8.6.2015 / Efraimin mailla - B'nei Josef -kongressi, osa 1.

Shalom,
"Sillä sinä olet Herralle, Jumalallesi, pyhitetty kansa; Herra, sinun Jumalasi, on
valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä
on." (5. Moos. 7:6)

Valittu kansa
"Mutta sinä Israel, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut,
Aabrahamin, minun ystäväni, siemen.." (Jesaja 41:8)
“te Aabrahamin, hänen palvelijansa, siemen, Jaakobin lapset, te hänen valittunsa."

(Psalmi 105:6)
“Sillä Herra on valinnut Jaakobin omaksensa, Israelin omaisuudeksensa." (Psalmi

135:4)
Tuhlaajapojan (Luuk. 15:11 – 32) vanhempi veli on saanut kantaa valitun kansan
osan ja kuorman yksin jo yli 2700v. Ei ihme, että juutalaisen kansan vainoissa;
pogromeissa, inkvisition kourissa, Shoassa, maastakarkoituksissa... vanhempi veli on
Viulunsoittaja katolla -elokuvan Tevjen tavoin huokaissut: "Tiedän, tiedän. Olemme
Sinun valittu kansasi. Mutta, aina välillä, etkö voisi valita jonkun muun?"
https://youtu.be/TlYwHwV4OuU Fiddler on the roof : choose someone else
Pakanakansojen joukkoon sekoittunut nuorempi veli omaksui vähitellen muiden
kansojen tavat ja kulttuurin, unohti syntyperänsä. Tevjen tavoin nykyjuutalaiset;
lähinnä Juudan ja Benjaminin + osittain Leevin jälkeläiset ovat ylläpitäneet traditioita
ja hoitaneet Isän huonetta. Sanotaankin; kun juutalaiset ovat pitäneet sapatin,
itseasiassa sapatti on pitänyt juutalaiset kansana.
https://youtu.be/gRdfX7ut8gw Traditions - Fiddler on the Roof
Meidän tulee ymmärtää Herran valinta Israelin suhteen myös Uuden Liiton aikana.
Jer 31:31-36

Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan
heimon kanssa uuden liiton;
en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä
tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat
rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua,
sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän
sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra'.
Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä
annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.
Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet
lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka liikuttaa meren, niin että sen aallot
pauhaavat - Herra Sebaot on hänen nimensä:
Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin
jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan.
Herra teki Uuden Liiton varsinaisesti "Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa",
mutta myös pakanat pääsevät liitosta osallisiksi, kun heidät oksastetaan Messiaan
jaloon öljypuuhun. Tuo puu on ollut olemassa läpi Vanhan Testamentin, Messias on
ollut ytimenä puussa jo silloin. Vanhan Testamentin pyhät nousivat kuolleista Jeshuan
kanssa, koska uskoivat jo edeltä Messiaan tuloon.
Herra pitää liittonsa Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin sekä heidän jälkeläistensä kanssa
- "Mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista": Hän teki uuden,
paremman liiton. Meillä on Herra, joka uhrasi itsensä koko maailman syntien (ei vain
Juudan ja Israelin) tähden ja sovitti jokaisen, joka vain haluaa. Armo ei voi
suuremmaksi tulla!
Israelin maan JHVH on kuitenkin antanut perinnöksi Jaakobin jälkeläisille ja Hän
palauttaa kansansa, kaikki heimot, omille perintömailleen. Elämme aikaa, jolloin:
"...vartijat huutavat Efraimin vuorella: 'Nouskaa, lähtekäämme Siioniin Herran,
meidän Jumalamme, tykö'." Siitä paljolti B'nei Josef -kongressissakin oli kyse.
(Suomeksi käännetty sana "vartijat" tarkoittaa sanaa notzrim, eli
nazarealaiset, joiksi kristittyjä kutsutaan.)
Oli aika, kun Juudan oli määrä palata Israelin maahan. Sionistinen
kongressi pidettiin Baselissa 3. syyskuuta 1897, jolloin perustettiin
Sionistisen Maailmanjärjestö puheenjohtajanaan Theodor Hertzl.
Juutalaisvaltio syntyi viimein v. 1948 lähes puoli vuosisataa hänen
kuolemansa jälkeen ja valtion nimeksi ei tullut Juudanmaa tai Juutalaisvaltio,
vaan profeetallisesti Israel. Sakarja 12:7 kertoo: "Herra on ensiksi vapauttava
Juudan majat..." Myöhemmin on vuorossa Efraimin majat.
Olemme tässä Sakarja 12 ajassa: "Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi

maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva
Jerusalemia piiritettäessä.
Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka
sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä
vastaan."
Mielenkiinnolla seuraamme, mitä YK:ssa tapahtuu syksyllä koskien Palestiinan
valtion tunnustamista. Varoitus kansoille on Sakarjan jakeissa.

B'nei Josef -kongressi

Keväällä toukokuun lopulla 2015 pidettiin ensimmäinen kansainvälinen kongressi,
jossa aiheena oli Pohjoisvaltio Israelin paluu. Koollekutsujina olivat Efraim ja
Rimona Frank ja kokouspaikkana oli Eshel HaShomron; Samarian (ns. Länsiranta)
ainoa hotelli; sijaitsee Arielissa. Osallistujia oli 130, 12 eri maasta. Meitä Suomesta
oli kaksi mukana.
Kongressia edelsi Shavuot, helluntai, jolloin muinoin Israelissa papit heiluttivat kaksi
vehnäleipää Herran edessä. Nämä leivät edustavat Efraimia (pohjoiset heimot) ja
Juudaa. Shavuotina heprealaisista heimoista tuli Israelin kansa Siinain vuoren
juurella, kun JHVH kirjoitti elämän ohjeet kivitauluihin. Shavuotina Pyhä Henki tuli
tulisina kielinä opetuslasten päälle ja laki kirjoitettiin Jeshuan seuraajien sydämiin.
tark. "Hän, jonka se on") - Israelin pääkaupunki ennen )
.Jerusalemia

שילהShilo

Ensimmäisenä päivänä teimme raamatullisessa Samariassa, Efraimin vuoristossa,
tutustumisretken: Kävimme Hanoch Youngin (ortodoksijuutal. turistiopas, jonka
sydämellä on heimojen paluu ja hän osallistui myös kongressiin) opastuksella
Shilossa, jonne heimot ensin asettuivat ja jossa arvottiin loputkin perintömaat eri
heimoille. Shilo oli myös Ilmestysmajan koti lähes 400v. Shilossa Hanna rukoili lasta
ja Herra vastasi; Samuel syntyi ja kasvoi ylipappi Elin hoivissa.

Shilo (Siilo) on nykyään israelilainen noin 2500 asukkaan siirtokunta.
Lähistöllä on muitakin siirtokuntia ja palestiinalaisten kyliä. Kansainvälinen
yhteisö pitää v. 1979 perustettua Shilon siirtokuntaa laittomana, vaikka se
sijaitsee muinaisella raamatullisella paikalla, jonka Israel sai v. 1967
haltuunsa. Shilo sijaitsee 45km Jerusalemista ja 16 km Beetelistä
pohjoiseen, Beetel-Sikem (Nablus) -valtatien (nro 60) itäpuolella. Tuo tie on
Derech HaAvot – "Esi-isien tie", rakennettu muinaisen tien päälle, tien, jolla
Israelin heimot vaelsivat.
Tuom 21:19
Niin he sanoivat: "Katso, joka vuosi vietetään Herran juhla Siilossa, joka on
pohjoiseen päin Beetelistä, auringonnousuun päin siitä valtatiestä, joka vie
Beetelistä Sikemiin, ja etelään päin Lebonasta".
(alla tämä esi-isien tie)

Shilon viinitarhoja ja
taustalla Shilon pikkukaupunki

Viime syksynä pienen rukousryhmän kanssa lähdimme matkalle Suomesta
etsimään "muinaisia polkuja" ja Herra johdatti esi-isien valtatielle, jota
kulkiessa Hän halusi puhua meille. Esirukouksin poistimme "kiviä teiltä"
Efraimin palata ja rukoilimme myös Efraimin ja Juudan sauvojen
yhdentymisen puolesta.
Jer 31:21
21. Pystytä itsellesi kivimerkkejä, aseta itsellesi tienviittoja, paina mieleesi tie,
polku, jota olet kulkenut. Palaja, neitsyt Israel, palaja näihin kaupunkeihisi.

Jes 58:12-14
Sinun jälkeläisesi rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, sinä kohotat
perusmuurit, muinaisten polvien laskemat; ja sinun nimesi on oleva:
"halkeaman umpeenmuuraaja" ja "teitten korjaaja maan asuttamiseksi".
Jes 49:11-13
11. Minä teen kaikki vuoreni teiksi, ja minun valtatieni kulkevat korkealla.
12. Katso heitä, he tulevat kaukaa! Katso, nuo pohjoisesta, nuo lännestä,
nuo Siinimin (Kiina) maalta!
13. Riemuitkaa, te taivaat, iloitse, sinä maa, puhjetkaa riemuun, te vuoret,
sillä Herra lohduttaa kansaansa ja armahtaa kurjiansa.
Oli ihmeellistä nyt vajaa vuosi tämän jälkeen olla samalla paikalla ja osa isoa
ryhmää, joiden sydämissä on heimojen paluu mailleen. Koin, että joitain "kiviä"
Efraimin tieltä oli poistunut. Paluu on alkamassa; pienten alkujen päiviä elämme.
Hanochin ja joidenkin muiden Juudan edustajien ollessa toivottamassa pohjoisia
heimoja tervetulleeksi ja etsien yhteyttä veljiin, saatoimme saada pientä esimakua
tulevasta.

Hanochin paita: "Missä ovat veljeni?"

Muinaisessa Shilossa heimot vielä olivat yhdessä. Mitä tarkoittaa näiden kahden
sauvan, Juudan ja Josefin sauvojen, yhdistyminen? Kuinka pitkä matka on kuljettava
yhteyteen; kuinka syvä on kuilu?
Ihmiselle se tuskin on mahdollista, mutta Jeshuassa, Pyhän Hengen vaikutuksesta, se
ainoastaan toteutuu: Herramme haavoitetuissa käsissä, veren puhdistamina armahdettuina syntisinä, voi heimojen väleissä tapahtunut halkeama muurautua
umpeen, luottamus ja yhteys korjautua; veljeys eheytyä, Juudan vihat laantua ja
Efraimin kateus kadota.
Jes 11:12-14
12. Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja
Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä.
13. Silloin katoaa Efraimin kateus, ja Juudan vihat häviävät. Efraim ei
kadehdi Juudaa, eikä Juuda vihaa Efraimia.

14. Ja he lentävät länteen päin filistealaisten niskaan, yhdessä he ryöstävät
Idän miehiä. Edom ja Mooab joutuvat heidän käsiinsä, ammonilaiset heidän
alamaisikseen.
:Joosuan kirja 18 kertoo heimojen Shiloon tulosta

Ja kaikki israelilaisten seurakunta kokoontui Siiloon, ja he
.pystyttivät sinne ilmestysmajan, sittenkuin maa oli tullut heille alamaiseksi
Mutta vielä oli israelilaisista jäljellä seitsemän sukukuntaa, joiden perintöosa oli .2
.jakamatta
Niin Joosua sanoi israelilaisille: "Kuinka kauan hidastelette ettekä mene .3
?ottamaan omaksenne maata, jonka Herra, teidän isienne Jumala, on teille antanut
Tuokaa tänne jokaisesta sukukunnasta kolme miestä, niin minä lähetän heidät .4
menemään ja kiertelemään maata ja panemaan sen kirjaan heidän perintöosiaan
.silmällä pitäen; ja tulkoot he sitten takaisin minun luokseni

He jakakoot maan seitsemään osaan. Juuda pysyköön alueellaan etelässä, ja .5
.Joosefin heimo pysyköön alueellaan pohjoisessa

Pankaa maa, ne seitsemän osaa, kirjaan ja tuokaa kirja tänne minulle, niin minä .6
.heitän teidän puolestanne arpaa täällä Herran, meidän Jumalamme, edessä
Sillä leeviläisillä ei ole osuutta teidän keskuudessanne, vaan Herran pappeus on .7
heidän perintöosansa; ja
Gaad ja Ruuben ja toinen puoli Manassen sukukuntaa saivat tuolta puolelta
".Jordanin, idän puolelta, perintöosansa, jonka Herran palvelija Mooses heille antoi

Kun israelilaiset saapuivat maahan, Shilosta tuli 369 vuodeksi
, mishkan - ilmestysmajan koti. Ilmestysmaja oli שכןן
; שמ כerämaatemppelin
kulkenut koko Exodus-ajan erämaassa kansan mukana ja sitten yli Jordanvirran Kanaanin maahan. Shilo oli tuomarien aikana ennen kuningasten aikaa
uskonnollisen elämän keskus, johon tultiin pyhiinvaellukselle kolmasti vuodessa
.juhlille ja uhraamaan
(alla Efraimin tunnuslippu Shilossa (kaikki heimoliput liehuivat siellä. Ruokauhriruukkuja )

Paikka, missä Herran nimi 11. ja 12. vuosisadoilla eKr. lähes 400 v. oli asunut, on
ollut pitkään hiekan ja kiven peittämää asumatonta rauniota. Nyt se on historiallinen
argeologinen alue, jossa ilmestysmajan raunioita kaivetaan esiin. V. 1980 löydettiin
paikalta kolikoita, säilytysruukkuja, joita oli käytetty uhritoimituksissa ym. (~1000
eKr.). Vuosina 1981-82 aloitettiin kaivaminen alustavasti paikasta, jossa ilmestysmaja
.on sijainnut

Elon More - Mooren tammi
Seuraava kohteemme oli Elon More, jossa JHVH lupasi maan Abramille.
1. Moos 12:1-7
"Ja Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista
siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan.
Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi,
ja sinä olet tuleva siunaukseksi.
Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja
sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä."

Niin Abram lähti, niinkuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kanssansa.
Abram oli Harranista lähtiessänsä seitsemänkymmenen viiden vuoden vanha.
Ja Abram otti vaimonsa Saarain ja veljensä pojan Lootin sekä kaiken omaisuuden,
jonka he olivat koonneet, ja ne palvelijat, jotka he olivat hankkineet Harranissa, ja
he lähtivät menemään Kanaanin maahan. Ja he tulivat Kanaanin maahan.
Ja Abram kulki maan läpi aina Sikemin paikkakunnalle, Mooren tammelle asti. Ja
siihen aikaan kanaanilaiset asuivat siinä maassa.
Silloin Herra ilmestyi Abramille ja sanoi: "Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän
maan". Niin hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt.

Taustalla vasemmalla Garissimin vuori ja oikealla Ebalin vuori; välissä Shechem ("Nablus")

Jaakob, Abrahamin pojanpoika osti maata lähellä Elon Moreta ja Shechemia (Sikem)
1. Moos 33: 18-20
"Ja Jaakob saapui matkallansa Mesopotamiasta onnellisesti Sikemin kaupunkiin,
joka on Kanaanin maassa, ja leiriytyi kaupungin edustalle.
Ja hän osti sen maapalstan, johon hän oli pystyttänyt telttansa, Hamorin, Sikemin
isän, pojilta sadalla kesitalla.
Ja hän pystytti siihen alttarin ja antoi sille nimen Eel, Israelin Jumala."

Abraham, Herran valittu
1. Moos. 18:18–19
"Onhan Aabrahamista tuleva suuri ja väkevä kansa, ja kaikki kansakunnat maan
päällä tulevat hänessä siunatuiksi.
Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää
hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja
oikeus on, jotta Herra antaisi Aabrahamille tapahtua, mitä hän on hänelle
luvannut."
Abraham oli alku Valitulle kansalle: Hän uskoi JHVH:en ja luotti Hänen
johdatukseensa ja lupaukseensa, että hänestä tulisi kansa, joka veisi totuutta yhdestä
Jumalasta koko maailmalle. Abraham uskoi tähän Jumalaan ja suuntasi kohti

Luvattua Maata. JHVH valitsi yhden miehen ja tämä valitsi JHVH:n.
Herra lupasi vieläpä: "sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä."
Hän valitsi rakastaa ja saavuttaa koko maailman antaen Israelin edustaa Häntä, alkaen
Abrahamista.
Herran suunnitelma välittää maailmalle, kuka Hän on ja kuinka korjata suhde, joka
rikkoutui Eedenin puutarhassa, olisi tapahtuva Israelin kautta. Tässä suunnitelmassa
on ollut monia Herran välikappaleita; Mooses, toora, profeetat ja aikojen täyttyessä
Jeshua, Messias.
Jesaja 9:6
"Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus,
ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä,
Rauhanruhtinas."
Israelista tuli JHVH:n siunauksen välikappale maailmalle ja lopulta Jeshuassa sen
täyttymys. Simeon, joka odotti Messiasta, Israelin lohdutusta, (Luukas 2:30-32)
lausui Pyhässä Hengessä:
"..minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi,
jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä,
valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille".
Maanpäällisen tehtävänsä aikana Jeshua sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin
Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö". (Matt. 15:24)

Korvausteologia
Juutalaiset Jeshuaan uskovat olivat ensimmäisiä, jotka levittivät viestiä Jumalan
Kuningaskunnasta kansoille. Ensimmäisinä vuosisatoina pakanakristittyjen määrä
kasvoi nopeasti suuremmaksi kuin juutalaisten. Tämä sai aikaan ylemmyyden tuntoa
ja kateuttakin juutalaisia kohtaan ja pian kirkko julisti olevansa "todellinen Israel".
Juutalaiset tuomittiin rakkaudettomasti eikä nähty Jeshuaa Israelin Messiaana ja eikä
sitä myöten myöskään Jumalaa Israelin Jumalana.
Mutta JHVH ei ole luopunut liitoistaan Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin, valitun
kansansa, kanssa, sillä Hän pitää liitot ja lupaukset Israelille. Ne, jotka sanovat, että
Herra on lopettanut Israelin kanssa, viittaavat Siinain liittoon, kun JHVH lupasi 2.
Moos 19:5-6:
"Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun
omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun.
Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa.' Sano nämä sanat
israelilaisille."
Lupauksensa; "Kaiken, mitä Herra on puhunut, me teemme" (jae 8) JHVH:lle kansa
rikkoi. Siksi joidenkin mielestä Israelilla ei ole oikeutta olla enää valittu kansa.

Mutta Herralla oli toinen lupaus: Hän lupasi huolimatta siitä, kuinka tottelematon
kansa olisikaan ja mitä kirouksia ja maastakarkoituksia siitä seuraisi, ettei Hän
unohtaisi liittoa, jonka teki Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa.
3. Moos 26:44-45
“Mutta sittenkään, vaikka he ovat vihollistensa maassa, en minä heitä hylkää enkä
viero heitä niin, että lopettaisin heidät ja rikkoisin liittoni heidän kanssansa; sillä
minä olen Herra, heidän Jumalansa.
Ja minä muistan heidän hyväksensä liiton heidän isiensä kanssa, jotka minä vein pois
Egyptin maasta kansojen silmien edessä, ollakseni heidän Jumalansa. Minä olen
Herra."
Liitto Abrahamin kanssa oli ehdoton, ei "jos - sitten" -liitto. Abraham nukkui, kun
Herra kulki uhripalojen lomitse ja teki itse ikuisen liiton. Abrahamilta ei vaadittu
mitään liiton pitämiseksi.
Liittoon kuului paitsi....
1. Moos 12:2-3
"...minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja
sinä olet tuleva siunaukseksi.
Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja
sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä."
...myös lupaus perintömaasta Abrahamista Iisakin ja Iisakista Jaakobin jälkeläisille:
Lupaus Abrahamille
1. Moos 15:4,7
"Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana: "Hän (Ismael) ei ole sinua perivä, vaan
joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän (Iisak) on sinut perivä"... "Minä olen
Herra, joka toin sinut Kaldean Uurista, antaakseni sinulle tämän maan omaksesi".
1. Moos 17:8
"ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena
asut, koko Kanaanin maan, ikuiseksi omaisuudeksi; ja minä olen heidän
Jumalansa."
Lupaus Iisakille
1. Moos 26:3
"Sillä sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä maat ja pidän valan,
jonka minä olen vannonut sinun isällesi Aabrahamille. "
Lupaus Jaakobille
1. Moos 35:12
"Ja maan, jonka minä olen antanut Aabrahamille ja Iisakille, minä annan sinulle;
myöskin sinun jälkeläisillesi minä annan sen maan."

Juuda ja Efraim
Maan oikeat omistajat ja perilliset ovat siis tiedossa; he ovat Jaakobin

jälkeläiset.
Israel jakaantui kuningas Salomon pojan, Rehobeamin, hallintoaikana
kahdeksi valtioksi, Juudaksi ja pohjoisvaltio Israeliksi. Pohjoinen Israel joutui
ensin pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan kolmessa vaiheessa, josta "kadonneet
kuin maan nieleminä". Juuda vietiin myöhemmin Babyloniaan, josta sai
palata takaisin, muttei enää itsenäiseen valtioon, vaan muiden hallinnoimaan.
Lopulta karkoitus tapahtui v. 70 roomalaisten toimesta, kunnes Israelin valtio
syntyi v. 1948 uudelleen täyttäen viikunapuun profetian. Juudan paluu kotiin
alkoi. Pohjoisvaltio Israelin aika alkaa olla täyttynyt karkoituksessa. Hesekiel
4:5 "Ja minä panen sinulle saman luvun päiviä, kuin on heidän syntivelkansa
vuosia: kolmesataa yhdeksänkymmentä päivää; niin sinun on kannettava
Israelin heimon syntivelkaa. Israelille tämä tuli 7-kertaisena: 7x390v = 2730v.
Paluu voi alkaa.
Efraimin heimoon liittyneet heimot muodostavat Josefin sauvan. Tämä
Josefin sauva liittyy Juudan sauvan kanssa ja muodostuu yksi sauva, yksi
valtio. Tästä kertoo Hes 37:16-22
"Sinä, ihmislapsi, ota puusauva ja kirjoita siihen: 'Juudalle ja häneen
liittyneille israelilaisille'. Ota sitten toinen puusauva ja kirjoita siihen:
'Joosefille; Efraimin ja kaiken häneen liittyneen Israelin heimon sauva'.
Ja pane ne lähekkäin, pääksytysten, niin että ne tulevat yhdeksi sinun
kädessäsi.
Kun sitten kansasi lapset sanovat sinulle näin: 'Etkö selitä meille, mitä sinä
tällä tarkoitat?'
niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan Joosefin sauvan,
joka on Efraimin kädessä, ja häneen liittyneet Israelin sukukunnat, ja minä
asetan ne yhteen Juudan sauvan kanssa ja teen niistä yhden sauvan, niin
että ne tulevat yhdeksi minun kädessäni.
Ja kun sauvat, joihin olet kirjoittanut, ovat sinun kädessäsi, heidän silmäinsä
edessä,
niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan israelilaiset
pois pakanakansojen keskuudesta , minne vain he ovat kulkeutuneet,
kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa.
Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi
kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena
kansana eivätkä enää jakaantuneina kahdeksi valtakunnaksi.
Efraimin täyteys ei ole sama kuin kaikki kristityt. Juuda on yksi Jaakobin
heimoista; jos kristityt eivät korvaa Juudaa, niin ei myöskään Efraimia. Sekin
olisi korvausteologiaa. Tosin uskon, että kristittyjen joukossa on paljon
pohjoisten heimojen jälkeläisiä. Jeshuahan sanoi tulleensa juuri Israelin
huoneen kadonneitten lampaiden tykö.

Jesaja kertoo kuitenkin, että vain jäännös palaa takaisin. Noin 2700 vuoden
aikana 10 heimon jälkeläisiä on kertynyt todella paljon.
Jesaja 10:21-22
"Jäännös palajaa, Jaakobin jäännös, väkevän Jumalan tykö. Sillä vaikka
sinun kansasi, Israel, olisi kuin meren hiekka, on siitä palajava ainoastaan
jäännös. Päätetty on hävitys, joka tulee, vanhurskautta tulvillaan."
Jes 60 jatkuu jakeissa:3-5, 8
Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti.
Nosta silmäsi, katso ympärillesi: kaikki nämä ovat kokoontuneet, tulevat sinun
tykösi; sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäriäsi kainalossa kannetaan.
Silloin sinä saat sen nähdä, ja sinä loistat ilosta, sinun sydämesi sykkii ja avartuu,
kun meren aarteet kääntyvät sinun tykösi, kansojen rikkaudet tulevat sinulle....
Keitä ovat nuo, jotka lentävät niinkuin pilvet ja niinkuin kyyhkyset lakkoihinsa?
Keitä "nämä" ovat, jotka tulevat "kansojen merestä", mutta ovat "sinun poikasi"
ja "sinun tyttäresi"?
Hoosea profetoi 6:1-2 puhuessaan Efraimista:
Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja
parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät.
Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät
herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä.
Nyt olemme kolmannessa päivässä (vuosituhannessa). Hesekielin kuolleiden luiden
heräämisen päivässä: Aika kadonneiden heimojen herätä, nousta ja palata kotiin
omille perintömailleen.
Sefanja, joka tarkoittaa "Herran kätkemä" kirjoittaa 3:18, 20
Jotka murehtivat, kaukana juhlakokouksista, ne minä kokoan: nehän ovat sinusta,
niitä häväistys kuormana painaa.
Siihen aikaan minä tuon teidät takaisin - siihen aikaan, jona minä teidät kokoan.
Ketkä juhlivat "kaukana juhlakokouksista"; kaukana Herran juhlista? Kadonneet
heimot. Näihin kuuluvat myös kadonneet Juudan huoneen lampaat; kuten
anusimit; inkvisition aikana pakkokäännytetyt, joita on eripuolilla maailmaa,
etenkin espanjan- ja portugalinkielisessä maailmassa. Ja myös Josefin/Efraimin
huoneen kadonneet lampaat.
Mitä sitten on Hesekielin "kuolleilla luilla" tapahtumassa? Pyhä Henki on
ennalleenasettamassa kadonnutta identiteettiä. On alettu huomata, missä
kristikunnassa ollaan menty omille teille istuttamaan aivan toista puuta kuin se jalo
öljypuu, johon meitä on tarkoitus oksastaa. Nähdään, että sapatti ja juhlat on muutettu
pakanakeisarien toimesta juurien leikkaamiseksi öljypuusta. Siitä on lähtenyt paluu
takaisin uskon alkuperäisille juurille.

Juuda alkaa tunnistaa näiden "kuolleiden luiden" herätessä veljiään. Heitä on alkanut
näkyä Israelissa juhla-aikoina. Ensimmäistä kertaa viime syksynä Jerusalemmarssilla oli Efraim ja Juuda yhdessä marssimassa.
Jeremia puhuu pohjoisesten heimojen paluusta 31:1, 5
"Siihen aikaan, sanoo Herra, minä olen kaikkien Israelin sukukuntien
Jumala, ja he ovat minun kansani."
....Sinä istutat jälleen viinitarhoja Samarian vuorille; ne, jotka istuttavat, saavat
korjata hedelmätkin.

Garissimin vuorella Samariassa viininviljelijä perhettä
Tämä mies vietti aikaansa Välimeren rannalla, kunnes tuli päivä, jolloin hän sai
elämäntyylistään tarpeekseen ja päätti alkaa palvella maataan ja rakentaa sitä. Hän
muutti Samariaan perheensä kanssa ja ryhtyi viininviljelijäksi. Näin hän on yksi, joka
toteuttaa profetian sanaa tänä päivänä. Suuri Maan ja kansan ennalleen asettaminen
on käynnissä.
Siitä on merkkinä myös B'nei Josef -kongressi.
jatkuu osassa 2.
Siunattua viikkoa,
Sirkku

