Kansainvälinen apologeettinen deklaraatio

”Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä
vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti, kaikessa
nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä, kärsien toisianne
rakkaudessa. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään
Hengen ykseys: yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin teidät on
kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te
kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi
Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja
kaikissa.” (Ef. 4:1-6 RK)

JOHDANTO:
Evankeliset ja messiaaniset seurakunnat ovat jo pitkän aikaa
joutuneet yhä uudestaan erilaisten valheellisten oppien
vaikutuksen kohteiksi. Nämä opit vievät uskovia pois
raamatullisesta opista ja sitä kautta myös Jumalan yhteydestä (1.
Joh. 2:22-23, 4:1-4). Väärien oppien takana ovat ”eksyttävät
henget”, jotka julistavat ”toista Jeesusta” ja ”toista evankeliumia”
(1. Tim. 4:1, Gal. 1:6-12, 2. Kor. 11:1-4).
Jumalan Sana varoittaa meitä: ”Varokaa, ettei kukaan saa teitä
saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, jotka perustuvat
ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eivätkä
Kristukseen.” (Kol. 2:8 RK)

Raamatullisen julistuksen, Valtakunnan evankeliumin,
keskipisteenä on Kuningas Jeesus Kristus (Jeshua haMashiach).
”Mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Hän on
juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta kutsutuille,
niin juutalaisille kuin kreikkalaisille, Kristus on Jumalan voima ja
Jumalan viisaus.” (1. Kor. 1:23-24 RK)
Sana kehottaa meitä ”taistelemaan sen uskon puolesta, joka on
pyhille kertakaikkisesti annettu.” (Juuda 1:3 RK) sekä jakamaan
totuuden Sanaa oikein (2. Tim. 2:15).
Vastauksena tähän tilanteeseen Herra vaikutti eri seurakuntien
palvelijoissa halun laatia Kansainvälinen apologeettinen
deklaraatio. Tämä dokumentti on todella välttämätön.
Apologetiikka tarkoittaa raamatullisen uskon puolustamista (1.
Piet. 3:15). Deklaraation tavoitteena ei ole haastaa Kirkkoa tai
messiaanista liikehdintää (2. Kor.2:17, 13:8, Gal. 4:16).
Päinvastoin me uskomme ja toivomme, että deklaraatio ja sen
lähdeaineisto jumaluusopin ja apologetiikan alueelta auttavat
uskovia löytämään vastauksia heitä askarruttaviin kysymyksiin,
niin että me voimme yksimielisesti taistella evankeliumin uskon
puolesta (Fil.1:27).

Deklaraation tarkoituksena on:
1. Pyrkiä määrittämään raamatullisen uskon pääperiaatteet

2. Tuoda julki teologisia ja käytännön tasolla vaikuttavia
eksytyksiä, joiden kanssa tämän päivän evankeliset ja
messiaaniset piirit ovat tekemisissä
3. Vahvistaa uskovien hengellistä yhteyttä raamatullisen opin
mukaisesti

Raamatullisen uskon pääperiaatteet

1. RAAMATTU:
Ainoastaan 66 Raamatun kirjaa ovat virheetöntä ja
vääristämätöntä Jumalan Sanaa (2. Tim. 3:16-17). Raamatun
tulee olla uskonoppimme ainoa perusta. Jotkut muinaiset ja
nykyiset niin juutalaisuuden kuin myös kristillisyyden parissa
syntyneet tekstit ovat epäilemättä hyvin arvokkaita
(erityisesti historiallisessa mielessä kuten esimerkiksi
Makkabealaiskirjat, jotka muodostavat osan muinaisista
juutalaisista apokryfikirjoista), mutta ainoastaan Vanhan ja
Uuden liiton kirjoitukset (Vanha ja Uusi Testamentti, Tanach
ja Brit Hadasha) ovat Jumalan Hengen vaikutuksesta
syntyneinä uskovan auktoriteetti. Herra on kieltänyt
ottamasta pois tai lisäämästä Hänen Sanaansa mitään sekä
varoittanut tällaisen toiminnan seurauksista (5. Moos. 4:2,
12:32, San. 30:6, Ilm. 22:18-19).

2. JUMALAN YKSEYS:
Herra, Israelin Jumala – Jahve (hepr.  )יהוהon yksi. Hän on
Isä, Poika (Jeesus Kristus – Jeshua haMashiach) ja Pyhä Henki
(Ruach haKodesh) (5. Moos. 4:35, 6:4, Matt. 28:19-20, 2.
Kor. 13:13). Poika on ollut olemassa iankaikkisuudesta asti,
mutta Hän syntyi Ihmiseksi Jeesuksena Messiaana. Hän on
jumaluuden toinen Persoona (Joh. 1:1-18, 1. Tim. 3:16,
Hepr. 1:1-3). Jeesus Kristus ja Pyhä Henki ovat
yhdenvertaisia jumaluudessaan Isään verrattuna (Matt.
28:19-20, 2. Kor.13:13).

3. JEESUS KRISTUS (Jeshua haMashiach):
Jeesuksen Kristuksen persoona yhdistää itsessään kaksi
olemusta – jumalisen ja inhimillisen (Joh. 1:1-18, 10:30, Kol.
2:8-9, Hepr. 4:14-15). Herra Jeesus Kristus (Adon Jeshua
haMashiach) on todellinen Jumala ja iankaikkinen elämä (1.
Joh. 5:20, Hepr. 13:8-9). Jeesus Kristus on ainoa välimies
Isän Jumalan ja ihmisten välillä (1. Tim. 2:5-6). Raamatussa
sanotaan: ”niin että jokaisen polven on notkistuttava
Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan
alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan
kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.” (Fil. 2:10-11 RK)
Jeesus Kristus eli täydellisen elämän, kuoli syntiemme
tähden Golgatan ristillä, nousi kuolleista kolmantena päivänä
kirjoitusten mukaan (1. Kor. 15:1-4), nousi ylös Taivaaseen ja
tulee takaisin näkyvällä tavalla kirkastetussa ruumiissa

(Matt. 24:29-30, Sak. 12:10, 14:3-4, Apt. 1:6-11, 1. Tess. 1:710, Ilm. 1:7).

4. PELASTUS:
Kääntymys (uudestisyntyminen) on olennainen osa
pelastusta, joka pitää sisällään parannuksenteon (tshuva) ja
uskon, joka muuttaa radikaalisti ihmisen suhteen sekä
Jumalaan että synnilliseen elämään (2. Aik. 7:14, Joh. 3:1-8,
Apt. 3:19, 2. Kor. 5:17). Me (sekä juutalaiset että eijuutalaiset) olemme vanhurskautetut ja pelastetut vain ja
ainoastaan uskosta (Ef. 2:1-10) Jeesuksen Kristuksen
lunastavaan kuolemaan ja ylösnousemukseen (Room. 10:913, Ef. 2:14-15), minkä tähden Evankeliumi (Besora) on
julistettava kaikille kansoille ilman poikkeusta (Matt. 10:5-6,
15: 24, 28:19-20, Room. 1:16). Jumala vaikuttaa uskovan
sydämessä halun tehdä hyviä tekoja (Jaak. 2:14-26, Fil. 2:13,
Gal. 6:9-10).

5. ISRAEL JA SEURAKUNTA:
Jumala tekee aktiivisesti työtä niin historiallisen Israelin
(juutalaisen kansan) kuin seurakunnan (Jeesukseen uskovien
juutalaisten ja ei-juutalaisten) parissa. Juutalainen kansa on
edelleen Jumalan valittu ja rakastettu kansa. Aikojen lopussa
koko juutalainen kansa nähdessään ristiinnaulitun Jeesuksen
Kristuksen, katuu syntejään ja tunnustaa Hänet
Messiaakseen, pelastuu ja saa Uuteen Liittoon perustuvan

suhteen Jumalan kanssa (Jer. 31:1, Sak. 12:10, 13:1, Room.
11:11-12, 26-29).
Jeesukseen Kristukseen uskovat juutalaiset , joita tänään
kutsutaan messiaanisiksi juutalaisiksi (Jehudim Meshihim),
ovat osa sekä maailmanlaajuista seurakuntaa kuin myös
juutalaista kansaa. Raamattu kutsuu heitä Israelin
jäännökseksi (Room. 11:1-5). Kaikki Jeesukseen Kristukseen
uskovat kuuluvat maailmanlaajuiseen seurakuntaan ja ovat
Aabrahamin hengellisiä jälkeläisiä ja perillisiä Jumalan
lupauksen perusteella (Gal. 3:26-29).
Jokaisen uskovan tulisi pyrkiä paljastamaan ja
tuomitsemaan antisemitismi (juutalaiseen kansaan
kohdistuva vihamielisyys ja alentava suhtautuminen), rasismi
ja rotusorto, sekä rukoilla niin juutalaisen kansan
pelastumisen kuin myös Jerusalemin rauhan puolesta
(Room. 10:1, Ps. 122:6).
Uskovien tulisi myös aktiivisesti rakentaa keskinäistä
hengen yhteyttä raamatullisen opetuksen ja opin perusteella
(1. Moos. 12:1-3, Sak. 8:20-23, Est. 4:13-14, Joh. 4:22,
Room. 9:1-5, 11:17-22).
”Haluan sanoa tämän: Kristus on tullut ympärileikattujen
palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, että hän vahvistaisi
isille annetut lupaukset, ja että myös pakanat ylistäisivät
Jumalaa hänen laupeudestaan, niin kuin kirjoitettu on:
«Sen tähden minä ylistän sinua pakanoiden keskuudessa ja
laulan kiitosta sinun nimellesi.» Ja vielä on sanottu:

«Riemuitkaa, pakanat, hänen kansansa kanssa.» Ja vielä:
«Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, ja ylistäkää häntä, kaikki
kansat.» Ja myös Jesaja sanoo: «On tuleva Iisain juurivesa,
hän, joka nousee hallitsemaan pakanoita. Häneen pakanat
panevat toivonsa.»” (Room. 15:8-12 RK)

Teologisia ja käytännön tasolla vaikuttavia eksytyksiä:
1. Uuden ja Vanhan testamentin kirjojen virheettömyyden ja
jumalallisen alkuperän kieltäminen
2. Markionismi – Vanhan Testamentin (Tanach) kirjojen
jumalallisuuden ja tärkeyden kieltäminen, kuin myös
valheellinen dualistinen oppi kahdenlaisesta jumalasta:
Vanhan Testamentin paha ja kostava jumala sekä Uuden
Testamentin hyvä ja armahtava jumala.
3. Erilaisten ei-kanonisten tekstien tunnustaminen Jumalan
Sanaksi (juutalaiset ja kristilliset apokryfikirjat, Talmud,
Midrash, kirkkoisien tekstit ja niin edelleen)
4. Jumalan ykseyden kieltäminen Isänä, Poikana ja Pyhänä
Henkenä
5. Jeesuksen Kristuksen (Jeshua haMashiach) jumaluuden ja
herrauden kieltäminen
6. Jeesuksen Kristuksen ihmisyyden kieltäminen
7. Pyhän Hengen (Ruach haKodesh) jumaluuden ja
herrauden kieltäminen
8. Jeesuksen Kristuksen lunastavan Golgatan ristinkuoleman
kieltäminen, Hänen kuolleista nousemisensa

kirkastetussa ruumiissa, Hänen taivaaseen astumisensa ja
näkyvän paluunsa kieltäminen sekä Hänen Tuhatvuotisen
Valtakuntansa, joka perustetaan maan päälle Jerusalemin
ollessa sen pääkaupunkina, kieltäminen ( Jes. 2:1-5, Jer.
23:5-8, 33:14-26, Miika 4:1-8, Sak. 8:1-8, Sak. 12-14, Ilm.
20:1-10)
9. Kuoleman jälkeisen elämän ja Jeesuksen Kristuksen
ylösnousemuksen kieltäminen sekä myös tulevaisuudessa
tapahtuvan ihmisten kuolleista nousemisen kieltäminen:
ensimmäinen kuolleista nouseminen – ”elämän
ylösnousemus”, toinen kuolleista nouseminen - ”tuomion
ylösnousemus” (Joh. 5:28-29, 1. Kor. 15:51-52, 1. Tess.
4:13-18, Ilm. 20:11-15)
10. Saatanan ja pahojen henkien olemassaolon kieltäminen
11. Erilaiset pseudohengellisyyden muodot, okkultismi,
pakanuus juutalaisuuden ja kristinuskon piirissä, kuten
Kabbala, rukoukset pyhille, astrologia, skientologia, Uuden
aikakauden opit (New Age), reiki (erilaiset vaihtoehtoisen
lääketieteen muodot) ja niin edelleen…
12. Yksin armoon perustuvan uskosta Jeesukseen
Kristukseen saatavan pelastuksen kieltäminen
13. Antinomismi – oppi siitä, että Jumala ei vaadi uskovilta
Hänen asettamiensa Raamatusta löytyvien
moraalisääntöjen noudattamista.
14. Kristillinen universalismi : oppi siitä, että kaikki ihmiset
lopulta pelastuvat

15. Kahdenlaisen liiton oppi ”Jeshua ei ole juutalaisia
varten” vaan heillä on oma tiensä pelastukseen ilman
henkilökohtaista uskoa Jeesukseen Kristukseen
16. Korvausteologia – oppi jonka mukaan kirkko on
korvannut Israelin ja juutalainen kansa on menettänyt
asemansa Jumalan valittuna kansana sekä Israeliin
liittyvien profetioiden kirjaimellisen toteutumisen
kieltäminen Jeesuksen Kristuksen, Messiaan, perustaessa
tuhatvuotisen valtakuntansa maan päälle
17. Antisemitismi kristillisissä piireissä – vihamielinen ja
ylpeä asenne juutalaista kansaa kohtaa
18. Kristillisen uskon juutalaisten juurien kieltäminen
19. Sen tosiasian kieltäminen, että Raamatun profetioiden
mukaan Herra Jumala Itse tulee kokoamaan juutalaisen
kansan Israelin maahan (Jes. 14:1-2, 43:5-7, 49:22, Jer.
16:14-16, Hes. 37:1-14, 38:8, Sak. 12:9-14)
20. Negatiivinen suhtautuminen messiaanisten juutalaisten
oikeuteen olla osa omaa kansaansa ja jatkaa elämäänsä
näkyvästi juutalaisina, viettää Herran juhlia raamatullisen
kalenterin mukaan ja avata niiden messiaanista
täyttymystä Jeesuksen Kristuksen elämässä sekä tulevissa
tapahtumissa Raamatun profetioiden mukaisesti (Sak.
14:16-19)

”Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä
profeettoja. Samoin on teidänkin joukossanne oleva vääriä
opettajia, jotka kuljettavat keskuuteenne salaa turmiollisia

harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on ostanut heidät, ja
tuottavat itselleen äkillisen tuhon.” (2. Piet. 2:1 RK)

Uskovien hengellisen yhteyden vahvistaminen
raamatullisen opin mukaisella tavalla
1. Raamatun kirjoitusten opiskelu ja opettaminen ottaen
huomioon heprean ja kreikan kielet sekä Raamatun
aikaisen kulttuurin
2. Rohkaisu juutalaisten ja kristillisten perinteiden
kunnioittamiseen, jos ne eivät ole pakanallisia tai
raamatullisen opin vastaisia (Matt. 15:6, Apt. 15:20-21,
29, 1. Kor. 10:20-22, 31-33, 12:1-2, Kol. 2:16-17, 1. Tess.
1:9, 5: 20-21, Ilm. 2:14-15)
3. Vuoropuhelun kehittäminen messiaanisten juutalaisten ja
evankelisten uskovien välillä ilman itsen korottamista
toisen yläpuolelle (Luuk. 18:14, Room. 11:17-22, Ef. 2: 1122)
4. Hengellisen avun antaminen ihmisille, jotka ovat
joutuneet valheellisten liikkeiden vaikutuspiiriin kuten
esimerkiksi ”Juutalaiset juutalaisuuden puolesta” (antimessiaaninen organisaatio), ” Nooan pojat” tai pseudokristilliset kultit kuten ”Jehovan todistajat”, mormonit ja
niin edelleen… (San. 24:11-12, Ef. 4: 14-16, 1. Joh. 4:1-4)
5. Yhteisten hengellisten tapahtumien järjestäminen, rukous
Israelin ja seurakunnan puolesta, vainottujen uskovien

auttaminen Israelissa ja muualla maailmassa (Ps. 122:6,
Jes. 62:1-7, Room. 9:1-3, 10:1, 15:27, 1. Tim. 2:1, 4:16)
6. Tehokkaiden evankelioimismenetelmien työstäminen niin
Israelissa kuin koko maailmassa (Matt. 28:19-20, Room.
1:16, 10:1)

”Kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että
olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen
mukaan, niin että te yksimielisesti, yhdestä suusta, ylistäisitte
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää.
Hyväksykää sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on
hyväksynyt teidät.” (Room. 15:5-7 RK)

