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Eräs hyvä ystävä soitti minulle tällä viikolla
kysyen, mitä ajattelen Shemitah-vuodesta ja siitä,
minkä jotkut sanovat olevan maailmanlopun alku.
Hän oli seurannut monia suosittuja kristillisiä ja
messiaanisia kirjoja, lehtiä, videoita ja saarnoja,
jotka profetoivat, että Amerikan taloudessa olisi
tuhoisa taloudellinen myllerrys, joka sattuu
yhteen tämän vuoden juutalaisten juhlapäivien
kanssa.
Kerroin hänelle, että on väärin kristityiltä ja messiaamisilta tehdä tuomiopäiväennustuksia, jotka
perustuvat muinaisten juutalaisten käytäntöjen vääriin tulkintoihin. Amerikka voi kyllä hyvinkin olla
Jumalan tuomioiden lankeamisen partaalla, mutta ei juutalaisiin maanviljelystapoihin liittyvien
tapojen vuoksi, vaan koska moraali on luhistunut.
Siitä huolimatta, kun raportteja osakemarkkinoiden laskusta ilmestyi vain päiviä ennen juutalaista
uutta vuotta, kristillinen ja messiaaninen media kirkui jälleen otsikoilla: “Bloodbath in Global
Markets (Verilöyly globaaleilla markkinoilla)” ja “Blood Moons (Verikuita).” Tilapäisellä osakkeiden
hintojen laskulla ei tietenkään ollut mitään tekemistä sen muinaisen käytännön kanssa, että maa
lepäsi joka seitsemännen vuoden, eikä myöskään kuun kiertojen kanssa. Osakkeet laskivat johtuen
huolista Kiinan markkinoiden hidastuvasta kasvusta ja palautuivat nopeasti, koska Amerikan talous
on itseasiassa vahvistumassa. Seuraavassa selitän miksi emme saa antaa johtaa itseämme harhaan
näillä sensaatiohakuisilla perusteettomilla heprealaisen kalenterin tulkinnoillamme, kuten sanoin
ystävälleni.
Kristityt ja messiaaniset haaskaavat kallista aikaa ja voimavaroja odottaen taloudellista romahdusta,
jota ei tulekaan. Se muistuttaa minua muslimibeduiinista, jonka kanssa ystävystyin Siinain
autiomaassa. Kun kysyin häneltä, miksi beduiinit eivät kylvä mitään maahansa, hän vastasi:
”Seitsemän vuotta sitten oli tulva, joka tuhosi koko satomme. On Allahin tahto, että se tuhoutuu,
joten miksi minun pitäisi taas kylvää.?” Se on islamilainen fatalistinen usko, joka estää edistyksen ja
kehityksen. Kristityt, jotka seuraavat näitä sensaatiohakuisia julistuksia maailmanlopusta,
halvautuvat samalla tavalla uskoessaan typerästi valheen.
Jotkut kristityt katsovat ehkä sopivaksi irrottautua maailmasta, jonka uskovat pian romahtavan.
Näiden epäraamatullisten profetioiden seuraaminen on vaarallista monilla tasoilla. Jäämme
raapimaan päätämme epäuskoisina, kun Raamatun sensaatiohakuisiin tulkintoihin perustuvat
kristilliset ja messiaaniset ennustukset romahduksesta jatkuvasti osoittautuvat vääriksi. Jotkut ovat
menettäneet uskonsa kokonaan.
Nykyisin nämä populaarit ennustukset romahduksesta leviävät internetissä kulovalkean tavoin koko

maailman nähtäväksi. Mitähän ihmiset mahtavat ajatella kristityistä, joilla on pakkomielle
talouskriisistä, joka ei koskaan toteudu, tai punavärisistä kuista, joita ei koskaan esiinny? Näistä
sensaatiohakuisista julistuksista on tullut häpeä Herramme Jeesuksen hyvälle nimelle ja ne
pilkkaavat messiaanista uskoamme. On tarpeeksi vaikeaa selittää kansalleni, miksi niin monia
hirveitä asioita saattoi tapahtua Jeesuksen nimessä. Nytkö minun on vielä selitettävä israelilaisille,
miksi kristityt uskovat, että Amerikan rahamarkkinat romahtavat juutalaisena juhlapäivänä? Voi, voi.
En ole innostunut pikaisesta maailmanlopusta ja olisin kiitollinen, jos messiaaniset ja kristityt
lopettaisivat pelon kylvämisen harhaisilla yrityksillä tulkita juutalaisia tapoja. Se, minkä jo tiedämme
olevan totta koskien syntistä luontoamme ja langennutta maailmaamme, on enemmän kuin
tarpeeksi muistuttamaan meitä tulevasta tuomiosta. Riittää kullekin päivälle oma pahuutensa.
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