HAAVISTO Osmo: FRÄLSNINGEN FÖR DEN HÄR
GENERATIONENS JUDAR
Speciellt genom den Internationella Kristna Ambassaden i Jerusalem (ICEJ)
har det spritt sig en sådan undervisning, att nu det inte är inne tiden för
frälsningen och evangeliseringen av judar, utan judar skall bli frälst som
nationen vid Jesus’ andra kommande.
Enligt Bibeln människans frälsning avancerar från följande utgångspunkter:
• Syndens ursprung är ett: avfallet hos Adam.
• För syndaproblemet det finns bara en vård – försoningen hos korset.
• Jesus’ befallning att evangelisera förpliktar att predika evangeliet åt alla
folken.
• Frälsningsbudskapet måste man föra till varje generation, eftersom Gud
vill, att alla människor skulle bli frälst.
• Eftersom alla människor överallt skall göra bättring, varje individ skall
själv avgöra sin relation till Gud. Attityden hos folkets ledare kan
befrämja eller besvära människors frälsning, men ingen kan belasta sitt
ansvar på någon annan.
• Juden är liksom andra underdånig för dessa stadgor.
• Evangeliseringen av judar och inga andra folken inte skall flytta till
framtiden, eftersom ”Se, nu är den välbehagliga tiden; se, nu är
frälsningens dag” (2. Kor. 6:2).
• Evangeliet måste predika för judar före andra folken (Apg. 13:46; Rom.
1:16)
Gud inte frälsar folken, utan individer. I det Nya testamentets undervisning
Gud har endast ett heligt folk, som består av individer, som ”hava tvagit
sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod”. Biologiska anoren
inte avgör den medborgarrätten i Guds rike.
Också man måste komma ihåg, att det Nya förbundet är fullbordan för
profetior av det Gamla testamentet, och det Gamla testamentet måste tolkas i
ljuset av det Nya testamentet (2. Kor. 3:14-16).
Man påstår, att juden är uppriktig, när han tror på Gamla testamentets
skrifter och där finner Gud.
Faktiskt juden förkastar det djupaste väsendet av det Gamla testamentet.
” I rannsaken skrifterna, därför att I menen eder i dem hava evigt
liv; och det är dessa som vittna om mig. ” (Joh. 5:39).

”Vore Gud eder fader, så älskaden I ju mig, ty från Gud har jag
utgått, och från honom är jag kommen. Ja, jag har icke kommit av
mig själv, utan det är han som har sänt mig.” (Joh. 8:42)
”Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den
som bekänner Sonen, han har ock Fadern. ” (1. Joh. 2:23)
I Finland problemets kärna är på det, att många av våra väckelserörelser
är vid Gamla testametet tolkning nära i det fulla mörkret. In i det
där vakumet det har skjutits den dispensationalistiska profetiornas
tolkningen och därmed en defekt doktrin om Israels frälsning. Enligt den här
doktrinen judar måste först erhålla till Israel, och därigenom de kan emottaga
frälsningen. Deras frälsning således har två betingelser: Eretz Israel och
Kristus. Den där tolkningen inte alls är någon logisk teologi. Man har endast
plockat några avskilda verser och applicerat dem emotionellt.
ICEJ klär judarnas frälsning till följande formen: liksom på fikonträdet man
kan finna tidiga fikon, så några judar kan bli frälsta nu, men folket skall bli
frälst först vid Jesus’ andra kommande.
ICEJ betonar det, att den inte predikar, men genom den judar skall se ’en olik
Jesus’? Hur utan predikan kan någon bli kännande Jesus? Paulus
undervisade: ”Hur kan de tro … om de inte har hört? Och hur de kan
höra, om det inte finns predikanten?”
Organisationens undervisning får egendomliga drag. ICEJ:s
avdelningsdirektör i Finland förklarade, att Jesus själv talade om judarnas
hemkomst till Jerusalem, när han sade ”Och de skola falla för svärdsegg
och bliva bortförda i fångenskap till allahanda hednafolk; och
Jerusalem skall bliva förtrampat av hedningarna, till dess att
hedningarnas tider äro fullbordade.” (Luk. 21:24). ICEJ:s
internationella ledare Malcolm Hedding förkunnade i det kristliga
sionistkongressen den 18.2.2001 följande: ”Jesus själv talade om
hemkomsten av den sista tidens judar (Luk. 21:23, 24). Han ställde den
andra kommelsen in i eskatologien (Luk. 21:28).”
- En besynnerlig förvriding! I verkligheten Jesus riktade i den där versen
Sina ord till järjungar och inte åt oomvända judar.
På versen 28 man säger: ” Men när detta begynner ske, då mån I resa
eder upp och upplyfta edra huvuden, ty då nalkas eder
förlossning."

När Jesus bekräftade det Nya förbundet, så de 12 apostlar, som emottog
förbundet, var myndiga företrädare från Israels folk. Så församlingen är
en direkt fortsättning för det Gamla förbundets Israel. Så trots det,
att den största delen av israeliter har avböjt förbundet. – Vi skall komma ihåg,
att för dem, som vände sig från hedendomet har man givit fulla
medborgarrätten av det (andliga) Israel.
”--- att I på den tiden, då när I voren utan Kristus, voren
utestängda från medborgarskap i Israel ---” (Ef. 2:12).
” Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ned
den skiljemur som stod emellan oss, nämligen ovänskapen.” (Ef.
2:14).
” som under förgångna släktens tider icke hade blivit kungjord för
människors barn, såsom den nu genom andeingivelse har blivit
uppenbarad för hans heliga apostlar och profeter.
” Jag menar den hemligheten, att hedningarna i Kristus Jesus äro
våra medarvingar och jämte oss lemmar i en och samma kropp och
jämte oss delaktiga i löftet - detta genom evangelium,” (Ef. 3:5, 6)
” I som förut "icke voren ett folk", men nu ären "ett Guds folk ---” (1. Petr.
2:10)
Också läs Rom. 9:24-26.
Det, att den största delen av judar redan under de begynnelseårhundraden
lämnade sig bort från det förbundet, som Gud hade bekräftat, inte gör
församlingen att anse till ersättningsteologin. Jesus födde det Nya förbudets
församling, vilken som den enda organisationen, under alla tider, förmedlar
frälsningen för hela världen. Israel-staten, inte nu eller i framtiden, kan ta
församlingens plats eller stiga bredvid den. – Den reala
ersättningsteologin är det, när man tolkar det Gamla testamentet utan Nya
testamentets ljus och därav lyfter man bredvid Guds församling en avvikande
frälsningsplan för ett folk. Den där villfarelsen i själva verket förkastar det
Nya förbundet, som Jesus har bekräftat och det vältar under sina fötter.
Organisationer ”For the Sake of Zion” och ”Shuva Israel Fund” ämnar flytta
på Judeas och Samariens berg en miljon judar från IVY- länder (IVY = SOS,
’Itsenäisten valtioiden Yhteisö’ – ’Samfundet av de Oavhängiga Stater’ – i
Ryssland efter SU – översättarens anmärkning). Kristna finansierar det där
företaget. Som ordföranden hos den Rådgivande Kommissionen är ICEJ:s
direktör Malcolm Hedding. (Han nyligen besökte Finland, och i möten
samlades offer). Det där företaget är och i det förhållande ifrågavarande, att

kristna målmedvetna hjälper judar att befolka Samariet, vilkets öde ock
annars som delen av Israel är osäker. Hurudan stämpel får kristna i de
muslimska ögon och vad det verkar på missionsarbetet i de islamiska länder?
- Planen ligger i adressen: http://www.blessingisrael.com
Doktrinen hos dessa extremorganisationer inte alls kommer ihåg det, att
Israel är berättigad till löften för det egendomsfolket bara, om det
stannar i Guds förbund och är hörsam (2. Mos. 19:5). Man ock inte tar
i beaktande, att Israel deporterades från landet för ohörsamheten.
Återkomsten man lovade, om folket förödmjukar sig och gör bättringen (5.
Mos. 30-4). Ingen av de senare profeter hade rätt att skriva emot Moses’ lag
och förändra den här ordningen! Också inte man får tolka Hes. 36:25 emot
lagen. På dess grund man påstår, att folket måste först återvända och att det
kan först sedan på nytt födas. – Eftersom stänkelsen var en tempelceremoni
(4. Mos. 19), det måste under det Gamla testamentet varande
uttrycka så här – just liksom det skulle ske i det Lovade Landet – eftersom
rengöringsvattnet man beredde bara i helgedomen. Den, som var under det
Gamla förbundet, istället förstod utan förebilder – att bättringen man kan
göra i främmande landet – det ju var som betingelsen för återvändningen.
Enligt Bibeln Guds löften man inte ärvar på biologiska grunder, utan med
betingelsen av hörsamheten. Johannes den Döparen inte predikade: ”Fastän
ni skulle vara ohörsamma och förhärdada liksom dessa stenar, så Guds
löften skall bli uppfyllda för Er under ändens tid.” - Föståndare av den nya
doktrinen inte talar om det, att Gud straffar de ohörsamma och vid sluten
skall fördöma dem.
TEOLOGI AV LENSKI
Richard C. H. Lenski
är en av de mest framstående teologer. I sin bok ’Interpretation of Romans’
han rapporterar flera tio sidor av Israel-ärendet. Teologen säger
eftertryckligt, att arvingar av löften, som gavs åt Abraham, är endast
Abrahams hörsamma avkomlingar – alltså endast det andliga Israel.
Lenski behandlar också frågan om det, om skall ”allt Israel” frälsas, och brant
avböjar uppfattningen, att varje jude skulle bli frälst vid Jesus’ andra
kommande. Han berättar, att den här irrlärans rötter leder till Augustinus,
som undervisade, att Enok och Elia skall vakna upp ur döden och skall

konvertera det hela Israel. Under medeltiden den här doktrinen fick rotfäste i
den katolska kyrkan och reformatorer reste sig emot den.
(Här vill jag ställa några förklarande tilläggsutredningar.)
En spansk munk Franciskus Ribera utvecklade år 1580 en futuristisk
tolkning på Uppenbarelseboken. Dess mening var att rengöra påven av
antikristus-stämpeln och omintetgöra reformationens uppnåenden. Ribera
började lära, att vid erors slut judar skall bygga i Jerusalem ett
tempel. – Det är ju förvånande, att utgångspunkten för de moderna irrläror
är vid den katolska kyrkan.
Futurismens viktigaste förgrening är dispensationalismen. Begynnelsen
för den gav John Nelson Darby år 1830. Dispensationalismens extrema lära
är darbyismen. Majoriteten i den Finska Pingströrelsen har för sig tillägnat
den här läran. Kai Antturi och Jouko Ruohomäki är de få oliktänkande. (60
år sedan darbyismen inte var doktrinen i pingströrelsen i Finland.) Den
väsentliga delen i darbyismen är av det, att varje jude blir frälst vid Jesus’
andra ankommande. Enligt uppfattningen av extrema profetian om det Nya
förbundet skall blir uppfylld först då.
Lenski fortsätter: ”--- Förstockelse har drabbat en del av Israel ---”
(Rom. 11.25) – Den nya (finska) bibelöversättningen säger: ”förstockelsen,
som har drabbat delen av Israels folk”. – Lenski förklarar den här så, att
delen av Israels folk alltid har varit förhärdad – utgående från folkets
födelsetider.
Gerhard Kittel, som måhända är den bästa kännaren av det grekiska
språket, filologiskt rapporterar om ordet ”allt”, som gäller hela Israels
frälsning (Rom. 11:26), cirka 20 sidor. Han säger, att det menar en ansenlig
mängd (inte alla individer).
Lenski förenar Rom. 11:26-versens begynnelsedel fast till den sista delen
och med versen 27. Lenskis förklaring är ganska logisk. ”Så” – ordet (gr.
’houtos’) betyder sättet, enligt vilket judar skall bli frälst, och visst inte
stunden, när de blir frälst. Versens slutdel har man citerat från Jes. 59:20 –
versen, där Frälsaren/Återlösaren kommer – enligt olika översättningar – till
Sion eller in i Sion. Under GT:s tid man väntade i framtiden Frälsaren in i
Sion (alttså då man förebådade Jesus’ fösta kommande), i Paulus’ brev till
romarna (11:26) istället Frälsaren (Förlossaren) inte kommer till Sion, utan
från Sion. Lenski säger, att detta i inget fall hänvisar till Jesus’ andra
kommande, utan till det första. I Jesus’ andra kommande Frälsaren
kommer från himmelen, men Rom. 11:26 inte hänvisar till det. Verser 26 och
27 endast påminner med hjälp av GT:s citat, att (allt) Israel inte har någon

annan väg till frälsningen än syndernas försoning, som man har i Jerusalem
uppfyllt. Lenski påminner, att endast på det här sättet judar har blivit
frälst från tider av patriarker. – Alltså så här Lenski.
På versen 26 alltså det inte alls är fråga om en händelse, som
skulle ansluta till Jesus’ eskatologiska andra kommande! Rom.
11:26, 27 berättar endast det sättet, hur hela Israel skall bli frälst: således
troende på Jesus, som kom till Sion då, när Jesus föddes. För oss i det Nya
förbundet Frälsaren kommer från Sion, eftersom där vår Herre korsfästades
och därav begick frälsningens budskap för att förkunnas.
Hos ingen människa är frälsnigen i anslutning till Israel-staten,
inte nu eller i framtiden. Hos Israel hela folkets omvändelse inte
finns. Juden skall bli frälst genom korset stötesten (anstöt) och personala
omvändelse liksom ock andra.
JUDAR NU
Om judar skulle bli frälst som folk vid erors slut, så hur sedan idagens judar?
När Gud vill, att alla blir frälst, så inte Han syftar på dem? När judiska
generationer har förkommit under många tusen år, så berodde det på Guds
befallning eller på församlingens svaghet och på den förstockelsens väg, som
judar själv valde?
Jag har dessa ärenden undersökt redan många och exodus-villor man kan
stjälpa med Guds Ord. Nu det bara vi har en sådan svårighet, att ärenden är,
för de mesta, sådana självklarheter, att de inte ens vill höra
undervisning av dessa ärenden. De andliga tidningar också är motvilliga
att emottaga skrifter om Israel, om de inte följer den ensidiga traditionens
linje.
Liknelsen om fikonträdet har man förklarat orätt (Matt. 24:32, 33).
Fikonträdet här inte menar Israel-staten. Jesus bara ville säga, att när
fikonträdet gör löv, så det är märket, att den naturliga sommaren
kommer. På det samma sättet före liknelsen berättade händelser är
märken om Jesus’ andra kommande.
Vid judarnas hemkomst har som kärnan den andliga händelsen –
återkomsten till det Nya förbundet. ”under gråt skola de gå åstad och
söks HERREN, sin Gud.” … ” "Kommen! Må man nu hålla fast vid
HERREN i ett evigt förbund, som aldrig varder förgätet." (Jer. 50:4,
5). - Vid den moderna återkomsten det inte finns märke om den här
profetians fullbordan. Endast det Nya förbundet är okrossbart.

Enligt den irrläran de Judar, som blir frälst vid Jesus’ andra kommande, skall
regera i Jerusalem 1000 år och de skall föra till slut världens evangelisering.
Enligt Bibeln det 1000-åriga rikets väsen inte är judiskt. Judar inte är som
regenter, utan de heliga, som har uppväckts i den första
uppståndelsen (Upp. 20:4-6). – Förstås där bland det finns många judiska
troenden, som tror Jesus.
Jesus förebådade endast templets förstöring och judarnas diaspora; men inte
återuppbyggandet eller återkomsten. Så här jag drar en slutsats:
Urförsamlingen hade en fortfarande frestelsen till att återvända till de
judiska döda formella ceremonier. Om templet hade stått på sin plats under
århundraden, den avfallande församlingen inte hade varit ståndaktig i
frestelsen, utan skulle ha drivats till judaismen. För att behålla församlingens
existens Gud hade inget annat råd än att låta templets förstöring och sprida
det egensinniga folket. Att byggdes bergmoske på templets plats, gjorde
omöjligt återvändandet till de döda ceremonier. Israels
oavhängighetsförklaring lovar skydda alla religioners heliga platser. Den där
deklarationen förseglade det, att det nya templet inte kan byggas. – Den
moderna återkomsten inte är fullbordan för de bibliska profetior. Gud har
antagligen tillåtit den närmast för humanitäriska skäl. Kristna skall vara i sin
relation till den nya staten jakande, men av ärendet inte skall göra något
andligt galenskap.
De mesta troende i sin relation til Israel inte förmår att skilja sanningen och
missvisning. Allmänt missvisningens väsen är det, att där finns mycket
sanning. Men där bland har man sått några lilla detaljer, som helheten gör
till irrlärän.
På Israel-resor över många anfaller ’judevirus’. Också några guider och i
Israel arbetande missioner har fått den där smittan. De skadade blir drivna i
det samma mörkret med judar och begynner läsa Bibeln med täckande plagg
på ögonen. Man börjar att applicera det Gamla testamentet som suveräna
boken – utan det Nya testamentets ljus (2. Kor. 3:14 – 16).
Många kristliga kommissioner består av dem, som har delvis drivit under
täckande plagget. Oliktänkande finns få. I missionorganisationernas kommissioner skulle få nya personer, som har en sund aktning över Jesus’ ord
och missionsbudskap.
ICEJ:s doktriner och arbetsprinciper man kunde forma som om martyr
Stefanus’ predikan på följande sättet: ”Vi har i Jerusalem grundat en kristlig
organisation, men vi för Er inte erbjuder korsets skam och i inget fall vi
ämnar Er konvertera. Gud har det så föreskrivit, att under 2000 år Ni inte

behöver göra bättringen, och det finns endast mycket få judar, som man har
befallit för att bli frälst. Gud skall Er frälsa först vid slutet av eror och skall
bekräfta förbundet med Era.” (Den foglige Stefanus man inte stenade till
döds!)
Doktriner och arbetet gällande Israel har glidit bort från händer av
församlingarnas ledningsmän. - Det här är framför allt problemet vid
väckelserörelser. – Den primära svårigheten inte är det, hur alla förstår
eskatologin. Det större problemet föds först då, när man tolkar
Bibeln så, att den gör judarnas evangelisering onödig eller
formligen motsätter sig den. Exodus-ivern nu är ju den största hoten för
missionsarbetet ik hela världen.
Stödjande missionssynen
Er broder Osmo Haavisto
Efterskrift:
Om det här ärendet man ka få mera teologisk information i min bok ’Israel
Öjypuu’ (tills vidare bara på finska). Möjligt att få hos mig; pris 10 euro +
porto. Också läs Juhani Aitomaa’s bok ’Messiaan Israel; pris 10 euro,
bokförläggaren ’Kuva ja Sana’

