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MESSIAANINEN JUUTALAISUUS

Väinö Hotti

1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2)
Tehosteet: Väinö Hotti
Ensimmäisellä vuosisadalla syntyi ei-juutalainen kristillisyys. Juutalaisen identiteetti ei sopinut
yhteen kristillisyyden kanssa. Se, mikä oli alkanut juutalais-messiaanisena, heikkeni.
Kehittyi sadassa vuodessa uskonnolliseksi liikkeeksi, joka kieltää alkuperänsä kaikessa
olennaisessa. Se oli ehkä radikaalisti ja vähän liioitellen sanottu.
Liike, joka oli alun perin juutalainen, kehittyi jo apostolien jälkeisen sukupolven aikana
uskonnoksi, joka ei sopinut enää lainkaan juutalaiseen identiteettiin.
Näin ei ollut alussa: ”Ja he olivat alati pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa” (Luuk.24:53). Opetuslapset
eivät rakentaneet kirkkoa eivätkä aloittaneet uutta uskontoa. Heidän mielestään temppelin
menot eivät olleet vanhentuneet.
42. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja
rukouksissa.
43. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta.
44. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä,
45. ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.
46. Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat
ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
47. kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä
niitä, jotka saivat pelastuksen” (Apt.2:42-47).
Apt.3 kerrotaan, että opl. osallistuivat temppelin rukoushetkiin:
1. Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön yhdeksännellä hetkellä, rukoushetkellä.
2. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta ja jonka he joka
päivä panivat pyhäkön niin kutsutun Kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä.
3. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua”
(Apt.3:1-3).
Alkuseurakunnan jumalanpalveluspaikkana oli temppeli. Pietari ja Johannes osallistuivat
temppelissä juutalaisten rukoushetkeen.
Apostolinen uskonto oli täysin juutalainen ilmiö (olivat kaiken kansan suosiossa = juutalaisten).
Uskovat kävivät temppelissä ja muut juutalaiset pitivät heistä. Nekin, jotka eivät uskoneet, pitivät
liikettä hyvänä.
Alkukristillisyys oli eräs juutalaisuuden suuntaus.
Näin toimi Jerusalemin alkuseurakunta. Helluntaina 3000 ihmistä oli tullut Jerusalemiin viettämään
juhlaa Mooseksen opetuksen mukaan.
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”Sen kuultuaan he ylistivät Jumalaa ja sanoivat Paavalille: "Sinä näet, veli, kuinka monta tuhatta
juutalaista on tullut uskoon, ja he ovat kaikki lainkiivailijoita” (Apt.21:20).
Me olemme oppineet jo äidinmaidossa, että Jeesus tuli poistamaan lain. ilmeisesti asia ei
kuitenkaan ollut niin, koska Jeesuksen itsensä opettamat apostolit noudattivat lakia. Se ei ehkä
tule mieleen, kun puhutaan Apostolien tekojen kristillisyyteen palaamisesta tai alkuseurakunnan
mallista. Kaikki elivät silloin tarkasti lain mukaan.
Kirkossa lakattiin vähitellen noudattamasta lakia kun Mooseksesta luovuttiin.
Asia liittyy lupaukseen Eliaan tulosta. Luetaan Malakiasta lupausta edeltävä jae, Mal.4:4:
4. Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia
varten käskyiksi ja oikeuksiksi.
5. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä.
6. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä
puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi . (Mal.4:4-6).
Tässä puhutaan sekä Mooseksesta että Eliasta. He olivat molemmat Jeesuksen seurassa
ilmestysvuorella. Elian ja Mooseksen välillä ei ole ristiriitaa. Nämä ovat VT:n viimeisiä jakeita
ennen UT:n alkua. Eikö Jumalan olisi pitänyt kehottaa unohtamaan Mooses, koska oli tulossa
jotain uutta, joka ei liittynyt Moosekseen?
Sen sijaan Malakiassa lukee: ”Muistakaa ---Mooseksen laki.” Ja alkuseurakunta muisti
Mooseksen lain! He olivat kaikki ”lainkiivailijoita”. Nykykristittyjen mielestä se on varmasti
mullistavaa. Silti se kuuluu ”pyhille annettuun uskoon”:
”Rakkaani! Kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli
minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan
on pyhille annettu” (Juud.3).
Aihe on hyvin kiistanalainen. Pohdimme kysymystä tässä Alef-kurssissa.
Katsotaan Matteuksen lukua 5. Sieltä löytyy Vuorisaarna, ehkä koko historian tärkein saarna, jonka
Jeesus piti opetuslapsilleen. Autuaaksijulistuksen jälkeen jakeessa 17 lukee:
17. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut
kumoamaan, vaan täyttämään.
18. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään
kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.
19. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä,
se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin
opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
20. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden
ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. (Matt.5:17-20).
Laista ei katoa pieninkään piirto ennenkuin taivas ja maa katoavat. Näin Jeesus opetti seuraajiaan.
Tämä usko asetetaan ennalleen ennenkuin Jeesus palaa!
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Joidenkin mielestä Apostolien tekojen aikaan ei voida palata. Kelloa ei voi kääntää taaksepäin.
Mutta Jeesus itse sanoo, että näin täytyy tapahtua. Elian täytyy ensin tulla ja asettaa kaikki
kohdalleen, koska Jeesus haluaa meidän olevan valmiita, kun hän palaa.
Hän ei halua omiensa keskuuteen uutta uskontoa. Hän haluaa, että meillä on sama usko, jonka
hän antoi pyhille eläessään maan päällä.
Toivottavasti kiinnostut tutkimaan uskomme juutalaisia juuria.

2. Jacques B. Doukhan: KAKSI TODISTAJAA (TV7)
Allaolevassa tekstissä kursivoidut ovat ko. kirjasta. Tehosteet: Väinö Hotti
”´Kristillinen` uskonto ei ollut heille (mm.Paavalille) mikään uusi uskonto, ei edes ´yksi
juutalaisuuden muoto`; se oli juutalaisuutta sanan varsinaisessa merkityksessä. Itse asiassa koska
he olivat juutalaisia, he omaksuivat ´kristillisen uskon`, jonka he tunsivat perusolemukseltaan
juutalaiseksi uskoksi” (18).
”Molempia todistajia tarvitaan, Israelia ja seurakuntaa – ei vain siksi, että ne vahvistavat toinen
toisensa totuuden, vaan myös siksi, että kumpikin tuo mukanaan totuuden, ulottuvuuden, jonka
toinen on jättänyt ottamatta huomioon tai yksinkertaisesti hylännyt. Ne tarvitsevat toinen toistaan,
ne ovat toisiaan täydentäviä” (84).
”Kun nämä kaksi todistajaa, Israel Zangwillin ´kaksi juutalaista`, kuuntelevat toinen toistaan
saman Jumalan äänenä – silloin lopultakin Jumalan ääni tulee kuulluksi” (s.85).
”Olivatko Jeesus ja Mooses todella yhteen sovittamattomat” (s.XI). ”Israel ja seurakunta
todistavat saman Jumalan puolesta, keskinäisistä jännitteistään huolimatta” (takakansi).
”Kirjan esittämät asiat olivat niin ”radikaaleja”, ettei tiedossani ollut mitään kristillistä
kustantajaa, jolle rohkenisin ehdottaa kirjan kääntämistä ja kustantamista” (s.VII).
Doukhan myöntää Paavalin erikoisaseman kristillisessä teologiassa: ”Paavalin (ensimmäisen
´kristillisen` teologin) ja lopulta koko Uuden testamentin opetus oli pohjimmiltaan juutalaista”
(emt. s.12).
Tämä väite Paavalin teologian sisällöstä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Paavali ei hehkuttanut
juutalaisuuden puolesta. Hän luki sen (monen muun asian mukana) roskaksi, tappioksi – jopa
”sonnaksi”, Fil.3:7-8. Mikä oli Paavalin suhde aikansa juutalaisuuteen, se tulee mielestäni riittävän
selkeästi esille lukuisista Apostolien tekojen kohdista. Kääntymyksensä jälkeen Paavalista tuli oitis
juutalaisten verivihollinen. Paavali ja juutalaiset eivät lainkaan sopineet yhteen – he olivat kuin tuli ja
vesi. Paavali ei tosiaan ollut juutalainen teologi, vaan kristillinen teologi! Jos hänen teologiansa
olisi edustanut juutalaista oppia, hänet olisi hyväksytty juutalaisten piireissä – nyt häntä
vainottiin kuolemaan saakka!
Doukhan näkee syyn välirikkoon kristityissä. ”Aluksi tämä hylkääminen oli luonteeltaan vain
teologinen. Se muodostui käsityksistä, jotka ilmaisivat kristinuskon uuden sanoman paremmuutta
vanhaan juutalaiseen uskoon verrattuna” (34).
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Näinhän Hebrealaiskirje kiistatta opettaa: ”Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen
liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään”
(Hebr.8:13).

Edvin Wirén Hebrealaiskirjeestä
J a k o. 1) Uuden liiton suhde Vanhaan liittoon (1:1-10:18). Kristus on suurempi enkeleitä,
vanhan liiton taivaallisia palvelijoita (1-2), suurempi Moosesta, vanhan liiton välittäjää ja
profeetallista johtajaa (3:1-6), suurempi Joosuaa, valtiollista johtajaa, joka johti kansan lepoon
(4:8-10), suurempi Aaronia, papillista johtajaa (4:14-7:28), suurempi vanhanliiton
jumalanpalvelusmenoa (8:1-10:18), ts. itse liittoa (8), tabernaakkelia, vanhan liiton
ilmestysmajaa (9) ja pelastusta välittävää uhria (10)”...
”kirjeen kirjoittaja todistaa, kuinka Kristus, ´Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa
kuva`(1:3), on paljoa suurempi kuin kaikki se suuri ja ihana, mikä sisältyy vanhaan liittoon. Hän
on siten suurempi kuin kaikki vanhatestamentilliset henkilöt ja henkilöryhmät ja myös kaikki
säädökset, suurempi kuin kaikki enkelit, suurempi kuin Mooses ja Joosua, vanhan liton
ylimmäinen pappi ja koko leeviläinen pappeus, niin, hän on ´ylimmäinen pappi Melkisedekin
järjestyksen mukaan` yhdistäen omaan persoonaansa sekä kuninkaan että papin arvon
(4:147:28). Vanhan liiton epätäydellisiä uhreja täytyi lakkaamatta toistaa. Kristuksen
täydellinen uhri tapahtui kerta kaikkiaan kaikkien puolesta ja toi iankaikkisen lunastuksen
(10:10,14). Kun vanhan liiton papit uhrasivat maallisessa pyhäkössä, on Kristus mennyt uuden
liiton välittäjänä itse taivaaseen, missä hän alati istuu Isän oikealla puolella. Kirjeen kirjoittaja
kehottaa siis hartaasti lukijoitaan pysymään Kristuksessa, vaikka se veisikin eroon entisestä”
(Edvin Wirén, Kun hän avasi kirjan, ss.392s.)
”Mikä tahansa itseisarvo totuudella saattoikaan olla, juutalainen ei voinut hyväksyä sitä, ellei se
täyttänyt ikivanhaa mittaa: ´Pysykää laissa (toora) ja todistuksessa!` Elleivät he näin sano, ei heillä
aamunkoittoa ole” (Jes.8:20) (35).
”Totuus Messiaasta ei ole riittävä. Kuinka suuri, kaunis ja oikea tämä totuus saattaakin olla, jos se
sattuu olemaan ristiriidassa Tooran kanssa, tuon ylhäältä Mooseksen kautta Israelille annetun
ilmoituksen kanssa, silloin tätä totuutta ei pidetä Israelin Jumalalta tulleena” (66).
”Auschwitzin jälkeen, kristillinen maailma on se, joka on kääntymisen tarpeessa” (71).
Tässä Doukhan unohtaa aivan tyystin Israelin osallisuuden kärsimyksiinsä ja myös Israelin
paatumustilan.
Doukhan väittää, että keskitysleirit puhuvat kristittyjä vastaan. Yhtä hyvin voidaan sanoa, että ne
voimakkaasti saarnaavat Israelin syyllisyydestä ja nimenomaan siitä, että koko kansa oli Jeesuksen
surmaamisen takana:
”Ja kun Pilatus näki, ettei mikään auttanut, vaan että meteli yhä yltyi, otti hän vettä ja pesi kätensä
kansan nähden ja sanoi: "Viaton olen minä tämän miehen vereen. Katsokaa itse eteenne." Niin
kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme
päälle" (Matt.27:24-25).
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”Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä
tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes
pakanain täysi luku on sisälle tullut” (Room.11:25).
”Tärkein syy siihen, että holokausti tapahtui, on se, että seurakunta oli unohtanut juutalaiset
juurensa” (45).
”niin kauan kuin kristityt kieltäytyvät tunnustamasta juutalaisia juuriaan eivätkä muista, ettet sinä
´kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua` (Room.11:18); niin kauan kuin kristityt eivät ota
huomioon juutalaisten todistusta ja heidän pyhää perintöään, apostoli Paavalin mukaan lapseksi
ottoa, kirkkautta, liittoja, lain antamista, jumalanpalvelusta ja lupauksia, eivätkä sitä, että heistä on
myös ´isät `ja …Kristus lihan puolesta` (Room.9:4-5) – niin kauan kuin he tekevät kaiken tämän,
kristityt tosiasiassa kieltävät oman olemassaolonsa kristittyinä, sillä kristinusko on ytimeltään
juutalainen, muutoin se ei ole lainkaan kristinuskoa” (60).
”Vasta sitten kun kristityt ryhtyvät tekemään aitoa parannusta (teshuvah), palaavat juutalaisille
juurilleen, alkuperäisille juurilleen…eivätkä yritä vieraannuttaa heitä palvelemaan Jumalaa,
ajattelemaan ja käyttäytymään kuten kristityillä on tapana, vaan sen sijaan oppivat heiltä
rikastuttaakseen omaa kristillistä kokemustaan ja kerratakseen juutalaisia juuriaan; vasta sitten
kun seurakunta on kyllin rohkea ja nöyrä tullakseen uudelleen oksastettavaksi muinaiseen
oliivipuuhun – vasta silloin juutalaiset tulevat harkitsemaan kristinuskoa uudelleen – ja
kunnioittamaan sitä” (69).
”juutalaisten käännyttäminen edellyttää, vieläpä vaatii, heidän juutalaisen identiteettinsä
hylkäämistä” (65).
”Juutalaiset hylkäsivät kristillisen sanoman, koska se edellytti heidän oman hengellisen perintönsä
hylkäämistä” (68).
Evankeliumi ei kumartele identiteettien eikä hengellisten perintöjen (isien perinnäissääntöjen) edessä.
Evankeliumin julistajan ei tule hairahtua väärään hienotunteisuuteen ja ihmisten mielistelyyn.
Korvasyyhyyn puhuminen ei sovi Herran palvelijalle.

”Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä
vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Sillä minä teen teille tiettäväksi,
veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista; enkä minä olekaan sitä
ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut”
(Gal.1:10-12).
”Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien
ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus” (Apt.17:20).
”Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat
tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen
Jeesuksen” (Apt.3:19,20).
”Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva
kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille
kansoille, alkaen Jerusalemista” (Luuk.24:46,47).
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3. KEIJO LINDEMAN: 9.SEURAKUNNAN
ENNALLEENASETTAMINEN (TV7)
Tehosteet: Väinö Hotti
Vanhassa liitossa oli seurakunta; uuden liiton seurakunta on sen jatkumo.

”Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt,
tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte." Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä
ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?" Niin
Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen
nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan” (Apt.2:36-38).
”Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja
rukouksissa” (Apt.2:42).
”Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, ja
halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta
kasvaisitte pelastukseen, jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä". (1. Piet.2:1-3).
Sanan väärentämätöntä maitoa saamme Jerusalem: äidin rinnoista, kuten Jesaja sanoo:
”Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja riemuitkaa hänestä kaikki, jotka häntä rakastatte; iloitsemalla
iloitkaa hänen kanssaan, te, jotka olette hänen tähtensä surreet, että imisitte ja tulisitte ravituiksi
hänen lohdutuksensa rinnoista, että joisitte ja virkistyisitte hänen kunniansa runsaudesta. Sillä
näin sanoo Herra: Minä ohjaan hänen tykönsä rauhan niinkuin virran ja kansojen kunnian niinkuin
tulvajoen. Ja te saatte imeä, kainalossa teitä kannetaan, ja polvilla pitäen teitä hyväillään. Niinkuin
äiti lohduttaa lastansa, niin minä lohdutan teitä, ja Jerusalemissa te saatte lohdutuksen”
(Jes.66:10-13).
”Meidän tulisikin ottaa Jumalan sanan opetuksemme ja tulkintamme Messiaanisilta Israelin
uskovilta, sillä heille Jumalan sana on uskottu kuten Ps.147 ja Room.3:1,2 sanovat.
”Hän ilmoittaa sanansa Jaakobille, käskynsä ja oikeutensa Israelille. Niin hän ei ole tehnyt
yhdellekään pakanakansalle, ja hänen oikeuksiansa ne eivät tunne. Halleluja!” (Ps.147:19,20).
”Mitä etuuksia on siis juutalaisilla, tai mitä hyötyä ympärileikkauksesta? Paljonkin, kaikin tavoin;
ennen kaikkea se, että heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut” (Room.3:1,2).
”Seurakunnan tulee palata kristinuskon israelilaisille juurille – armon pohjalta.
”Jos perustamme opetuksemme ja tulkintamme kristinuskon israelilaisista juurista irtautuneiden
teologien varaan, joudumme helposti Raamatun kirjoitusten vastaisille harhapoluille.
Ei siis kysellä teologisia neuvoja Roomasta tai Konstanttinopolista tai Helsingin liberaaliteologisesta
tiedekunnasta, vaan Jerusalemista.”...
”Apostolinen alkuseurakunta vietti sapattia lepopäivänä, kuten Apt.17 ja 18 osoittavat:
6

7

”Ja he matkustivat Amfipolin ja Apollonian kautta ja tulivat Tessalonikaan, jossa oli juutalaisten
synagooga. Ja tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luoksensa ja keskusteli kolmena
sapattina heidän kanssansa, lähtien kirjoituksista” (Apt.17:1,2).
”Ja hän keskusteli synagoogassa jokaisena sapattina ja sai sekä juutalaisia että kreikkalaisia
uskomaan” (Apt.18:4).
”Nämä esimerkit osoittavat, että alkuseurakunta vietti sapattia normaalisti lepopäivänä myös
Kreikan alueella Tessalonikassa ja Korintossa. Sunnuntaita ei löydy Raamatusta. Se on
Konstantinuksen luomus vuodelta 321, kuten jo aikaisemmin olemme todenneet.”
”Totesimme jo Herran juhlien yhteydessä, että alkuseurakunta vietti 3. Moos.23 juhlaluvun
mukaisesti Herran alkuperäisiä juhlia Messiaan kunniaksi uuden liiton armon ja vapauden
pohjalta.”
”Tässä vielä lyhyt yhteenveto kertaukseksi: Pääsiäistä ja happamattoman leivän juhlaa vietettiin
nisankuun 14. päivästä alkaen, kuten Apt. kertoo”:
”mutta me purjehdimme happamattoman leivän juhlan jälkeen Filippistä ja tulimme viidentenä
päivänä heidän luoksensa Trooaaseen ja viivyimme siellä seitsemän päivää” (Apt.20:6).
”Paavali jopa kehottaa Kreikan alueella olevaa Korinton seurakuntaa viettämään pääsiäistä ja
happamattoman leivän juhlaa, kuten 1. Kor.5:6-8 kertovat:

”Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan? Peratkaa
pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin happamattomat; sillä onhan
meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa
hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden
happamattomuudessa.”
”Seurakunta vietti viikkojuhlaa eli helluntaita kuten Apt. 12 ja Apt. 20:16 kertovat.
”Sillä Paavali oli päättänyt purjehtia Efeson ohitse, ettei häneltä kuluisi aikaa Aasiassa; sillä hän
kiiruhti joutuakseen, jos suinkin mahdollista, helluntaiksi Jerusalemiin” (Apt.20:16).
”Apt. mainitsee paastonajan eli jon kippurin, suuren sovintopäivän paaston Paavalin merimatkan
yhteydessä, Apt:27:9.
”Mutta kun paljon aikaa oli kulunut ja purjehtiminen jo oli vaarallista, sillä paastonaikakin oli jo
ohi, varoitti Paavali heitä”
”Myös Sukkot eli lehtimajanjuhla löytyy Uuden testamentin sivuilta, Joh.7.
”Ja juutalaisten juhla, lehtimajanjuhla, oli lähellä” (Joh.7:2).
”Jopa Mooseksen ajan jälkeinen Hanukka-juhla eli temppelin vihkimisen muistojuhla löytyy
Joh.10:22,23, kun Jeesus käyskenteli Salomon pylväskäytävässä.
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”Sitten oli temppelin vihkimisen muistojuhla Jerusalemissa, ja oli talvi. Ja Jeesus käyskeli
pyhäkössä, Salomon pylväskäytävässä” (Joh.10:22,23).
”Joulua, juhannusta, loppiaista ja muita kristillisyyden juhlia ei ole Raamatussa.”
”Siihen aikaan oli vain Vanha Testamentti. Ja se oli hyvin arvokas. Vain harvalla oli vara ostaa VT:n
käsinkirjoitettuja kirjakääröjä, mutta synagoogissa oli yhteiset kirjakääröt. Sen tähden tätä
päätöstä koskevassa tekstissä onkin heti perään sitä selittävä jae:
”Sentähden minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan
puoleen, vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja
haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta. Sillä Mooseksella on ammoisista ajoista
asti joka kaupungissa julistajansa; luetaanhan häntä synagoogissa jokaisena sapattina”
(Apt.15:21).
”Tämä merkitsee sitä, että muiden kansojen uskovien tuli noudattaa heti näitä Nooalaisia
peruskäskyjä ja sitten oppia koko Jumalan tahto käymällä sapattina synagoogissa kuuntelemassa
Tooran ja profeettojen opetusta.”
”Uskoontulleet juutalaiset noudattivat edelleen ympärileikkausta ja Tooran käskyjä – olivat jopa
Tooran kiivailijoita.”
”Sen kuultuaan he ylistivät Jumalaa ja sanoivat Paavalille: "Sinä näet, veli, kuinka monta tuhatta
juutalaista on tullut uskoon, ja he ovat kaikki lainkiivailijoita” (Apt.21:20).
”Sekä juutalaiset että muiden kansojen ihmiset pelastuvat uskon kautta Jeshuaan. Juutalaisille
uskoville kuuluvat edelleen ympärileikkaus, Tooran noudattaminen, sapattijuhlat ja muut Israelia
koskevat säädökset uuden liiton armon pohjalta.”
”Paavalin tekstistä käy myös ilmi, että muiden kansojen uskovien ei tule ympärileikkauttaa itseään
eikä kääntyä rabbiinistiseen juutalaisuuteen. Heille riittää sydämen ympärileikkaus Pyhässä
Hengessä, jonka merkkinä on kuuliaisuus niille Jumalan käskyille, jotka häntä koskevat armon
pohjalta, kuten Paavali opettaa Room.2.”
”Myös muiden kansojen uskovat voivat noudattaa israelilaisia perinteitä tai muita kulttuuriinsa
kuuluvia perinteitä, jotka eivät ole Raamatun vastaisia tai pakanallisia.”
”Raamatun vastaiset tai pakanalliset perinteet pitää repiä juurineen pois, kuten Jeshua opetti
Matt.15.”
”Erityisesti täytyy painottaa sitä, että kun juutalainen tulee uskoon, häntä ei saa pakottaa
luopumaan omasta kulttuuristaan ja Israelin kansalle annetuista Herran käskyistä.”
”Valitettavasti kristikansa on tässä tehnyt juutalaisille paljon raamatunvastaista väkivaltaa ja näin
karkottanut heitä Jeshuan luota.”
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4. OSSI IKONEN: 2. SEURAKUNNAN ENNALLEENASETTAMINEN
TV7
Ossi Ikonen on toistuvasti ilmaissut teologiansa Sternin puulla. Kristikunta on luopunut, mutta
se palaa lopunaikana messiaaniseen juutalaisuuteen.
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ASIANTUNTIJALAUSUNTO
Koska nämä kaikki neljä (4) vannovat MESSIAANISEN JUUTALAISUUDEN nimiin, lienee oikeus ja
kohtuus, että annetaan asiantuntijalle viimeinen puheenvuoro. Kukapa olisi pätevämpi
ratkaisemaan asian kuin Messiaanisen seurakunnan johtaja Israelista! Ohessa kooste Israel Harelin
haastattelusta TV7:sta.
.............................

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.
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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?
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).
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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.
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
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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.
--------------------

LOPPUPÄÄTELMÄ

Väinö Hotti

Tämä on voimakasta harhaoppia. Kuinka kristillinen media voi moista levittää?! Allekirjoittanutta
eivät esitykset ainakaan vakuuttaneet. Lisäksi asiantuntijalausunto vei kaikilta ”maton alta”.
Vielä vakavampi asia on se, että raamattuperustelut ovat perin hatarat. Raamatunlauseista ei tosin
ole puutetta, mutta se selitys: kuin piru raamattua!

SYNKRETISMIÄ
Yksin Kristus
Uskontojen sekoitus on ilmeinen. Lahjakkaasti tässä sekoitetaan Kristus ja Mooses. Kristustakaan
ei kielletä, mutta painopiste on Mooseksessa. Puuttuu paavalilainen ”yksin Kristus” – asenne.
”Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille
Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään
muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna” (1. Kor.2:1,2).
”Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani,
tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että
voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa
vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen
vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella” (Fil.3:8,9).
Raamattu kehottaa ”katsomaan Kristukseen. Nämä opettajat sanovat; Katso Moosekseen! Katso
Tooraan! Katso Talmudiin!
"Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” (Joh.1:29).
”silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen” (Hebr.12:2).
Jeesuksen ”veren ääni” ei kuulu ollenkaan.
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SYNERGISMIÄ
Kaikkikin nämä ”lain opettajat” pitävät pelastusta Jumalan ja ihmisen yhteisyrityksenä. Lakia ei
käytetä siten, että syntinen riisuttaisiin omista ponnistuksistaan, vaan häntä innostetaan
kiipeämään lain tikapuita kohti taivasta. Tällä tiellä ei saavuteta koskaan pelastusta, joka perustuu
yksin armoon.
Väärä lain tulkinta
Paavalin teologian mukaan lain tehtävä ja virka on saattaa ihminen synnintuntoon – ja sitä kautta
Kristuksen yhteyteen. Tässä laki on opetusväline, jolla suruttomia opetetaan ja kasvatetaan
taivaskelpoisiksi – ohi Kristuksen.
Kirjoituksissa ei ole elämää
Tooraan ja Talmudiin luotetaan ”kuin pukki suuriin sarviin”.
”Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat
minusta; ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän” (Joh.5:39,40).
Peruskivet pettävät
Uskomme peruskivet ovat: yksin Kristus, yksin armo, yksin usko ja yksin Raamattu.
1. Yksin Kristus. Kristuksen rinnalle jopa Hänen yläpuolelleen vängätään Moosesta. Kristus kyllä
mainitaan, mutta hänellä ei ole käyttöä. Kristuksen sovitustyö korvataan Mooseksen antamilla
eväillä.
2.Yksin armo. Tekojen oppia alusta loppuun. Kristukselle ei ole käyttöä, koska lakia käytetään
väärin. Lailla ei pyritä murtamaan ihmisten kivikovia sydämiä, jotta pääsisi syntymään uusi
ihminen.
3. Yksin usko. Aabrahamista puhutaan, mutta ei ”Aabrahamin uskosta”. Ismaelia ei rohjeta
karkottaa pois, vaan luullaan, että hän voi periä yhdessä Iisakin kanssa.
”Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lain alaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo?
Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta
orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. Tämä on
kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää
orjuuteen, ja se on Haagar; sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia,
joka elää orjuudessa lapsineen. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän
äitimme” (Gal.4:21-26).
”Mutta niinkuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin
nytkin. Mutta mitä sanoo Raamattu? "Aja pois orjatar poikinensa; sillä orjattaren poika ei saa
periä vapaan vaimon pojan kanssa." Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan”

(Gal.4:29-31).
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4. Yksin Raamattu. Raamattua lainataan, mutta aivan väärin. Sen avulla pyhitetään väärä oppi ja
tuodaan esille sitä, mitä Pyhä Henki ei koskaan ole tahtonut sanoa. Ei Keijo Lindemanin maininta
”armon pohjalta”, ”uuden liiton armon ja vapauden pohjalta” mitään pyhitä. Joutavanpäiväistä
harhautusta ja sanoilla kikkailua! Koko esitys osoittaa, ettei liikuta armon varassa, vaan
ihmisyritysten ja lain tekojen tiellä.
Ei Hengen vapautta
”Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne
orjuuden ikeeseen” (Gal.5:1).
”Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus” (2. Kor.3:17).
Mooseksen evankeliumin julistajat ovat ”kireitä tyyppejä”. He toimivat ”messiaanisen
jäykkäkouristuksen vallassa”. Heillä on paljon sanottavaa, kuten aikoinaan Elihulla:
”Sillä minä olen sanoja täynnä, henki rinnassani ahdistaa minua. Katso, minun rintani on kuin viini,
jolle ei reikää avata, se on pakahtumaisillaan niinkuin nuorella viinillä täytetyt leilit” (Job 32:18,19).
Ollessaan lain orjuudessa he eivät voi johtaa ketään evankeliumin vapauteen, vaan tekevät
”käännynnäisiä”.
Tällaisilla julistajilla on kuitenkin oma kuulijakuntansa. Ihminenhän on luonnostaan: 1. Syntinen. 2.
Juutalainen (haluaa teoillaan pelastua). 3. Katolinen (seremonioihin mielistynyt). 4. Lahkolainen
(me yksin oikeassa).
Sauluksen teologiaa
Näiden mooseslaisten opettajien opetusta on mahdotonta sovittaa Paavalin teologiaan, mutta
Sauluksen teologiaan se kyllä sopii. Kaikki he uhkuvat jäätävää kylmyyttä kristittyjä kohtaan. He
eivä tunnnusta kristillistä identiteettiä. He eivät tunnusta, että kristityillä on oma koti; kristityt ovat
”mieron tiellä”. Heidät on saatava Israel - juurille, Jerusalemiin, Tooran ääreen. Mieletöntä!
”Mutta Saulus raateli seurakuntaa, kulki talosta taloon ja raastoi ulos miehiä ja naisia ja panetti
heidät vankeuteen” (Apt.8:3).
”Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen
papin luo ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien
vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin” (Apt.9:1,2).
”Luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeesuksen, Nasaretilaisen, nimeä vastaan, ja niin
minä teinkin Jerusalemissa. Paljon pyhiä minä suljin vankiloihin, saatuani ylipapeilta siihen
valtuuden, ja kun heitä tapettiin, annoin minä ääneni sen puolesta. Ja kaikkialla synagoogissa minä
usein koetin rankaisemalla pakottaa heitä herjaamaan Jeesusta, ja menin niin pitkälle vimmassani
heitä vastaan, että vainosin heitä aina ulkomaan kaupunkeihin saakka” (Apt.26:9-11).
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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.
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