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Israel ja seurakunta, 
Jumalan kaksi todistajaa



Israel ja seurakunta – Jumalan kaksi todistajaa

Pastori Kalle Venäläisen luentosarja TV7 kanavalla 

Juutalaisten ja kristittyjen välinen jännite on jatkunut 

kaksituhatta vuotta. Onko juutalaisten ja kristittyjen sovitus 

vielä mahdollinen? Kalle Venäläisen luotsaama 

luentosarja.

Jacques B. Doukhan, Kaksi todistajaa, Israel ja 

seurakunta saman Jumalan puolesta, TV7 Kustannus

Juutalaisilla ja kristillisellä pakanakansoista 

muodostuneella seurakunnalla on paljon enemmän 

yhteistä kuin mitä osaamme aavistaakaan. 

Kerron kirjasta enemmän kirjablogissani 

www.reijotelaranta.fi



TAISTELEVA ISRAEL

• Nyt olen valinnut nimeni 

asuinsijaksi Jerusalemin ja 

kansani Israelin ruhtinaaksi 

Daavidin. (2.Aik.6:6)

• Taistelu ulkoisia vihollisia, 

pakanuutta ja luopumusta 

vastaan, omasta joukosta 

nousseita vääriä profeettoja 

vastaan, 



TAISTELEVA SEURAKUNTA

• Taistelu pimeyden voimia ja henkivaltoja vastaan (Ef.6:12)

• Taistelu harhaoppeja ja luopumusta vastaan. Omasta 

joukosta nousevia eksyttäjiä vastaan

• Vaarallisin ei ole susi lammasten vaatteessa, vaan susi 

paimenen vaatteissa!

• Kristittyjen lisääntyvät vainot

World Watch List 2020



SYNTIIN LANGENNUT ISRAEL

• ”Israel oli rehevä viiniköynnös, joka 

tuotti hedelmiä. Mitä runsaampi sen 

hedelmä oli, sitä enemmän se teki 

alttareita. Mitä parempi sen maa oli, 

sitä komeampia [Baalin] patsaita se 

pystytti.  (Hoos.10:1-2)

• "Ihminen, nämä miehet ovat 

antaneet sydämensä epäjumalille ja 

kiinnittäneet katseensa sellaiseen, 

mikä vie heidät syntiin. (Hes.14:1-3)

• Maa muuttuu saastaiseksi jalkojen 

alla, sillä sen asukkaat ovat 

hylänneet lain, rikkoneet käskyt, 

tehneet tyhjäksi ikuisen liiton. 

(Jes.24:5-6)



SYNTISTEN SEURAKUNTA

• Kaikki ovat samassa asemassa, 

sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja 

ovat vailla Jumalan kirkkautta,  

(Room.3:22-23)

• Sinun on tiedettävä, että viimeisinä 

päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin 

ihmiset rakastavat vain itseään ja 

rahaa, he ovat rehenteleviä ja 

pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat 

vanhemmilleen tottelemattomia. 

(2.Ti.3:1-2)

• He rakastavat enemmän nautintoja 

kuin Jumalaa, he ovat ulkonaisesti 

hurskaita mutta kieltävät uskon 

voiman. Karta sellaisia! (2.Tim.3:4-5)Detroit 2000-luvulla



KATUVA JA ARMAHDETTU 

ISRAELIA

• Mutta olethan sinä, Herra, 

meidän isämme! Me olemme 

savea, sinä saven valaja, kaikki 

me olemme sinun kättesi tekoa. 

Herra, älä ylen määrin vihastu 

meihin, älä loputtomiin muistele 

meidän pahoja tekojamme. 

Katso meitä. Kaikki me olemme 

sinun kansaasi. (Jes.64:7-8)

• Mutta jos se kansa luopuu 

pahuudestaan, minä muutan 

mieleni enkä anna 

rangaistukseni kohdata sitä. 

(Jer.18:8)



KATUVA JA ARMAHDETTU 

SEURAKUNTA

• Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt 

te olette Jumalan kansa. Ennen te 

olitte armoa vailla, mutta nyt on 

Jumala teidät armahtanut. 

(1.Piet.2:9-10)

• Jumalan laupeus on kuitenkin niin 

runsas ja hän rakasti meitä niin 

suuresti, että hän teki meidät, 

rikkomustemme tähden kuolleet, 

eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta 

teidät on pelastettu. (Ef.2:4-5)



VAINOTTU MUTTA 

EI TUHOTTU ISRAEL

• ”Niin kuin lintujen 

parvi peittää 

taivaan, niin Herra 

Sebaot peittää 

kilpenä Jerusalemin. 

Hän suojelee sitä ja 

pelastaa sen, hän 

varjelee sitä ja  suo 

sille turvan.” 

(Jes.31:5)



VAINOTTU MUTTA 

EI TUHOTTU SEURAKUNTA

• Me olemme kaikin tavoin ahtaalla mutta emme umpikujassa, 

neuvottomia mutta emme toivottomia, vainottuja mutta emme 

hylättyjä, maahan lyötyjä mutta emme tuhottuja. (2.Kor.4:8-9)



YHTEENVETO

• Israel on Jumalan silmäterä, omaisuuskansa 

• Israel on meille kuva seurakunnasta

• Israel on meille varoittava ja myös rohkaiseva esimerkki

• Israel on meille Jumalan pelastussuunnitelman perusta 

• Israel on meille Jumalan aikaa näyttävä tiimalasi

Siksi me rukoilemme omasta ja Israelin puolesta

Vanha 

koptilainen 

Ystävyyden ikoni



Raamattutunnin materiaalin löydät risteilyn jälkeen blogistani 

www.reijotelaranta.fi


