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Kaavi 2.8.2012,  Väinö Hotti 
 

STERNIN PUU (David H Stern 2007) 

Sternin puun sanoma Ossi Ikosen tulkitsemana (TV7 arkisto) 

Alkuseurakunta hajaantui varsin varhaisessa vaiheessa. Hajaantuminen johtui siitä, että 
viidentoista messiaanisen piispan jälkeen valittiin pakanakristittyjen joukosta ja toimesta piispa 
”poliittisin” perustein. Tästä alkoi kielteinen kehitys. Seurakunta alkoi hyljeksiä ja syrjiä juutalaisia, 
messiaanisia juutalaisia. Heitä alettiin ”seurakunnan toimesta” vainota. 
 
Kristikunta luopui oikeasta opista ja lähti ”harharetkilleen”.  Tätä harharetkeä on jatkunut jo lähes 
2000 vuotta. Messiaaniset pysyivät Jeesuksen ja apostolien linjoilla. On huomattava, että 
kristinuskon paikalla on KIRKKO – ei rohjeta suoraan puhua ”kristikunnan” luopumuksesta. 
Juutalaisuuden vastapoolina pitäisi olla ”kristikunta” eikä kirkko. 
 
Kirkon raamatullisesta siivestä käytetään nimitystä ”herätyskristillisyys” vastakohtana 
instituutiokirkolle. Kuitenkin oikeanpuoleinen linja on kokonaisuudessaan ”luopumuksen linja”. 
Herätyskristillisyys-nimitys on aivan mielivaltainen. Herran kansan yhteinen nimittäjä ei 
välttämättä ole ”herätyskristillisyys”. Raamatullisuus olisi parempi nimitys, mutta tässä sen 
käyttäminen tuottaisi ongelmia, koska siihen olisi vaikeaa yhdistää luopumusta. Kirkkohistoria ei 
tunne lainkaan Sternin puuhun liitettyä historiaa juutalaisuuden ja kristinuskon erosta. Toisaalta 
Raamattu ei myöskään kerro näiden yhdistymisestä aikojen lopulla Sternin puun mukaan. Sternin 
puu on fantasiaa, sairaan juutalaisen mielikuvituksen tuotetta. SE ON HISTORIAN EPÄILYTTÄVÄÄ 
UUDELLEEN KIRJOITUSTA! 
 
Seurakunnan ennalleenasettaminen merkitsee Sternin puun mukaan sitä, että herätyskristillisyys 
palaa ”tuhlaajapojan retkiltään” - juutalaisuuteen! Ossi Ikosen mukaan Jeesuksen sanat ”että he 
yhtä olisivat”, tarkoittaa nimenomaan sitä, että herätyskristityt ja messiaaniset juutalaiset löytävät 
toisensa – ja ”alkavat puhaltaa ”yhteen hiileen”.  Tämä on Ikosen mukaan oikeaa ”hengellistä 
kasvua”. Näin herätyskristityt Ikosen mukaan ”palaavat juurilleen”! 
 
Todellinen kristittyjen ja juutalaisten yhdistyminen tapahtuu vain siellä, missä juutalainen 
kääntyy kristityksi. Juutalaisen on palattava kristinuskon perustalle eikä päinvastoin. Kristityt 
kutsuvat juutalaisia Kristuksen luo – ja samalla kristilliseen uskoon. Paavali rakasti kansaansa, 
mutta hänen suurin intohimonsa (kääntymyksensä jälkeen) oli tehdä juutalaisista kristittyjä. 
Tänäänkin rakkaus Israeliin ja Israelin evankelioiminen kuuluvat kiinteästi yhteen!  
Kun Jeesus rukoili omiensa yhteyttä, siinä ei ollut lainkaan kysymyksessä kristinuskon ja 
juutalaisuuden yhtyminen (synkretismi), vaan kaikkien eri puolilla olevien kristittyjen yhteys 
Kristuksen kautta. Sternin puun sanoma on voimakkaana  J.B. Doukhanin kirjassa KAKSI 
TODISTAJAA. Väinö Hotin arvostelu ko. kirjasta löytyy Missio Savon nettisivuilta. 
 
Perusharha: Kristinusko ja juutalaisuus asetetaan samalle viivalle pelastaviksi uskonnoiksi. 
Katsotaan jopa että messiaaninen juutalaisuus on ainut oikea ja pelastava uskonto. Tai ainakin se 
hilataan kristinuskon rinnalle; näitä molempia tarvitaan pelastukseen! 
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Ylpeyden puu:  Sternin puu on ”ylpeyden puu”. Jumalan valittuna kansana Israel on maailman 
ykköskansa. On vaikeaa pudottautua muiden kansojen tasolla tai jopa niiden alapuolelle. Paavali 
luki ”madonluvut” Israelille:  
 
”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). 
 
Sternin puu ja Kaksi todistajaa ovat ylpeän ja särkymättömän juutalaisen tunteenpurkausta ja  
sydämenvuodatusta.  Saksan on vaikeaa tunnustaa Adolf Hitler ”omaksi pojakseen”.  Israelin on 
ylen työlästä tunnustaa Jumalan kansana syyllistyneensä Jumalan Pojan murhaan – ja että se 
tänään on ”paatumuksessa”. Sternin puussa Israel projisoi oman luopumuksensa ja 
paatumuksensa kristikuntaan. 
 
Murtamisen puu:  Golgatan ristinpuu murtaa niin yksityiset kuin kansatkin – maahan asti. Näin 
kävi Paavalille Damaskon tiellä. Koko Israel murtuu kerran ristin edessä. Silloin tunnustetaan 
”omat synnit”: Sak.12:10-13; 13:1; Matt.27:25; Apt.5:28. Silloin tunnustetaan: ”Omasta syystäni, 
omasta syystäni, omasta suuresta syystäni.”  Apostolit tahtoivat saattaa juutalaisten päälle 
”Jumalan Pojan veren” (Apt.5:28). 
 
Valheen puu 
 
1. Menneisyydestä. Kristityt eivät ole potkineet juutalaisia pois seurakunnasta. Apt. kertoo aivan 
päinvastaisesta historiasta: Apostolit julistivat evankeliumia, juutalaiset hylkäsivät evankeliumin ja 
sen julistajat. 
2. Nykyisyydestä.  Juutalaiset eivät edusta oikeaa pelastavaa uskontoa; he ovat paatumuksessa. 
Kristinusko on ainut pelastava uskonto! 
3. Tulevaisuudesta.  Sternin puun toivo perustuu kristinuskon ja juutalaisuuden yhdistymiseen 
(synkretismiin). Oikea ja todellinen toivo perustuu Israelin murtumiseen ja nöyrtymiseen, 
Sak.12:10-13); 13:1. 
 
Ristiriitainen puu 
 
1. Kaikki kristikunnan pyhät (Paavali mukaan lukien, ja myös herätyskristityt) ovat olleet harhassa. 
 
2. Herätyskristityt ovat langenneen kirkon ”parempi osa”. Kun muulla kirkolla ei ole mitään toivoa, 
herätyskristityille nousee aurinko messiaanisesta juutalaisuudesta. 
 
3. Jaettu Kristus (1. Kor.1:13). Toisaalta tunnustetaan, että koko kristikunta on luopumuksessa 
(myös herätyskristillisyys). Toisaalta varovasti myönnetään, että herätyskristityt ovat osa 
ekklesiaa, jonka tulisi lopunaikana löytää toinen ekklesian osa, messiaaniset juutalaiset. Tässä 
”löytämisessä” on Sternin puun rautainen ydin. Tämä on myös Kaksi todistajaa-kirjan pääsanoma. 
 
Sternin puu on:  1) kielletty puu, 1. Moos.2:17.  2) kirouksen puu, Gal.3:10. 3) lumouksen puu, 
Gal.3:1. Sternin puu julistaa ”toista evankeliumia”, Gal.1:8,9. Sternin puu julistaa yhteyttä ja 
hengellistä kasvua ohi Jeesuksen ja hänen ristinsä – ja vie näin pois Kristuksesta, Gal.5:4. 
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Uutta ilmoitusta. Sternin puun teksti on ”uutta ilmoitusta” sekä kirkkohistorian että Raamatun 
valossa. Tällä ilmoituksella pyritään korvaamaan Raamatun ilmoitus. Se on ”korvausteologiaa” 
sanan varsinaisessa merkityksessä! 
 
Yhteinen tulevaisuus 
 
Juutalaisilla ja pakanakristityillä tulee olemaan auvoisa ja vihreä yhteinen tulevaisuus, mutta se ei 
tule suinkaan synkretismin tietä, vaan juutalaisten kääntymisen kautta (Sak.12:10-13). KRISTITYT 
ODOTTAVAT JUUTALAISIA RISTIN JUURELLA JA RISTIN JUURELLE! 
 

 


