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TV7:n: ANTISEMITISMI TÄNÄÄN. Osa 1/3. Juuret. Ensilähetys 26.10.16.
Väinö Hotti

TV7:n on toistuvasti hyökännyt kristinuskon kimppuun. Tällä kertaa maalitauluna oli Martti
Luther ja hänen juutalaisvastaisuutensa. Mutta unohdettiin se seikka, että on muitakin, jotka
ovat joutuneet vastatusten juutalaisten kanssa. Profeetat ja apostolit olivat säännönmukaisesti
jatkuvassa konfliktissa juutalaisten kanssa. Kristityt olivat apostolien aikoina usein juutalaisten
murha-aikeiden kohteina, kuten Apostolien teoista luemme.

JEESUS:
Millainen oli juutalainen Jeesus?
-

jota juutalaiset eivät ottaneet vastaan: ”Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät
ottaneet häntä vastaan” (Joh.1:12),

-

jonka vastustajan (Antikristuksen) juutalaiset ottavat vastaan: ”Minä olen tullut Isäni
nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te
otatte vastaan” (Joh.5:43).

-

joka seimestä ristille saakka oli muukalainen juutalaisten keskuudessa: ”Ja hän synnytti
pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa
majatalossa” (Luuk.2:7),

-

joka sanoi juutalaisille: ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte
noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei
totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja
sen isä” (Joh.8:44),

-

joka sanoi juutalaisista: ”Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos
sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat” (Matt.15:14),

-

joka sanoi juutalaisille: ”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te
puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja
hillittömyyttä! Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi
puhtaaksi!” (Matt.23:25,26,

-

joka sanoi juutalaisille ”Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin
tuomiota pakoon?” (Matt.23:33),

-

jonka tuloa ennustaneet surmattiin juutalaisten toimesta: ”Sentähden, katso, minä lähetän
teidän tykönne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita. Muutamat heistä te tapatte ja
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ristiinnaulitsette, ja toisia heistä te ruoskitte synagoogissanne ja vainoatte kaupungista
kaupunkiin; että teidän päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on
vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Barakiaan pojan, vereen asti, jonka te
tapoitte temppelin ja alttarin välillä. Totisesti minä sanon teille: tämä kaikki on tuleva
tämän sukupolven päälle” (Mat.23:34-36),
-

jonka hellän suojeluksen juutalaiset torjuivat: ”Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat
profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan
tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette
ole tahtoneet” (Matt.23:37)
”Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen
Vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet” (Apt.7:52),

-

jonka veren juutalaiset toivoivat tulevan ”päänsä päälle”: ”Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi:
"Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle" (Matt.27:25)

-

joka sulki juutalaisilta taivaan: "Totisesti minä sanon teille: publikaanit ja portot menevät
teitä Jumalan valtakuntaan” (Matt.21:31)
”Ja minä sanon teille: monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Aabrahamin ja Iisakin
ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa; mutta valtakunnan lapset heitetään ulos
pimeyteen ja siellä on oleva oleva itku ja hammasten kiristys” (Matt.8:11,12),

-

Jonka kuva on jokaisella Raamatun lehdellä (Kristus – albumi): ”Ja hän alkoi Mooseksesta
ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu”
(Luuk.24:27)

- ”Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille
ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen,
mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa" (Luuk.24:44),

PIETARI:
-

”Te kielsitte Pyhän ja Vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies, mutta
elämän ruhtinaan te tapoitte; hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me olemme sen
todistajat” (Apt.3:14,15).

PAAVALI:
-

”Ja he vartioivat porttejakin yöt päivät, saadakseen hänet tapetuksi” (Apt.9:24).

-

”Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: "Teille oli Jumalan sana ensiksi
puhuttava; mutta koska te työnnätte sen luotanne ettekä katso itseänne mahdollisiksi
iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen” (Apt.13:46)
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- ”Mutta juutalaiset yllyttivät jumalaapelkääväisiä ylhäisiä naisia ja kaupungin
ensimmäisiä miehiä ja nostivat vainon Paavalia ja Barnabasta vastaan, ja ne ajoivat
heidät pois alueiltansa” (Apt.13:50).
-

”Mutta kun Tessalonikan juutalaiset saivat tietää, että Paavali Bereassakin julisti Jumalan
sanaa, tulivat he sinnekin yllyttämään ja kiihoittamaan kansaa” (Apt.17:13).

- ”sillä he valmistivat väijytystä tappaakseen hänet tiellä” (Apt.25:3).

ONGELMAT
Kun kristillinen tv - kanava asettuu tukemaan kristinuskon vihollisia, edessä on muutamia
ongelmia:
1. Harhauttaminen. Jos kristillinen tv-kanava valjastetaan juutalaisvankkureiden eteen, sen tulisi
vaihtaa tunnusta. Muutoin syyllistytään ihmisten harhauttamiseen.
2. Eettinen ongelma. ”Oman pesän likaaminen.” Jos ja kun kanavan johtaja Martti Ojares on
käsittänyt pelastuksen kristinuskon piirissä, kuinka hän voi noin vain vaihtaa uskontoa?
3. Älyllinen ongelma. Kyseessä on älyllinen itsemurha: sahaa oksaa, jolla itse istuu!
4. Psykologinen ongelma. Yrittää istua samanaikaisesti ”kahdella pallilla”. Tämä ei ole mahdollista
ilman skitsofreenista ajattelua.
5. Raskas rikos lähimmäistä kohtaan: ampuu omiaan!
SUMMA SUMMARUM: Näin karkeaan linjan muutokseen voi olla vain yksi selitys: LUMOUS!
Tähän lumoukseen joutuivat aikoinaan galatalaiset. Luther kirjoittaa: ”Ja minä pelkään, että
Paavali tällä kirjoituksellaan palautti perin harvoja eksymyksestä”.
Niilo Tuomenoksa huomauttaa: ”Syvyyden silkit ovat lujaa tekoa.”

JUUTALAISTEN NYKYINEN TILA
Juutalaiset ovat tänään syvässä PAATUMUKSESSA. He projisoivat oman surkean tilansa
kristinuskoon.
”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” (Apt.11:25).

ISRAEL – KANSOJEN OPETTAJA?
Jo ajatus siitä, että paatumuksessa elävä kansa voisi toimia opettajana, on sula mahdottomuus.
Tilanne muuttuu, kun Israelin paatumus päättyy:
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”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” (Sak.12:10).
”Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja
saastaisuutta vastaan” (Sak.13:1).

TUHATVUOTINEN VALTAKUNTA
Israelin armoittamisen ja kääntymisen jälkeen Israelista tulee ”kansojen opettaja”. Israel kokee
kääntymyksen kuten Paavali aikoinaan Damaskon tiellä. Herran kansan (kristittyjen) vainoojasta
tulee evankeliumin voimallimnen julistaja. Kun Israel kokee kääntymyksen siitä tulee väkevä
”paavali” kansojen keskuuteen!
”Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut
lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan
vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen
joukossa.' Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä”
(Apt.26:17-19).
”Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva
korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat. Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen:
"Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille
teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran
sana” (Miik.4:1,2).

TOORASTAKO APU?
Israel Harel, Messiaanisen seurakunnan johtaja Israelissa:
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?

JUUTALAISTEN ONGELMA
”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon”
(Snl.28:13).
Israel ei ole vielä saanut särkymisen ja murtumisen armoa! Israelin omallatunnolla on JUMALAN
POJAN VERI! Aikamme judaistit tahtovat pilatuksina ihmisvoimin puhdistaa Israelin kädet. Se on
kuitenkin turhaa. Uskovat odottavat Herran aikaa, josta kerrotaan Sak.12 ja 13.
Armoa ei vuodateta ennen rehellistä SYNNINTUNNUSTUSTA: OMASTA SYYSTÄNI, OMASTA
SYYSTÄNI, OMASTA SUURESTA SYYSTÄNI!
”Sinun aviorikoksesi, hirnumisesi, riettaan haureutesi, sinun iljetyksesi kedon kukkuloilla minä olen
nähnyt. Voi sinua, Jerusalem! Et sinä puhdistu, et vielä pitkään aikaan” (Jer.13:27).

MISTÄ PELASTUS TULEE?
”Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus
on juutalaisista” (Joh.4:22).
Ne, jotka tänään vaahtoavat juutalaisuuden puolesta kristinuskoa vastaan, aivan ilmeisesti
tulkitsevat tämän kohdan väärin. Näin: ”Pelastus tulee ”juutalaisesta kansasta”!
”Te palvotte sitä, mitä ette tunne. Me palvomme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastus tulee
juutalaisten keskuudesta” (Joh.4:22; Raamattu Kansalle).
”Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä
pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta” (Joh.4:22; New International Version).
JUUTALAINEN JEESUS PELASTAA, MUTTA JUUTALAISUUS EI PELASTA!

