
Joseph Shulamin arvio ortodoksijuutalaisten rabbien julkilausumasta kristinuskosta: 
 
Rukoilkaa Israelin Rabbien puolesta. Joidenkin nuorten ja edistyksellisten ortodoksirabbien 
keskuudessa on hyvin positiivista liikehdintää. He pyrkivät palauttamaan ennalleen terveemmän ja 
Tooralle uskollisemman judaismin. Nämä rabbit julkaisivat hyvin mielenkiintoisen lausunnon 
juutalaisuuden ja kristinuskon suhteesta. Tämä on jotain, jonka puolesta kannattaa rukoilla ja 
pyytää Herraa siunaamaan näitä ortodoksirabbeja ja koko Israelia, ja rukoilla, että raittiit kristityt 
pitäisivät silmänsä auki kaiken suhteen, mikä koskee Israelia ja juutalaisia. Tässä pieni ote rabbien 
lausunnosta: 
  
”Niin kuin Maimonides ja Yehudah Halevi, me tunnustamme, että kristinusko ei ole sattuma eikä 
virhe, vaan J-lan tahtoma tapahtuma ja lahja kansakunnille. Erottaessaan juutalaisuuden ja 
kristinuskon J-la tahtoi eron, ei vihamiesten välille, vaan kumppaneiden välille, joiden teologiset 
käsitykset erosivat merkittävästi toisistaan. Rabbi Jacob Emden kirjoitti, että ”Jeesus toi 
kaksinkertaisen hyvän tähän maailmaan. Toisaalta hän vahvisti Mooseksen Tooran 
majesteettisesti… ei yksikään Viisaistamme puhunut painokkaammin Tooran 
muuttumattomuudesta ja pysyvyydestä. Toisaalta hän poisti epäjumalat kansoilta ja velvoitti niitä 
noudattamaan Nooan seitsemään käskyä niin etteivät he käyttäytyisi villipetojen tavoin, ja istutti 
heihin moraalisia piirteitä… Kristityt ovat seurakuntia, jotka tekevät työtä taivaan eteen, jotka on 
tarkoitettu pysymään, joiden pyrkimys on taivaan parhaaksi, ja joilta ei heidän palkkaansa 
kielletä.” [2] Rabbi Samson Raphael Hirsch opetti meille, että kristityt ”ovat ottaneet vastaan 
Vanhan testamentin juutalaisen Raamatun jumalallisen ilmestyksen kirjana. He tunnustavat 
uskonsa Taivaan ja Maan J-laan niin kuin Raamatussa sanotaan, ja he tunnustavat jumalallisen 
Kaitselmuksen ylimmän vallan.” 
                      Nyt kun katolinen kirkko on tunnustanut J-lan ja Israelin välisen ikuisen Liiton, me 
juutalaiset tunnustamme kristinuskon jatkuvan, rakentavan, oikeellisuuden kumppaninamme 
maailman lunastuksessa, pelkäämättä että tätä käytetään lähetystarkoituksiin. 
  
                      Niin kuin Israelin bilateraalisen komission Päärabbinaatti, Pyhän Istuimen yhteydessä, 
Rabbi Shear Yashuv Cohenin toimiessa johtajana  totesi: ”Emme ole enää vihamiehiä, vaan suoria 
kumppaneita, jotka laadimme välttämättömät moraaliset arvot ihmiskunnan henkiinjäämiseksi ja 
hyvinvoinniksi.”  Kumpikaan meistä ei voi toteuttaa J-lan antamaa tehtävää yksin tässä 
maailmassa. 
  
Sekä juutalaisilla että kristityillä on yhteinen liittoon perustuva tehtävä tehdä tästä maailmasta 
täydellinen Kaikkivaltiaan vallan alaisina, niin että koko ihmiskunta huutaa Hänen nimeään ja 
kauhistukset poistetaan tämän maan päältä. Ymmärrämme molempien osapuolien epäröinnin 
vahvistaa tämä totuus ja kehotamme seurakuntiamme voittamaan nämä pelot, jotta 
luottamuksen ja kunnioituksen suhde voi syntyä. Rabbi Hirsch opetti myös, että Talmud asettaa 
kristityt ”ihmisten välisten velvollisuuksien suhteen täsmälleen samalle tasolle kuin juutalaiset. 
Heillä on oikeus, joka koskee kaikkia velvoitteita eikä vain oikeutta, vaan myös aktiivista 
inhimillistä veljesrakkautta.” 
  
                      Kristittyjen ja juutalaisten väliset suhteet nähtiin ennen usein samanlaisina kuin 
Eesaun ja Jaakobin suhde: vastustajien välisenä suhteena, mutta Rabbi Naftali Zvi Berliner (Netziv) 
oivalsi jo 1800-luvun lopulla, että J-la oli tarkoittanut juutalaiset ja kristityt toisiaan rakastaviksi 
kumppaneiksi: ”Kun tulevaisuudessa puhdas henki saa koskettaa Eesaun lapsia niin että he 



tunnistavat ja tunnustavat Israelin kansan ja heidän arvonsa, silloin henki liikuttaa meitäkin 
tunnustamaan, että Eesau on meidän veljemme.” 
  
Meillä juutalaisilla ja kristityillä on enemmän sitä mikä yhdistää meitä kuin sitä mikä erottaa: 
Abrahamin eettinen monoteismi; suhde Yhteen Ainoaan Taivaan ja Maan Luojaan, Joka rakastaa 
meitä kaikkia ja pitää huolta meistä kaikista; juutalaiset Pyhän Kirjoitukset; usko sitovaan 
perinteeseen, elämän arvot, perhe, myötätuntoinen oikeudenmukaisuus/vanhurskaus, oikeus, 
luovuttamaton vapaus, universaali rakkaus ja lopullinen maailman rauha...” 
(lainaus päättyy). 
  
Minusta tämä kehitys on hyvin positiivinen ja ihana askel kohti sovintoa Jeshuan maailmalla 
olevien opetuslasten ja juutalaisseurakuntien välillä. Tämä on vain pieni askel eteenpäin, mutta 
kun molemmin puolinen vihamielisyys ja viha on vallinnut lähes 2000 vuotta, minulle tämä 
kuvastaa Lopun ajan askelta eteenpäin. Se on jotain sellaista, jonka vuoksi jokaisen Raamattuun 
uskovan kristityn, joka etsii totuutta ja pyrkii olemaan uskollinen Ilouutiselle Messiaastamme 
Jeshuasta, tulisi riemuita ja ylistää Jumalaa ja tukea meitä ja juutalaista kansaa Jumalan valittuna 
kansana. 
  


