TV7 – EI-KRISTILLISTEN VIRTAUSTEN TEMMELLYSKENTTÄ?
Allaolevaan kirjelmääni en ole saanut toimitusjohtaja Martti Ojarekselta vastausta. Onko tämä
tulkittava siten, että ei-kristilliset opit saavaa vapaasti mellastaa TV7:n areenalla? Mutta eikö
tällöin kristillinen kanava ”sahaa sitä oksaa millä se itse istuu”?
Väinö Hotti
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Martti Ojares
Armoa ja rauhaa!
Olen saanut paljon hyvää TV7 kanavan kautta. Erikoisesti arvostan mm. David Pawsonin opetuksia
– vaikken kaikessa (esim. kasteasiassa) häneen yhdykään.
Äskettäin katsoin (netin kautta) KUNINGASKUNNAN PALUU – ohjelmaa (Jyrki ja Mia Valkeakari).
Tulin hämmentyneeksi ja murheelliseksi. Eikö TV7 ole kristillinen kanava? Kuinka se voi välittää
ohjelmaa, joka mollaa ja lyö korville kristillistä uskoa?
Katsoin jaksot: 9 Roomalainen harharetki ja 10 Kristikunta katkaisee juurensa. Näissä
molemmissa hyökättiin voimakkaasti kristinuskoa vastaan ja puhuttiin juutalaisuuden puolesta.
Kristilliset juhlapäivät joulu ja pääsiäinen mitätöitiin pakanuuden perintönä. Sapattia
markkinoitiin. Varsin hämmästyttävää oli, että TAIVAS mitätöitiin kreikkalaisena keksintönä:
”Olemme 2000 vuotta haikailleet kreikkalaisten filosofien taivaaseen sen sijaan, että olisimme
odottaneet Jumalan kuningaskunnan paluutta maan päälle” (Mia Valkeakari, TV7Ystävälehti, s.20).
Veli hyvä, tämä on minulle aivan uutta ja ihmeellistä oppia! Oletko Sinä tämän uuden opin takana?
Toivon, että otat Vuorelan RAAMATUN HAKUSANAKIRJAN. Siellä taivas tulee esille ”satoja
kertoja” sekä VT:n että UT:n puolella. Edelleen Saarisalon RAAMATUN SANAKIRJASSA on
taivaasta vakuuttavaa tekstiä. Tämä on törkeää Raamatun väärennöstä!
Uusimmassa TV7 Ystävälehdessä oli muutamia hyviä Israelia käsitteleviä artikkeleita, mutta mitä
teki siellä sellainen artikkeli kuin Tulkoon sinun KUNINGASKUNTASI (20)? Entä kirjamainokset:
KAKSI TODISTAJAA ja APOSTOLINEN SEURAKUNTA JA ANTIKRISTUKSEN EKSYTYS SEKÄ ISRAEL JA
JUMALAN VALTAKUNTA (12)?
Kuningaskunnan paluu edustaa Kaksi todistajaa – kirjan juutalaista harhaoppia. Samaa harhaa on
TV7:n kautta saanut opettaa mm. Ossi Ikonen (Kuukauden kalastaja-ohjelma). Samaa harhaa
markkinoi myös Sternin puu. Näillä kaikilla on yhteisenä nimittäjänä kristinuskon luopumus. MITÄ
ME OPETAMME JOLLEMME KRISTINUSKOA??

Toivon hartaasti, että TV7 rajaa ohjelmansa kristillisiin raameihin ja samalla torjuu ilmeiset harhat,
jotka samalla pyrkivät sabotoimaan kalliin kristillisen uskomme. Sinut, Martti Ojares, on tässä
laitettu paljon vartijaksi!
Hyvää Pääsiäistä ja Siunattua kevään jatkoa!
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