
Ajatuksen avaruutta Israelista

   Matti Kankaanniemi otti selkeästi kantaa Jumalan Israeliin Ristin Voitossa 40/2007.  Suurongelma 
ymmärtää Israelia on yksipuolinen ja suvaitsematon tapa kosketella asiaa.  Tuohon asenteeseen ei 
mahdu Jumalan Sanan kokonaisuus eikä ajatuksen avaruus.  Muinaiset ristiretket ovat esimerkki siitä, 
mihin tällainen  ahdasmielisyys johtaa.  
   Väärä Raamatun tulkinta  riistää meiltä Sanan rikkauksia.  Nuoruudessani luettiin Mac Intoshin 
Mooseksen kirjojen selityksiä  ja ammennettiin  ravintoa Vanhasta testamentista.  Israelin valtion 
itsenäistyminen käänsi radikaalisesti profetioiden tulkintatapaa.  Minä monien muiden lailla jouduin 
ymmälle lukiessani Jesajaa.  Monet lupaukset näyttivät siirtyvät pois nykyhetkestä aikakausien lopulle 
tuhatvuotisen valtakunnan aikaan.  Vasta vuosikymmeniä myöhemmin, kun hylkäsin 
dispensationalismin, profeettojen sanoma alkoi jälleen elää.  
   Virheellisen tulkinnan vuoksi monet Sanan kohdat vääristyvät.  Esimerkkinä tästä on hoettu fraasi: 
lohdutamme Israelia  (Jes 40:1,2).  Jakeiden jatkoyhteys kertoo, että kysymyksessä on ennustus 
Messiaan tulosta.  Hänelle tulee raivata erämaahan tie.  Kysymys ei ole Israelin maan aineellisesta 
rakentamisesta, koska  tie on hengellinen.  Meidän tulee siis lohduttaa Israelia sillä, että Messias on jo 
tullut. 
   Kun puhutaan koko Israelin pelastuksesta, niin unohdetaan Paavalin käyttämä JOS. ”…jos eivät jää 
epäuskoonsa”  (Room 11:23).  Kuvitellaan, että juutalaiset uskovat, kun näkevät Jeesuksen tulevan 
pilvissä.  Unohdetaan, että  Jeesus on ”…ilmestyvä pelastukseksi (vain) niille, jotka häntä odottavat” 
(Hebr 9:28).  ”Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin he eivät usko, vaikka joku kuolleistakin 
nousisi ylös” (Luuk 16: 31).   
   Korvausteologia on hokema jolla pelotellaan kristittyjä.  Painotetaan sitä, että seurakunta ei korvaa 
Israelia, vaan Jumalalla on Israelille eri suunnitelma kuin seurakunnalle. – Tosiasiassa synnin alkuperä 
on yksi ja sen hoitoon Jumalalla on vain yksi suunnitelma:  Jeesuksen uhrikuolema.  Jeesus otti maljan 
ja sanoi: ”Tämä on uusi liitto minun veressäni”.  Jeesuksen vahvistama liitto ei ole mikään korvike 
Vanhan liiton ja Israelin rinnalla, vaan se on Jumalan lopullinen Israelin kanssa tehty liitto. 
Apostolit,  Israelin laillisina edustajina, ottivat liiton vastaan. Pakanoita alettiin kutsua tähän liittoon 
tasavertaisina jäseninä juutalaisten rinnalle (Kol  2:14-19;  3:5,6).  Seurakunta ei siis korvaa mitään, 
vaan se on Vanhan liiton suoranainen jatke, profetioiden täyttymys.  Seurakunta syntyi täysin 
israelilaisena, ja vaikka useimmat juutalaiset eivät ole tulleet heidän omaan liittoonsa, se ei vähennä 
seurakunnan arvoa Jumalan lopullisena ratkaisuna. Sen rinnalle Jumala ei koskaan nosta korvaavaa 
järjestelmää.  
   Vielä 1960-luvulla meillä oli palava into evankelioida maailman kansoja.  Nyt painotetaan sitä, että 
poliittinen Israel muuttuu aikojen lopulla hetkessä Jumalan välikappaleeksi ja evankelioi maailman. 
Tuo harha lamauttaa lähetystyötä, koska nykyinen työmuodon katsotaan olevan vain väliaikainen 
ratkaisu.  Voimavarat ja valtavat rahasummat kääntyvät evankelioinnista  poliittisen valtion 
rakentamiseen. Uusi liitto halvaantuu.  Samalla alkuperäinen lähetyskäsky syrjäytetään teorialla, jota ei 
voi tukea Raamatulla. 
   On pidetty valtavaa kohinaa IVY:n  juutalaisten evankelioinnista.  Olen vieraillut useita kertoja 
Moskovan Shomer Israel seurakunnan toimistossa.  Ensimmäinen veli, jonka siellä tapasin, pukeutui 
kuten ortodoksijuutalainen.  Hän kertoi, ettei hän ole juutalainen, vaan venäläinen.  Uskoon tultuaan 
hän ympärileikkautti itsensä ja alkoi opiskella juutalaisuutta.  Kaikki seurakunnan veljet on 
ympärileikattu. – Paavali kirjoitti:  ”Saisivat kuohita itsensä nuo teidän yllyttäjänne!”  (Gal 4:12;  KR 
92)  –  Tulkkini, joka toimii seurakunnan yhteydessä,  purki huolensa sanoiksi:  ”Tämä seurakunta ei 
evankelioi juutalaisia, vaan käännyttää venäläisiä juutalaisuuteen.”  Seurakunnassa on alun toistasataa 



jäsentä.  Vain 15 % heistä on juutalaisia.  Sapatti-illallisen kahdestakymmenestä osanottajasta vain 
kaksi oli juutalaista. Opetuksessa tärkeä painotus on juutalaisella kulttuurilla ja tansseilla. Viime 
keväänä olin puhujana messiaanisessa seurakunnassa Kazakstanin Karagandassa. Vain 20 % 
seurakunnan jäsenistä oli juutalaisia.  Ketään ei ympärileikata, mutta juutalaisia traditioita opetetaan. – 
Israel-asia suorastaan huumaa tietämättömiä kristittyjä!  
   Nyt touhutaan  juutalaisten identiteetin palauttamiseksi.  Jokaisella on toki oikeus vaalia omaa 
kulttuuriaan, mutta mitä järkeä on siinä, juutalaisuutta tyrkytetään niille, joille se on täysin vierasta. 
Antoiko Jeesus meille tällaisen tehtävän!  Kommunismin kaatuessa harvat Venäjän juutalaiset tunsivat 
kadotettua kulttuuriaan ja olivat siksi yhtä avoimet evankelioinnille kuin muutkin IVY:n kansat. 
Sydämet alkoivat sulkeutua identiteetin palautuksen myötä. Luin juuri uutisen, että jotkut haluavat 
palauttaa juutalaisuuden niille espanjalaisille, joiden esi-isät kadottivat sen keskiajan lopulla. – 
Jeesuksen toiminnan aikana juutalaiset traditiot syrjäyttivät Raamatun. 
   Venäjällä eräs juutalainen pastori kertoili minulle seuraavaa:  ”Mitä te suomalaiset touhuatte? 
Kotikaupungissani lähellä Uralia meitä oli 700 juutalaista.  Suomalaisia kristittyjä tuli sinne. He 
perustivat juutalaisten yhdistyksen ja alkoivat opettaa meille juutalaisuutta. Yhdistys toimii nyt hyvin, 
mutta meille ei kerrottu juutalaisesta Pelastajasta, Jeesuksesta.  Minä ole ainoa tuon kaupungin 
juutalaisista, joka seuraa Jeesusta.” 
   Raamattu ei anna tukea sille, että juutalaiset pelastuisivat syntymäperänsä vuoksi eri tavalla kuin 
muut.  Niin ikään kansan paatumuksen syy ei ole syntyperä, vaan omaksuttu kulttuuri ja identiteetti. 
Jos juutalainen lapsi saa kristillistä opetusta, hän pelastuu yhtä helposti kuin muutkin lapset. 
Esimerkiksi saarnaaja Derek Prince  adoptoi kymmenkunta lasta, arabeja ja juutalaisia;  he kaikki 
tulivat uskoon.  
   Noin 1990 saimme lähetyspäiville Helsingin Saalemiin sähkösanoman Israelista messiaaniselta 
seurakunnalta.  Sanoman sisältö oli:  ”Tehkää kaikkenne voittaaksenne Neuvostoliiton juutalaiset 
Kristukselle Neuvostoliitossa. Kun he siirtyvät tänne ja saavat hetken ortodoksijuutalaisten opetusta, 
heitä on lähes mahdoton enää voittaa Jeesukselle.”  Lännen kristityt alkoivat tehdä päinvastoin.  Minut 
kutsuttiin myöhemmin erään Israel-asiaa harrastavat yhdistyksen hallituksen vuosikokoukseen. 
Kokouksen helluntailainen puheenjohtaja painotti sitä, että kun Venäjän juutalaisia siirtyy Suomen 
kautta Israeliin, niin heille ei saa antaa Raamattuja.  Yhdistyksen rahastonhoitaja valitti sitä, ettei hän 
ollut kahteen vuoteen saanut tietoa siitä, mihin heidän lähettämänsä uhrit oli käytetty. – Kerran eräs 
Suomen helluntaiseurakunnan vanhin, neuvoa-antava veli, kertoi, että heillä oli seurakunnassa Israel-
kokous.  Kysäisin, että mihin tarkoitukseen kokouksen uhri kerättiin. Neuvoa-antava ei tiennyt sitä.  
   Minulla on arkistossani dokumentteja ”exodus”-työstä.  Voi esimerkiksi allekirjoituksellaan liittyä 
Ebenezer Emergengy Fund´in työhön.  Allekirjoittaja lupautuu siihen, ettei evankelioi juutalaisia ennen 
exodusta, ei sen aikana eikä sen jälkeen.  Kyseinen kristillinen järjestö on työntänyt kymmeniä 
miljoonia dollareita  tähän evankelioinnin vastustusoperaatioon.  (Tämä järjestö on vain yksi monista 
harhautuneista.)  Alma-Atassa eräs ruotsalainen järjestö keräsi työtovereitani yhteen ja perusti 
seurakunnan.  Se alkoi kasvaa,  ja muutaman vuoden perästä seurakunnalla oli  raamattukoulu, jossa oli 
yli 500 oppilasta.  Pari vuotta myöhemmin pastori valitti, että oppilaat näkevät suoranaista nälkää. 
Kirjoitin Ruotsiin ja soittelin joihinkin järjestön seurakuntiin. Sain vastauksen, että ei ole rahaa 
raamattukoulua varten, koska on saatu näky viedä Venäjän juutalaisia Israeliin.  Järjestö oli ostanut 
laivan exodusta varten, ja laivalla rabbit paimensivat, ettei siirtolaisille anneta Raamattuja eikä heitä 
evankelioida. 
   Koska nyt juutalaisille annettua Uutta liittoa kangetaan sivuun ja poiketaan Jeesuksen antaman 
lähetyskäskyn tieltä, ulkolähetystyö on saamassa kuolettavan iskun.  Raamatulle vieras harrastus 
halvaannuttaa evankeliointia myös kotimaassamme.  
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