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VASTINE OSSI IKOSEN TIEDONANTOON
KORVAUSTEOLOGIAA
Jos ja kun kristinusko on luopumuksen uskonto, oli välttämättä löydettävä tilalle aito,
alkuperäinen, josta ei löydy luopumuksen piirteitä. Oli löydettävä korvaavaa aineistoa!
1. JUUTALAISUUS
ONGELMA
Selvä ongelma on siinä, että Raamatun ja Paavalin mukaan juutalaiset ovat kansana tänään
paatumuksessa. Kuinka paatumuksessa oleva kansa voi olla uskovalle millään tavalla esikuvallinen
ja haastaa kristinuskon???
”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, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on:
"Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. (Room.11:25,26).
Tämä luopumus päättyy vasta sitten, kun Israel nöyrtyy, kääntyy, tekee parannuksen ja tulee
kristityksi kansaksi.
”Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen
hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan
ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista. Sinä päivänä
pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, niinkuin olivat Hadadrimmonin valittajaiset Megiddon
laaksossa. Ja maa pitää valittajaisia, kukin sukukunta erikseen: Daavidin huoneen sukukunta
erikseen ja heidän naisensa erikseen, Naatanin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa
erikseen, Leevin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, siimeiläisten sukukunta
erikseen ja heidän naisensa erikseen. Kaikki muut sukukunnat, kukin sukukunta erikseen ja heidän
naisensa erikseen. (Sak.12:10-13).
”Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja
saastaisuutta vastaan” (Sak.13:1).
2. MESSIAANINEN JUUTALAISUUS
Voisiko MESSIAANINEN JUUTALAISUUS korvata kristinuskon? Tähän liikkeeseen kuuluu useita eri
ryhmittymiä. Mikä näistä olisi arvollinen haastamaan kristinuskon? Saadaksemme edes
jonkinlaisen kuvan tästä juutalaisuuden haarasta pyrimme löytämään ”keskiverron”. Netti tulee
tässä avuksi. Haluaisivatko Missio Savoon osallistujat leimaantua alla olevien asioiden
kannattajiksi? Haluaisitteko marssia messiaanisen juutalaisuuden lipun alla?
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WIKIPEDIA
”Messiaaninen juutalaisuus on vakiintunut nimike vapaakirkolliselle liikkeelle, joka yhdistää opissa
ja jumalanpalveluselämässä juutalaista traditiota kristilliseen teologiaan.”
Emmekö messiaanisessa juutalaisuudessa ole siis tekemisissä puhtaan SYNKRETISMIN
(uskontojen sekoituksen) kanssa???
Todisteena tälle väitteelleni esitän seuraavaa nettitietoutta (Wikipedia):
USEIMMAT messiaanisista seurakunnista pitäytyvät seuraaviin kohtiin:
1. Perinteinen synagogajumalanpalvelus (Toora + Uusi testamentti).
2. Poikalapset ympärileikataan.
3. Juutalaiset juhlapäivät.
4. Ei käytetä ristiä.
5. Sunnuntain tilalla on sapatti.
6. Joulua ja pääsiäistä ei vietetä.
7. Upotuskaste.

HENGELLINEN KASVU
Raamatun mukaan hengellisellä kasvulla ja paluulla juutalaisuuteen ei ole mitään tekemistä
keskenään.
Hebrealaiskirjeen mukaan paluu merkitsee pysähtymistä, taantumista ja kuolemaa.
Galatalaisissa ei paluu juutalaisuuteen saanut aikaan hengelliseen kasvuun liittyvää Hengen
hedelmää vaan lihan tekoja, Gal.5:19-22. Paluu vei heidät ”pois Kristuksesta”, Gal.5:4.
-----------------------------

VÄINÖ HOTIN VASTAESITYS MISSIO SAVON TOIMINNAN JATKAMISEKSI
Palataan Missio Savon alkuperäiseen näkyyn kristinuskon ehdottomuudesta ja
ainutlaatuisuudesta. Kristinusko ei siedä parannuslääkkeeksi tippaakaan juutalaisuutta; se on
täydellinen uskonto. Kristinusko on kuin kirkasvetinen lähdekaivo. Voi sitä, joka pyrkii sen
myrkyttämään muilla uskonnoilla, kuten esim. juutalaisuudella!
Toivon, ettei Missio Savo hajoaisi, ei ainakaan ilman selviä asiaperusteita. Meillä on yhteistyö
sujunut pääosin hyvin ja toivon sen edelleen jatkuvan. Oma listani yhteistyön jatkamisen
edellytyksistä on seuraava:
1. Missio Savossa julistetaan vain kristinuskoa.
2. Kristinusko on ylivertainen (the best) ja ainut todellinen uskonto.
3. Kristinusko ei siedä rinnalleen mitään muuta uskontoa; sitä ei tarvitse paikata.
4. Kristinuskossa on kaikki pelastavat elementit.
5. Kristinusko torjuu yhteistyön kaikkien muiden (myös juutalaisuuden) uskontojen kanssa.
Yhteistyö merkitsisi uskontojen sekoitusta, synkretismiä.
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6. Kristinusko ei ole luopunut – eikä elä luopumuksessa. Kirkkokunnat sen sijaan eivät ole oikein
sisäistäneet kristinuskoa. Ne elävät luopumuksessa. Kirkkokunnat ovat unohtaneet ohjeen: Kirkon
on alati tarkistettava kulkutietään.
7. Kristikunnan varsinainen edustaja on “näkymätön kirkko, ekklesia”; ja sitä ei luopumus koske:
“Ennustusten mukaan näkyväinen kirkko lopun aikoina kehittyy kohden luopumusta, Luuk.18:8; 2.
Tim.3:1-8, mutta näkymätön kirkko, 2. Kor.11:2-4, valmistautuu häihin, kunniaansa, Matt.13:1823; Room.8:18-23; 1.Tess.4:14-17 (Aapeli Saarisalo, Raamatun sanakirja, s.546).
8. Kristinuskon takaajat: Kristus, Paavali ja Raamattu.
9. Sternin puu vääristää historialliset tosiasiat. Se esittää kristinuskon harhautuneena ja
luopiouskontona, jonka tulisi palata juutalaisuuteen.
10. Israel elää tänään paatumuksessa, Room.11:25. Paatumus tulee kuitenkin kerran päättymään,
Sak.12:10-13; 13:1.
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