ei-juutalaisista tulee juutalaisia. Hän haluaa, että tulemme tuntemaan Hänet
henkilökohtaisesti. Se on evankeliumin sanoma.
Risto Santala (1929-2012)
”Kun hän palasi kristinuskon juurille, hän ei palannut Mooseksen lakiin, vaan juutalaisten
Messiaan luo” (Mia Valkeakari).
Jeesus riittää
Jeesus riittää. Hän on Jumala. Hän tuli tuomaan meille elämän ja yltäkylläisyyden. Jos elämäsi ei
ole täynnä iloa ja rauhaa, elämästäsi puuttuu Jeesus.
Mitä sapatti on?
Kun hebrealaiskirjeessä puhutaan sapatista, sillä tarkoitetaan paikkaa, jossa meidän on elettävä
koko elämämme. Sapatti muistuttaa meille, ettemme voi ansaita Jumalan lahjaa. Voimme vain
ottaa sen vastaan. Ensimmäinen päivä, jonka ihminen vietti maan päällä, oli sapatti. Kun ihminen
luotiin, hänen piti heti alkaa levätä. Hänen täytyi ensin oppia lepäämään ennen kuin hän pystyi
tekemään jotain Jumalalle.
Kristinuskon todelliset juuret (Mia Valkeakari)
Kristinuskon todelliset juuret eivät siis ole juutalaisuudessa tai Mooseksen laissa, vaan kristinuskon
todellinen juuri on Messias, joka on ilmoitettu juutalaisissa Vanhan testamentin kirjoituksissa.
Juurille paluussa on siis kysymys paluusta tämän Jeesus-Messiaan luo ja astumisesta Hänen
kauttaan sisään koko uuden liiton rikkauteen.
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HATIKKAVA (TOIVO)
1. KUN ISRAELIN LAPSET YÖSSÄ KYYNELTEN, AAMUA KOHDEN SILMÄN
NOSTAVAT. JA POLTTAVINA KAIPUU RINNAN TUSKAISEN SIIONIN
VUOREN NÄHDÄ SOISIVAT.
Kerto: AH, TAAS TULTA SYTTYY SYDÄMIIN, KUN TÄÄ TOIVO
MIELEN KIRKASTAA. :,: DAAVIDIN PYHÄÄN KOTIKAUPUNKIIN
VIEL` ETTÄ RIEMUIN SAAMME VAELTAA:,:
2. KUN IKIMUURIT, TORNIT, PORTIT KERTOVAT MUINAISTEN AIKAIN
SANKARKUNNIAA. KUN ITKUMUURIN LUONA MIELET HURSKAHAT,
TEMPPELIN KAIPUU KYYNELEIHIN SAA.
3. VUOSSATAIN TAKAA KUULUU ÄÄNI PROFEETAN, ISIEN MAAHAN
TULKAA RIENTÄEN. EI JUUDAN HEIMON TOIVO SAMMU AINIAAN
YKSKÄÄN, KUN SYKKÄÄ VIELÄ SYDÄN SEN.

