MIKSI OLLA ISRAELIN PUOLELLA TÄNÄÄN?
Jack Hayford
Israel on maa, josta Jumala sanoo – Raamatussa vertaansa vailla olevasti, profeetallisesti,
lunastukseen tähtäävästi ja toistuvasti – ”Tämä on Minun.” Jumala viittaa Israeliin toisella tavalla
kuin mihinkään muuhun maahan maan päällä. Israel nostettiin esiin olemaan valona pakanoille.
Seurakunta oli syntymästään lähtien käytännössä juutalainen, ja sellaisena se pysyi siihen asti
kun evankeliumi alkoi levitä. Lopulta evankeliumi levisi Antiokiaan – jossa ensimmäinen
pakanaseurakunta syntyi – tukikohtaan, josta evankeliumi levisi kaikkialle maailmaan.
Roomalaiskirjeen luvuissa 9-11 apostoli Paavali käsittelee kysymystä Jumalan huolenpidosta ja
tarkoitusperistä juutalaisia kohtaan. Nämä kolme lukua yksistään, käytännöllisesti katsoen koko
Raamatussa, ovat tarkempi selitys siihen teologiaan, miten Jumala käsittelee juutalaisia. Juutalaiset
olivat ”ensihedelmä”…”ensimmäinen kansa” (Aabrahamin kautta), joka ymmärsi Jumalan liiton.
Sen jälkeen he välittivät tämän totuuden rikkaudet maailmalle ja heidän kauttansa Messias tuli
maailmaan. Jumalan Sana kutsuu juutalaisia ”juureksi” ja pakanoita ”oksiksi”. Meitä muistutetaan
siitä, että ”epäuskonsa tähden jotkut heistä taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta”, ja että
meidän ei pidä tulla ylpeiksi vaan pelätä: ”Sillä jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, ei Hän
ole säästävä sinuakaan.” Silloin kun pakanoiden täysi luku on tullut täyteen, ”koko Israel on
pelastuva” (luku 11:16-27).
Me elämme historiassa sellaista hetkeä, joka vakavoittaa ja myös kutsuu meitä Jeesukseen
uskovina ottamaan kantaa Israelin puolesta. Me saatamme olla niitä ihmisiä, jotka elävät viimeisiä
aikoja. Emme saa olla passiivisia profetian suhteen; meidät on kutsuttu rukoilemaan palavasti,
pitämään esirukouksia ja palvelemaan Vapahtajan sanojen mukaan. Hän sanoi, ettei ole meidän
tehtävämme arvailla sitä, milloin loppu tulee. Meidän vastuumme on toimia Jumalan valtakunnan
hyväksi siihen asti kunnes Hän tulee (Luukas 19:13).
Tässä ei ole kyse politiikasta, tässä on kyse Jumalan Sanasta…mutta poliittiset seuraukset tulevat
olemaan äärimmäisen dramaattisia. Raamattuun on kirjoitettu, että tulee aika, jolloin kaikki kansat
kääntyvät Israelia vastaan. Koska on hyvin paljon mahdollista, että se saattaa tapahtua meidän
aikanamme, on tärkeää hahmotella syyt: miksi olla Israelin puolella tänään.
KAHDEKSAN SYYTÄ OLLA ISRAELIN PUOLELLA

1) Jokaista uskova on velvoitettu asettamaan arvojärjestyksessään
juutalaiset ensisijalle ja osoittamaan sydämellistä kiitollisuutta Jumalalle
työstä, jonka Hän on tehnyt heidän kauttaan kansana.
Kun ymmärrämme perustelut juutalaisiin kohdistamallemme huomiolle, se vaikuttaa myös siihen,
miten ymmärrämme Jumalan jumalallisen järjestyksen ja asiat jotka Jumala on sanonut. Niihin
sisältyy sekä kansa että maa.
•
•

Jokainen uskova on velvollinen asettamaan juutalaiset ensisijalle
arvojärjestyksessään siksi, että Jumala on tehnyt niin.
Herra valitsi kansan…Hän aloitti valitsemalla miehen nimeltä Aabraham.
Herra sanoi, että Aabrahamin siemenen kautta (suhteesta vaimoonsa Saaraan,

•

•

joka synnyttäisi luvatun lapsen, Iisakin) kaikki kansat maan päällä tulevat
siunatuiksi… jokaiselle ihmiselle tulee oikeus päästä sisään Kaikkivaltiaan
Jumalan siunauksiin.
1. Mooses 12:3:ssa Herra sanoo liitosta, jonka Hän tekee Aabrahamin
kanssa: ”Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan hänet, joka sinut
kiroaa; ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.”
o Tämä ei koske ainoastaan kansaa (juutalaisia) vaan myös maata
(Israelia).
o Jumala tuomitsee kansat ja käsittelee niitä niiden tekemien päätösten
perusteella samoin kuin yksilöitäkin.
Herra valitsi heidät tarkoituksiaan varten: ”…ovat israelilaisia: heidän on
lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja jumalanpalvelus ja lupaukset;
heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken,
Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!” (Room. 9:4)
o Lapseus: Jumalan valinta tehdä Aabrahamin siemenestä kansa.
o Kirkkaus: Jumalan näkyvä läsnäolo Hänen ilmoittaessaan itsensä.
o Liitot: sitoumukset, jotka Jumala tekee:
 Liitto Aabrahamin kanssa…Jumala sanoo: ”Minä annan
sinulle kansan ja maan ja tämän siemenen kautta maan
kansakunnat tulevat siunatuiksi.” (1. Moos. 17)
 Liitto Mooseksen kanssa…lain ilmoittaminen, annettu
opetusvälineeksi johtamaan meidät Kristuksen luo: lunastus
Karitsan veren kautta.
 Uusi Liitto…Jeremian ja Hesekielin kirjoissa melkein
vastaavilla sanoilla: ”Aika tulee, jolloin minä teen uuden liiton
teidän kanssanne ja panen Henkeni teihin.”
o Suurin lahja: se ihme, mikä Jeesus on ihmiskunnalle. Niin Jumala
rakasti, että Hän antoi ainoan Poikansa…Hän antoi Hänet juutalaisten
kautta, ja hän tuli juutalaiseksi. Jeesus itse sanoi, puhuessaan Samarian
naiselle: ”Pelastus on juutalaisista.”

Kirjoitukset sanovat meille siis hyvin selkeästi että: olemme tekemisissä kaiken Jumalan
ihmiskunnalle antaman ilmoituksen juurien kanssa. Todiste tästä on nimenomaan juutalaisten
olemassaolo kansana ja se tosiasia, että heidät on elvytetty kansakuntana. Taistelu on nyt
Jerusalemista, Israelista, ja juutalaisten läsnäolosta sekä heidän oikeudestaan omistaa maa. On vain
harvoja kansoja, jotka haluavat pysyvästi sitoutua olemaan juutalaisten ja Israelin puolella, mutta
Raamattu sanoo, että Jumala kunnioittaa niitä, jotka ovat.
2) Jumalan nykyisessä järjestyksessä meillä oleva paikka liittää meidät
erottamattomasti yhteen juutalaisen kansan kanssa ja sitä kautta Israelin
maahan, niin kuin Sana sanoo.
Asettaessamme uskomme juutalaisten kautta tulleeseen Lunastajaan me liitymme niiden ihmisten
jonoon, jotka ovat luottaneet Jumalaan sen mukaisesti kuin Hän osoitti armonsa ja sen päämäärän
lunastuksen.
•
•

Raamattu ilmoittaa, hengellisesti puhuen, että vastaanottaessasi Herran, sinusta tulee
juutalainen (Room. 2:28-29; Gal. 3:26-29).
Jos olet uskova, et voi olla kaikkiin Kirjoituksiin johdonmukaisesti suhtautuva ja samalla
ottaa passiivista asennetta juutalaisiin ja Israeliin.

3) Jumala on antanut Israelin maasta ainutlaatuisia julkilausumia, joita
ei koskaan ole kumottu:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

3. Moos. 25:23 – Maa on Herran maa, ja Hän antaa sen kenelle tahtoo: ”Älköön maata
ainaiseksi myytäkö, sillä maa on Minun…”
5. Moos. 32:43 – ”Riemuiten ylistäkää, te pakanakansat, hänen kansaansa…sillä Hän
toimittaa sovituksen maallensa, kansallensa.”
2. Aik. 7:20 – Jumala sanoo, jos ihmiset loukkaavat Häntä ”Minä kiskaisen sellaiset irti
maastani, jonka minä olen heille antanut…”
Ps. 85:1-2 – ”Herra, ennen sinä olit suosiollinen maallesi, sinä käänsit Jaakobin kohtalon.
Sinä annoit anteeksi kansasi pahat teot ja peitit kaikki heidän syntinsä.”
Jesaja 8:8 – Tämä maa kuuluu Isälle Jumalalle ja se on Hänen Messiaansa maa: ”Ja
levittäen siipensä se täyttää yliyltään sinun maasi, Immanuel.”
Jeremia 2:7 – Herra ilmoittaa kansalle, miksi menetys, Jerusalemin kaupungin tuho,
tulee. ”Minä toin teidät hedelmätarhojen maahan…mutta sinne tultuanne te saastutitte
minun maani ja teitte minun perintöosani kauhistukseksi.”
Hesekiel 38:16 – Jumala puhuu niille kansoille lopun aikana, jotka nousevat Israelia vastaan.
Jumala puhuu yhteenotosta, joka tapahtuu Hänen maassaan. Sinä hyökkäät Minun kansani
Israelin kimppuun…Minä annan sinun karata maahani, että pakanakansat tulisivat
tuntemaan Minut, kun Minä osoitan pyhyyteni sinussa…”
Jooel 1:6, 2:18, 3:2 – Kolme kertaa tässä kirjassa sanotaan maan kuuluvan Herralle. ”Sillä
Minun maahani on hyökännyt kansa…” (1:6) ”Niin Herra kiivaili maansa puolesta…”
(2:18) Minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä
oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet
sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet Minun maani.” (3:2)
Hoosea 9:3 – Tämä viittaa Israelin hajotukseen: ”Eivät he saa asua Herran maassa, vaan
Efraimin on palattava Egyptiin, ja Assurissa he syövät saastaista.”
Sakarja 9:16 – ”Ja Herra heidän Jumalansa on sinä päivänä auttava heitä, kansaansa, joka
on kuin hänen lammaslaumansa, sillä he ovat kruunuun kiinnitettyjä kiviä, jotka kohoavat
yli hänen maansa…”

Puhuessamme Israelista me käsittelemme: 1) omaisuutta, josta Jumala on antanut julkilausumia,
ja 2) Jumalan kansaa, jolle Hän on antanut maan. Tämä on kaiken Luojan mielestä pääasia, eikä
siitä voida neuvotella. Asioita, jotka Jumala on sanonut yksinomaan Israelista, ei ole
koskaan kumottu.
•
•
•

Maa ei kuulu ainoastaan Jumalalle vaan Jumala on antanut sen myös Aabrahamille ja hänen
jälkeläiselleen Iisakille ikuisiksi ajoiksi. (1. Moos. 17:7-8)
”Ylitsevuotavassa vihassani Minä peitin sinulta kasvoni…mutta Minun armoni ei sinusta
väisty, eikä Minun rauhanliittoni horju…” (Jesaja 54:8-10)
Israelin synnin ja hajaannuksen takia menettämä hallintavalta maahan ei ole muuttanut
Jumalan julistamaa sitoumusta antaa se heille ikuisiksi ajoiksi. (Lue Hesekiel 37:1-28)
4) Nykyinen konflikti, jossa Israel on, ei ole heidän aloittamansa eikä heillä ole
mitään väitettyä laajentumishalua sen jatkamiseksi.

Nykyinen yleinen asenne maailmassa pitää palestiinalaisia altavastaajina, mutta päinvastoin Israel
on puolustamassa maata, joka sopimuksella tuli heille vuonna 1917 ja jonka Yhdistyneiden

Kansakuntien yleiskokous vahvisti vuonna 1948. Palestiinalaisten päämäärä ei ole taata itselleen
kotimaata vaan ajaa Israel pois kokonaan. Nostattaakseen lisää Israelin vastaista yleistä mielipidettä
ympäröivät, hyvin toimeentulevat arabimaat eivät ole koskaan tarjonneet turvapaikkaa
palestiinalaisille. Maailman enemmistö ei tiedä tätä, eikä kukaan vaivaudu kertomaankaan sille,
koska muut voimat ovat kumonneet myötätunnon.
5) Israelin puolella oleminen ei tarkoita arabien vastustamista kokonaisuutena eikä sitä
että vastustaisimme Israelissa asuvien arabien oikeuksia rauhalliseen, poliittisesti
turvattuun elämään ja hyvinvointiin.
Jumalalla ei ole asennetta ketään ihmistä vastaan, eikä varmasti arabeja vastaan, jotka ovat
Aabrahamin, Hänen valitsemansa johtajan, toisen pojan Ismaelin jälkeläisiä. Israelin puolella
oleminen ei edellytä arabien vastaista asennetta eikä myöskään meidän olevan rakkaudettomia
muita kansoja kohtaan.
6) Syyt arabimaailman eräiden osien säälimättömiin vihamielisyyksiin eivät ole
pelkästään poliittisia vaan niitä ohjaavat henkivallat, jotka eivät tyydy ennen kuin Israel
lakkaa olemasta.
Israelia vastassa olevat voimat eivät yksinkertaisesti ole pelkästään niitä ihmisiä, jotka eivät pidä
juutalaisista. Meitä vastassa on henkivaltojen tulva, joka on vahvempi kuin ihmiskunta, eli sellaiset
voimat, joita ei voida kaataa poliittisin keinoin eikä suostuttelemalla. Nämä voimat voidaan murtaa
ainoastaan esirukouksen voimalla, joka hajottaa hallitukset ja vallat maahan.
7) Sama henki, joka ohjaa näitä vihamielisyyksiä, vastustaa kristittyjä yhtä hyvin
kuin juutalaisiakin ja ajan mittaan johtaa lopulta molempia kohtaavaan vainoon.
Aivan niin kuin Raamattu toteaa, että tulee olemaan kaksi todistajaa, jotka tapetaan Jerusalemissa
aivan ajan lopussa (Ilmestyskirja 11), samoin on ollut kaksi todistajaa, jotka ovat historian läpi
olleet Jumalan puolella – juutalaiset ja kristityt.
Vihollisuudet ja raakuudet kohdistuvat uskoviin samalla tavalla kuin Israeliinkin, koska maailmassa
on henki, joka vastustaa kaikkea sitä mitä kutsutaan Jumalaksi ja kaikkea Hänessä.
•
•
•
•

Jumalaa Luojana – jolle osoitamme palvontamme.
Jumalaa Tuomarina – jolle olemme vastuullisia.
Jumalaa Lunastajana – joka on ilmaissut itsensä Poikansa Jeesuksen kautta.
Jumalaa moraalisen lain antajana koko ihmiskunnalle – jolle olemme vastuussa
käytöksestämme.
8) Raamatullinen toimeksianto ja Jumalan lupaus kehottavat meitä olemaan lujia
uskossa, odotuksella ryhtymään esirukoukseen ja antamaan lupaamamme tuen.

Meitä kutsutaan olemaan Israelin puolella tänään, koska me voimme olla viimeisessä ajassa eläviä
ihmisiä. Herra on kutsunut meitä olemaan sellaisia, joilla on moraalinen ja raamatullinen vakaumus,
elämään viisaasti ja tuntemaan Hänen Sanansa. Hän kunnioittaa niitä, jotka pysyvästi sitoutuvat
olemaan sen maan puolella, jota Hän erikoisesti kutsuu omakseen. (Psalmi 122:6).
ASIOITA, JOITA VOIT TEHDÄ ”ISRAELIN PUOLESTA”

1) Hanki itsellesi luotettavaa tietoa, joka välttää kiihkoilua ja jossa ei ole ”mustia
aukkoja”. Tunnista julkisen sanan asenne. Arvioi lehtijuttuja tarkasti mutta ei
vainoharhaisesti. Tutustu perustietoihin Lähi-idän historiasta ja pyri ymmärtämään
viime vuosisadan tapahtumat.
2) Ota vastaan Raamatun kutsu ja sille jatkuvasti uskollisena ”rukoile Jerusalemin
rauhan puolesta” (Psalmi 122:6); rukoile myös, että hallituksemme toimisi 1. Moos.
12:1-3 jakeiden valossa…”Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat…”
3) Tutki rukouksessa mahdollisuutta vierailla Israelissa ja siten antaa tukesi
käytännössä.
4) Osoita ystävyyttäsi juutalaisille. Pyri vakuuttamaan heitä siitä, että uskovana sinä
olet Israelin puolella siksi, että se on osoitus Raamattuun perustuvasta
sitoutumisestasi Jumalaan.
5) Vaikka huomaisitkin radikaaleissa muslimeissa terroristien käytöstapoja, ole
armelias muita muslimeja kohtaan.
Ala toimia, koska tämä on erittäin tärkeä aika. Tänään nähtävissä oleva välienselvittely muistuttaa
hyvin läheisesti sitä tilannetta, jolloin maailman kansakunnat ovat kääntyneet Israelia vastaan ja
jolloin nähdään, kuka on jäänyt jäljelle Israelin puolelle.
Kysymyksistä viimeinen tulee olemaan: ”Kuka on Kristuksen ja Hänen tiensä puolesta ja kuka ei?”
Herra on kutsunut meidät olemaan niitä ihmisiä, joiden kautta toiset tulevat kosketetuiksi ja joilla
on moraaliset ja raamatulliset vakaumukset kriittisissä kysymyksissä …ja tämä on niistä
kysymyksistä yksi.

