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Jumalan lupaukset Israelille 

…”Ja minä teen liiton sinun kanssasi 
ja sinun jälkeläistesi kanssa, 
sukupolvesta sukupolveen, 
iankaikkisen liiton, --- Sinun 
jälkeläisillesi minä annan tämän 
maan Egyptin rajapurosta Eufratin 
suureen virtaan saakka."   
(1 Moos.17:1-18)  



Jumala ei unohda liittoaan 

”Unhottaako vaimo 
rintalapsensa, niin ettei 
hän armahda kohtunsa 
poikaa? Ja vaikka he 
unhottaisivatkin, minä 
en sinua unhota. Katso, 
kätteni hipiään olen 
minä sinut piirtänyt, 
sinun muurisi ovat aina 
minun edessäni.” 
(Jes.49:15-16) 



Lupauksia Israelille ja seurakunnalle 

”Nouse, ole kirkas, sillä 
sinun valkeutesi tulee, ja 
Herran kunnia koittaa 
sinun ylitsesi. Sillä katso, 
pimeys peittää maan ja 
synkeys kansat, mutta 
sinun ylitsesi koittaa 
Herra, ja sinun ylläsi 
näkyy hänen kunniansa.” 
(Jes.60:1-2, KR 33/38) 

 

 

 



Lupauksia Israelille ja seurakunnalle 

 

 

 

”Nouse, loista 
kirkkaana, Jerusalem, 
sillä sinun valosi saapuu 
ja Herran kirkkaus 
koittaa sinun yllesi. 
Katso, pimeys peittää 
maan, yön synkkyys 
kansat. Mutta sinun 
taivaallesi kohoaa 
aamunkoi,.” (Jes.60:1-3. 
KR 92) 

 

 

 



Lupauksia  
hengellisesti… 

”- älä pelkää, minä olen sinun kanssasi! 
Älä arkana pälyile ympärillesi - minä olen 
sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, 
minä autan sinua, minä tuen sinua 
vakaalla, lujalla kädelläni.” (Jes.41:10)  

 



… ja lupauksia  
konkreettisesti 

”Sinä, palvelijani Israel, Jaakob, sinä 
jonka olen valinnut, sinä, ystäväni 
Abrahamin siemen, sinä, jonka käteen 
minä tartuin, jonka minä toin maan 
ääristä ja kutsuin kaukaisimmista 
kolkista, jolle minä sanoin: ’Sinä olet 
palvelijani, minä olen sinut valinnut, en 
sinua väheksynyt’ - älä pelkää, minä olen 
sinun kanssasi! Älä arkana pälyile ...” 
(Jes.41:8-10) 
 



”Jaakob jatkoi matkaansa, ja häntä 
vastaan tuli Jumalan enkeleitä. Heidät 
nähdessään Jaakob sanoi: ’Tässä on 
Jumalan etuvartio.’ Niin paikka sai 
nimekseen Mahanaim. ”(1.Moos.32:2-3) 

Israel ja seurakunta, kuin kaksi leiriä 



”Mitä ihmeellistä minussa on, Sulamin 
tytössä, kahden joukon keskellä 
(mahanaim) tanssivassa?” (Laul.7:2) 

Israel ja seurakunta, kuin kaksi leiriä 



Israel ja seurakunta, kuin kaksi leiriä 

”Ne nousevat maan tasangolle ja saartavat 
pyhien leirin (mahanaim) ja rakastetun 
kaupungin. Mutta taivaasta iskee tuli, ja se 
tuhoaa ne kaikki.” (Ilm.20:9) 



Kahden leirin joutuminen erilleen 
Kristinuskon tausta on 
juutalaisuudessa 

Kristityt olivat juutalaisia 

Mukaan hyväksyttiin 
pakanakristityt 

Rinnakkaiseloa kolmannelle  
ja neljännelle vuosisadalle 

Eron syitä: Jerusalemin tuho 
v. 70, pakanakristittyjen 
määrän kasvu, käsitys laista ja 
sapatista, valtapolitiikka 

Lopputuloksena hylkääminen, 
antisemitismin kehittyminen, 
korvausteologia ja 
juutalaisvainot 



Kahdesta leiristä tehtiin yksi 
Me pakanakristityt 
varastimme juutalaisilta 
Jumalan Vanhassa 
testamentissa heille 
antamat lupaukset.  
Ne tulkittiin ja 
sovitettiin koskemaan 
”hengellistä Israelia” eli 
pakanaseurakuntaa.  
Varoitusten ja 
tuomioiden sitä vastoin 
katsottiin koskevan 
juutalaisia.  
 



Toteutuvat profetiat avaavat silmiä 

Israelin valtion 
syntyminen 

Juutalaisten paluu 

Hepreankielen elpyminen 

Jumalan varjelus sodissa 

Messiaaniset 
seurakunnat 

Maailmanpolitiikka ja 
antisemitismin kasvu 



Kaksi leiriä Raamatussa:  
Kuka on oikea juutalainen? 

”Ovathan he israelilaisia, jotka 
Jumala on ottanut lapsikseen ja 
joille hän on antanut kirkkautensa. 
Heidän kanssaan hän on tehnyt 
liitot, heille hän on antanut lain, 
jumalanpalveluksen ja lupaukset. 
Heidän ovat kantaisät, heistä on 
Kristus ihmisenä lähtöisin, hän, 
joka on kaiken yläpuolella, ikuisesti 
ylistetty Jumala, aamen!” 
(Room.9:4-5) 

 



Kaksi leiriä Raamatussa:  
Kuka on oikea juutalainen? 

Seuraavaksi Paavali toteaa, että on 
olemassa kaksi Israelia: 

”Mutta ei niin, että Jumalan sana 
olisi harhaan mennyt. Sillä eivät 
kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole 
silti Israel, eivät kaikki ole lapsia 
sen tähden, että ovat Aabrahamin 
siementä, vaan: "Iisakista sinä saat 
nimellesi jälkeläiset"; se on: eivät 
ne, jotka lihan puolesta ovat 
lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan 
lupauksen lapset, ne luetaan 
siemeneksi.” (Room.9:6-8) 

 



Kaksi leiriä samoin periaattein 

Luonnolliset lapset = Israelin 
kansa kokonaisuudessaan, 
Jumalan lapset = Israelin 
uskova jäännös. On olemassa 
Israel (luonnolliset lapset) ja 
Israel (hengelliset lapset).  

Sama koskee seurakuntaa. 
On olemassa nimikristittyjä 
ja Jeesukseen turvaavia 
kristittyjä, joissa Jumala on 
herättänyt uskon ja vetänyt 
puoleensa. On niitä, jotka 
sanovat itseään kristityiksi ja 
niitä, joita Jumala sanoo 
kristityiksi. 



Epäilylle ei pitäisi jäädä sijaa 

Kreikankielisessä Uudessa testamentissa 
sana Israel ja israelilainen esiintyvät 77 
kertaa. Vain kaksi on sellaisia, joissa 
sanaa Israel voitaisiin tulkita 
tarkoittamaan seurakuntaa 
kokonaisuudessaan. (Gal.6:16 ”Jumalan Israel” 

ja Ilm.7:4 ”144 000 Israelin kahteentoista 

sukukuntaan kuuluvaa”) 

Kreikankielisessä Uudessa testamentissa 
”juutalainen” esiintyy yli 190 kertaa 
viitaten etnisiin, kansallisiin juutalaisiin. 
Jälleen vain pari kohtaa on sellaisia, joissa 
jää varaa tulkinnalle.  



Paavalin kanta on selkeä 
”Miten siis on? Olemmeko me 
parempia? Emme suinkaan. Mehän 
olemme edellä osoittaneet, että 
kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin 
kreikkalaiset, ovat synnin alla,” 
(Room.3:9) 

”Vai onko Jumala pelkästään 
juutalaisten Jumala? Eikö hän ole 
myös muiden kansojen Jumala? On 
toki, kun kerran Jumala on yksi ja 
ainoa. Hän tekee ympärileikatut 
vanhurskaiksi, jos he uskovat, ja 
ympärileikkaamattomat, kun he 
uskovat." (Room.3:29-30) 

 



Paavali varoittaa meitä  
pakanakristittyjä ylpeilemästä 

”Mutta myös nuo toiset 
oksastetaan uudelleen, elleivät he 
jää epäuskonsa valtaan, sillä 
Jumala kykenee liittämään heidät 
takaisin runkoon. Jos kerran sinut 
on leikattu irti villistä oliivipuusta, 
johon luonnonmukaisesti kuuluit, 
ja vastoin luontoa oksastettu 
jaloon oliivipuuhun, niin totta kai 
nämä alkuperäiset oksat voidaan 
liittää takaisin omaan puuhunsa.” 
(Room.11:22-23) 



Me olemme juutalaisille paljosta velassa 

”sillä jos pakanat ovat tulleet osallisiksi heidän 
hengellisistä aarteistaan, niin he puolestaan ovat 
velvolliset auttamaan heitä maallisilla.” 
(Room.15:27) 

 



Israel ja seurakunta: 
kaksi leiriä, kaksi Jumalan todistajaa 

Kahden todistajan todistus on 
pätevä (5. Moos.17:6, Joh.8:17) 

Kummallakin on todistukseen 
arvokasta annettavaa. 

Israel: Raamatun tutkiminen, laki, 
vanhurskauden vaatimus, elämän 
ilo ja Jumalan lahjat, juhlat, 
Messiaan ajan odotus… 

Kristityt: Juutalaisten kirjoittama 
UT, armo, Jumalan läheisyys, 
Jeesuksen kautta Israelin Jumala 
on kaikkien kansojen Jumala 

 

 

 



Tästä syystä saatana vihaa Israelia 

Juutalaisille annettujen lupausten täyttyminen merkitsee 
saatanan joutumista tuomiolle. Tässä on syy antisemitismille. 
Saatana vihaa ja pelkää ”kahta leiriä” sekä ”isien ja lasten 
sydänten kääntymistä toistensa puoleen”. (Malak 3:24)  



Jeesuksen omat  
siunaavat Israelia 

”Minä siunaan niitä,  
jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne,  

jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee 
siunaukseksi kaikille maailman kansoille. (1. Moos.12:3) 



Jeesuksen omat  
siunaavat Israelia 

” Kirottuja olkoot ne, jotka sinua 
kiroavat, ja siunattuja ne, jotka sinua 

siunaavat.” (1. Moos.27:29) 



Jeesuksen omat  
siunaavat Israelia 

” Siunattuja ovat ne, jotka sinua 
siunaavat, kirottuja ne, jotka sinua 

kiroavat. .” (1. Moos.24:9) 



Herra siunatkoon sinua Israel ja 
varjelkoon sinua. 
Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle 
ja olkoon sinulle armollinen. 
Herra kääntäköön kasvonsa sinun 
puoleesi Israel 
ja antakoon sinulle rauhan. 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 
Aamen. 
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