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MITÄ ON BRITISH-ISRAELISMI?

British-Israelismin perusoppeja:
-Israelin 10 kadonnutta heimoa, jotka Assyrian maailmanvalta vei
pakkosiirtolaisuuteen  vuonna  722 eKr.,  ovat löydettävissä  ”kris-
tityistä” länsimaista.
-Heimot pakenivat pakkosiirtolaisuudesta, menettivät aiemman
tietoisuutensa israelilaisuudestaan ja heistä tuli historian pakana-
kansoja.
-Erityisesti Iso-Britannian kansainyhteisö ja Amerikan Yhdysvallat
muodostavat kadonneiden heimojen ytimen.
-Maailmassa juutalaisina tunnettu kansa koostuu lähinnä tai pel-
kästään vain Juudan heimosta.
-Israelille  luvatut  siunaukset ovat pitkälti  toteutuneet  Iso-Britan-
nian ja muiden ”israelilaisten” länsimaiden historiassa.
-Iso-Britannian kuninkaalliset ovat kuningas Daavidin jälkeläisiä ja
he hallitsevat Daavidin huonetta, valtaistuinta.
-Kun Jeesus saapuu Hän istuu Israelin/Iso-Britannian valtaistui-
melle hallitsemaan maailmaa.
Näiden lisäksi on monia muita uskomuksia koskien historian- ja
raamatunselitystä, joilla  em.  väittämiä  perustellaan.  Kuten  tästä
kirjasta käy ilmi, oppi 10 kadonneesta heimosta on kultti, jolla on
vahvat yhteydet muihin ”israelmagiaa” korostaviin kultteihin.

Huomioitavaa:
Kirjassa  ”British-Israelismi”  on  aina kirjoitettu  isoilla  alkukirjai-
milla, kuten englanninkielessä. Opista käytetään myös amerikka-
laisperäistä mainintaa ”Anglo-Israelismi”. Molemmat termit esiin-
tyvät kirjassa mutta pääosin on käytetty ensimmäistä muotoa.

”...talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä
kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä...”
1.Tiitus.6:20
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JOHDANTO

Monia kiehtoo ja puhuttaa oman etnisen  alkuperän
tutkiminen.  Nykyinen  DNA -tutkimus tuo  siihen  uutta
ulottuvuutta.  Ei  ole väärin  tutustua juuriinsa
nykyaikaisen tieteen mahdollistamin keinoin. Eräät
kristityt toivovat löytävänsä omasta perimästään linkin
juutalaiseen ja israelilaiseen kansaan. Tähän tutkimukseen
ei tarvitse liittyä British-Israelismin vakaumusta siitä, että
Israelin ”10 kadonnutta heimoa” voitaisiin  paikallistaa
läntisen ja  pohjoisen  Euroopan sekä Yhdysvaltain
kansoiksi. Maailmalla ja jonkun verran myös Suomessa,
nämä kaksi asiaa kuitenkin liittyvät toisiinsa. Henkilöstä
ja ryhmästä riippuen löysemmin tai tiiviimmin. Israelin
kansallisuuden perään kovasti haikailevien kristittyjen
olisi kuitenkin hyvä muistuttaa itseään, että Jumalan
pelastusteon edessä kansallisuudella ei ole merkitystä.

Tässä  kirjassa  on  tarkoitus tutustua  väitteeseen, että
länsimaat olisivat Israelin ”kadonneita” heimoja.
Tutustumme opin taustoihin,  historiaan ja  väittämiin,
sekä mitä Raamattu sanoo asiasta. Kirjoittaja tuli koske-
tuksiin  ko.  opin  kanssa  1970  -luvulla  ja  on  vuosien



varrella tutustunut monipuolisesti sen opetuksiin ja
erilaisiin yhteyksiin. Tiedossani ei ole, että aiheesta olisi
kirjoitettu suomenkielistä kirjaa aiemmin.

British-Israelismin ajatuksia nousee esille myös
suomalaisten kristittyjen keskuudessa. Vuosien aikana
nettiin on perustettu suomenkielisiä sivustoja, jotka
esittelevät asiaa. Niissä seurataan British-Israelismin
väittämiä eri laajuudessa. Pekka Sartolan kirja vuodelta
2014 ”Tuon Heidät Takaisin”, ei mainitse British-
Israelismia  nimeltä  mutta toistaa  sen perusoppeja  ja
oppi-isiä. Opin alkuperään ja sen taustoihin ei ole
paneuduttu. On innostuttu asiasta, joka näyttää uudelta
ja erityiseltä. Jokaiselle voi käydä näin etenkin, jos
otamme liian  innokkaasti  tutkimatta  vastaan  kaiken-
laista informaatiota.

British-Israelismissa nykyinen Israel ei ole kaikkien
Israelin  heimojen maa.  Siellä  asuvat vain  Juudan  (ja
osittain Benjaminin heimon)  jälkeläiset.  Israelin  valta-
kunnan jakauduttua pohjoiseen 10 heimon Israelin
kuningaskuntaan ja Juudan kuningaskuntaan, Benja-
min  jäi  Juudaan.  Opin  mukaan  maailman  juutalaiset
ovat lähinnä tai pelkästään vain Juudan heimon perilli-
siä. Kadonneet 10 heimoa ovat muualla.

British-Israelismin mukaan ”kadonneet” heimot ovat
”kristittyjen” länsimaiden valkoihoisia asukkaita. Suo-
men katsotaan yleensä edustavan Isaskarin heimoa.
Kaikille British-Israelismin kannattajille omissa mais-
saan on yhteistä etsiä yhtäläisyyksiä Israeliin oman
kansansa historiasta ja kansallistaruista, kielen sanoista,
henkilö-  ja  paikannimistä,  vaakunoista,  tavoista,  jne.,
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yleensä kaikesta mahdollisesta. Eräät suomalaiset
katsovat Israelin paluuseen liittyvän profetian
”pohjoisesta maasta” (Jer.31:8-9) viittaavan Suomeen.

British-Israelismi muodostaa moninaisia uskonnollisia
ja rodullisia ”alakulttuureita”, pienryhmiä, joilla omas-
ta mielestään on tarkempi totuus länsimaiden asukkai-
den ja  Israelin  erityisestä  yhteydestä.  Tätä  ”israelma-
giaa”, sen historiaa, nykyisyyttä ja yhteyksiä tämä kirja
valottaa.

Israelin 10 heimon ja Juudan karkotusalueet



LIIKKEEN TAUSTAA

Euroopassa Israelin kadonneiden heimojen etsijöitä on
ollut  jo varhaisista  ajoista. Mutta  tämä  harrastus  on
ollut heimojen rippeiden löytämiseen tähtäävää. Vasta
British-Israelismi alkoi ”jalostaa” tätä harrastusta
pidemmälle. British-Israelismin kirjoittajat keksivät
keinotekoisen ja epäraamatullisen jaon, jonka mukaan
maailman juutalaiset ovat pelkästään Juudan (ja
Benjaminin) heimoa, johon Jumalan kuritus ensisijassa
kohdistuu. Jumalan Israelia koskeville lupauksille
haettiin toteutumispohja muualta, kuin juutalaisesta
kansasta. Näin saatiin monet vieteltyä uskomaan, että
10 heimoa ovat selitys länsimaiden, erityisesti Iso-
Britannian maailmanvallalle ja sen kansainyhteisön
menestykselle.

Uskonpuhdistuksen tapahtumat ja protestantismin
nousu antoivat lisäsytykettä näihin ajatuksiin. Kristilli-
sen kirkon historiassa seurakunnan katsottiin jo varhain
tulleen Israelin tilalle. Englannin kuningashuone oli
osaltaan ollut auttamassa katolisen kirkon häviötä
alueellaan. Se vaikutti myös siihen, että samassa yhtey-
dessä kuninkaasta tuli Englannin anglikaanisen kirkon
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päämies1 ja paavi syrjäytettiin.

Yksi  syy British-Israelismin kehittymiselle lienee ollut
myös 1800 -luvun raamattukritiikki. Kriitikot saattoivat
väittää,  että  profetiat  eivät  ole toteutuneet. Kritiikkiin
vastattiin, että Raamatun profetiat toteutuvat nyt
tarkasti  anglosaksisten  kansanryhmien,  erityisesti  Iso-
Britannian ja Amerikan vaiheissa. Koska Raamatun
Israelille osoittamat menestyksen profetiat  eivät  olleet
näkyneet maailmanhistoriassa, niille haettiin täyttymys
muualta kuin juutalaisina tunnetun kansan kohtaloista.

Jo  ennen 1800 -lukua puritaanien  ja  muiden Amerik-
kaan  muuttaneiden  uskonnollisten  ryhmien  joukossa
oli ”israelismia”. Monet kristityt olivat joutuneet
lähtemään Euroopasta epäluulojen ja vainojen takia.
Amerikka oli helpotus näistä paineista. Oli suuri
vapaus noudattaa omaa uskonkäsitystä. Uudelle man-
tereelle muuttaneissa ryhmissä oli käsitystä, että ”oikea
kristillinen seurakunta” on Raamatun Israel kaikin
tavoin. Amerikka: uusi manner, uusi mahdollisuus,
uusi Israel. Näin etenkin Uudeksi Englanniksi nimetyllä
alueella. Amerikkaan orjiksi tuotujen mustien keskuu-
dessa alkoi myös elää ”israelismi”. Orjat vertasivat
olojaan pakkosiirtolaisiksi vietyjen israelilaisten
orjuuteen.

Puritaanit perustivat jumalasuhteensa laajalti liittoaja-
tukseen,  joka  periytyi  heille Jumalan  liitoista Aabra-
hamin, Iisakin, Jaakobin ja Israelin kanssa. Kuten Israe-
lin kohdalla,  nyt Jumala  oli  kutsunut  heidät  perusta-

1 Kuten aikanaan mm. Rooman keisarit – hengellinen ja maallinen valta
keskittyivät yksiin käsiin.



maan uuden uskonyhteisön. ”Kuten Israelilla, heilläkin
oli erityinen osa Jumalan suunnitelmassa...2” Ajatus eli,
vahvistui ja sai erilaisia muotoja amerikkalaisen
yhteiskunnan kasvuprosessissa. Amerikkaan saapunut
protestantismi oli suurimmalta osin brittiperäistä.
Olihan brittien hallussa merkittävä osa Pohjois-
Amerikkaa vuoteen 1783 jKr.3 saakka. Kristityt
patriootit saattoivat puhua Amerikan itsenäisyyden
sankareista, kuten George Washingtonista tyyliin:
”...kunnianarvoisten seuralaistensa ja rohkeiden
joukkojensa kanssa, he toteuttivat Jeesuksen, kunin-
gasten  Kuninkaan tahdon vapauttaa  Amerikan  Israel
sen kärsimyksistä.4”

Uskonnolliset ihmiset näkivät Iso-Britannian ja Ameri-
kan toimivan,  ei  omien itsekkäiden etujensa mukaan,
vaan Jumalan suunnitelman mukaan maailman
muuttamiseksi paremmaksi. Tähän joukkoon kuulu-
minen oli siunaus ja antoi monelle ylevämmän aseman
verrattuna siirtomaiden köyhiin ja kouluttamattomiin.
Toki Iso-Britannian imperiumin hallinnassa olevissa
maissa tapahtui myös myönteisiä muutoksia. Silti
valkoisen rodun ylemmyyden tunto kuului yleisesti
tuon ajan kulttuuriin.

Iso-Britannian (Englanti, Skotlanti, Wales, Pohjois-
Irlanti) lisäksi Israelin kansakuntiin luetaan kultin pää-

2 Dillenberger /Welch, Protestant Christianity Interpreted Through Its
Development, 1988.

3 Amerikan itsenäisyyssodassa mantereen valkoihoisten asukkaiden
suuri osa halusi eroon emämaa Iso-Britannian holhouksesta ja
koetusta sorrosta.

4 J.F. Maclear, The Republic and the Millennium, The Religion of the
Republic, 1970.
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suunnan tulkinnan mukaan: Irlanti kokonaisuudessaan,
USA, Kanada, Etelä-Afrikka (valkoihoinen euroop-
palaisperäinen  väestö), Norja, Ruotsi,  Suomi,  Tanska,
Islanti, Hollanti, Uusi-Seelanti ja Australia. Iso-
Britannia liitetään erityisesti Joosefin pojan Efraimin
jälkeläisiin ja  USA toiseen poikaan Manasseen.  Näille
kahdelle johtavalle länsimaalle kuuluvat mm.
1.Moos.48 luvun lupaukset ”suuresta kansasta”5.
Kannatusta saavat myös Belgia ja Luxemburg, Sveitsi,
osittain Ranska (pohjois- ja länsiosan väestö) ja Saksa
(lähinnä ns. friisit Pohjanmeren rannalla). Esim. Japania
ei näissä piireissä pidetä kadonneena sukukuntana,
mutta eräs koulukunta ja joukko innokkaita japanilaisia
liittää kansakunnan historian Israelin heimoihin. Eräitä
muitakin kansanryhmiä on liikkeen keskuudessa
”tunnistettu” israelilaisiksi.

En ole havainnut, että liikkeen kannattajat olisivat esim.
ajatelleet seuraavaa juutalaisten raakaan vainoamiseen
liittyvää  seikkaa:  Yleensä  ainakin  Saksan  pohjoisosan
asukkaat  luetaan  ”israelilaisiksi”.  Yhdessä  eurooppa-
laisten liittolaistensa kanssa se toteutti holokaustin. Kun
ainakin osa Saksaa luetaan israelilaisiin heimoihin,  se
tarkoittaisi myös, että israelilaiset tuhosivat Juudan
heimon juutalaisia. Täten toinen maailmansota olisi
paljolti  ollut  israelilaisten  heimojen  ja  Juudan  välien-
selvittelyä.

Ymmärrettävistä  syistä  tällaisia asioita  ei  kuitenkaan

5 1.Moos.48:19: ”... hänestäkin (Manasse) on tuleva kansa, hänkin on
tuleva suureksi, mutta hänen nuorempi veljensä (Efraim) on kuitenkin
tuleva häntä suuremmaksi, ja hänen jälkeläisistään on tuleva kansan
paljous”.



pohdita – ihmisajatteluhan on kaikessa itsekkyydessään
varsin valikoivaa laatua. Esiintyy myös ajattelua, jossa
saksalaiset  nähdään muinaisten assyrialaisten jälkeläi-
sinä ja Israelin, eli erityisesti Britannian ja USA:n
ikiaikaisena  vihollisena.  Tällä vältetään  em.  konflikti
ajattelussa koskien vaikkapa holokaustia, jolloin ”israe-
lilaiset” olisivat murhanneet juutalaisia.

British-Israelismin pääsuunnan mukaiset heimojen sijainnit
Euroopassa
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MUINAINEN ETSINTÄ

Ajatus, että Israelin kadonneet heimot voidaan tunnis-
taa olemassa olevina ei-juutalaisina kansoina sai tuulta
purjeisiin erityisesti 1800 -luvun Iso-Britanniassa.
Tuolloin Englannissa ja USA:ssa julkaistiin useita
teoksia, joissa perusteltiin näiden maiden asemaa
keskeisinä  israelilaisina  heimoina  maailmassa.  Monet
kirjat saivat myös huomattavan paljon lukijoita.
Kirjoissa esitetyt perusteet ovat edelleen voimassa
ideologian kannattajien keskuudessa. British-Israelismi
kirjoittajien historiankäsitys perustuu lähinnä mieli-
valtaisiin tulkintoihin.  Niissä esiintyy usein ehdollisia
mainintoja, kuten: ehkä, jos, saattaa olla, voisi olla,
voimme olettaa,  jne.  Oletetut asiat esitetään kuitenkin
lopulta faktoina. British-Israelismissa päämäärä on
valittu ensin ja historian- sekä raamatunkäsitystä
muokataan sen mukaan.  Päämäärä  on todistaa,  että
”kristityt” länsimaat ovat Israelin 10 heimoa. Yksikään
muinainen  historioitsija  ei ole  kuitenkaan  merkinnyt
kirjoihinsa mitään, mikä todistaisi British-Israelismin
puolesta.



Juutalainen perinne

Juutalaisessa perinteessä 10 heimoa eivät kadonneet
teille tietymättömille. Apokryfikirjojen Baarukin kirja6

kertoo ajasta, jolloin myös Juuda ja Jerusalem oli
hävitetty Baabelin kuninkaan toimesta. Juudan
pakkosiirtolaisuus alkoi vuonna 597 eKr., yli 120 vuotta
Israelin 10 heimon kuningaskunnan pakkosiirto-
laisuuteen joutumisen jälkeen. Baaruk mainitsee: ”Ja
Herra toteutti sanansa, jonka hän oli puhunut meitä ja
meidän tuomareitamme vastaan, jotka Israelia
tuomitsivat, ja kuninkaitamme ja ruhtinaitamme
vastaan ja Israelin ja Juudan miehiä vastaan” (2:1).
Israelin miehet olivat siis pakkosiirtolaisina yhdessä
Juudan miesten kanssa eivätkä olleet lähteneet
harhailemaan muistinsa menettäneinä heimoina pohjoi-
sille aroille. Baaruk puhuu koko Israelille: ”Kuule, Israel,
elämän  käskyjä, ottakaa  korviinne,  oppiaksenne ym-
märrystä. Mistä se tulee, Israel, mistä se tulee, että sinä
olet vihollismaassa, olet vanhettunut vieraassa maassa,
tullut saastaiseksi niinkuin ruumiit, luettu hautaan
vaipuneitten  joukkoon?  Sinä olet  hyljännyt viisauden
lähteen”, (3:9-11).

Apokryfikirjojen Toinen Esran kirja mainitsee luvussa
13, ”nämä ovat ne kymmenen heimoa, jotka johdatettiin
pois heidän omasta maastaan vankeuteen kuningas
Hoosean päivinä, jonka assyrialaisten kuningas
Salmaneser johdatti vankeuteen. Hän vei heidät joen yli
ja heidät vietiin toiseen maahan. Mutta he tekivät

6 Kirjan kirjoittaja sanoo olevansa profeetta Jeremian kirjuri, Jer.36:4.
Eräiden tutkijoiden mukaan kirjoitus olisi ylösmerkitty makkabea-
laisaikana 164-63 eKr. tai pian sen jälkeen.
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tämän suunnitelman itselleen, että he jättäisivät
kansakuntien joukon ja menevät vielä kauempaan
maakuntaan... että edes siellä he voisivat pitää heidän
asetuksensa, joita he eivät pitäneet omassa maassaan … Ja he
menivät Eufrat-joen kapeiden käytävien kautta...
puolentoista vuoden matkan, ja tuota maata kutsutaan
nimellä Arzareth. Sitten he ovat siellä viimeisiin
aikoihin  saakka,  ja  nyt,  kun  he  ovat  tulossa  jälleen,
Korkein pysäyttää sen joen kanavat uudelleen niin, että
he voivat kulkea yli...”

Toisessa Esran kirjassa mainitaan siis, että heimot
halusivat pitää uskontonsa, vaikka se pakkosiirtolaisille
oli vaikeaa.  Uskonnosta  ei  oltu  luopumassa vaan  se
yhdisti ja lohdutti pakkosiirtolaisuuteen joutuneita.
Muiden uskontojen keskeltä oli toive muuttaa omaan,
rauhalliseen paikkaan. Tässäkään kertomuksessa
heimot eivät kadonneet vaan siirtyivät tai
suunnittelivat siirtyvänsä ”toiseen maahan”. Nimi
Arzareth tarkoittaa yksinkertaisesti ”toista maata”.
Psalmi 137 kuvaa koko Israelin kansan tuntoja:
”Baabelin virtain vierillä - siellä me istuimme ja itkim-
me, kun Siionia muistelimme.”

Flavius Jose-
fus todisti Roo-
man legioo-
nien toimeen-
panemaa Jeru-
salemin hävi-
tystä v. 70 jKr.



Josefus

Historioitsija Josefus7 mainitsee teoksessa ”Juutalaisten
muinaisajat” (Antiquities), että kymmenen heimoa (osa
joka ei palannut pakkosiirtolaisuudesta) olisivat
Eufratin takana ja niiden joukko olisi niin lukuisa, ”ettei
sitä voida arvioida”. Myös esim. kirkkoisä Jerome (347-
420 jKr.) uskoi 10 heimon jäseniä olevan edelleen
pakkosiirtolaisuuden alueella. Uskomus oli, että
heimojen jälkeläiset eivät olisi kadonneet vaan olisivat
edelleen olemassa. Mutta näissä käsityksissä ei puhuttu
mitään taustansa täysin kadottaneista israelilaisista,
jotka olisivat muuttuneet pakanoiksi.

Josefus sijoitti suuren joukon 10 heimon jäseniä
jonnekin Eufrates -virran takaiseen paikkaan (Antiq.
11.1,2). Tämä traditio sijoittaa mahtavan 10 heimon
kuningaskunnan kuvitellun, ihmeellisen Sambation
-virran8 taakse. Tuota virtaa ei kukaan voi ylittää, koska
se viskoo kiviä (kuin tulivuori) koko viikon ajan paitsi

7 Josefus, hepr. Josef ben Mathitjahu (Joosef Matteuksen poika), lat.
Titus Flavius Iosephus (eli Flavius Josefus) 37-n.100 jKr. kuului
juutalaiseen papilliseen ja kuninkaalliseen sukuun. Hän toimi
roomalaisia vastaan nousseiden juutalaisten joukkojen komentajana
Galileassa mutta joutui Rooman vangiksi jo ennen Jerusalemin
hävitystä. Keisari Vespasianus (Rooman keisari vv. 69-79 jKr.) säästi
hänen henkensä ja Josefus ryhtyi kirjoittamaan kansansa historiaa.
Kun sotapäällikkö Tiitus piiritti Jerusalemia Josefus oli tämän
joukkojen mukana todistamassa kaupungin hävitystä. Josefus kehotti
myös maanmiehiään antautumaan ja sai siksi petturin nimen. Hänen
arvokas perintönsä jälkipolville on juutalaisten historiaa valottavat
teokset. Josefuksen kirjoituksissa on joitakin virheitäkin.

8 Sambation -virta on juutalainen legenda tarunhohtoisesta ja
paratiisinomaisesta paikasta, jossa asuisi karkotettujen
israelilaisten/juutalaisten jälkeläisiä. Sambation virran luona asui
mahtava kansa ”Mooseksen lapset”.
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sapattina.  Talmud mainitsee  kolme paikkaa,  jonne 10
heimoa karkotettiin:
-Alue edellä  mainitun  ihmeellisen Sambation  -virran
ympärillä,
-Antiokian lähellä oleva Daphne,
-kolmas paikka, jota ei voi nähdä eikä nimetä, koska se
on “jatkuvasti pilvien piilossa”.

Kaikki edellä mainittu kuvaa lähinnä toiveita. Oma
kansa oli alennustilassa mutta jossakin “pilvessä”,
piilossa, olisi kuitenkin meidän suuri joukkomme.
Josefuksen muistiin merkitsemässä kuningas Agrippan9

puheessa  viitataan muualla oleviin  juutalaisiin,  jotka
asuvat  “kaukana  Eufrateksen takana”  ja  “ne kansas-
tanne, jotka asuvat Adiabenessa”10, tarkoittaen siis
kaikkia pakkosiirtolaisuuteen jääneitä. Toiveikkaasti
ajateltiin,  että  Israelin  juutalaiset  saisivat  heiltä  apua
kapinassa Roomaa vastaan ellei tuolloinen Parthian
kuningaskunta olisi  ollut estämässä  ko.  avun  perille
saapumista.  Adiabenessä  asuvat  saattoivat  kuulua  10
heimoon. Kuitenkin käsitys oli karkotukseen jääneiden
tunnetuista jälkeläisistä (kuten Agrippa viittaa):
“kansastanne”.

9 Raamatun Herodes (Agrippa) 11-44 jKr., ”juutalaisten kuningas”.
Josefuksen mukaan myös Agrippa Suuri -nimellä tunnettu hallitsija.
Agrippan puhe on muistiinmerkitty: Josefus, Wars, 2,16.4
(Juutalaissodan historia). Agrippa puhuu juutalaisille Rooman vallasta
ja varoittaa juutalaisia ryhtymästä kapinaan.

10 Muinainen Adiabenen kuningaskunta Mesopotamiassa, pääkaupunki
Arbela. Se oli osa Parthian valtakuntaa. Sen hallitsija Izates II (n. 34-
58 jKr.) ja hänen äitinsä Helenan sanotaan kääntyneen juutalaisuuteen.
Kun Rooman valta levisi alueelle, Adiabenestä tuli osa Rooman
valtakuntaa.



Muinaisia kertojia

Historiasta tulee esille henkilöitä, jotka sanoivat
olevansa heimojen jälkeläisiä tai tietävänsä missä heitä
edelleen on. Monet kertomukset ovat tarua, osassa ehkä
jotain tottakin. Eldad Ben Mahli Hadani väitti 9.
vuosisadalla tietävänsä missä 10 heimoa tuolloin elivät
ja asuivat. Hadanin mukaan:
”Dan, Naftali, Gad ja Asser olivat Havilassa;
Sebulon ja Ruuben Paaranin vuorilla;
Efraim ja puolet Manassesta Etelä-Arabiassa;
Simeon ja toinen puoli Manassesta kasaarien maassa.”
Edelleen hän esitti,  että  “10  heimoa asettuivat  osiin
Etelä-Arabiaa tai ehkä Abessiniaan”11 (Etiopiaan).
Havilan maa sijoitettiin joskus Etiopiaan joskus
Arabiaan. Hadani kertoi12 kuuluvansa Daanin heimoon.

Hadanin mukaan 10  heimoa  (tai  sen jäänteet) eivät
olleet kateissa. Hänen mukaansa daanilaisia pakeni
Assyrian  hyökkäyksen  alta Egyptin  kautta Etiopiaan,
jonne siirtyi myös Naftalin, Gaadin ja Asserin
jälkeläisiä.  Hadanin mukaan elämä  siellä  oli  muuten
hyvää mutta ympärillä olevien mustien heimojen
kanssa puhkesi sotia. Israelilaisilla oli sotimisen kautta
saatuja mustia orjia. Heillä oli hallussaan viisi
Mooseksen kirjaa  ja  suurin osa  profeetoista, mutta  ei

11 Havilan maa mainitaan Raamatussa 3 kertaa ja se sijoitetaan yleensä
Egyptin itäpuolelle Arabiaan, mahdollisesti nykyisen Saudi-Arabian
paikkeille. Paaranin vuoret ja erämaa sijaitsee Siinain niemimaan
eteläosassa. Kasaarit olivat turkinsukuinen kansa Mustanmeren ja
Kaspianmeren pohjoisosissa. Kasaarien valtakunta ajoittuu vuosiin n.
700-900 jKr. Monet kasaarit kääntyivät juutalaisuuteen ja osittain tästä
on lähtöisin luulo, että kasaarit olisivat osa 10 kadonneesta heimosta.

12 Keskiajalla monet juutalaiset oppineet epäilivät hänen kertomuksiaan.
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kaikkia juutalaisten pyhiä kirjoituksia, esim. Talmudia.
Tunnetut lait ja perinteet pidettiin voimassa. Hallussa
olevien  kirjoitusten  lisäksi perinteet  välittyivät suku-
polvelta toiselle suullisena perimätietona. Hadanin
sanottiin puhuneen vain hepreaa ja sen hän sanoi koko
Etiopian alueen väestön kieleksi. Kuuluisa juutalainen
1100  -luvun  matkailija  Benjamin  Tudelalainen  ajatteli
löytävänsä heimojen jälkeläisiä jostakin Aasiasta.

Abraham  Farisolin  (1451-1525)  mukaan  jäljelle jäänyt
osa heimoista oli aavikolla, Mekkaan vievän reitin
varrella,  lähellä  Punaista merta.  Hän yhdisti  Ganges
-virran Gozan -virran kanssa13 ja oletti Intian Bene-
Israel heimon olevan 10 heimon jälkeläisiä. Hänen
mukaansa Ganges -virta oli Sambation ja se erotti
intialaiset juutalaisista. Jotkut antiikin ja keskiajan
maantieteilijät  sekoittivat  keskenään  Etiopian  ja kau-
kaisen Intian.

David  Reubeni  (Reuveni, 1490-n.1535)  väitti olevansa
sukua Ruubenin heimon kuninkaalle. Vakuuttavasti
tarinoinut Reubeni sanoi olevansa suuren juutalais-
armeijan  päällikkö.  Hänen veljensä  Joosef hallitsi  yh-
dessä 70 vanhimman kanssa 300 000 hengen juutalaista
kansaa,  joka  eli  ”Sambation joen lähellä”  Arabiassa.
Nämä ”juutalaiset” olivat ”Ruubenin, Gaadin ja
Manassen jälkeläisiä”14. Reubeni väitti johtavansa
tämän voimakkaan juutalaisarmeijan Palestiinaan turk-
kilaisia ottomaaneja vastaan. Tällä tavoin hän pääsi

13 Muinainen Gozan -virta on nykyinen Amudarja, Keski-Aasian pisin
joki Afganistanin vuorilta Aral -järveen.

14 Huom. Reubenin maininta, joka kuvaa kuinka juutalaiset -nimi
tarkoitti kaikkia heimoja.



hetkeksi  paavi  Klemens  VII ja  Portugalin  kuninkaan
Juhana  III suosioon.  Reubeni  oli  omaa  etuaan  ajava
tarinankeksijä, joka huomasi kykynsä vaikuttaa muihin
ja käytti sitä hyödykseen.15

Ranskalainen M. Le Loyer kirjoitti kirjan ”The Ten Lost
Tribes Found” (10 kadonnutta heimoa löydetty, 1590),
jossa hän esittää israelilaisten asuttaneen Englannin
saariryhmän. Abraham Yagel16 taas (1553-1623) perusti
uskomuksensa David Reubenin ja Eldad Hadanin
kertomuksiin. On mahdollista, että jotkut raportit
koskien Etiopian falasha -heimoa johtivat päätelmään,
että  siellä  olisivat  vielä kadoksissa  olevat  israelilaiset.
Yagelin mukaan Paavi Klemens VII aikaan alueelle
lähetettiin sanansaattajia. Osa heistä kuoli matkan
aikana  mutta  palanneet  kertoivat uutisia  10  heimon
(falashat) mahdista ja hyvin laajasta asuinalueesta.

Yagel lainaa myös kristittyä matkailijaa, Vincent of
Milania, joka oli turkkilaisten vankina 25 -vuoden ajan.
Milan matkusti aina Intiaan saakka, josta kertoi
löytäneensä  Sambation -virran ja  lukuisia  juutalaisia
pukeutuneina silkkiin ja  purppuraan. Heillä  oli  7  ku-
ningasta ja kysyttäessä maksoivatko he veroja sulttaani
Selimille17, he sanoivat etteivät koskaan ole maksaneet
veroja yhdellekään sulttaanille tai kuninkaalle. On

15 Sudanissa Reubeni väitti olevansa Muhammedin jälkeläinen.
Juutalaisten asuttamissa paikoissa hän puhui suuresta juutalaisten
kuningaskunnasta, keräten näiltä rahaa. Reubenin vehkeily johti hänet
katolisen kirkon inkvisition eteen ja todennäköisesti kuolemaan
(kuolinvuodesta ei ole varmuutta, 1535 t. 1541).

16 Juutalainen kabbalisti, filosofi ja kirjailija, joka eli Italiassa.
17 Sulttaani Selim II 1524-1574 jKr., laajan ottomaanivaltakunnan

hallitsija.
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mahdollista, että tällä tarinalla on yhteys Intian
rannikkokaupungin Cochinin (Kochi) vanhaan
juutalaisyhteisöön.

Kristillisen seurakunnan historiassa on monia
Kristuksen paluulle laskettuja aikamääriä. Lähes
jokainen  sukupolvi  on  uskonut  elävänsä  juuri  ennen
Kristuksen paluuta. Kun oli tultu 1600 -luvulle, silloista
maailmaa ravistelivat Euroopan 30-vuotinen sota,
Englannin toinen sisällissota, kasakoiden hyökkäykset
juutalaisia vastaan Puolan alueella, Lontoon palo 1666,
ym. vaivat. Käytössä oli myös uusia keksintöjä, kuten
teleskooppi, jonka kautta entinen maailmankuva
laajeni. Eräät juutalaiset oppineet olivat laskeneet
messiaanisen ajan alkavan vuonna 1648. Tuolloin eräs
nuori juutalainen Turkin alueella ilmoitti olevansa
Messias. Tämä mies tuli myöhemmin tunnetuksi
Sabbatai Zevi -nimellä ja hänen johtamansa liike laajeni,
kunnes  vuonna  1666  Zevin  messiaanisuus  oli  laajalti
juutalaisen yhteisön puheenaihe Euroopassa. Sama
vuosi oli eräiden kristittyjen laskelmien mukaan
Kristuksen toisen tulemuksen vuosi.

Samalla vuosisadalla Alankomaissa eli rabbi Manasseh
ben Israel.  ”Uusi  maailma”,  Amerikka oli  löydetty  ja
sen salaperäisyys kiehtoi. Manasseh´in mukaan
kadonneet heimot olivat löydettävissä Uudesta maail-
masta  ja  tulisivat  pian muun maailman tietoisuuteen.
Englantilainen kappalainen John Dury aloitti Manassen
teorian levittämisen  Englannissa  ja  Englannin  kirkon
pappi Thomas Thorowgood kirjoitti asiasta ystävilleen
Amerikassa.  Siellä se  synnytti omia  spekulaatioitaan
heimojen olemassaolosta.



Thorowgood julkaisi teoksen ”Jews in America, or,
Probabilities  that  those Indians  Are Judaical”  (Juuta-
laiset Amerikassa tai mahdollisuudet, että intiaanit ovat
juutalaisia, 1650). Hänen ajatuksiaan nousi vastus-
tamaan sir Hamon L'Estrange. Rabbi Manasseh julkaisi
oman kirjansa  ”Hope of  Israel”  (Israelin  toivo,  1650),
jossa Israelin heimoja etsittiin sekä Amerikasta että
muualta18. Intiaaneille saarnaavien puritaanien keskuu-
dessa oli niitä, jotka alkoivat etsiä israelilaisia intiaanien
joukosta.  On  huomattava,  että näissä  spekulaatioissa
juutalaiset  ja  israelilaiset  tarkoittivat edelleen  samaa.
Etsittiin yleensä karkotukseen vietyjen jälkeläisiä.
Sanojen merkityksen erottaminen tapahtui vasta
British-Israelismin myötä.

Aikansa juutalaista toivetta löytää vahva Israelin heimo
jostakin, kuvaa rabbi Juda Loew´in (1525-1609)
lausuma.  ”On henkilöitä  jotka  sanovat,  että  oppineet
pakanoista  ovat  kartoittaneet  maailman  joka  sopen...
eikä siellä tunneta paikkaa 10 heimolle. Kuitenkaan
väitettä ei ole todistettu ja he puhuvat palturia, koska
on hyvin mahdollista, että maan päällä on paikka jota
he eivät tunne, koska se on erossa sivilisaatiosta
vuorten tai muun sellaisen kautta. Aivan äskettäin he
löysivät paikan jota kutsuvat 'uudeksi maailmaksi', jota
eivät ennen tunteneet.  Ja niin kuin he eivät tunteneet
tätä uutta maailmaa on mahdollista, että he eivät tunne
muitakaan maailmoja.”

Englannin kuninkaasta Jaakko I (1567-1625) mainitaan,
että  hän  uskoi  olevansa  Israelin  kuningas.  Ehkä  hän
tarkoitti kirkollista ”uutta Israelia” joka oli tullut
18 Roland Sanders, Lost Tribes and Promised Lands, 1977.
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vanhan Israelin sijaan. Hänen aikanaan laadittiin
nykyisinkin laajalti arvostettu ”King James Bible”
-raamatunkäännös. Kuuluisa 1500-luvun merenkävijä
sir Francis Drake kuvaa eräässä kirjeessään John Foxille
Britanniaa Israeliksi – allekirjoittanut on nähnyt laina-
uksen mutta ei ole varma tarkoittiko Drake sitä kirjai-
mellisesti. Jesuiitta lähetyssaarnaaja Diego Andre´s
Rocha uskoi 1600 -luvulla osan heimoista asuvan Etelä-
Amerikassa.

Vuonna 1630 yksi Salonikan juutalainen matkusti  Eti-
opiaan missä  Sambation -virran myös uskottiin sijait-
sevan. Vuonna 1646 eräs Baruch, matkustaessaan Persi-
assa, sanoi tavanneensa miehen nimeltä Malkiel, Nafta-
lin heimosta. Hän palasi  mukanaan kirje ”Mooseksen
lasten kuninkaalta”.  Kirjeen  näki  juutalainen  oppinut
Haim Yosef David Azulai19. Myöhemmin se
jäljennettiin Jacob Saphirin20 matkakirjaan (Eben Saphir,
1874). Tämä tieto herätti niin paljon mielenkiintoa, että
vuonna 1831 Baruch ben Samuel, Pinskistä, lähetettiin
etsimään  Mooseksen lapsia  Jemenistä.  Hän  matkusti
erämaassa 15 päivää ja sanoi tavanneensa ”daanilaisia
paimentamassa lammaslaumojaan”. Myös 1854 Amram
Ma´arabi lähetettiin Safedista etsimään kymmentä
heimoa ja hänen jälkeensä vuonna 1857 David Ashke-
nazi meni Abessiniaan tutkimaan juutalaisia21.
Skotlantilainen lähetyssaarnaaja Nicholas McLeod vietti

19 Juutalaisen uskonnollisen kirjallisuuden julkaisija Haim Yosef David
Azulai (ben Isaac Zerachia) 1724-1806 jKr.

20 Jacob Saphir 1822-1886 jKr., alunperin romanianjuutalainen Safediin
asettunut rabbien valtuuttama varojenkerääjä ja matkailija, joka mm.
matkusti maailman juutalaisyhteisöissä keräämässä varoja kuuluisan
Jerusalemin Hurva -synagogan rakentamiseen.

21 Jewish Encyclopedia.



vuosikymmeniä Japanissa 1800 -luvulla kirjoittaen
Japanin historian ja  uskoen japanilaisten kuuluvan 10
heimon jälkeläisiin.

Filosofi ja kirjailija John Toland (1670-1722) arveli
monen skotin ja englantilaisen olevan juutalaista
alkuperää. Protestanttinen teologi Jakob Abbadie (n.
1654-1727)  kirjoitti:  ”Elleivät 10  heimoa ole hävinneet
ilmaan  tai  pudonneet  maan  sisään,  heitä pitää  etsiä
pohjoisesta ja  lännestä... ja  Britteinsaarilta.22” Abbadie
oli syntyisin Ranskasta mutta pakeni katolilaisten
vainoa ja asui elinaikaaan sekä Irlannissa että Englan-
nissa.  Hänen mielestään  israelilaiset  olivat  gootteja23,
jotka muuttivat Britteinsaarille ja muualle Eurooppaan,
myös Ranskaan.

Heimojen kiihkeä etsiminen 1800 -luvulla sai
Britanniassa sellaiset mittasuhteet, että maan
ulkoministeri ja myöhemmin pääministeri lordi
Palmerston kiusaantui koko asiasta. Kun eräs innokas
heimojen etsijä haki tukea tutkimusmatkoihinsa
lontoolaisilta, hän lähestyi myös Palmerstonia pyytäen
10 punnan lahjoitusta. Palmerstonin vastaus oli:
”Annan teille  100  puntaa,  jos  kadotatte  jäljellä  olevat
kaksi (heimoa).” Palmerston viittasi British-Israelismin
ajatukseen, jonka mukaan juutalaiset koostuvat Juudan
ja Benjaminin heimosta. Heimojen kohtalo yhdessä
British-Israelismin  nousun  kanssa  sai  eräät poliitikot,
22 Abbadie, Triomphe de la Providence et de la Religion, 1723.
23 Eräät varhaiset historioitsijat sanovat goottien alkuperäksi Skandina-

vian eteläosan. Gootit saapuivat sieltä keskiseen Eurooppaan ja nousi-
vat merkittäväksi kansaksi taistellen mm. Rooman keisarikuntaa
vastaan 200 -luvulla jKr. Osa nykytutkijoista ei pidä muinaista tietoa
alkuperästä luotettavana. Gootit luetaan yhdeksi germaaniheimoksi.
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oppineet  ja  papiston  jäsenet  myös  Euroopassa  pohti-
maan näiden olinpaikkaa.

Kaikki edellä esitetty perustuu kuitenkin suurelta osin
legendoihin, arveluihin ja mielikuvitukseen. Toden-
näköistä kuitenkin on, että jotkut muinaiset matkustajat
todella tapasivat pieniä ryhmiä, joilla oli juutalaisia
tapoja. Professori A. Neubauer24 kirjoitti artikkelisarjan
“Missä ovat 10 heimoa?”, joka julkaistiin hänen aikansa
The Jewish  Quarterly  Review -lehdessä.  Hän  vastaa
kysymykseen:  “Voimme  vain  sanoa:  ei  missään.  Ei
Afrikassa, Intiassa, Kiinassa, Persiassa, Kurdistanissa,
Kaukasuksella  tai Bukharassa.  Olemme sanoneet,  että
suuri  osa  heistä pysyi  Palestiinassa25,  sekoittuen  osit-
tain  samarialaisiin  ja sulautuen niihin,  jotka  palasivat
Babylonian vankeudesta. Heidän mukanaan tuli paljon
väkeä myös Median26 kaupungeista ja epäilemättä
monet näistä olivat juutalaiseen uskontoon kääntyneitä,
olihan juutalaisen uskonnon harjoitus jatkunut
Mesopotamiassa koko toisen temppelin ajan.”

24 Adolf Neubauer 1831-1907 jKr., oli tunnettu rabbiinisen
kirjallisuuden tuntija.

25 Mm. 1800 -luvun ja 1900 -luvun alun kirjoissa ja teksteissä oli yleistä
puhua nykyisen Israelin ja Jordanian alueesta Palestiina -nimisenä.

26 Suuri Median valtakunta 678-549 eKr., Lähi- ja Kauko-idän alueella
jonne israelilaiset karkotettiin.



Kuva 1600 -luvulta. Juutalainen uskonoppinut Nathan Gazalainen
johtamassa Israelin heimoja takaisin karkotuksesta. Nathan
profetoi myös väärän messiaan Sabbatai Zevin puolesta

Eräs British-Israelismin mukainen heimojen vaelluskartta
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OPPI-ISIÄ 1800 -LUVULLA

British-Israelismin varhaisena hahmona monet pitävät
kanadalaista, erikoista Richard Brothers -nimistä henki-
löä,  joka  sai  mm.  lisänimen ”a  Canadian madman”
(hullu kanadalainen).

Richard Brothers

Brothers (1757-1824) kirjoitti kirjan nimeltä ”A Revealed
Knowledge of  the Prophecies  and Times” (Paljastettu
tieto profetioista  ja  ajoista,  1794).  Kirja  edusti  aikansa
”ilmestystietoa”  ja  Brothers sai  näkyjä, jotka  lopulta
veivät hänet mielisairaalaan 11 vuodeksi. Hän esitti
anglosaksien olleen Israelin 10 kadonnutta heimoa.
Näin britit, amerikkalaiset ja muut anglosaksit olisivat
Raamatun Israelille kuuluvien siunausten perijät.

Brothers esitti ajatuksia, joita myöhemmät British-
Israelismin oppi-isät  jalostivat.  Hän oli  upseerinuralla
mutta tuli jossakin vaiheessa vakuuttuneeksi, että
Jumala puhuu hänelle henkilökohtaisesti ilmestysten
kautta. Jumala oli kutsunut hänet profeetaksi ja



messiaaksi. Samoihin aikoihin hän alkoi uskoa olevansa
valittu Israelin heimosta,  Jeesuksen sukulinjaa.  Hänen
tehtävänsä oli koota juutalaiset ja muut israelilaiset pois
kansojen seasta ja johtaa heidät Jerusalemiin, joka
tuolloin oli  Turkin hallussa.  Vuonna 1793 hän julisti
itsensä 10 kadonneen heimon ”ilmoitetuksi prinssiksi ja
profeetaksi”, joka toteuttaisi Jumalan valtakunnan
maan päälle. Yksi Brothersin profetia oli, että
maanjäristys tuhoaisi Pyhän Paavalin katedraalin ja
Englannin parlamentin Lontoossa. Hänen maineensa
kärsi suuresti, kun profetiat eivät toteutuneet.

Häntä ei kuitenkaan voi sanoa varsinaisen British-
Israelismin oppi-isäksi. Brothersin kielenkäytössä
israelilainen ja juutalainen tarkoittivat vielä samaa.
Kaikki heimot olivat tunnistettavissa Britannian
väestön  joukosta. Hän  myös  laajensi  näiden ennen
kadoksissa olleiden olinpaikan koskemaan Euroopan
pakanakansoja, joiden keskeltä oikeat ”raamatulliset
juutalaiset” voitaisiin löytää. Brothers ilmoitti olevansa
valittu  löytämään ja  hallitsemaan tätä  oikeaa  Israelia.
Hän oli  suoraan Daavidin  suvun perillinen,  ”heprea-
laisten prinssi”, ”Kaikkivaltiaan veljenpoika”(!) ja
”maailman  hallitsija”.  Hänen  tuli  hallita  Israelia  aina
Jeesuksen paluuseen saakka. Tiedetään myös, että
mystikko Emanuel Swedenborgin27 seuraajia siirtyi
uskomaan Brothersiin.

27 1688-1772, oli ruotsalainen teologi, joka sekaantui esim. kuolleiden
henkien kanssa puhumiseen. Hän väitti mm. puhuneensa useita kertoja
Martti Lutherin kanssa. Kristuksen tulemus puolestaan tapahtui
Swedenborgin kautta henkisesti. Hänen oppiensa pohjalla toimii
edelleen swedenborgilainen liike ja kirkkokunta.
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John Wilson

British-Israelismin varsinaisiin perustajiin lukeutuu
erityisesti englantilainen pastori John Wilson (1799-
1870),  joka luennoi ja julkaisi  luentonsa nimellä ”Our
Israelitish Origins”  (Israelilainen alkuperämme,  1840).
Kirja sai paljon mainetta ja siitä otettiin useita
painoksia. Teos julkaistiin ensin Englannissa ja pian sen
perään Amerikassa.  Se on edelleen British-Israelismin
perusteos,  johon näissä  piireissä  usein viitataan.  Yksi
syy kirjan suosiolle oli, että se omalta osaltaan oikeutti
Iso-Britannian imperiumin politiikan siirtomaissa. Kun
Iso-Britannia oli nyt löydetty oikea Israel, sen mailman-
poliittinen valta sai oikeutuksensa Raamatusta ja
Israelille  luvatuista siunauksista.  Wilsonin  suosituilla
luennoilla anglosaksit olivat israelilaisia heimoja, jotka
vaelsivat Eurooppaan ja aina Britteinsaarille. Wilsonin
ja hänen seuraajiensa mukaan British-Israelismi tarjosi
nyt raamatullisesti ja historiallisesti pätevän selityksen,
jonka kautta heimot voitiin tunnistaa. Anglosaksit
olivat Jumalan erityisen huomion kohde ja britit
israelilaisina maailman eliittiä, maailmaa hallitseva
kansa aina Jeesuksen tulemukseen asti. Wilson oli myös
pyramidologian28 harrastaja.

Wilsonia arvostetaan ”Israelin löytymisen isänä”.
Osittain Wilsonin aikalainen, opin kannattaja pastori A.
B. Grimaldi kertoo Wilsonin saaneen alkusykäyksen
asiaan  seuraavalla  tavalla:  ”John  Wilsonin  äiti  oli  jo
aiemmin kiinnittänyt hänen huomiotaan 1. Mooseksen

28 Esoteerinen uskomus, että pyramidien rakenteissa ja mitoissa,
erityisesti Egyptin Gizan suuri pyramidi, on salattua tietoa liittyen
historian tapahtumiin ja tulevaisuuteen.



kirjan lopun ajan siunauksiin Joosefille. Eräänä sunnun-
taina jumalanpalveluksen päätyttyä neiti Cummins
kysyi häneltä,  mitä  Jaakobin profetia  koskien Joosefia
tarkoittaa: 'Mutta hänen jousensa pysyy lujana...'
(49:24).  Wilson tunnusti ettei  osannut  vastata  mutta
lupasi tutkia sitä yhdessä kysyjän kanssa ja palata
siihen ensi sunnuntaina. Tavalliseen energiseen
tapaansa  Wilson  tutki  viikolla  asiaa.  Yhtenä  päivänä
hän sattumalta sai käsiinsä Saturday Magazine -lehden,
jossa mainittiin sir John Fortescue, englantilainen
tuomari keskiajalta. Lehdessä oli lainaus Fortescuen
sanoista 'Englannin valta oli sen jousiampujien varassa'.
Keskiajalla vaikuttanut tuomari kiinnitti huomiota
siihen,  että  kaikki  Englannin  suuret  taistelut,  Cressy,
Poitiers, Agincourt, ym. voitettiin englantilaisen
pitkäjousen ansiosta. Tämä vaikutti suuresti Wilsoniin
ja hänen mieleensä välähti ajatus: Onko Joosefin
jousella ja englantilaisella jousella yhteys keskenään?”

Wilson  mietti  asiaa  edelleen  ja  rakensi  sen  ympärille
luennon,  jossa  todisteli Englannin  olevan  Israel.  Siitä
seurasi elämäntyö monine luentoineen, kirjoineen ja
kirjoituksineen aiheesta. Monet seurakunnat ottivat
hänet vastaan ja Wilsonin ajatukset saivat merkittävää
huomiota. Wilson tulkitsi mm. Ilm.10 jakeessa 7
sanotun ”Jumalan salaisuuden” tarkoittavan salaisuutta
kadonneista Israelin heimoista. Tämä salaisuus oli nyt
tehty hänelle ja  muille  samoin  ajatteleville tiettäväksi
viimeisenä aikana.

Kirjassaan  ”Sixty Anglo-Israel  Difficulties  Answered”
(Vastaukset  60 Anglo-Israelismin  vaikeaan  kysymyk-
seen, 1877) Wilson keskittyy Joosefille ja hänen pojilleen
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(Efraim ja Manasse) annettujen lupausten toteu-
tumiseen.  Otan yhden  esimerkin  kuvaamaan,  kuinka
tässä opissa erotetaan juutalaiset ja Israelin 10 heimoa.
Kirjan kysymys nro 12 kuuluu: ”Eikö juutalaisen
kansan  sovitus  Jumalan  kanssa  tapahdu  ennen  koko
maailmalle (pakanoille) tulevaa siunausta,
raamatunkohdat Room.11:1229, 15-26 ?”

Wilsonin vastauksen mukaan jakeen 12 sanonta ”heidän
täyteytensä” ei  voi  viitata  juutalaisiin, vaan  Efraimiin,
josta kertoo 1.Moos.48:19. Wilson liittää jakeen 12
maininnan täyteydestä ”kansan paljouteen” kirjoittaen:
”Efraim, josta tämä täyteys oli tuleva, erotettiin
Juudasta, ja sen olemus hävisi pakanoiden sekaan,
Jes.7:8, Jer.7:1530. Emme voi odottaa juutalaisista
siunausta, joka oli tuleva pakanoiden keskeltä.”

Wilsonin mukaan täyteys, jolle siunaus annetaan, pitää
etsiä pakanoiden joukosta, jonne Efraim karkotettiin ja
jonne se hävisi, Hoos.8:831 mukaan. Wilson esittää, että
Room.11:15: ”Mitä heidän armoihin ottamisensa on muuta
kuin elämä kuolleista”, viittaa Hesekielin lukuun 37, jossa
kuvataan Israelin kuolleiden luiden ylösnousemusta
ilman Juudaa. Israelin 10 heimoa laitettiin ”hautaan” ja
he  katosivat.  ”Juutalaisista  ei koskaan  sanottu,  kuten

29 ”Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja
heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa enemmän
heidän täyteytensä!”

30 Jesajan kohdassa mainitaan, ettei Efraim (Israel) ole enää kansa.
Jeremia mainitsee, että Herra on heittänyt Israelin pois kasvojensa
edestä.

31 ”Nielty on Israel. He ovat nyt pakanain seassa kelpaamattoman astian
arvoiset.” British-Israelismin mukaan tämä ja muut vastaavat kohdat
tarkoittavat, että israelilaiset muuttuivat pakanoiksi.



Israelista 'meidän luumme ovat kuivettuneet,
toivomme on mennyt, olemme hukassa' (j.11). Israelin
toipuminen on 'ylösnousemus kuolleista' ja se on
seurausta kadonneen pojan, Efraimin löytymisestä”,
kirjoitti Wilson. Hänen mukaansa Room.11:25
”pakanoiden täysi luku” tarkoittaa pakanoiden sekaan
kadonnutta Efraimia eli 10 heimon Israelia. Wilson
jatkaa liittäen Room.11:17 mainitsemat poistaitetut
oksat tarkoittamaan Rooman kirkkoa, kun taas uskon-
puhdistuksen protestanttiset kirkot ovat Israel ja täten
Room.11:21 mainitut luonnolliset oksat.

Sharon Turner

John  Wilson  arvosti  suuresti  englantilaista  tunnettua
asianajajaa ja historian harrastajaa Sharon Turneria
(1768-1847).  Turner  julkaisi  tutkielmansa  ”History of
the Anglo-Saxons” (Anglosaksien historia) 1800 -luvun
alussa. Hän jatkoi kirjoittamalla moniosaisen teoksen
”History of England During the Middle Ages”
(Englannin keski-ajan  historia)  ym.  teoksia.  Turner ei
kirjoittanut British-Israelismista mutta hänen teoriansa,
että muinaiset skyytit olivat Eurooppaan saapuneiden
anglosaksien esi-isiä sai opin kannattajat puolelleen.
”Vaelluksellaan skyytit ylittivät Aras -joen32, jättivät
taakseen Aasian ja ilmestyivät äkkiä Eurooppaan 6.
vuosisadalla... (heistä käytettiin) saksit, skyytit ja gootit
nimiä vaihtelevasti.” John Wilson otti Sharon Turnerin
teorian ja lisäsi siihen, että muinaiset skyytit olivat
Israelin kadonneet 10 heimoa.

32 Jokiuoma Turkin, Armenian, Azerbaijanin ja Iranin alueella.
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Jo Turnerin omana aikana läheskään kaikki eivät pitä-
neet  häntä täysin  pätevänä historiantutkijana.  Ilmes-
tyessään teos sai  sekä kiitosta että  kritiikkiä.  Kritiikki
kohdistui  siihen,  että  Turner  ei aina erottanut  faktoja
fiktiosta. Teos sisälsi ”romantisoitua”33 historiaa britti-
kansan muodostumisesta. Nykyisin hänet mainitaan
kirjoittajana,  mutta  ei  vakavasti  otettavana  historioit-
sijana34. Teoksessaan anglosaksien historiasta Turner
kirjoitti englantilaisten polveutuvan kimmerialaisista ja
skyyteistä. Varhaisin maininta sotaisista kimme-
rialaisista  on löydetty assyrialaisista  kirjoituksista 714
eKr. ja viimeisin maininta 515 eKr. iranilaisista
teksteistä. Kimmerialaisten alueelle tullut toinen sotaisa
paimentolaiskansa skyytit valtasi heidän elintilansa
nykyisen Ukrainan ja Venäjän alueilla.

Edward Hine

Edward Hine (1825-1891) oli 14 -vuotiaana kuunte-
lemassa Wilsonin luentoa ja hänestä tuli British-
Israelismin johtava hahmo Wilsonin jälkeen. Hän
luennoi aiheesta ahkerasti sekä Britanniassa että USA:n
mantereella. Hine julkaisi kirjansa ”Forty-Seven Identi-
fications  of  the  British  Nation  With  Lost  Israel” (47
kohtaa, joista brittiläinen kansa tunnistetaan kadon-
neeksi Israeliksi, 1871). Hän esitti, että nykyiset
saksalaiset ovat Israelin vihollisten, muinaisten assyria-
laisten jälkeläisiä.

33 Edinburgh Review, 1804.
34 Mm. Encyclopedia Britannica, brittien laaja ja arvostettu tietosanakirja

ei pidä Turneria niin merkittävänä henkilönä, että hän olisi sanakir-
jassa – eivät myöskään hänen teoksensa.



Myös Hine opetti pyramidologiaa35. Hän liitti ns.
”pyhän geometrian”: pyramidien mittojen laskennan ja
niistä tehdyt tulkinnat osaksi British-Israelismia.
Pyramideista Hine löysi tukea brittien israelilaisuudelle
ja se oli yksi tehokas lisä saada uusia kannattajia
aatteelle. Esoteria36 onkin ollut British-Israelismissa
keskeisellä sijalla alusta saakka. Kun British-Israelismi
alkoi nostaa päätään, samoihin aikoihin perustettiin
myös mormonismi. Sen perustaja  Joseph Smith julisti
marraskuussa 1831: ”Ne (israelilaiset) jotka ovat
pohjoisissa maissa tulevat muistoon Herran edessä...”
British-Israelismin ja mormonismin yhteydestä kerro-
taan myöhemmin tässä kirjassa.

Hinen mukaan ”pakanoiden täysi luku” on nyt tullut
sisään, Israelin (Britannian) silmät on avattu ja sen
”poliittinen ylösnousemus” on tosiasia. Keskeisenä
todisteena profetian toteutumisesta olivat tuolloin
Palestiinaan palanneet sateet, jotka Hine tulkitsi
Raamatun ”myöhäissateiksi”37.

Iso-Britannian  ja  protestanttisen  maailman historiassa
täyttyneitä profetioita, jotka todistavat nämä Israeliksi,
olivat Hinen mukaan mm.:
-1Moos.17:6: ”Minä  teen  sinut  sangen  hedelmälliseksi  ja
35 Paolo Bernardini ja Norman Fiering, The Jews and the Expansion of

Europe to the West, 1450 to 1800, 2001. Kirjassa kerrotaan, kuinka
esoteerinen pyramidologia oli British-Israelismin oppi-isien suuri
kiinnostuksen aihe.

36 Salattu tieto, joka annetaan joillekin erityisesti valituille. Sitä vastaa
nykyään eritoten karismaattisessa kristillisyydessä esiintyvä käsitys
Jumalan erityisesti ”voitelemista” henkilöistä ja heidän ”ilmestys-
tiedostaan”.

37 Suom.kiel. Jooelin kirjan 2. luvun ”kevätsade”, eng. KJV ”latter rain”,
myös Jaakob 5:7, maininta esiintyy useissa Raamatun kirjoissa.
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annan sinusta tulla kansoja, ja sinusta on polveutuva
kuninkaita”,
-Hoos.1:10: ”Mutta  israelilaisten  luku  on  oleva  niinkuin
meren hiekka, jota ei voi mitata eikä lukea. Ja siinä paikassa,
jossa heille  on sanottu:  'Te ette ole  minun kansani',  heille
sanotaan: 'Elävän Jumalan lapset!'”

Myös erityisesti Jes.49:19-20 ”... sinä käyt silloin ahtaaksi
asukkaille, ja kaukana ovat ne, jotka sinua söivät... Paikka on
minulle ahdas, tee tilaa, että voin asua". Tähän
raamatunpaikkaan viitaten Hine kirjoitti: ”Yksi
suurimmista kansallisista siunauksistamme oli  Ameri-
kan löytyminen...” Nykyisin Hine tulkittaisiin rasistiksi.
Raamatunjakeen Ps.45:5 (6) ”Sinun nuolesi ovat terävät,
kansat kaatuvat sinun allesi; kuninkaan vihollisten sydämet
lävistetään...”, Hine selitti tarkoittavan sitä, ”...kun poi-
kamme menivät Amerikkaan ja karkottivat intiaanit
takametsiin...”.  Samoin  Hine näki  muidenkin  alkupe-
räiskansojen kohtelun: niiden tuhoaminen, jos tarpeel-
lista, oli Britannia/Israelin voiman osoitusta.

Hinen kirjan mukaan israelilaiset tunnistetaan nyt siitä,
että he ovat kristittyjä: ”Juuda, juutalaiset ovat lain alla,
Israel ei... se on nyt... täysin vapaa Mooseksen laista...”,
kirjoitti hän. ”On jo kauan ollut tunnettua, että
Englantia  on siunattu  jumalallisella  valolla  enemmän
kuin mitään toista kansakuntaa.” Hinen käsityksen
mukaan Jeesuksen sanat itsestään ja apostoleille
Matt.15:24 ja 10:5-6 on liitettävä Englannin yhteyteen.
Hän liitti Jeesuksen sanat ”minua ei ole lähetetty muitten
kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö”
tukemaan uskomustaan. Hän ei pysähtynyt mietti-
mään, kuinka Jeesus tuota tehtäväänsä toteutti. Hänen



oppinsa mukaanhan Israel oli ollut kateissa jo pitkään
ennen Jeesuksen aikaa ja edelleen Jeesuksen aikana.

Em. Jeesuksen käskyn Hine tulkitsi tarkoittavan aposto-
lien  matkoja  maihin  ”joissa englantilaiset  (siis israeli-
laiset) esi-isämme olivat”. Tietenkin Hine sivuutti sen,
miksi sitten mm. Paavali lähetysmatkoillaan aina ensin
meni juutalaisten synagogaan! Jos Hine olisi oikeassa,
Paavali toimi Jeesuksen sanaa vastaan. Samanlaisia
suuria ristiriitaisuuksia löytyy Hinen todisteluista
muitakin.  Se,  että  Englanti ja  muut  länsimaat  olivat
omaksuneet kristillisen uskonnon  oli  hänelle  riittävä
todistus, että Jeesus ja apostolit ovat tuoneet sanomansa
”Israelin  kadonneelle  huoneelle”. Tällainen  perustelu
on mielivaltaista eikä sillä ole raamatullista eikä histo-
riallista pohjaa.

Siitä, että Englanti on Israelin sukukunta, todisti Hinen
mukaan mm.:
-Kristittyjen pyhäkoulut, koska Jes.54:13 sanotaan,
”Sinun  lapsesi  ovat  kaikki  Herran  opetuslapsia,  ja  suuri
rauha on sinun lapsillasi oleva”,
-Englannin kieli, jonka Israel omaksui profetian
Jes.28:11  mukaan, ”Niin,  sopertavin  huulin  ja  vieraalla
kielellä hän on puhuva tälle kansalle”,
-Englannin armeijan voittokulku, koska Israelin tuli olla
johtava kansa Jer.51:20, ”Sinä olit minun vasarani, minun
sota-aseeni,  sinulla  minä  musersin  kansoja,  sinulla  minä
hävitin valtakuntia...” .

Muita todisteita olivat esim.
-Vapaamuurarius38 (jolla Hinen mukaan on israelilainen
38 Johon British-Israelismilla on alusta asti ollut yhteyksiä.
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alkuperä),
-Englannin laivasto,
-Englannin kirkko,
-ja muita, joille kaikille hän haki jonkun raamatun-
kohdan osoittamaan yhteyden Raamatun Israeliin.
Suoraan Iso-Britannian saariin viittasi hänen mukaansa
Jes.24:15, ”...kunnioittakaa Herraa... meren saarilla Herran,
Israelin Jumalan nimeä”. Edellä mainitut esimerkit
kuvaavat  hyvin,  kuinka  British-Israelismin  arvostettu
oppi-isä tulkitsi Kirjoituksia.

Edward Hine mainitsi myös Lontoon yllä 1800 -luvulla
leijuneen, kivihiilenpoltosta peräisin olleen savupilven
olevan Jumalan kirkkauden pilven, shekinan, osoitusta!
Hinen perusteet sille, että englantilaiset olisivat johtava
Israelin heimo, eivät ole kummoisia. Viitaten Iso-
Britannian menestykseen maailman politiikassa hän
totesi: ”...on tarpeetonta laajemmin käsitellä asiaa kuin
todeta, että olemme tehneet sen mitä Israel tulisi
tekemään, olemme uudistaneet voimamme.” Voiman
uudistamisella viitattiin englantilaisten lukumäärän
lisääntymiseen sen jälkeen, kun roomalaiset vallan-
pitäjät  lähtivät  saarelta.  Tämä lisääntyminen  yhdessä
muiden protestanttisten maiden väkimäärän kanssa, oli
Aabrahamille  annetun profetian ”Katso taivaalle  ja lue
tähdet,  jos  ne  taidat  lukea...  Niin  paljon  on  sinulla  oleva
jälkeläisiä”,  1.Moos.15:5  ja  muiden  vastaavien  profeti-
oiden täyttymys.

Hine sovelsi aikansa poliittista kehitystä Raamatun
profetiaan varsin vapaasti. Raamatun siunaukset kuu-
luivat nyt tunnistetulle Israelin kansakunnalle,
Britannialle.  Toisin  kuin maailman tuntema Juuda eli



juutalaiset, ”Israelista tuli kadonnut kansa, jota kukaan
ei tunne, eivät edes he itsekään”, kirjoitti Hine.
Kadonnut Israel muuttui skyyteiksi, joista Hinen
mukaan muodostuivat mm. anglosaksit, skotit, nor-
mannit, tanskalaiset, belgialaiset, lombardit ja frankit.

Näistä esimerkeistä vähemmänkin Raamattua lukenut
huomannee British-Israelismin opilliset heikkoudet.
Kun Kirjoitusten  tulkinnan  lähtökohdaksi  tulee  jokin
muu asia, kuin ilmoitus Kristuksesta, mennään
harhaan. Israel, tässä tapauksessa ”kadonnut” sellainen,
on paljolti tullut Kristuksen sijaan. Kun profetioista
innostutaan väärällä tavalla ja sovitetaan niitä väkisin
vääriin ajankohtiin ja asioihin, päädytään pahimmillaan
melkoisiin  mielettömyyksiin.  Näin  monet  virheelliset
käsitykset ja suoranaiset harhaopit ovat kehittyneet.

J. H. Allen

British-Israelismi -opetukseen sisältyy, että useimmat
pakanakristityn nimeä kantavat olisivat itse asiassa
israelilaisia. Israelille (Efraimille) kuuluu ”syntymä-
oikeus” ja  Juudalle  ”valtikka”.  Tämän ajatuksen esitti
amerikkalainen J.H.Allen39 (1847-1930). Syntymäoikeus
tarkoittaa luvattuja siunauksia ja valtikka kuninkuutta.
Israel/israelilaiset ja Juuda/juutalaiset ovat kaksi eril-
listä joukkoa. Allen kirjoittaa: ”...voisimme kirjoittaa
juutalaisten historian mutta se ei olisi Israelin historia”.

39 Allen julkaisi edelleen liikkeen perusteoksiin kuuluvan kirjansa
”Judahs Sceptre and Joseps Birthright”, 1902. Kirja esittää tämän
keinotekoisen erottelun syntymäoikeuteen (Raamatun lupauksiin) ja
kuninkuuteen.
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Kun Allenin kirja  ilmestyi,  monet  ottivat  sen vastaan
innostuneesti.  Baptist  Messenger  -lehti  kuvasi kirjaa:
”Tämä on pitkään aikaan eräs kiinnostavimmista
kirjoista, joita olemme lukeneet ja me myönnämme, että
hra Allenin todisteet ovat vastaansanomattomia.” Allen
lainaa samoja raamatunkohtia kuin edeltäjänsä jatkaen
niiden linjoilla. Yleensä kaikki 1900 -luvun British-Israel
-kirjoittajat, samoin kuin nykyiset, pitävät Allenia
suuressa arvossa. Kirjassa Allen esittää ”todisteita”
pakanakansojen israelilaisuudesta. Jumalan lupaus
Aabrahamin jälkeläisistä tarkoittaa monia kansakuntia,
jotka Allenkin tulkitsi pakanakansoiksi. Daavidin
valtaistuin oli tarkoitettu pysyväksi ja jatkuu Britannian
kuningashuoneessa. Kirjassa  on sukutaulu,  jossa mm.
British-Israelismin mielikuvitusprinsessa Tea-Tephi
(josta tarkemmin myöhemmin) on mukana. Allenin kir-
jassa  myös  tunnistetaan missä  kadonneet heimot  nyt
ovat.

Allenkin uskoi pyramidologiaan. Hänen mukaansa
Amerikan vaakunan kääntöpuolella kuvattu pyramidi
edustaa  Egyptin  Gizan  suurta pyramidia  ja  edelleen
Egyptistä lähteneitä israelilaisia. Allen oli myös
kiinnostunut juutalaisen salaopin kabbalan numero-
logiasta40. Amerikan Yhdysvaltojen vaakunan (The
Great Seal of the United States) etupuolen kotkan päällä
on 13 tähteä. Samassa vaakunassa on myös 13 kirjaimen
motto:  ”Annuit Coeptis” (Hän puoltaa tehtäväämme).
Allen vetoaa kabbalan uskomuksiin ja Raamattuun
tehden niistä seuraavan johtopäätöksen: Kabbalassa ja

40 Myös eräät nykyiset karismaattisen liikkeen johtohahmot ovat siitä
kiinnostuneet, esim. ”profeetat” Cindy Jakobs ja Chuck Pierce.



Raamatussa 1.Moos.14:441 numero 13 edustaa kapinaa.
Amerikkalaisten vaakunassa esiintyy kapinan luku 13.
Amerikkalaiset kapinoivat vuonna 1776 ja menestyivät
sen jälkeen. Allenin mukaan se on yksi tärkeä osoitus
Amerikan israelilaisuudesta.

Allenin käsitys Raamatussa ilmoitetusta ”siemenestä”
syrjäyttää Kristuksen ja asettaa Hänen paikalleen
kansat,  erityisesti  Amerikan  ja  Britannian.  Hän  kyllä
mainitsee  myös  asian  oikean  tulkinnan  mutta jatkaa
pian:  ”...siemen, jolle  lupaus annettiin ilmestyi,  mutta
yleensä  kristikunnassa  ei  tunneta  eikä  tiedosteta,  että
monet ihmiset on lisätty tähän samaan yhden siemenen
liittoon … maan päällä  on nyt  monia  kansoja,  joiden
tulee olla Aabrahamin ja  Saaran jälkeläisiä  ja  nämä
kansat pitävät vallassaan vihollistensa portteja tai
sisäänkäyntejä...42.”

Allen erotti Jumalan valinnan koskevan toisaalta rotua
toisaalta armovalintaa. Jumala valitsi yhden rodun:
israelilaiset. Hänen mukaansa kaikki israelilaiset, hyvät
ja pahat, ovat Jumalan valittuja rodun tähden ja heille
kuuluvat tietyt lupaukset. Valinta armosta on erillinen
ja tapahtuu uskon kautta. Mutta valinta rodun mukaan
41 ”Kaksitoista vuotta he olivat olleet Kedarlaomerille alamaiset mutta

kolmantenatoista vuotena he tekivät kapinan.”
42 Maininta tarkoittaa brittiläisen imperiumin aikaan sen sotilaallista

läsnäoloa maailmassa. ”Portit” ymmärrettiin merenkulun strategisiksi
paikoiksi, joita Britannia valvoi. Ajatus muodostettiin 1.Moos.22:17
kohdasta: ”minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi
luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla,
ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit.” Tulkinta oli, että
koska raam.kohta manitsee suuren joukon, meren ja portit, niin se
tarkoittaa merivalta Britannian imperiumia, joka täyttää profetian ja on
siksi Israel.
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on Jumalan ennalta määräämä ja jatkuu sukupolvesta
toiseen.

British-Israelismissa merkittävää on painottaa
raamatunjakeita, joissa kuvataan Israelin lukumääräistä
suuruutta. Esim. 1.Moos.48:19 mainitaan Efraimista
tulevan ”kansan paljous”, joka on hepreaksi ”melo
hagojim”. Allen ja muut hänen jälkeensä käänsivät sen
tarkoittamaan ”pakanakansojen paljous”. Tarkempi
raamatuntutkimus olisi pian paljastanut, että Raamattu
ei käytä goy, gojim, nimeä vain pakanoista ja pakana-
kansoista, vaan paikoitellen myös Israelista.

Eräitä muita

Joseph Wildin kirja ”The Lost Ten Tribes” (Kymmenen
kadonnutta heimoa, 1882) nimesi jo Amerikan
perustamisessa mukana olleet vapaamuurariuden
symbolit todisteiksi Israelin heimosta. Näitä symboleja
(katkaistu pyramidi, kaiken näkevä silmä, kotka, ym.)
sisältävä Yhdysvaltain vaakuna todisti monelle kirjoit-
tajalle  Amerikan kuulumisesta  Israeliin.  Amerikka oli
Joosefin toisen pojan Manassen siunausten perijä.
”Manassesta piti tulla suuri kansa... näen tämän lupa-
uksen kirjaimellisen täyttymyksen Yhdysvalloissa”,
kirjoitti Wild. Myös Wild piti kiinni pyramidologiasta:
”...(Gizan)  pyramidi  on valtava  todistus  Jumalasta  ja
hänen kansastaan”.

Pastori W. H. Poole julkaisi kirjansa ”Anglo-Israel, the
Saxon Race Proved to be the Lost Tribes of Israel” (Ang-
lo-Israel, saksilainen rotu todistettu Israelin kadon-



neiksi heimoiksi, 1889). Siinä hän mm. luetteli seikkoja,
jotka todistivat Englannin olevan keskeinen osa kadon-
neita heimoja. Näitä olivat:
-Englantilaiset lähetyssaarnaajat (koska Israel on
lähetyskansa, Jumalan todistaja).
-Sunnuntain vietto (hänen mukaansa sunnuntai on
sama kuin sapatti).
-Lukuisat eng.kielen sanat (lainaus Poolen kirjasta:
”...beer (eng. olut) on hyvin tunnettu heprean sana
tarkoittaen kaivoa tai lähdettä, kuten Beer-La-Hai-Boi...
Beer-sheba... tietääkö englantilainen mies tilatessaan
lasin olutta puhuvansa puhdasta hepreaa?”).
-Henkilönimet (esim. Kenneth tulisi hepr. nimestä
Kenath, Malcom tulisi Malchomista, jne.).
-Paikannimet (lainaus: ”...kaupunki Pembrokeshiressa,
nimeltä Narbeth (Nar-beth) on yhtä heprealainen nimi
kuin Galilean Nasaret”).
-Vihollisen porttien valloitus 1.Moos.22:17 (portti, gate,
Britannian sotilaallinen läsnäolo, ”...portit ovat Jumalan
siunausten kruunu Israelille”).
-Iso-Britannian kuninkaallisiin symboleihin kuuluva
harppu oli Daavidin harppu. Jne.

1870 -luvulta lähtien on perustettu useita järjestöjä tuke-
maan  ideologiaa.  Niitä  ovat  mm.  ”The  British-Israel
Association”, ”Anglo-Israel Association”, ”British-Israel
Conference Association”, ”Metropolitan Anglo-Israel
Association”, ”The British-Israel Identity Corporation”.
Vanhempien  järjestöjen  poistuessa uusia  on  syntynyt
tilalle. Viimeisimmät meidän aikanamme. Yksi
arvostetuimpia on 1919 perustettu ”British-Israel-World
Federation” -järjestö. Sen kustannustoimintaa harjoittaa

45



vuonna 1922 perustettu Covenant Publishing -yhtiö43.

British-Israelismin muodostuminen oli yhteydessä Iso-
Britannian imperiumin kulta-aikaan, jolloin maa nousi
maailman mahtimaaksi. Vaikka brittiläistä imperiumia
ei enää ole entisessä merkityksessä, Englanti on
edelleen yksi poliittinen ja taloudellinen suurvalta
maailmassa. Amerikan Yhdysvaltojen muodostuminen
pääosin brittiläiselle pohjalle antoi opin laajenemiselle
mainiot puitteet. Eri maista saapuneet siirtolaiset
levittivät aatetta edelleen. Sittemmin paljolti Yhdys-
valtojen välityksellä British-Israelismi on levinnyt
maailmanlaajuiseksi myös Anglo-Israelismi -nimellä.

43 Kustannusyhtiön sivut internetissä löytää osoitteella
www.covpub.co.uk .

British-Israelismin mukaan 1.Moos.48:19 ”kansan paljous”
tarkoittaa Israel-Britanniaa, sen siirtomaita ja liittolaisia



DAVID BARON

David Baron (1857-1926) oli tunnettu Jeesukseen
uskova juutalainen Englannissa aikana, jolloin oppi
erityisesti alkoi kiinnostaa ja levitä kansakunnan
keskuudessa. Oppia vastustavassa kirjassaan ”The
History of the Ten Lost Tribes – Anglo-Israelism exami-
ned” (10 kadonneen heimon historia – Anglo-Israelismi
tarkastelussa, 1915) hän kirjoittaa:

- - -
”Mitä voimmekaan sanoa kauheasta Raamatun
kirjoitusten vääristelystä, kuten koskien Matt.10:5-6?
(Nämä kaksitoista Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen:
'Älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö
mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan menkää
ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö').
Sitä ennen luemme Matt.9:36-38, kuinka Jeesus sankan
kuulijakunnan keskellä tunsi sääliä heitä kohtaan,
koska he olivat 'nääntyneet ja hyljätyt niinkuin lampaat,
joilla ei ole paimenta'.

Sitten hän sanoo opetuslapsilleen 'eloa on paljon mutta
työmiehiä vähän' ja kehottaa heitä rukoilemaan elon
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Herraa lähettämään lisää työmiehiä. Hän kutsuu
opetuslapsensa tähän työhön kehottaen heitä
menemään 'Israelin huoneen kadonneitten lammasten
tykö', tässä maassa, siis juutalaisten keskuuteen. UT:ssa
samaa kansaa kutsutaan sekä juutalaisiksi että
israelilaisiksi. Tämä on ilmeisen selvää. Tiedämme, että
Johannes  Kastajan tehtävä  -  kuten  myös Jeesuksen ja
apostolien, aina Herran ylösnousemiseen saakka -  oli
tarkoitettu toimitettavaksi Palestiinan juutalaisten
keskuudessa.

Sen  sijaan  Anglo-Israelismi  tekee mielikuvituksellisen
muutoksen asiaan selittäen 12 apostolin kuuluneen
Benjaminin heimoon ja että Israelin huoneen kadonneet
lampaat tarkoittavat tuon ajan keskisen Aasian ja
muiden alueiden pakanakansoja, jotka olivat
menettäneet tietoisuutensa israelilaisesta alkuperästään.
Heidän mukaansa apostolit tekivät matkansa 10
kadonneen heimon luo, pakanoiden eli saksien ja
englantilaisten esi-isien tykö. Tämä on vain pieni  osa
sitä tyypillistä ajattelua, jota opin raamatunselittäjät
sanovat 'historiallisiksi todisteiksi' tukemaan
teoriaansa, jonka pohjalle oppi rakentuu.

Kun Pietari sanoi (Apt.2:36) 'Varmasti tietäköön siis koko
Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi
tehnyt,  tämän Jeesuksen,  jonka  te ristiinnaulitsitte',  hän
osoitti sanansa Palestiinan juutalaisille, kuten kaikki
tiedämme. Raamatussa Jumalan valintaa koskeva sana,
kun jätetään pois sen käyttö leeviläisiä ja papistoa
koskien, ilmenee 16 kertaa yhteydessä Siioniin ja
Jerusalemiin. Yhtä monta kertaa se esiintyy tarkoittaen
koko kansakuntaa, kuten esim. 5.Moos.7:6, 14:2,



Ps.33:12, Jes.41:8,9, jne.

'Minun palvelijani' -ilmaus esiintyy n. 17 kertaa Jesajan
kirjan toisessa puoliskossa ja kun se ei suoraan viittaa
Messiaaseen, kuten 42:1, 49:3-7, 52:13 ja 53:11, se
tarkoittaa koko kansakuntaa... Nimet 'juutalainen' ja
'israelilainen' alkoivat tarkoittaa samaa pakkosiir-
tolaisuuden aikana. Anglo-Israelismin yksi absurdi
väittämä on liittää sana 'juutalainen' tarkoittamaan vain
Juudan heimon jälkeläisiä. Raamatussa sana tarkoittaa
kaikkia Jaakobin jälkeläisiä, jotka katsovat olevansa
Juudan kuningaskunnan alamaisia. Tämän
kuningaskunnan perustajaksi odotetaan 'Daavidin
Poikaa', 'Juudan leijonaa', jonka valta ulottuu aina
maailman ääriin saakka.

Eräs tunnettu Raamatun tutkija kirjoittaa: 'Se, että
nimitys juutalainen tuli yleisnimeksi koskemaan
kaikkia israelilaisia, jotka olivat halukkaat säilyttämään
kuningaskunta -ajattelun,  oli luonnollinen kehitys sen
jälkeen, kun 10 heimon poliittinen itsenäisyys päättyi'.
Heillä kaikilla oli yhteinen toivo liittyen Juudan
kuningaskuntaan ja Daavidin huoneeseen.

Anglo-Israelismi opettaa, että 10 heimon jäseniä ei
koskaan  mainita  'juutalaisiksi'  ja  juutalaiset  eivät  ole
israelilaisia.  Molemmat  väittämät ovat valheita.  Keitä
olivat ne, jotka palasivat maahan Babylonian
vankeudesta? Anglo-Israelilaiset sanovat heidän olleen
ainoastaan Juudan heimon juutalaisia. Esran kirja
käyttää palaavista nimitystä juutalainen 8 kertaa mutta
40 kertaa se mainitsee israelilaiset ja Israelin. Nehemia
mainitsee juutalaiset 11 kertaa ja Israelin 22 kertaa. Ne,
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jotka jäivät Persian laajan valtakunnan 127 provinssiin,
olivat Anglo-Israelismin mukaan Israelin huone. Mutta
Esterin kirjassa, joka kuvaa pakkosiirtolaisten oloja,
samaa kansaa sanotaan juutalaisiksi 45 kertaa mutta ei
kertaakaan israelilaisiksi.

UT:ssa samaa kansaa kutsutaan juutalaisiksi 174 kertaa
ja  israelilaisiksi  75  kertaa...  Paavali  sanoo  useammin
kuin kerran olevansa sekä juutalainen että israelilainen,
Apt.21:39, 22:3, Room.11:1, 2:Kor.11:22, Fil.3:5. Herram-
me oli  lihansa  puolesta  Daavidin  huoneen  ja Juudan
heimon jälkeläinen, siis 'juutalainen'. Silti sanotaan, että
Hän tuli 'Israelille'  ja kuten Room.9:3-5 Paavali sanoo,
lihansa puolesta myös 'israelilainen': 'Sillä minä soisin
itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi,  jotka
ovat minun  sukulaisiani  lihan  puolesta,  ovat  israelilaisia:
heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja
jumalanpalvelus ja lupaukset; heidän ovat isät, ja heistä on
Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala,
ylistetty iankaikkisesti, amen!' Hurskaasta Annasta
sanotaan, että hän oli 'juutalainen', silti hän kuului
Asserin heimoon.

Huomioon ottaen kaiken edellisen Herrasta lähtien aina
apostoleihin saakka, voimme ymmärtää missä mielessä
israelilaisia voidaan pitää 'kadonneina'. Anglo-
Israelilaiset viljelevät paljon tätä sanaa mutta
epäraamatullisessa  ja  epähengellisessä  tarkoituksessa.
Kymmenen  heimoa,  samoin  kuin  Juuda  ja  Benjamin,
olivat Kristuksen aikana - kuten vielä tänäänkin -
'kateissa',  mutta  ei  siksi,  että  he olisivat unohtaneet
kansallisen identiteettinsä, vaan koska he (Jes.53:6)
kaikki 'vaeltavat  eksyksissä  niinkuin  lampaat' ja 'kukin...



poikkesi omalle tielleen'.

Jeremia ilmoittaa saman asian: 'Kadonnut lammaslauma
oli minun kansani. Heidän paimenensa (väärät opettajat ja
johtajat)  olivat vieneet heidät harhaan eksyttäville  vuorille;
he kulkivat  vuorelta  kukkulalle,  unhottivat  lepopaikkansa',
Jer.50:6.  Vain Jumalassa (Messiaassa,  Kristuksessa)  on
todellinen lepopaikka kansalleen. Kansan hengellinen,
kadotettu tila oli se järkyttävä seikka, joka kerta toisen
jälkeen sai Herramme Jeesuksen liikuttumaan ja
tuntemaan sääliä Häntä seuraavia kansanjoukkoja
kohtaan. He olivat kadoksissa kuten lampaat ilman
paimenta.

Käsittelen lyhyesti  Aamoksen kirjan 9 luvussa  olevaa
profetiaa, joka osoittaa, että näkemykseni on yhtäpitävä
sen kanssa. Profeetta Aamos oli Juudeasta, Tekoan
kylästä, noin 20 km etelään Jerusalemista. Jumala
valtuutti  hänet profetoimaan erityisesti  pohjoiselle,  10
heimon kuningaskunnalle. Siinä tarkoituksessa hän
meni Beeteliin, joka oli kuningas Jeroboamin asettama
epäjumalanpalvonnan keskus ja tarkoitettu palvon-
tapaikaksi Jumalan säätämän Jerusalemin temppelin
sijasta.  Aamoksen tehtävä oli  julistaa Jumalan tulevaa
tuomiota 10 heimon Israelille heidän Jumalasta
luopumisensa takia.

Aamoksen kirjan viimeinen kappale (9:8-15), puhuttiin
vain noin 70 vuotta ennen lopullista Samarian hävitystä
vuonna  721  eKr. Se  on  yksi  merkittävimpiä  Vanhan
testamentin profetioita ja antaa kuvan 10 heimon
tuolloin vielä tulevasta historiasta, 9:8-10: 'Katso,
Herran, Herran silmät ovat syntistä valtakuntaa vastaan, ja
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minä hävitän sen maan pinnalta; kuitenkaan en minä
Jaakobin heimoa kokonaan hävitä, sanoo Herra. Sillä katso,
minä käsken seuloa Israelin heimoa kaikkien kansain seassa,
niinkuin seulalla seulotaan: ei jyvääkään putoa maahan.
Miekkaan kuolevat kaikki minun kansani syntiset, jotka
sanovat: 'Ei saavuta, ei kohtaa meitä onnettomuus'.'

Tässä meillä on pähkinänkuoressa koko 10 heimon
tulevaisuus. Ensiksi, erillisenä kuningaskuntana heidät
tultaisiin  tuhoamaan  maan  päältä  eikä  koskaan  enää
palauttamaan entiselleen. Israelin 10  heimon erillinen
kuningaskunta oli Jumalan sallima vain määrätyn ajan
ja se oli myös rangaistus Daavidin kuningashuoneelle.
Kun sen aika, noin 250 vuotta epäjumalanpalvelusta, oli
ohi niin assyrialaiset tuhosivat sen eikä ole mitään
lupausta sen tulevasta poliittisesta itsenäisyydestä.

Kun tämä kuningaskunta tuhottiin, mitä ihmisille
tapahtui? Profetia kertoo sen: 'kuitenkaan en minä
Jaakobin heimoa kokonaan hävitä', sanoo Herra'. Sana
tarkoittaa, että he (10 heimon israelilaiset) palaavat
Jaakobin heimoon. Heistä tulee jälleen Jaakobin
perheen jälkeläisiä ilman erityistä heimojakoa.  Yhtenä
Jaakobin perheenä, tai Israelina (kuten profetia
ilmoittaa),  he joutuvat  kohtaamaan jonkin kauhean ja
erityisen  asian.  Mikä  se  on?  Sekö,  että  he  'katoavat'
jonnekin 2600 vuodeksi ja sitten heidät havaitaan
anglosakseiksi? Ei missään tapauksessa! 'Sillä katso,
minä käsken seuloa Israelin heimoa kaikkien kansain seassa,
niinkuin seulalla  seulotaan:  ei  jyvääkään putoa maahan...',
tai kuten toinen, samoin erityisesti 10 heimolle puhunut
profeetta Hoosea ilmoittaa, 'Minun Jumalani on hylkäävä
heidät sillä he eivät ole häntä totelleet. He joutuvat



pakolaisiksi pakanain sekaan' (9:17). Tämä hylkääminen ei
kuitenkaan ole pysyvä, kuten profeettakin ilmoittaa,
vaan määräaikainen.

Eräät kirjoittajat ovat nähneet paljon vaivaa selittä-
essään Jesajan lukua 11, jossa Israelia kutsutaan karko-
tetuiksi (11:12). He antavat ymmärtää, että tämä 'Israel'
voidaan löytää jostakin yhdestä paikasta erossa saman
jakeen  'hajotetusta'  Juudasta. Mutta  tämä  on  pelkkää
mielikuvitusta.  Jeremia  30  luvussa  Juudaa  ja  Israelia
kuvataan yhdessä samana hajotettuna kansana.
Missään ei  ole viitteitä,  että  heitä  (Israelia  erikseen)
tulisi  erityisesti  etsiä ja  löytää  jostakin  maailmankol-
kasta.

Aamoksen ja Hoosean profetiat on osoitettu ensi sijassa
10 heimolle. Heidät karkotetaan maastaan ja heitä
'seulotaan' kaikkien kansojen seassa. Anglo-Israelismin
Israel on tunnistettavissa kansakuntina, mutta
Raamatun ja historian Israel on siis 'kaikkien kansojen
seassa'. Mikä kansa sopii tähän kuvaukseen, mistä
kansasta voidaan sanoa, 'Ja niiden kansojen seassa sinä et
saa rauhaa, eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. Herra antaa
sinulle siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja
nääntyvän sielun', (5.Moos.28:65). Anglo-Israelismin
mukaan he ovat Israelista erillisiä 'juutalaisia',  Juudan
heimon jälkeläisiä, mutta Jumalan sana sanoo heitä
'Israelin heimoksi',  tai 'Jaakobin heimoksi'.  Kun Juuda
karkotettiin  maastaan  vuonna  588  eKr., ja  Jerusalem
hävitettiin, niin he liittyivät 10 heimon veljiinsä
karkotuksessa. Koko Jaakobin heimo aloitti yhdessä
vaelluksensa kansojen joukossa.
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Aikanaan jäännös kaikista heimoista palasi maahan.
Muut kulkivat itään ja länteen eivätkä löytäneet
pysyvää asuinsijaa, rauhaa eikä lepopaikkaa, kuten
Mooses jo kansan historian alussa ja kauan ennen
heimojen jakaantumista profetoi. Hajotus tulisi olemaan
koko Jaakobin yhteinen kokemus, jos he luopuvat
Jumalastaan. Ja niin kävi ja sukupolvien aikana
sekaannuksessa ja hajotuksessa sukutaulut hävisivät.
Kukaan ei enää kykene osoittamaan mistä heimosta tai
perhekunnasta he tulevat. Näin on siihen saakka
kunnes Hän, joka Israelin hajotti, kokoaa heidät. ”
- - -

David Baronin varoitus:
- - -
”Ei pidä ajatella, että Anglo-Israelismi on vain
harmitonta spekulaatiota. Näin ajattelevia on niidenkin
joukossa,  jotka  muutoin  eivät usko  siihen. Pidän sitä
eräänä  viimeisen ajan  eksytyksenä,  joka  vie  ihmisten
huomion pois hengellisestä ja ikuisesta. Haluan luetella
joitakin vaaroja:

-Joskus opetus lähestyy jumalanpilkkaa väärentäessään
ja vääristäessään Kirjoituksia. Yksi sen ajatuksia on
liittää  lupaus 1000 -vuotisesta  valtakunnasta  ja  siihen
kuuluvat siunaukset brittiläiseen kansaan ja nykyiseen
aikaan. Raamattu liittää nämä lupaukset Jumalansa
yhteyteen palanneelle Israelille. Anglo-Israelismi
hämmentää ja vääristää tämän seikan.

-Opetus ruokkii kansallista ylpeyttä ja kansallistaa
Jumalan siunaukset (Britannialle ja muille tietyille
maille) liittäen ne yksilökeskeiseen aikaamme. Se



ylistää ja kerskaa Britanniaa ja luottaa lihassa sen
mahtiin, jonka se on tunnistanut kadonneeksi Israeliksi,
joka 'valtaa vihollistensa portit' ja josta käytännössä on
tullut koko maailman rakastajatar.  Kaikki tämä riittää
siihen,  että  Jumalan tuomio kohtaa kansakuntaa ja  se
saa jokaisen tätä maata rakastavan vapisemaan.

-Anglo-Israelismi  vie ihmisen  huomion  pois tärkeim-
mästä, siitä, minkä kautta yksin saadaan Jumalan
hyväksyntä. Sen mukaan kansa, joka käytännössä
koostuu miljoonista uskomattomista,  erirotuisista epä-
jumalanpalvojista, onkin yli  kaksituhatta vuotta sitten
karkotettu erityinen kansa.  Jumalan mielisuosio antaa
sille  erityisiä  siunauksia ja  se saa loputtomiin nauttia
niistä.  Näin tämä oppi on esittämässä  toista  perustaa
Jumalan hyväksymiselle ja se on syrjäyttämässä Jeesuk-
sen Kristuksen merkityksen.

-Ratkaisevaa  ajassamme  on  vain  yksi  kysymys,  onko
ihminen 'Kristuksessa' vai ei. Kun kyseessä on uskova
ihminen, juutalainen tai pakana, heidän
tulevaisuutensa ei mitenkään liity Palestiinaan tai Eng-
lantiin, vaan siihen perintöön, joka on turmeltumaton,
tahraantumaton ja joka ei koskaan häviä. Jos ihminen ei
ole  uskossa,  heidän ajatuksiaan ei tulisi  hämmentää
spekulaatioilla brittiläisen rodun uskotellusta
alkuperästä 'kadonneena' 10 heimona. Heidän tulee
etsiä  yhtä  ja  ainoaa Pelastajaa,  joka  meidän  kaikkien
tulee tuntea,  ei  lihassa  vaan hengessä.  Ilman Häntä
jokainen israelilainen ja ei-israelilainen on kadotettu.

-Oppi ryöstää juutalaiselta kansalta, oikealta Israelilta,
sille kuuluvat tulevat lupaukset ja  liittää ne nykyisen
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ajan brittiläiseen kansakuntaan. Samalla se vie
huomiota pois kansasta, joka Jumalan tarkoituksen
mukaan ja Hänen armonsa vaikutuksesta kääntyy pit-
kän epäuskonsa jälkeen Jumalansa puoleen. Se on koko
maailmalle 'kuin elämä kuolleista' (Room.11:15).”

- - -

James Tissot: Vuorisaarna



OPPI 1800 -LUVUN JÄLKEEN

British-Israelismin toinen nimitys Anglo-Israelismi
vakiintui erityisesti  Herbert  W.  Armstrongin Yhdys-
valloissa perustaman kultin vakiintumisen myötä.
Armstrong  opetti  täyttä  British-Israelismia  ja  sai  sille
lisää tukijoita maailmanlaajuisesti.

Herbert W. Armstrong

Herbert W. Armstrong (1892-1986) oli yksi aikansa
suosituimmista  ja  samalla  ristiriitaisimmista radio-  ja
TV -saarnaajista Amerikassa. Hän aloitti radio-
ohjelmalla ”Radio Church of God” vuonna 1933.
Armstrongin menestys kasvoi ohjelman myötä. Hän
rakensi oppinsa British-Israelismin ympärille toistaen
samat perusasiat mitä 1800 -luvun aiheesta kirjoittajat.
Vuonna  1934  alettiin julkaista ”Plain  Truth”  -nimistä
lehteä, jota parhaimmillaan käännettiin useille kielille ja
sanotaan sen lukijoita olleen 20 miljoonaa maailman eri
puolilla. Lehti toimi liikkeen julkaisutoiminnan
”lippulaivana”. Tämän kirjan kirjoittaja tutustui lehteen
ja  liikkeeseen 1970 -luvulla.  Vuonna 1968 perustettiin
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”Worldwide Church of God” (WCG) ja aiempi Radio
-nimi  jäi  pois  käytöstä.  Armstrong  oli  yksinvaltainen
kulttijohtaja, jolla oli adventistitausta. Yksi hänen
läheisiä avustajiaan oli liikkeen evankelistaksi nimetty
Raymond F. McNair, joka oli ahkera British-Israelismin
levittäjä.

Armstrongin kirja ”The United States & Britain in
Prophecy” (USA ja brittiläinen kansainyhteisö
profetiassa,  1947) perustuu paljolti  J. H. Allenin
aiempaan kirjaan.  Monet  katsovat  Armstrongin suo-
raan kopioineen Allenia. Kirja esittää samoja perus-
väittämiä, joita oli aiemmilla British-Israelismi
kirjoittajilla. Siitä tuli kuitenkin menestys ja kirjaa
myytiin useita miljoonia kappaleita. Monet hyväksyivät
siinä esitetyt johtopäätökset anglosakseista polveu-
tuneiden Euroopan kansojen ja USA:n israelilai-
suudesta. Opetus levisi moniin seurakuntiin joko
sellaisenaan tai  osittain,  väittihän Armstrong kirjansa
perustuvan tarkoin Raamattuun. Yksi Armstrongin
pääajatus oli, että israelilaisen taustansa tuntemaan
tullut ”lopun ajan seurakunta” toimii varoittaen kansa-
kuntia  Jumalan pian  ilmestyvästä vihasta. Opetuksen
suosio on osoitus siitä, kuinka harva lopulta lukee
Raamattuaan kokonaisvaltaisesti ja ajatuksella.

Armstrong rakensi oman oppirakennelmansa, jota hän
markkinoi väittämällä, että kaikki muut kristilliset
liikkeet eivät julista kokonaista Raamatun evanke-
liumin totuutta. Myös hän uskoi pyramidologiaan. Elä-
mänkerrassaan44 Armstrong kertoo etsineensä täyttä
totuutta ja havainneensa muista kristillisistä liikkeistä,
44 Autobiography of Herbert W Armstrong, 1973.



että ”ne eivät julistaneet samaa evankeliumia (kuin
Raamattu) vaan aivan vastakkaista”. Vain hänen
liikkeensä kautta koko totuus tuli  julki. WCG hylkäsi
Jumalan kolminaisuuden opettaen, että Jumala on
”perhe”, evankeliumin keskus ei ole Jeesuksen
persoona, Jeesuksesta tuli Jumalan (perheen) Poika
vasta ylösnoustuaan, pelastus ei ole yksin armosta vaan
myös teoista, juutalaisia VT -juhlia tuli viettää, VT
-sapattia  piti noudattaa  tarkoin, seuraajien  piti  antaa
kymmenyksiä aina 30% saakka, sairauksissa kehotettiin
etsimään ihmeparantumista, jne.

Hänen mukaansa British-Israelismi oli ”avain
avaamaan raamatullisen profetian suljetut ovet”.
Armstrong oli ahkera profeetallisten päivämäärien
asettaja ja niillä spekuloija. Esim. maailmanaikojen
lopun piti  alkaa 1936,  sitten 1943,  sitten 1972.  Hänen
erilaisia turhia ennustuksiaan yksi nettisivusto luettelee
209 kpl. Armstrongin seuraajat uskoivat Jumalan
käyttäneen Armstrongia siirtämään kristillisen
seurakunnan ”Filadelfian”45 seurakunta-aikaan. Tämä
käsitys perustui kulttijohtajan omaan käsitykseen:
”Jumala käytti minua nostamaan esiin ensimmäisen
äitikirkon tässä Filadelfian ajassa.46” ”Aina vuodesta
1931 alkaen, täsmälleen 1900 -vuotta seurakunnan
perustamisesta, tämä pieni alkuperäisen Jumalan
seurakunnan  jäännös  aloitti... Filadelfian  seurakunta-
ajan...47” Armstrongin kuoltua seurakunnan johtoon
nousi  Joseph Tkach  sr.  Hänen  aikanaan  liike alkoi

45 Ilm.3:7-12.
46 Armstrong, Why Many Don't Understand Pentecost. Good News,

toukokuu 1981.
47 Armstrong, Mystery of the Ages, 1986.
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etääntyä Armstrongin opeista ja lopulta myönsi British-
Israelismin ym. liikkeen perustajan opetukset vääriksi.
Seurakunta tunnetaan nyt nimellä ”Grace Communion
International” ja sen johdossa on Tkach seniorin poika
Joseph Tkach jr.

Armstrongin  oppia  jäivät  vaalimaan  hänen  poikansa
Garner Ted Armstrong48 ja muuan Gerard Flurry, joka
perusti oman ”Philadelphia Church of God”
-seurakunnan. Viimemainitun seuraajat vertaavat häntä
profeetta Malakiaan ja  Flurryn kirjoituksille annetaan
lähes raamatullinen arvo. Yhdysvalloissa British-
Israelismi  -teoria alkoi  levitä  laajemmin  1900  -luvun
alkupuolella ja siitä eteenpäin. Se kulkeutui myös evan-
keliseen, ja ns. herätyskristillisyyteen eräiden julistajien,
kuten F.F. Bosworthin kautta.

Joissakin  tapauksissa  Armstrongin  kirjaa ja  muitakin
kirjoituksia  on  käytetty  tukemaan rasismia:  valkoisen
rodun ylivaltaa, natsimielistä arjalaisrotu -ajatusta.
Tällainen ajattelu voi esiintyä myös lievässä muodossa
ja ei ole kaukana kenestäkään ihmisestä. Ihmisen
langenneeseen luontoon kuuluu oleellisena osana
ajatus oman itsen, oman rodun tai minkä tahansa
ryhmän paremmuudesta muihin nähden. Kuvitelma
kuulua Israeliin, Jumalan valittuun kansaan, liittyy
tähän. Raamattu kuitenkin selvästi osoittaa, ettei
Israelilla eikä israelilaisuudella ole mitään ihmistä
korottavaa arvoa Jumalan edessä. Jumala valitsi Israelin
Kristuksen  tähden  -  niinkuin Hän  olisi  voinut  valita
minkä tahansa haluamansa kansakunnan – jonka kautta
48 Josta piti tulla isänsä työn jatkaja mutta riitauduttuaan isänsä kanssa

hanke kariutui.



Hänen tahtonsa ihmiskunnalle ilmoitetaan.

Kuinka kultista tuli kristillinen seurakunta

Armstrongin jälkeen hänen seuraajansa alkoi
tervehdyttää liikkeen opetusta ja liike hajosi. Sen
pääosa otti uudeksi nimekseen Grace Communion
International sanoutuen perusteellisen raamatun-
tutkimisen jälkeen irti  Armstrongin opetuksista, myös
siitä, että länsimaat olisivat Israelin kadonneet heimot.
Nykyisin  tämä  seurakunta  haluaa julistaa  Kristus- ja
armokeskeistä evankeliumia yli 100 maassa.

Muutos kultista kristilliseksi seurakunnaksi on
hatunnoston arvoinen suoritus. Ei tosin sen vuoksi, että
sekään olisi jonkun ihmisen oma ansio. Jumalan
suuresta armosta siinä on kysymys, kun herää
kiinnostus  tutkia ennen omaksuttua  ”totuutta” ja  saa
rohkeuden myöntää, että suunnanmuutos tarvitaan.
Kunpa niin toimittaisiin muuallakin. Kokemuksesta
Joseph Tkach jr. kirjoitti kirjan ”Transformed by Truth”
(Muutos totuuden kautta, 1997). Kirja on lajissaan
harvinainen. Tkach kirjoittaa mm. ”Jossakin mielessä se
oli ikään kuin Martti Lutherin jäljissä kulkemista, kun
hän useita satoja vuosia sitten katkaisi suhteensa
katoliseen kirkkoon...” Liike vältti myös sudenkuopan
päätyä nykyisin niin suosittuun ”henkikeskeiseen”
kristillisyyteen. Seurakunnan käsitys Pyhästä Hengestä
on nyt mm.:

”Ei ole raamatullisia esimerkkejä Pyhän Hengen
palvonnasta...
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Vaikka kaste, rukous ja yhteys liittyvät palvontaan, niin
niitä koskevissa jakeissa ei ohjata palvomaan Henkeä...
Ei ole raamatullisia esimerkkejä osoittaa rukouksia
Pyhälle Hengelle...
Pyhä Henki ei halua huomiota itselleen...(vaan
Jeesukselle).”

Koskien kirjamme aihetta British-Israelismia, eli Anglo-
Israelismia, Tkach kirjoittaa:
- - -
”Entä Anglo-Israelismi? Oliko se erityisesti
Armstrongille annettu  ilmoitus!  Ei  varsinaisesti.  Mies
nimeltä John Sadler oli varhainen idean esittäjä jo 1649
ja toinen mies Richard Brothers kehitti sitä edelleen. On
totta, että Armstrong otti heidän ajatuksensa ja
muokkasi niitä oudolla tavallaan – mutta hän ei ollut
alkuperäisen  idean  isä. Ei  ole salaisuus, että  Herbert
Armstrongin  kirja  'The United  States  and  the  British
Commonwealth in Prophecy' on kopio J.H.Allenin
kirjasta 'Judah’s Scepter and Joseph’s Birthright'...
(Armstrong) opetti, että anglosaksit/brittiläiset ovat
suoraan 10 kadonneen heimon jälkeläisiä. Hänen
mukaansa Israelin 10 heimoa vaelsivat Länsi- ja
Pohjois-Eurooppaan ja ovat nyt lähinnä Englannissa ja
sitä kieltä puhuvissa maissa. Anglosaksit Englannissa ja
USA:ssa ovat Efraimin ja Manassen jälkeläisiä.

Kuinka hän tuli tähän päätelmään? Vääristelty
kielitiede on yksi vastaus. Esim. hän sanoi, että
heprealainen sana tarkoittaen 'liittoa' (eng.'covenant',
hepr.'berith')  saa  englanninkielessä  merkityksen, kun
siihen lisätään sana 'mies' (eng.'man', hepr.'ish'). Koska
alkuperäisessä hepreassa ei kirjoiteta vokaaleja, kirjain



e jää pois sanasta berith jolloin jäljelle jää brith. Koska
muinaiset heprealaiset eivät ääntäneet h -kirjainta,
sekin jää pois  ja  jäljelle  jää brit. Kun sanat brit ja  ish
yhdistetään, meille jää british...

Samalla tavoin hän käsitteli (rotu)termiä 'saksi'
(eng.'saxon').  1.Moos.21:12 mainitaan  Jumalan  lupaus
siunata Iisakin (eng.'Isaac') siemen. Kun nimestä
poistetaan  etukirjain  I, jäljelle  jää  saac.  Se tarkoittaa
'Saac's sons'  (saksin pojat,  eng. saxons),  joille Jumalan
liiton lupaus kuuluu. Siksi Jeesus sanoillaan 'Minua ei
ole  lähetetty muitten  kuin Israelin  huoneen  kadonneitten
lammasten tykö' (Matt.15:24),  tarkoitti,  ettei  Hän tullut
välittämään sanomaa juutalaisille vaan anglosakseille.

Armstrong kirjoitti:  'Jeesus  oli sanonut  opetuslapsille:
älköön  tienne  viekö  pakanain  luokse...  vaan  menkää
ennemmin  Israelin  huoneen  kadonneitten  lammasten
tykö. Israelin huone ei koskaan viittaa juutalaisiin, vaan
aina kadonneisiin heimoihin. Ne olivat Länsi-
Euroopassa ja  Britanniassa jo  kun Jeesus antoi  tämän
ohjeensa.'  -  Aiemmin  Armstrong  oli  lausunut:  'Joten
tässä on toinen, useimmille nykyisille kristillisiksi
sanotuille kirkoille tuntematon totuus: Israel jakaantui
kahtia ja  Israelin kuningaskunnan ihmiset  eivät  olleet
juutalaisia, eikä heitä koskaan kutsuta juutalaisiksi
Raamatussa.'

Toisinaan hän saattoi väittää, että nykyinen Englannin
kuningashuone on Daavidin valtaistuimen jatke ja
kruunajaiskivi, jota säilytettiin kuningashuoneen
valtaistuimen alla,  on  kivi,  jota  Jaakob  käytti  tyyny-
nään, 1.Moos.28:11. Armstrong sanoi profeetta Jeremian
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tuoneen kiven Britteinsaarille  vaikka geologit  sanovat
kiven olevan alkuperältään Skotlannista. British-
Israelismi muokkasi monella tavalla uskoamme ja
käytäntöjämme.

Hyväksyimme ilman epäilyksiä tämän syvästi
vääristellyn version historiasta. Itse asiassa siinä
historiankäsityksessä oli jotakin, joka kiehtoi jopa
protestanttista mieltä. Tiesimme katolisen kirkon
ajautuneen pois suoralta tieltä, tiesimme anekaupan ja
korruption. Tiesimme, että Martti Luther teki
suurenmoista työtä uskonpuhdistuksen puolesta.
Sellaisessa historiakäsityksessä kuin meillä,  oli  jotakin
hyvää, mutta samalla jotakin hyvin huolestuttavaa, jopa
enemmän kuin vain villit oletukset. Me näimme
kaikessa salaliittoja, hyvä ja paha kulkivat omaa
raidettaan. Ne, jotka pitivät 'totuuden sapatista', ne
joilla meidän mielestämme oli sapatti, olivat hyviä.
Muut olivat väärässä, koska heillä ei ollut sapattia.
Kaikki värittyi vääristellyn historian väreissä.”
- - -

Thoralf Gilbrandt

Myöhemmistä kadonneiden heimojen etsijöistä
mainittakoon norjalainen Suomessakin vieraillut
helluntaisaarnaaja  Thoralf  Gilbrandt  (1919-2006).  Hän
innostui British-Israelismista ja julkaisi siitä kirjan
”Israel i endetiden & mysteriet om de ti tapte stammer”
vuonna 1999. Kirja esittää samoja väitteitä koskien
Israelin historiaa, kuin British-Israelismi. Eräs sitkeästi
elänyt väite on, että muinaiset kasaarit, jotka kääntyivät



juutalaisuuteen, ovat  suurimmalta osin  ashkenasi-  eli
euroopanjuutalaisten esi-isiä. Gilbrandtin mukaan
kasaarien jälkeläisiä olisi  maailman juutalaisista 80 %.
Vaikka eräitä ihmisryhmiä on historian aikana
kääntynyt juutalaisuuteen, tämä väite ei kuitenkaan
pidä paikkaansa49.

Koskien juutalaisten pelastumista Gilbrandt oli samalla
kannalla kuin evankeliset kristityt yleensä. Mutta
hänkin uskoi, että israelilaiset eivät kuulu juutalaisiin.
Hän  uskoi  myös British-Israelismin  teorian siitä,  että
Efraimia ja Manassea koskevat profetiat ”sopivat
täydellisesti” Britanniaan ja Amerikkaan. Koskien
Daanin heimoa Gilbrandt myös toisti British-
Israelismia. Hänen mukaansa mm. Troijan sota oli
kahden Daanin heimoon kuuluneen ryhmän
välienselvittely.

Kadonneiden heimojen olinpaikka ”Arzareth” tarkoitti
hänen mukaansa Sereth -jokea Romaniassa. Karko-
tuksen jälkeen israelilaiset  tunnettiin  kimmerialaisina.
Tästä Gilbrandt esitti monia kielellisiä ”todisteita”.
British-Israelismissa ne kuitenkin tarkoittavat yksit-
täisten  sanojen  tai äänteiden samankaltaisuutta,  joita
voidaan löytää kaikkien kielien välillä. Sellainen on
vain esimerkki  siitä,  kuinka tutkimusta  ei tule  tehdä.
Kimmerialaisista tuli myöhemmin kelttejä, joista osa oli
”israelilaisia kimmerialaisia”.  Gilbrandt mainitsi  myös
skyytit israelilaisiksi, kuten British-Israelismissa. Skyy-
teistä muodostuivat germaaniheimot,  joista  suuri  osa

49 2000 luvun DNA tutkimukset osoittavat, että ashkenaasit ovat
perimältään Lähi-idästä, kuten muutkin juutalaisryhmät ja muu
vaikutus on ollut hyvin pientä perimän isälinjoihin.
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israelilaista alkuperää. Lisäksi hän kirjoitti, että osa
israelilaisia liittyi parthialaisiin, joita Roomakaan ei
voinut kukistaa.

Gilbrandt sanoi israelilaisten tulleen pakanoiksi ja
heidän lukumääränsä olevan kuin ”meren hiekka”
(Hoos.1.10).  Siksi  Israelin tuli  olla  suuri  ja  mahtava
joukko  tässä  ajassa.  Vaikka  Gilbrandt  monin  paikoin
myötäili British-Israelismia hän sanoi olevansa eri
mieltä sen teologian kanssa. Joka tapauksessa hän
omaksui  British-Israelismin  perusoppeja  ja  jakoi  niitä
edelleen.

British-Israelismi uusissa vaatteissa

British-Israelismi esiintyy nykyisin myös nimillä ”Two
House” (Kaksi huonetta), ”Ephraimite Movement”
(Efraimilaiset -liike) ja ”Brit-Am” (Britit  ja Amerikka).
Näin eräät  nykyiset  British-Israelismin  edustajat  ovat
liikkeensä nimenneet haluten samalla antaa mielikuvaa
uudemmasta ja erityisestä liikkeestä. Monet yksilöt ovat
viime vuosikymmeninä perustaneet omia pienyh-
teisöjään, joilla on sama perusopetus. Näitä ovat mm.:
Moshe Yoseph Konuichowsky, Eddie Chumney
(käynyt puhumassa myös Suomessa), Monte Judah, Joy
Jacobs, Yair Davidi ja Batya Wootten.

Kaksi  huonetta -liikkeen sivustolla  kirjoitetaan:  ”Tänä
päivänä englantia (äidinkielenään) puhuvat kansat
polveutuvat Joosefin heimosta. USA on Manasse.
”Machir”, Manassen ensimmäinen poika antoi nimensä



Amerikalle  (Ha-Macheri hepreaksi)  ja  nimi tarkoittaa
kapitalismia... Efraim on Britannia yhdessä sen
merentakaisten 'tyttärien'50 kanssa. Muita Israelin
heimoja on  Suomessa, Sveitsissä,  Ruotsissa,  Norjassa,
Irlannissa, Walesissa, Ranskassa, Hollannissa ja
Belgiassa. Aikamme juutalaiset polveutuvat lähinnä
Juudan, Benjaminin ja Leevin heimoista... Daanin
heimo  löydetään  tanskalaisten, irlantilaisten ja  wale-
silaisten joukosta...”51

Kaksi huonetta  (Two House)  liikettä  kutsutaan  myös
nimillä: ”Israelin ennalleenasettaminen” (Restoration of
Israel), ”Kahden liiton Israel” (Two-Covenant Israel) ja
”Kaksi  sauvaa”  (Two  Stick).  Erilaisia  mielipiteitä  on
siitä, ketkä länsimaissa lasketaan israelilaisiksi. Monen
mielestä israelilaisia ovat kaikki uudestisyntyneet
kristityt, toisten mielestä tunnistaminen tapahtuu
äidinkielen perusteella,  jne.  Liikkeen  johtohahmoihin
kuuluva Moshe Koniuchowsky kirjoittaa,  että,  ”juuta-
lainen kansa on voitu tunnistaa Juudan perillisiksi.
Messiaan ei-juutalaiset  seuraajat  kaikista  kansoista on
voitu nyt tunnistaa Efraimin jälkeläisiksi...52”

Juudan ja  Israelin erottaminen on kultin perusoppeja.
Liikkeen yhden oppi-isän Edward Hinen mukaan
erotus on yhtä selvä,  kuin mitä ”tuli  ja  vesi” eroavat
toisistaan. Hine esittää useita raamatunjakeita – kuten
Jer.17:4 ”Sinun on luovuttava perintöosastasi, jonka
50 Tarkoittaa brittiläiseen kansainyhteisöön kuuluvia maita.
51 www.britam.org
52 “Your Arms to Israel: Updated Doctrinal Statement Reflecting

Kingdom Restoration Views of the Ministry of Your Arms to Israel” -
lausunto esiintyy nykyisin hiukan eri muodossa
www.yourarmstoisraelglobal.com sivustolla.
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minä olen sinulle antanut; ja minä saatan sinut
vihollistesi orjuuteen maassa, jota sinä et tunne. Sillä te
olette sytyttäneet minun vihani tulen; se on palava
iankaikkisesti”,  -  tueksi käsitykselleen,  että  Raamatun
kiroukset ovat tulleet juutalaisten osaksi. Monet British-
Israelilaiset katsoivat  kuitenkin  jo  tuolloin,  että myös
juutalaiset tulevat lopulta siunatuiksi Israelin kautta.

Israelin ”ennalleen asettaminen” on pakanoina itseään
pitäneiden herääminen tuntemaan oma israeli-
laisuutensa ja samalla  kansakuntiensa yhteys  muinai-
sen Israelin heimoihin. Kun tämä joukko ja nämä kansat
yhtyvät Juudan heimon jälkeläisiin, eli nykyisiin
juutalaisiin,  täyttyy mm. Hesekielin 37 luvun profetia
kahden sauvan yhteenliittymisestä ja ”koko Israel”
pelastuu. British-Israelismi perheeseen kuuluva
”Nazarene Yisrael” -ryhmä jopa mainitsee, että ”...
(opetus) jonka mukaan jokin ihmistekoinen seurakunta
olisi olemassa erillisenä osana Israelin kansan ohessa...
on epäraamatullinen oppi helvetistä... ei-juutalaiset
Jeesus Messiaan seuraajat ovat pääasiassa Efraimin
heimoa... ja ovat nyt palanneet Israelin kansanyhteisöön
Israelin Messiaan liiton kautta...”

Kaksi huonetta- ja Efraimilaiset -opetus liittävät perin-
teiseen  British-Israelismiin käsityksen,  että  ne ”paka-
nat”, jotka tulevat uskoon ovat yleensä Jaakobin
pojanpojan ja Joosefin pojan Efraimin suoria jälkeläisiä.
Näin ollen myös israelilaisia. Uuden liiton aikana
uskoontulleet ovat siis lähinnä ”uskonsa taas löytä-
neitä” israelilaisia. Mutta mitä sitten Raamattu tarkoit-
taa, kun se puhuu uskoon tulleista pakanoista, ei-
juutalaisista ja siten ei-israelilaisista? Opetus ei suoraan



– ainakaan yleisesti – kiellä, että oikeat pakanat jäisivät
evankeliumin ulkopuolelle. Kuitenkin se viittaa
Jumalan edessä pysyvään elitistiseen Israelin kansaan,
jota pelastus lähinnä koskisi. Kyse on osittaisesta
korvausteologiasta, joka jättää pakanat paljolti osat-
tomiksi  Jumalan  armosta.  Raamattu  sanoo kuitenkin
aivan muuta. Jo Aabrahamille 1.Moos. 12:3 annettu
lupaus (aikana jolloin ei vielä ollut israelilaisia eikä
juutalaisia) koskee kaikkia ”sukuja”53 maan päällä.
Tämän lupauksen British-Israelismi vääristää koskemaan
vain israelilaisia vaikka asiayhteys osoittaa aivan toista!

Esim. Kahden huoneen teologiaa edustava ”Your Arms
To Israel  Doctrinal  Statement” -uskonselvitys opettaa,
että  uskoontulleet  pakanat  ovat  lähinnä  efraimilaisia,
jotka eivät  tunnista  alkuperäänsä.  Nämä israelilaiset,
yhdessä uskovien nykyjuutalaisten (Juudan heimon)
kanssa  kokoavat  yhteen  ”Israelin  kaksi  huonetta”  ja
muodostavat ekklesian. Raamattu ei tunne tällaista
ekklesiaa vaan siinä pakanat ja juutalaiset eli
israelilaiset tulevat yhdeksi ”ruumiiksi”. Raamatun
ekklesia  on täysin uusi  yhteisö,  uusi  liitto  Kristuksen
veren kautta54. Se ei perustu vanhan Israelin lupauksille
eikä ole niiden lupausten jatkumo. Kirjeessä
efesolaisille 2:15 Paavali puhuu ”uudesta” ihmisestä ja
”erottavan väliseinän” purkamisesta juutalaisten ja
pakanoiden  väliltä. Tämä  uusi  on  ”Kristuksen  salai-
suus” (3:4), joka nyt on tehty tiettäväksi, eli nyt pakanat
53 Hepr. mishpawkhaw – kaikki ihmisluokat, sukulaiset, perheet, ryhmät,

heimot, joukot. Kaikki ihmisethän ovat lopulta yhtä ihmissukua,
sukulaisia keskenään eri roduista huolimatta, samaa heimoa, samaa
alkuperää. Lupaus viittaa Kristukseen, joka on samoin luvattu
kaikille rodusta riippumatta.

54 Luuk.22:20.
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ja israelilaiset ovat yhtä (3:6) Kristuksessa, Messiaassa.
Tästä totuudesta UT puhuu muuallakin, esim. Room.11
luvussa.  Pakanoista ei  tule israelilaisia  mutta  heidät
liitetään Kristuksessa samaan ”uuteen ihmiseen”,
uuteen joukkoon joka on Jumalan seurakunta. Joissakin
Kahden huoneen -teologian kirjoituksissa tämä
raamatullinen oppi rinnastetaan helvetistä tulevaksi
petokseksi!

Revival Centres on kultti, joka Australiasta lähtien on
saanut kannattajia maailman eri puolilla. Heitä on mm.
Kanadassa, Italiassa, Keniassa, USA:ssa, Isossa-
Britanniassa, jne. Se kuuluu British-Israelismi kultti-
perheeseen. ”Uskomme, että Raamatusta voidaan
tunnistaa anglosaksit ja kelttiläiset kansanryhmät
Israelin kansaksi”55. Liike pitää kielilläpuhumista
ehdottomana merkkinä Pyhän Hengen kasteesta.
Revival Centres uskoo mm. Englannin kuningas-
huoneen vaakunan ja USA:n presidentin sinetin
todisteiksi maiden israelilaisuudesta. Entiset jäsenet
ovat syyttäneet liikettä mm. mielen kontrolloimisesta ja
johtajiston mielivaltaisuudesta: johtajia ei saa arvostella.

Vuonna 2007 messiaanisten Jeesukseen uskovien
juutalaisten yhteiselin ”International  Messianic Jewish
Alliance” (IMJA) valmisti julkilausuman56, jossa se ottaa
esille nykyisen British-Israelismi -liikkeen (Efraimilaiset,
Kaksi huonetta -liike, jne.) harhoja. Julkilausuma sanoo
johtopäätöksessään mm.:

55 Revival Centre and Fellowships Statement of Faith
56 "The Ephraimite Error" A Position Paper Submitted to the Interna-

tional Messianic Jewish Alliance. Kay Silberling Ph.D., Daniel Juster
Th.D., David Sedaca, M.A., 2007.



”IMJA:n kanta on, että Efraimilaiset tai Kaksi huonetta
-liike on väärässä mm. seuraavissa asioissa:
-Raamatun kirjoitusten vääristely.
-Epäloogiset ja ristiriitaiset väittämät.
-Rasistinen ja rotupohjainen teologia.
-Teologia, joka on korvausteologiaa.
-Israelin historian väärin esittäminen.
-Israelin  valtioon  liitetyt  vaaralliset,  sotaisat  ja  väärät
odotukset.”

British-Israelismi on myös paluuta lain alle. Sen piirissä
vaaditaan tosi uskovia noudattamaan VT:n juutalaisia
tapoja  ja  sääntöjä. Kuppikunnasta  riippuen enemmän
tai vähemmän. Rabbiinista juutalaisuutta arvostetaan ja
sitä  opiskellaan  jotta  tultaisiin  paremmiksi uskoviksi.
Erityisesti  juutalaisen sapatin vietto korostuu.  Samoin
osassa liikettä korostetaan myös Jumalan ja Jeesuksen
nimen oikeaa muotoa, jota vain he mielestään käyttävät.

Kielitiede ja symboliikka

British-Israelismin kirjoittajat vertaavat yleisesti
yksittäisiä sanoja hepreaan. Löydettäessä samankaltai-
suutta se esitetään todisteeksi kielten yhteydestä. Mo-
nissa ei-englantia puhuvissa maissa toimitaan samoin.
Myös suomenkielestä on etsitty ja löydetäänkin jotain
samankaltaisuutta. Mutta tällainen vertailu ei ole
kielitiedettä eikä mikään todiste. Jewish Encyclopedia
totesi jo vuonna 1901: ”Englannin kieli kuuluu
arjalaiseen kieliryhmään eikä sillä ole yhteyttä heprean
kieleen.” Vuonna 1906 T.R.Lounsbury (1838-1915)
sanoi: ”Ei voida löytää pienintäkään todellista yhtymä-
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kohtaa” englanninkielen ja  muinaisen heprean välillä.
Arvostettu  prof.  Lounsbury  julkaisi mittavan kirjansa
”History  of  the  English  Language” (Englanninkielen
historia) vuonna 1879,  aikana jolloin British-Israelismi
esitti väitteitään kielen alkuperästä.

Kansojen vaakuna-aiheita on esitetty todisteeksi israeli-
laisesta alkuperästä. Mutta esim. leijona on hyvin
yleinen ja vanha symboli kansojen symboliikassa ja
perinteissä  Afrikasta  Aasiaan  saakka.  Kun  Raamattu
puhuu ”Juudan leijonasta”, British-Israelismi näkee
siinä  yhtäläisyyden 10  heimon ja  niiden länsimaiden,
jotka käyttävät  leijona-aihetta,  välillä.  Perustelu ei  ole
kovin looginenkaan, koska opetus jyrkästi erottaa
Juudan erilleen 10 heimosta, mutta silti Juudan leijona
kelpaa kadonneen ”pakana-Israelin” tunnistamisen
tärkeäksi merkiksi.

Armstrongin Plain Truth -lehteä levitettiin ympäri maailmaa



HISTORIANKÄSITYS

Encyclopedia Britannica on arvostettu, moniosainen
tietosanakirja, joka mainitsi jo vuoden 1910
painoksessaan: ”(British-Israelismi) teoria... perustuu
olettamuksille jotka oppineet, niin teologisesti kuin
antropologisesti, ovat todenneet järjettömiksi.”
Juutalainen New Yorkin Yeshiva Universityn prof.
Morris  Silverman totesi  The  Times -lehdelle  vuonna
1953: ”British-Israelismi teoria on täyttä roskaa, kuten
jokainen, joka vähänkin tuntee historiaa, antropologiaa
tai filologiaa, voi havaita.”

Juutalaisuuden tutkija ja historioitsija Tudor Partiff
kirjoittaa:  “...kadonneet  heimot  eivät  ole muuta  kuin
myytti... tämä myytti on elintärkeä osa eurooppalaisten
maiden pitkään jatkuneesta merentakaisten maiden
kolonisaatiosta aina 1400 -luvulta 1900 -luvun
puoliväliin saakka...57” Partiffin mukaan British-
Isrealismin väitteet  ovat  “hataria  kyhäelmiä” ja  ”mitä
alempilaatuisia omassa tyylilajissaan”. Kun tiedetään,

57 Tudor Parfitt, The Lost Tribes of Israel: The History of a Myth, 2003.
Partiff on julkaissut useita teoksia koskien juutalaisia ryhmiä
maailmalla.

73



ettei juutalainen uskonkäsitys ole hävinnyt juutalaisina
tunnetun kansan joukosta, kun tiedetään, että
maailmassa  oikeasti  on  pieniä  ryhmiä,  joiden  uskon-
tokäsitys on ollut juutalainen varhaisista ajoista – niin
kuinka sitten 10 heimoa olisivat noin vain unohtaneet
itsensä? British-Israelismi vastaa siihen yks'kantaan,
että Raamatun mukaan heistä piti tulla pakanakansoja.

Tuliko Israelista ”villiheimo”?

Kuten kirjassa jo edellä on kerrottu heimoja ei
historiassa ole pidetty kadonneina sillä tavoin mitä
British-Israelismi esittää.  Käsitys,  jonka mukaan niistä
olisi tullut pakanakansoja on pääosin 1800 -luvulla
synnytetty idea. British-Israelismi harjoittaa tarkoi-
tushakuista raamatuntulkintaa. Raamattukaan ei opeta,
että  heimoista  olisi tullut  alkuperänsä  täysin  unohta-
neita. British-Israelismin perusta on valtakunnan kah-
tiajaon jälkeen tapahtuneessa 10 heimon karkotuksessa
pakkosiirtolaisuuteen  n.722 eKr.  Tuon  tapauksen  jäl-
keen Israelin 10 heimon sanotaan kadonneen kuin
tuhka tuuleen.

Otan esimerkin Colonel  Garnierin kirjasta  ”Israel  in
Britain” (Israel Britanniassa, 1890): ”Karkotuksensa
jälkeen kymmenen heimoa vaelsivat kansojen
keskuudessa. Suuri osa maailmasta oli tuolloin
raakalaismainen  ja  ei-vieraanvarainen.  Niin  heistäkin
tuli pian puolivillejä, kuten kävi Pohjois-Amerikan
ensimmäisten maahanmuuttajien. Ilman asioiden
muistiin merkitsemistä he saattoivat lyhyessä ajassa
unohtaa  entisen nimensä  ja  tilansa...”  Toisin sanoen



kokonainen kansa olisi unohtanut alkuperänsä, kielensä
ja  historiansa  hyvin  nopeasti.  Tämä  kaiken  historian
vastainen ja epälooginen johtopäätös pitää valtaa
British-Israelismissa.

Kuinka  moni israelilainen joutui  lähtemään maastaan
Assyrian alueelle? Tiedetään, että merkittävä määrä eri
heimoista oli jo aiemmin siirtynyt Juudan alueelle.
Myös osa British-Israelismin kirjoittajista myöntää sen.
Tiedetään myös, että tällaisissa karkotuksissa ei
useinkaan viety koko kansaa, vaan merkittävin osa
siitä. Keskeisin joukko karkotukseen joutuvia olivat
kyvykkäät, ns. jalosukuiset ja yhteiskunnan toiminnan
kannalta keskeiset ihmiset.

Kun Juuda aikanaan vietiin pakkosiirtolaisuuteen, niin
2.Kun.24:14 kertoo: ”Ja hän vei pakkosiirtolaisuuteen koko
Jerusalemin, kaikki päälliköt ja kaikki sotaurhot,
kymmenentuhatta pakkosiirtolaista, ja kaikki sepät ja
lukkosepät; ei jäänyt jäljelle muita kuin maakansan köyhät.”
Jer. 52 luvussa kerrotaan, että osa maan köyhistä
vietiin, osa jätettiin. Valloittajan tarkoitus oli lamauttaa
valloitetun maan poliittinen ja taloudellinen voima niin,
että siitä ei ollut uhkaa valloittajalle. Pohjoisten
heimojen pakkosiirtolaisuutta  kuvaa teksti  Sargon II58

ajalta.  Siinä  mainitaan,  että  27  290  israelilaista  vietiin
pakkosiirtolaisuuteen hallituskaupunki Samariasta.
Pakkosiirtolaisuuteen joutui merkittävä määrä kansaa,
mutta eivät kaikki.

Pakkosiirtolaiset, joista osa varmaan kuoli matkan
rasituksiin, vietiin silloisen Mesopotamian, Tigris- ja
58 Assyrian hallitsija 721 (t.722)-705 eKr.
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Eufrat -jokien alueelle, joka nykyään on Turkin ja
Syyrian itä-, Irakin pohjois- ja Iranin länsi/pohjoisosaa.
British-Israelismissa ja mormonismissa (josta myö-
hemmin) opetetaan, että heimot lopulta pakenivat tältä
alueelta. Siitä esitetään oletuksia joita mikään
historiantutkimus ei tue. Yksi mormonitutkija myöntää-
kin: ”Kuinka tämä osa pakeni ja koska, sitä ei tiedetä”59.
Assyrian valta päättyi, kun Median60 armeija voitti
assyrialaiset ja valtasi Niiniven 612 eKr. Voimme
olettaa, että alueella olevat israelilaiset pyrkivät pakoon
taisteluja ja varmaan jotakin muuttoliikettä lähialueille
syntyi.  Median  valtakunta luhistui  puolestaan  jo  550
eKr., kun Persian kuningas, joka oli Median kuninkaan
sukua, voitti ratkaisevan taistelun vallasta.

Muistinmenetys

Teoria skyyttien61, anglosaksien62, kelttien63 ja norman-

59 Vernon G Swanson, The Other Tribes of Israel.
60 Iranilainen kansa meedialaiset.
61 Voimakas ja lukuisa paimentolais- ja maanviljelyskansa n. 800

-luvulta eKr. alkaen.
62 Anglosaksit asuttivat Isoa-Britanniaa 5 vuosisadalta alkaen. Heihin

kuului Euroopan mantereelta tulleita germaaniheimoja ja heitä ennen
saarella asuneita brittien esi-isiä, jotka omaksuivat anglosaksisen
kulttuurin ainakin osittain. Anglosaksinen kausi kesti vuoteen 1066
jKr., jolloin normannit (viikingit) alkoivat tehdä ryöstö- ja
valloitusretkiään saarelle.

63 Keltit (indoeurooppalainen kansa) asuttivat Eurooppaa jo n. 1000 eKr.
vaikuttaen vahvasti Irlannin ja Iso-Britannian alueella jo ennen
anglosakseja.



nien64 israelilaisuudesta on British-Israelismin
kulmakiviä. Usein mainitaan vain anglosaksit jolla tätä
ajatusta kuvataan. British-Israelismi nojaa historian-
tutkimuksessaan ja -tuntemisessaan lähes pelkästään
kansantaruihin, legendoihin, epämääräisiin sukutut-
kimuksiin ja vääristeltyyn kielitieteeseen. Se ei saa
tukea  mistään aidosta  ja  vakavamielisestä  raamatun-,
historian-, arkeologian-, kielen-, yms. tutkimuksesta.
Opetuksen väitetään perustuvan tieteellisille faktoille ja
sitä opettavat korostavat esittävänsä tosiasioita, mutta
he eivät koskaan pysty oikeasti perustelemaan
väitteitään. British-Israelismi  perustuukin  luuloihin  ja
oletuksiin, joihin luottava joutuu harhaan. The
Encyclopedia Judaica kirjoittaa: ”Useita teorioita, toinen
toistaan liioitellumpia, on esitetty mitä hatarimmin
perustein tunnistamaan erilaisia ihmisryhmiä 10
kadonneiksi heimoiksi.65”

Anglosaksisten israelilaisten eli valkoihoisten
länsimaalaisten ulkopuolelle jäävät suuri osa saksa-
laisia, espanjalaiset ja latinot, aasialaiset, italialaiset,
afrikkalaiset,  puolalaiset, venäläiset,  ym.  kansat,  jotka
British-Israelismissa ovat varsinaisia pakanakansoja.
On jopa opetusta, että nämä ryhmät kuuluvat
pelastuksen ulkopuolelle. Pelastus koskee vain Israelia.
Sen valtakausi maailmassa alkaa, kun israelilaiset
kansat maailmassa tajuavat laajemmin oman

64 Normannien, pohjanmiesten valloitusretket Eurooppaan johtivat
Wilhelm Valloittajan valtaannousuun Isossa-Britanniassa v.1066 jKr.
Normanni -nimitys vakiintui viikinkien v. 911 jKr. Pohjois-Ranskasta.
haltuunsa saaman alueen hallitsemisen myötä, alue kantaa edelleen
Normandia -nimeä. Normannit seilasivat aina Välimerelle saakka
halliten mm. Etelä-Italiaa ja Sisiliaa aina vuoteen 1194 jKr.

65 Encyclopedia Judaica, osa 15.
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”historiansa”. Näin tapahtuu viimeistään Kristuksen
palatessa maan päälle hallitsemaan.

Historiassa ei ole yhtäkään kertomusta 10 heimon
vaelluksesta Eurooppaan, sen pohjoiseen osaan. Ei
silminnäkijähavaintoja,  ei kirjallisia  muistiinpanoja,  ei
muutakaan muistitietoa näissä oletetuissa kansan-
ryhmissä. Siksi British-Israelismissa keksittiin ajatus
israelilaisten totaalisesta muistinmenetyksestä, joka
kohtasi  heitä pian  pakkosiirtolaisuuteen  jouduttuaan.
Tätä mahdotonta väitettä tuetaan raamatunkohdilla,
kuten  5.Moos.28:36-37: ”Herra  vie  sinut ja kuninkaan,
jonka sinä itsellesi asetat, kansan luo, jota sinä et tunne ja
jota sinun isäsi eivät tunteneet; ja siellä sinä palvelet muita
jumalia,  puu- ja  kivijumalia. Ja  sinä  tulet kauhistukseksi,
sananparreksi ja pistopuheeksi kaikille niille kansoille, joiden
keskuuteen Herra sinut kuljettaa...” 2.Kun.17:20: ”...Herra
hylkäsi  koko  Israelin  heimon  ...  heitti  viimein  heidät  pois
kasvojensa edestä...” Hoos.7:8-11: ”Efraim sekaantuu
kansojen  joukkoon... Muukalaiset syövät  hänen  voimansa,
mutta ei hän sitä ymmärrä... on tyhmä ja taitamaton...”

Raamatun kuvaukseen  palaamme  tarkemmin  omassa
luvussaan mutta  jo  näistäkin kohdista voidaan sanoa
seuraavaa:  Mooseksen  kirjan  kohta  ei anna  tukea  10
heimon totaaliselle muistinmenetykselle. Se antaa
ymmärtää, että kansa tunnetaan ja sitä pilkataan
muiden kansojen seassa. Tämä kansa on historian
aikana tunnettu juutalaisina. Muiden jumalien palvele-
minen ei tarkoita totaalista oman uskonnon hylkää-
mistä. Sillä viitataan myös vieraisiin hallitsijoihin,
kuninkaisiin  (joita  usein pidettiin  jumalina tai  heidän
jälkeläisinään) ja heidän kulttuurinsa hyväksi suori-



tettavaan työntekoon, orjuuteen, yleensä palvelemiseen.

Toinen Kuningasten kirja itseasiassa yhdistää Juudan ja
Israelin ”koko Israeliksi”. Luemme jakeet 18-20: ”Niin
Herra vihastui suuresti Israeliin ja poisti heidät kasvojensa
edestä, niin ettei muuta jäänyt jäljelle kuin Juudan
sukukunta yksin. Ei myöskään Juuda pitänyt Herran,
Jumalansa, käskyjä, vaan he vaelsivat niiden säädösten
mukaan, jotka Israel itse oli tehnyt. Niin Herra hylkäsi koko
Israelin heimon,  nöyryytti  heitä  ja  antoi  heidät  ryöstäjien
käsiin ja heitti viimein heidät pois kasvojensa edestä.” Mitä
jakeet kertovat? Ensin Israel karkotetaan, sitten Juuda ja
näin  Herra rankaisee  koko  Israelin  heimoa  ja  heittää
kaikki Israelin 12 heimoa karkotukseen! Saman luvun
jae 23 tähdentää: ”...Ja Israel vietiin pois maastansa
pakkosiirtolaisuuteen Assuriin, jossa he ovat tänäkin
päivänä.” Yleensä uskotaan 2.Kun. kirjan kirjoitus-
ajankohdaksi  560-540  eKr.  British-Israelismin  mukaan
israelilaisia heimoja ei tuolloin enää olisi ollut olemassa.
Heistä olisi tullut pakanoita, jotka tunnettiin skyyttien
nimellä.

Skyytit

British-Israelismin perusta on Israelin 10 heimon
muuttuminen pakanallisiksi skyyteiksi. Heidän
suosimansa historioitsija Sharon Turner, joka ei
varsinaisesti  ollut  mukana  British-Israelismissa,  esitti
teorianaan, että skyytit olisivat vaeltaneet Eurooppaan
ja tulleet siellä tunnetuiksi anglosakseina. Karl Niebuhr
(1892-1971) oli teologi, joka kuului hyvin liberaaliin
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United Church of Christ (UCC) -kirkkokuntaan66.
Niebuhrin mukaan niin Espanjan iberialaiset kuin
skyytit  olivat heprealaisia. Skyyttien  israelilaisuus  on
kuitenkin pelkkä teoria (kuten iberialaistenkin)67. Se on
pelkkä oletus, jonka tueksi British-Israelismi lainaa
joidenkin muinaisten historioitsijoiden, kuten Hero-
dotus68, lausumia. Nämä historianlähteet eivät kuiten-
kaan puhu mitään skyyttien ja israelilaisten yhteydestä.
Heitä käytetään vain antamaan kuva, että British-
Israelismin kirjoittajien oletukset olisivat historiallisesti
päteviä.

Skyytit olivat lukuisa kansa joka koostui eri heimoista
ja esiintyy tunnetun historian lehdillä ajanjaksolla 9
vuosisadalta 1 vuosisadalle eKr. ja sen jälkeenkin.
Yleisesti historioitsijoiden mukaan skyytit tulevat
tunnetussa historiassa esille n. 800 eKr.  Joka tapauk-
sessa  he olivat  olemassa  jo  ennen Israelin  10  heimon
karkotusta 722 eKr. Skyyttien kieli lukeutuu iranilaisiin
kieliin. Assyrialaiset ja kiinalaiset lähteet sanovat
heidän olinpaikakseen Keski-Aasian. Muinaisissa
kreikkalaisissa lähteissä heidät sijoitetaan Mustan
meren pohjoiselle alueelle ja Kaukasiaan. Arkeolo-
gisissa  tutkimuksissa  on havaittu  heidän käyttäneen
huumeita, kuten hashista. Naiset olivat myös johtajia ja

66 UCC:en kuuluvan Amerikan mustien suosiman Trinity United Church
of Christ kirkon jäseniä ovat olleet mm. New Age vaikuttaja ja
kuuluisa TV -esiintyjä Oprah Winfrey ja USA:n nykyinen pres.
Barack Obama. Obama on myös puhunut UCC:n tilaisuuksissa.

67 British-Israelismi ei yleensä tunnusta nykyisen Espanjan alueen
kansoja/heimoja israelilaisiksi.

68 Kreikkalainen historioitsija n.484-425 eKr. Myös mm. juutalaista
Josefusta n.37-100 jKr. on lainattu samassa tarkoituksessa.



taistelivat sodissa69.

Skyyttien hyökkäystä Kiinaan 8. vuosisadalla pidetään
mahdollisena. Pian sen jälkeen he laajensivat aluettaan
myös länteen ulottaen vaikutuksensa Karpaattien
vuoristosta (mm. Ukrainan ja Romanian alueella) aina
Kiinaan. Länsipuolen skyytit tulivat tunnetuiksi
”kuninkaallisina skyytteina”. Heidän kauppaverkos-
tonsa  ulottui  Kreikkaan,  Persiaan,  Intiaan  ja Kiinaan.
Skyytit suuntasivat yhdessä kimmerialaisten kanssa
Lähi-Itään 7. vuosisadalla. N. 600 -luvun puolivälissä he
ottivat hetkeksi ylivallan Median valtakunnassa, jolloin
vaikutusvalta ulottui aina Egyptiin saakka. Alistettu ja
karkotukseen orjiksi tuomittu Israel olisi siis jo vajaan
100 vuoden päästä valloittanut voimakkaan Median
valtakunnan ja valloittamassa Egyptiä!

British-Israelism -kirjoittaja Steven M. Collins esittää70,
että koska skyytit ilmestyivät historian lehdille suurem-
massa määrin samoihin aikoihin kuin israelilaisten
karkotus,  se merkitsee,  että  skyytit  olivat israelilaisia.
Tämän tueksi nimitys skyytit (Scyths, Sacae, Saka)
liitetään British-Israelismissa  sanan Iisak eng.kieliseen
muotoon: Isaac. Skyytit olisivat siis Iisakin jälkeläisiä ja
jopa  tietoisia  siitä.  Jos  he  olivat  tietoisia  esi-isästään
Iisakista, niin kuinka he ylipäätään olisivat unohtaneet
olevansa israelilaisia? British-Israelismin väitehän
edellyttää,  että  israelilaiset  menettivät  muistinsa käy-
tännössä lähes heti pakkosiirtolaisuuteen saavuttuaan.

69 Eräät pitävät skyyttiläisiä naissotureita kreikkalaisten legendojen
amatsonien esikuvana.

70 Collins, The Israelite Origin of the Scythians.
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Kukaan British-Israelismin kirjoittaja, Collins mukaan
lukien, ei anna selitystä sille, kuinka tämä olisi
käytännössä voinut tapahtua? Tavallisella maalais-
järjelläkin ajatellen siitä olisi syntynyt valtava sekasorto
– eikä suinkaan kokonaan uusi kansakunta, jolla yht'-
äkkiä olisi uusi kulttuuri, kieli ja voimakas yhteiskunta
sotajoukkoineen! Collins  eroaakin  muista  kirjoittajista
siinä, että  hän katsoo israelilaisten pysyneen edelleen
tietoisina israelilaisuudestaan mutta nimittäneen
itsensä uudestaan. Sen sijaan hän ei kykene selittämään
miksi orjuuteen viety  osa  Israelia  olisi  yht'äkkiä  ollut
käytännössä tuon alueen valloittajakansa!

Israelilaiset eivät voineet  muuttua  skyyteiksi  missään
vaiheessa. Skyyttien vaikutusvalta laajalla alueelle,
myös Lähi-idässä, vaihteli kunnes heidän
vaikutuksensa kansana katosi lähellä ajanlaskumme
alkua.  Kaiken  lisäksi  skyytit  esiintyvät  myös  Raama-
tussa,  vieläpä  apostoli  Paavalin  aikana,  Kol.3:11: ”Ja
tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta
eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista,
ei  orjaa,  ei  vapaata,  vaan  kaikki  ja  kaikissa  on Kristus.71”
Paavalin aikaan skyytit olivat edelleen tiedossa ja mm.
roomalaiset  nimittivät  sillä  nimellä germaaniheimoja.
Raamattukin vahvistaa, että skyytit olivat skyyttejä,

71 Collinsin mukaan raamatunkohta osoittaa skyytit barbaarien vasta-
kohdaksi, eli skyytit olivat sivistynyt, israelilainen joukko sivisty-
mättömiä barbaareja vastaan. Barbaari on kuitenkin alunperin kreik-
kalainen nimitys yleensä muista kuin keikkalaisista, se oli kuvaus
muista kansoista, joilla oli erilainen kulttuuri. Paavali kuvaa monisa-
naisesti sitä, että Kristus on kaikille yhteinen. Paavali ei esitä vasta-
kohtaisuuksia, eikä jae kuvaa skyyttien paremmuutta barbaareihin
nähden kuten Collins selittää, vaan luo kuvan kaikkien kansojen
yhteydestä Kristuksessa.



pakanakansa.  Lisäksi  skyyttien haudoista  saatu DNA
kertoo heissä olleen eurooppalaista ja aasialaista
perimää72, ei Lähi-idästä. On sekä historian että Raama-
tun vääristelyä puhua skyyteistä ”israelilaisina”! Monia
muita kansoja on myös esitetty skyyttien jälkeläisiksi,
mm. venäläisiä ja muita slaaveja.

Anglosaksit, keltit ja normannit

Anglosaksit ovat British-Israelismin historiakäsityksen
merkittävä ryhmä. Heidän sanotaan muodostuneen
skyyteistä. Isoon-Britanniaan anglosakseja alkoi saapua
5.  vuosisadalla jKr.  Vasta  8.  vuosisadalla  jKr.  alettiin
käyttää tätä  nimitystä  lähinnä  Euroopan pohjoisosan
valkoihoisista asukkaista. British-Israelismi sekoittaa
yhteen skandinaavit, viikingit, keltit ja lähes kaikki
Euroopan pohjoisosan asukit Israelin kadonneiksi
heimoiksi ja muinaisiksi skyyteiksi. Keskeinen osa
heimoista (Efraim ja Manasse) sitten kulkeutuivat
Britanniaan ja edelleen Amerikkaan.

Jokainen, joka haluaa tutkia historiaa ilman British-
Israelismin silmälaseja, huomaa varsin pian, että näiden
heimojen, kansojen ja kulttuurien sijoittaminen
israelilaisiksi on mielikuvituksen tuotetta. Lisäksi
meidän tulee pitää mielessä, että maailmassa on
säilynyt pieniä ryhmiä, joissa on ylläpidetty
juutalaisia/israelilaisia perinteitä. Se asettaa British-
Israelismin väitteen siitä,  että  israelilaiset  menettivät
muistinsa, vielä epäuskottavammaksi, jos ajatellaan,
että nämä pienryhmät oikeasti  ovat edes joltakin osin
72 Viasat History TV 30.10.2015.
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karkotukseen joutuneiden jälkeläisiä.

British-Israelismissa väitetään mm. brittien muinais-
tapojen viittaavan israelilaisiin käytäntöihin.  Tässä on
jälleen yksi ristiriita: toisaalta sanotaan, että 10 heimoa
kadottivat täysin identiteettinsä ja perinteensä, toisaalta
sitten yhtäläisyyksiä etsitään ja niitä mukamas
löydetään, ikään kuin ne eivät olisikaan kadonneet!
Sitäpaitsi  brittien  esi-isien tavat  eroavat  kyllä israeli-
laisista monessa suhteessa. Asiantuntijoiden mukaan
ensimmäiset  keltit  olivat  pohjoisen Euroopan kansan-
ryhmä, joka historiassa esiintyy jo 1300 eKr. Siis paljon
ennen 10 heimon pakkosiirtolaisuutta. He puhuivat
omaa keltin kieltään. Anglosaksien heimo, jonka
alkuperä  on  jäljitetty  Keski-Aasiaan,  on  kelttien lähi-
sukulaisryhmä.

Britteinsaarten legendat

British-Israelismissa harhautetaan siihen uskovaa
lukuisilla historiallisilla ”faktoilla”, jotka on
väärennetty, liioiteltu, joista on tehty uusia
johtopäätöksiä tai joita on vain yksinkertaisesti keksitty.
Mm. Irlannin ja Iso-Britannian muinaisia legendoja
lainataan  yleisesti  mielivaltaisesti. Ko.  legendat  eivät
sellaisenaan kerro paljonkaan todellisesta historiasta.
Vielä vähemmän ne todistavat ja puhuvat irlantilaisten,
brittien tai yleensä anglosaksikansojen israelilai-
suudesta. Irlantilainen tunnettu historioitsija Sean
O'Faolain mainitsi vuonna 1949 kirjassaan ”The Irish: A
Character Study” näistä legendoista mm.: ”...emme lue
niitä sellaisina kuten ne alun perin kirjoitettiin. Kristityt



kirjurit ja mielikuvitukseensa turvautuneet epähis-
torioitsijat ovat vapaasti muunnelleet alkuperäisiä
tekstejä ja perinteistä kerrontaa vastaamaan omia
tarkoitusperiään... myytit ja historia, unelmat ja
tosiasiat ovat sekoittuneet yhteen.” Kun British-
Israelismissa mm. mainitaan vanha teos ”The Book of
Invasions”  historiallisena  oppikirjana, O'Faolain  pitää
sitä ”erittäin mielikuvituksellisena”. James Campbell
julkaisi kirjansa ”The Anglo-Saxons” vuonna 1982.
Hänen mukaansa muinaiset brittilegendat ovat aikansa
”romantiikkaa” - eivät historiallista faktaa.

Irlantilaisia  annaaleja, kronikoita on  monia,  sisältäen
mm. luetteloita muinaisista hallitsijoista ja
tapahtumista. History of Ireland koostuu munkkien
muistiin  merkitsemistä  taruista  ja  historiasta.  British-
Israelismissa elää kuvaus Tuatha De Danann heimosta,
joka saapui  Irlantiin.  Koska  eng.kiel.  nimi muistuttaa
Daan -nimeä, niin British-Israelismin mukaan heimo oli
todellinen israelilainen Daanin heimo. Irlannin legendat
kuvaavat Tuatha De Danann heimoa ”kalevala
-tyyppisesti”. Kertomuksessa heimosta mm. sanotaan,
”... joidenkin toisten mukaan he elivät ateenalaisten
alueella, jossa Ateenan kaupunki on”. Edelleen
sanotaan, että he harjoittivat nekromantiaa ja noituutta,
mm. taistelussa syyrialaisia vastaan he herättivät
kuolleensa eloon laittamalla demonin kuolleen ruumii-
seen. Heimo joutui kuitenkin ”yhtenä joukkona” lähte-
mään syyrialaisten invaasion takia, ensin Norjaan,
sitten Skotlantiin ja vasta sieltä Irlantiin.
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Tuatha De Danann

Irlantilaisten itsensä mukaan Tuath(a) De Danann
tarkoittaa ”jumalatar Danun kansa (heimo)73”, ei
Daanin heimoa.  Vanhempi muoto tästä on Tuath De,
”jumalten heimo”.  Irlannin mytologiassa  se tarkoittaa
yliluonnollisilla  lahjoilla  varustettua ihmisrotua,  jonka
munkit muokkasivat tarkoittamaan muinaisia
hallitsijoita ja sankareita. History of Ireland liittää
heimon nimen druideihin ja  jumaliin,  koska heillä  oli
yliluonnollisia kykyjä. Munkit alkoivat liittää Tuath De
nimitystä  myös  israelilaisiin,  tarkoittamaan  ”Jumalan
kansaa”, ei daanilaisia. Irlantilaisessa tarustossa keltit
tuhosivat tämän mystisen heimon, joka jatkoi elämään-
sä ”alamaailmassa” näkymättöminä henkiolentoina.
Kaiken kukkuraksi Irlannin aikakirjat kertovat Tuatha
De Danann heimon saapuneen saarelle jo n. 1900-1800
eKr!74 Siis jo yli 1000 vuotta ennen Assyrian pakkosiirto-
laisuutta! Tätä seikkaa British-Israelismi ei kerro.

Profeetta Jeremia

British-Israelismi väittää, että profeetta Jeremia saapui
Irlantiin pitkän matkansa päätteeksi n.  569 eKr. Tästä
esitetään jonkin verran eroavia aikamääriä. Hänen
seurueessaan saapuivat myös eräs ”Simon Brach”
(Breck, Berech, Brach, Berach). Tämä olisi ollut Jeremian
kirjuri Baaruk75. Jeremian sanotaan olleen kuningas
Sidkian isoisä. British-Israelismissa sotketaan Jeremiat.

73 Encyclopedia Mythica.
74 Ks. esim. https://en.wikipedia.org/wiki/Tuatha_D%C3%A9_Danann
75 Jer.36:4.



Raamatussa on profeetta  Jeremian lisäksi  7  muutakin
Jeremiaa. Kuningas Sidkian äidin isä oli Jeremia,
kotoisin Libnasta (2.Kun.24:18). Profeetta Jeremiasta
British-Israelismi on tehnyt kuninkaallisen Jeremian,
vaikka profeetta oli pappi ja kotoisin Anatotista, Jer.1:1.
Kaikkein tärkein matkalainen oli kuitenkin ”prinsessa”
Tea-Tephi, jonka sanotaan olleen Juudan kuningas
Sidkian tytär ja profeetta Jeremian sukulainen. Lisäksi
kerrotaan, että he raahasivat mukanaan mystistä
Jaakobin päänaluskiveä, jolle British-Israelismi antaa
aivan oman merkityksensä.

Prinsessa avioitui irlantilaisen prinssin kanssa ja
hänestä tuli Irlannin kuningatar. Näin Daavidin kunin-
kaallinen suku olisi jatkunut Irlannissa, sitten
Skotlannissa ja siirtynyt sieltä Englantiin, jonka
valtaistuinta  se edelleen hallitsisi.  Irlannin  historia  ei
kerro mitään tällaista. British-Israelismissa vahvat
väitteet  vain  heitetään  ilmaan ja aina  joku  uskookin
niitä.  Juuri  näin  harhaopit menestyvät.  Mainittu Tea-
Tephi olisi siis Englannin kuningashuoneen ”kanta-
äiti”.

Jeremia olisi Irlannin legendoissa mainittu kuuluisa
viisas mies Ollam Fodhla. Mutta Ollam Fodhla
kuningas hallitsi jo 900-700 vuotta ennen Jeremian
aikaa. Tea-Tephi -nimen keksi vuonna British-Israelis-
mista kirjoittanut F. R. A. Glover. Hän yhdisti kaksi eri
nimeä kirjassaan ”The Remnant of Judah, and the Israel
of Ephraim” (Juudan jäännös ja Efraimin Israel, 1861).
Myöhemmät kirjoittajat  lainasivat  hänen keksimäänsä
täytenä totena  ja  siitä  saatiin brittimonarkialle  juma-
lallinen ja raamatullinen valtuutus.
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Teah -nimi esiintyy irlantilaisessa historiassa ”Ithan
pojan Lugaidhin” tyttärenä, jonka ”Eremhon nai
Espanjassa”.  Lisäksi  Teah eli  kuningas  Daavidin  eikä
Jeremian aikana. Jo sitä ennen oli muuan Tephi, joka eli
myös Espanjassa ja jonka brittien kuningas Canthon otti
puolisokseen. Tephilläkään ei ollut mitään suhteita
Irlannin kuninkaallisiin. Raamatun Baarukin
mukaantulokin on vääristelyä. Siomon Breach oli
milesialainen kuningas eikä edes Jeremian aikalainen.
Toinen samankaltainen nimi on Simon Breas,  joka oli
merirosvo ja ryöstelijä.

Kuninkaalliset

Britannian  kuninkaalliset eivät yleensä  ole  esittäneet
arvioitaan kulttiopista. Kuningashuoneen viralliset
sukutaulut eivät myöskään johda Raamatun Daavidiin.
Ennen kuninkaaksi tuloaan Yrjö VI (1895-1952), silloi-
nen  Yorkin  herttua  Albert, kuitenkin  kirjoitti:  ”Olen
varma, että British-Israelismi on totta. Olen lukenut
siitä  paljon  viime  aikoina  ja  kaikki,  niin  pienet kuin
suuretkin seikat, osoittavat meidän olevan 'valittu
heimo (rotu)'.76” Monet British-Israelilaiset lainaavat
tätä lausetta todisteeksi brittien kuningashuoneen
israelilaisuudesta  mutta  ovat  hiljaa  siitä,  että  Yrjö  VI,
nykyisen kuningattaren isä, oli myös korkea-arvoinen
vapaamuurari. ”Aikamme maailma tarvitsee henkisen
ja moraalisen uudistumisen. Monien vapaamuurari
-vuosieni jälkeen olen vakuuttunut, että vapaamuura-

76 The Independent -lehti, 6.4.1996, kirje vuodelta 1922.



rius voi näytellä tässä mitä merkittävintä roolia.77”
Vapaamuurareilla  ja British-Israelismilla  on aina ollut
vahva yhteys. Kuninkaan israelilaisuus oli vapaamuu-
rari-israelilaisuutta, johon tutustumme myöhemmin.

Raamatun profetioita sovelletaan Englannin
kuningashuoneeseen. Yksi esimerkki Isoa-Britanniaa
Israelina koskevasta profetiasta on opin mukaan mm.
2.Sam.7:9-16. Profetioita tulkitaan usein mielivaltaisesti
ja  vielä  toteutumattomille profetioille haetaan väkisin
vastineita aikamme tapahtumista. Monessa kohden
tulee mieleen epäonnistunut ”palikkatesti”, jossa testiin
osallistuja yrittää hakata neliön muotoista palaa
pyöreään reikään ja uskoo vahvasti asiaansa lainkaan
huomioimatta siihen liittyviä todellisia ristiriitai-
suuksia.

Mm. Hesekielin luvussa 21 profeetta puhuu
Jerusalemin tuhosta,  jonka  Baabelin  kuningas  toteutti
v.588-587 eKr. Myös Hesekiel kulki pakko-
siirtolaisuuden maahan Juudan heimon mukana. Jae 25
puhuu Israelin78 ruhtinaasta ja syntivelan täyttymisestä.
Jakeessa 27 annetaan ymmärtää, että kuninkuudesta ei
jää mitään jäljelle, ”kunnes tulee  hän,  jolla on oikeus,  ja
77 The King's Freemasonry, The Scottish Rite of Freemasonry, Supreme

Council 33º, USA https://scottishrite.org/about/media-
publications/journal/article/the-kings-freemasonry/

78 Huomaa, että 10 heimoa, Israel, oli jo aiemmin viety pakkosiirto-
laisuuteen. Raamattu ilmoittaa, että Juudan kuningas on myös Israelin
ruhtinas – osoittaa osaltaan, kuinka sanoja alettiin käyttää
synonyymeina. British-Israelismissa tämä kierretään sanomalla, että
koska Juuda toki kuuluu Israeliin niin siitä voidaan käyttää ko.
nimitystä, koska muuta Israelia ei tuossa vaiheessa enää ollut. Mutta
väite on epälooginen ja käy aina epäloogisemmaksi mitä enemmän
sanojen käyttöä Raamatussa tutkitaan.
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minä annan sen hänelle”. Tämä tuleva ”Hän” ei ole
kukaan maallinen kuningas vaan Jeesus Messias, jolla
yksin on oikeus Jumalan kuninkuuteen.

British-Israelismissa esitetyt sukutaulut,  joilla pyritään
todistamaan brittien kuningashuoneen polveutuvan
suoraan kuningas Daavidista, ovat opin omia
kehitelmiä. Brittien kuningashuoneen viralliset
sukutaulut eivät johda Daavidiin. Kuninkaallisissa
suvuissa ja brittien aatelistossa on ollut  ja saattaa
edelleen olla niitäkin vesoja, joita mainittu opetus - että
kuningatar Elisabeth II hallitsisi nykyisin Daavidin
valtaistuinta - on kiinnostanut ainakin jossakin määrin.
Raamatullisesti kuningas Daavidin perillinen on Jeesus
Kristus, ”Daavidin poika” yksin. Hänen jälkeensä
muita ”Daavidin huoneen perillisiä” ei ole.

Iso-Britannian kuningashuoneen nostaminen Messias,
Kristus -kuninkaan valtaistuimen haltijaksi siihen
saakka kunnes Hän saapuu, on British-Israelismin
keskeisiä ajatuksia. Huomiotta jää miksi Jumala
muinoin antoi Israelille kuninkaan. Se oli tuomio
kansalle sen vaatiessa itselleen kuningasta perusteella
”mekin tahdomme olla niinkuin kaikki muut kansat;
kuningas jakakoon meille oikeutta ja johtakoon meitä ja
käyköön sotiamme”, (1.Sam.8:20, myös 8:5). Jumalan
mukaan: ”...minut he ovat pitäneet halpana olemaan heidän
kuninkaansa”, (1.Sam.8:7). Israelin epäusko Jumalaa
kohtaan antoi sille ihmiskuninkaan. Jumalan armol-
lisuus  tulee  taas  esille  siinä,  että  Hän  antoi  Israelille
vanhurskaan Daavid -kuninkaan, jonka sukupuusta
syntyi Messias, syntien sovittaja Kristus.



Mystinen kruunajaiskivi

Englannin kruununperijä on kruunattu vuodesta 1296
alkaen valtaistuimella, jonka jalustassa British-
Israelismin mukaan on ns. ”Jaakobin päänaluskivi”: ”Ja
hän  osui  erääseen  paikkaan,  johon  yöpyi,  sillä  aurinko oli
laskenut;  ja  hän  otti  sen  paikan  kivistä  yhden,  pani  sen
päänsä alaiseksi ja asettui nukkumaan siihen paikkaan”,
1.Moos.28:11. Kultin mukaan israelilaiset veivät kiven
muassaan Egyptin orjuuteen ja taas sieltä lähdettyään
kuljettivat  sitä mukanaan.  Tämä kivi  olisi  ollut  myös
pääosassa  kansan  vedensaannissa  erämaassa.  Mooses
löi tätä kiveä ja siitä tuli vettä kansalle. Jeremian tuotua
kiven Irlantiin se vietiin Skotlantiin kuningas Fergusin
toimesta n. vuonna 500 eKr. Englantiin sen toi voiton-
merkkinään kuningas Edward I (1239-1307) anas-
tettuaan sen Skotlannista yhdessä muiden skotti-
monarkian arvoesineiden kanssa. Vuonna 1996 kivi
palautettiin taas Skotlantiin.

Tavallisesti  kivi liitetään ”pyhään Columbaan”,  irlan-
tilaiseen munkkiin (530-97 jKr.), joka matkusti
Skotlantiin ja perusti sinne merkittävän luostarin. Kivi
olisi ollut hänen matkoillaan ”saarnakivenä”. British-
Israelismin mukaan kivi on ainesta, jota ei löydy
saarilta vaan Lähi-idän siltä alueelta, jossa Jaakob
yöpyi. Geologit ovat kuitenkin todistaneet, että kivi on
”vanhaa punaista hiekkakiveä”, jota on louhittu
Skotlannissa jo  varhain.  Kiven  Skotlantiin siirtämisen
jälkeen siitä tehtiin kaksikin geologista tutkimusta.
Tutkimuksissa voitiin selvittää kiven alkuperä tiettyyn
muinaiseen kivenlouhintapaikkaan Skotlannissa
Sconen läheisyydessä. Kiven skotlantilainen nimitys
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onkin ”Stone of Scone”.

Kreikkalaiset, spartalaiset ja muut

Myös kreikkalaisia ja spartalaisia kuvaillaan
”kadonneiksi” israelilaisiksi. Se kuvaa British-
Israelismin suurta joustavuutta, sillä toisaalta
”israelilaisten” tulisi löytyä vain valkoisten
anglosaksien perillisistä. Eräs kadonneista heimoista
kirjoittava väittää kivenkovaan, että koska Jeesus käski
opetuslastensa mennä ennemmin Israelin huoneen
kadonneiden  lampaiden  tykö,  ja  koska  UT  mainitsee
”kreikkalaiset”, niin siitä seuraa, että kreikkalaiset ovat
israelilaisia. Tämä sama tapa tehdä johtopäätöksiä
toistuu useissa British-Israelismin päätelmissä. Kyse ei
ole lainkaan järkevästä päättelystä.

British-Israelismin lähteissä mainitaan usein faktana,
että daanilaiset alkoivat jo varhain asuttaa Kreikan
niemimaan  eteläosaa.  Itse asiassa  spartalaiset olisivat
olleet  daanilaisia. On  selvää, että  Välimerellä  käytiin
vilkasta kauppaa ja sen ympäristön maihin syntyi eri
kansoihin kuuluvien pieniä siirtokuntia kauppiaiden
yms. toimesta. Näitä ryhmiä muodostui varmasti myös
juutalaisista eli israelilaisista. Tukena sille, että
erityisesti daanilaiset valtasivat koko Lakedaimonin
alueen kerrotaan Josefuksen muistiinmerkitsemänä
Lakedaimonin ylipappi Areaksen kirjeestä Jerusalemiin
n. 180 eKr.: ”...olemme havainneet, että sekä juutalaiset
että lakedaimonilaiset ovat yhtä ja samaa rotua...
Aabrahamin jälkeläisiä...” Josefuksen ajoitus on väärä ja
tiedetään hänellä – kaikista ansioista huolimatta –



olevan muitakin virheitä. Historioitsijoiden mukaan
Areas I (Areus, Arius) hallitsi 309-265 eKr.

Yleinen tieto historiassa on, että Areas I lähetti kirjeen
n. 309-300 eKr., Jerusalemiin Onias I:lle, jossa hän
teeskenteli löytäneensä ”kirjoituksen”, joka todistaa
spartalaiset Aabrahamin perillisiksi yhdessä
juutalaisten kanssa. Kirjeessä kyse ei ole ”samasta
rodusta” vaan veljeydestä. Kyse oli politiikasta ja
liittolaisten tarpeesta. Kirjeessä ei sanota, että
spartalaiset olisivat ”daanilaisia” tai muitakaan Israelin
heimoja  vaan ”Aabrahamin jälkeläisiä”,  silti kaksi  eri
kansaa.  Tällä  tahdottiin  luoda  hyvät suhteet  Israelin
vallanpitäjiin. Spartassa oli juutalaisia/israelilaisia ja
maiden kauppa- ym. suhteet pitkään varmaan ihan
hyvät. British-Israelismissa selitetään, muutetaan ja
venytetään historiaa tukemaan omaa teoriaa. Ariaksen
kirje, josta kertoo myös 1.Makkabealaiskirje, ei ole
todiste spartalaisten daanilaisuudesta.

Daanin heimo

Daanin heimo joutui  pakkosiirtolaisuuteen  yhtenä  10
heimosta. Arkeologian mukaan Spartassa asuttiin jo n.
2000-1600  eKr.  mutta  varsinaisesti  historia  tuntee ns.
doorilaiset, jotka saapuivat maahan n. 1000 eKr.
Spartan historiasta ei löydy viitteitä, että joku ”Daanin”
heimo olisi tehnyt sinne invaasion korvaten alku-
peräisen väestön. Siksi British-Israelismi antaakin
ymmärtää, että se tapahtui vähitellen. Jotta daanilaiset
saadaan Spartaan, British-Israelismi katsoo Daanin hei-
molaisten lähteneen sinne jo n. 500 vuotta ennen
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pakkosiirtolaisuutta. Jos israelilaisten lähtö Egyptistä
ajoitetaan 1200  -luvulle  eKr., kuten  yleensä  tehdään,
daanilaisten  olisi pitänyt  lähteä  omaan exodukseensa
meren yli heti tuolloin. Sellaista tapahtumaa Raamattu
ei tunne. William F. Albright, 1900 -luvun johtava
raamatunmaiden arkeologi katsoo Israelin lähteneen
Egyptistä  1250  -1200  eKr.  Jotkut  toiset  ajoittavat  sen
1400 luvulle eKr.

British-Israelismin tunnustettu kirjailija Colonel J.C.
Gawler kertoo kirjassaan ”Dan, the Pioneer of
Israel”( Daan, Israelin pioneeri, 1880): ”Herra joka näki
jo edeltä... valmisti kuitenkin Israelille turvallisen
paikan,  jonne he aikanaan tulisivat  siirtymään.  Hän
avasi  sinne  tien  lähettämällä  sinne  Israelin  heimoista
kaikkein seikkailunhaluisimman ja pioneerihenkisim-
män,  osan  Daanin  heimoa.”  J.C.  Gawlerin ja  British-
Israelismin teoriaa seuraten Daanin heimo vaelsi
Spartasta  edelleen  Espanjaan,  Irlantiin, Britanniaan  ja
aina Tanskaan ja Norjaan. Gawlerin teoriaa, että
daanilaisia  olisi  saapunut  Spartan  alueelle  jo  n.  1200
eKr., ei historiankirjoitus, Raamattu eikä arkeologia
tietenkään tue.

Ristiriitaa on siinäkin, että varhaisten daanilaisten olisi
pitänyt viedä muassaan perinteensä, jossa tietenkin
mukana israelilaista vaikutetta daanilaisten
myöhemmästä epäjumalanpalvonnasta huolimatta. Sitä
Spartan historiassa ei näy. Onko esim. seuraava
spartalainen perinne kotoisin israelilaisesta perinteestä:
Avioliittoa solmittaessa naisen tukka ajeltiin kaljuksi ja
hänet  puettiin  pojaksi.  Sen  jälkeen aviomies  raiskasi
”pojan” (väkisinmakaus oli kummankin osapuolen



näytös). Sen jälkeen pari ei elänyt yhdessä vaan mies eli
kavereidensa kanssa miesten asuntolassa. Oikeiden
historiantutkijoiden mukaan Kreikan muinaisissa kult-
tuureissa esim. homoseksuaaliset  suhteet  eivät  olleet
mikään harvinaisuus.

Tuliko kaikille daanilaisille pioneereille,  eri  aikoina ja
”vuosisatojen  kuluessa”  jo ennen  pakkosiirtolaisuutta
muuttaneille ryhmille totaalinen muistinmenetys heti
kohta Israelin kamaralta lähdettyä? Spartaan olisi
pitänyt siirtyä suhteellisen lyhyessä ajassa suurehko
kansanjoukko, jotka kaikki pian muistinsa menet-
täneitä. Raamattu  ei  myöskään  kerro  mistään  daani-
laisten  aiemmista  muutoista  vaan  toteaa Tuom.18:30:
”Sitten daanilaiset pystyttivät itsellensä sen veistetyn
jumalankuvan; ja Joonatan, Manassen pojan Geersomin
poika,  ja  hänen poikansa  olivat  daanilaisten sukukunnan
pappeina, kunnes maan väestö vietiin pakkosiirtolaisuuteen.”

Eräät uskovat daanilaisten ilmestyneen Espanjassa
iberialaisina. Tästä todisteeksi otetaan hepreaa
”muistuttavia” paikannimiä. Mm. Ebro -joki olisi johdettu
sanasta ”hebrew”. Kun British-Israelismin ”kielen-
tutkijat” jätetään huomiotta, yleinen tieto on, että Ebro
tulee kuitenkin latinan sanasta Iberus tai Hiberus (Iber,
Hiber) mahdollisesti tarkoittaen Iberiaa ja alku-
peräisväestö  iberialaisia.  Ikivanhan Baskin  kielen  ibai
(joki) ja ibar (laakso) katsotaan myös mahdollisiksi
kantasanoiksi.

Niemimaalla oli n. 1100 eKr. foikialaisten kauppa-
asema, kreikkalaisia tuli n. 8 vuosisadalla eKr. ja
karthagolaisia 6 vuosisadalla. Ensimmäiset roomalaiset
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saapuivat 218 eKr. puunilaisten sotien aikaan (264-146
eKr.), kun Rooma haastoi mahtavan Karthagon sotaan
Välimeren alueen herruudesta. Mitään yksiselitteistä
havaintoa  ei  ole olemassa,  joka yhdistäisi  Daanin  tai
muut  ”kadonneet”  heimot  kansanvaellukseen  Iberian
niemimaalle. Daanilaisiksi on kuvattu myös Välimeren
milesialaiset, tanskalaiset ja muitakin kansanryhmiä.
Mutta milesialaiset saapuivat Irlantiin Heremonin
johdolla jo n. 1000 eKr. tai jopa 400 vuotta aiemmin.

British-Israelismin mukaiset Daanin matkareitit (oik.).  Väitteen
mukaan Daanin heimon mukaan nimettiin mm. vasemman kuvan
joet



Jaakobin päänaluskivi, kruunajaiskivi, ylhäällä sen jäljennös
Skotlannissa. Kivi sijaitsi Englannin hallitsijan valtaistuimen alla
aina vuoteen 1996 saakka. Alh.oik. istuin nykyään ilman kiveä.
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British-Israelismin alaryhmiä

British-Israelismiin liittyviä pienempimuotoisia
israelismi -liikkeitä ovat ranskalainen French-Israelismi,
hollantilaisperäinen Dutch-Israelismi ja skandinaavinen
Nordic-Israelismi. Kaikki nämä voidaan sisällyttää
kuitenkin British-Israelismin sateenvarjon alle. French-
Israelismi pitää muinaisia frankkeja kymmenen
kadonneen heimon jälkeläisinä. Yksi varhaisimpia
ajatuksen esittäjiä oli Jacques Abbadie, joka pakeni
katolilaisten  vainoa  asettuen  Englantiin.  Hän  julkaisi
kirjan ”The Triumph of Providence” (Sallimuksen
riemuvoitto, 1723), jossa hän sanoi kadonneiden
heimojen kääntyneen kristillisiksi  kansoiksi  ja  yhdisti
”israelilaiset” gootit79 ranskalaisten esi-isiksi.

French-Israelismi

Eräät British-Israelismi -kirjoittajat, kuten nykyisen Brit-
Am liikkeen perustaja Yair Davidi, sanovat nimen
”Ripuari”, Ripuarian frankit, tarkoittavan Ruubenin

79 Monet kirjoittajat eivät tee eroa gootti-, frankki- vandaali- ym.
germaaniheimojen kesken. Yleensä ne kaikki luetaan British-
Israelismi -opissa israelilaisiksi.



heimoa. Ripuari olisi johdettu sanasta Reuben.
Ranskaan tulleiden frankkien leimaaminen ruube-
nilaisiksi on mielikuvitusta.  Sana ”Ripuari” käsitetään
yleisesti tarkoittamaan ”joen kansaa”, heimon (yksi
frankkien ryhmä)  olinpaikan mukaan Reinin varrella,
Pohjois-Saksassa. French-Israelismissa uskotaan, että
frankkiheimo merovingien kuningashuone80 periytyy
suoraan kuningas Daavidista.

Pierre Plantard ja Philippe de Cherisey kehittivät Priori
de Sion -huijauksen 1960 -luvulla. Huijaus sai
arvovaltaa, kun kirjan ”The Holy Blood and the Holy
Grail” (Pyhä veri, pyhä graal, 1982) tekijät ottivat sen
todesta. Plantardin mukaan merovingit polveutuivat
Benjaminin heimosta. Edellisen kirjan mukaisesti
aihetta käsitteli myös Dan Brown menestysteoksessaan
”DaVinci Code” (Da Vinci -koodi), josta tehtiin
samanniminen  elokuva.  Kirjojen  väite  on,  että  Maria
Magdalena oli Jeesuksen vaimo ja näiden tyttärestä
polveutui merovingien kuningassuku. ”Jeesuksen
verilinja”,  jota Graalin malja  tarkoittaa,  tuli  Jeesuksen
jälkeläisen kautta Ranskaan seurueessa, jota johti Joosef
Arimatialainen. Kirjat edustavat gnostilaisuutta sanoen,
että perinteinen (raamatullinen) kristillisyys on
”salaliitossa” totuutta vastaan. Tämä ”totuus” on, että
Jeesus oli ihminen, jonka jälkeläisiä elää tänä päivänä ja
he ovat kuninkaallista Daavidin sukua. Priori de Sion
oli keksitty salaseura, joka muka varjeli  tätä  salaisuutta.
Asiaan liittyi väärennettyjä muinaisia asiakirjoja ja paljon
muuta esoteerista sepitettä. Monet tutkijat kutsuvat sitä
”20 -vuosisadan huijaukseksi”.

80 Nousivat valtaan 400 -luvulla jKr.
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Dutch- ja Nordic-Israelismi

Dutch-Israelismi  perustuu  suurelta  osin  Adriaan van
der Schreickin  (1560-1621)  lausumaan  vuodelta 1614.
Sen mukaan ”...alankomaalaisia yhdessä gallialaisten ja
germaanien kanssa kutsuttiin ennen kelteiksi, jotka
puolestaan muodostuivat heprealaisista”. Myös 1600
-luvulla elänyt Matthew Smallegange kirjoitti
samankaltaista tekstiä. Hollantailaisia, erityisesti maan
friisiläisiä, pidetään Sebulonin heimona. Nordic-
Israelismi keskittyy tunnistamaan israelilaiset heimot
Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Suomessa, Islannissa ja
Färsaarilla. Latinalainen kronikka 1400 -luvulta
”Chronicon Holsatiea vetus” esittää tanskalaisten
daanien polveutuvan Daanin heimosta, kun taas
Tanskan juutit olisivat Juudan heimoa. Henry Spelman
esitti vuonna 1620 samaa Daanin heimo -teoriaa. 1600-
ja 1700 -luvuilla ruotsalainen pastori John Eurenius
yhdisti pohjoiset kansat Israeliin, Olof von Dalin näki
suomalaiset, eestiläiset ja saamelaiset kadonneiden
heimojen rippeiksi. Olof Rudbeck nuorempi yritti
todistaa, että pohjoismaiset kielet ovat alunperin
hepreaa.

British-Israelismissa Tanska yhdistettiin Daanin
heimoksi J.C.Gawlerin ja J.H.Allenin 1800 -luvun teok-
sissa. Naftalin heimo tunnistettiin norjalaisiksi.
Tanskalaisen helluntailiikkeen pioneerit 1900 -luvun
alussa, Sigurd Bjorner ja Albert Hiorth olivat myös
British-Israelismi  -opin  levittäjiä.  Suomessa katsotaan
olevan pääasiassa Isaskarin heimoa, Islantiin taas
puolestaan ehti Benjaminin heimo. Brittiläisen
imperiumin ylistäjä Edward Hine puolestaan ei



katsonut skandinaavien lainkaan kuuluvan Israeliin. Se
kunnia kuului eritoten Britannialle, jonne hänen
mukaansa Daaninkin heimo lopulta päätyi.

Israelin huone muuttui pakanakansoiksi kunnes British-Israelismi
”tunnisti Jaakobin kuningaskunnan”. Israelin heimojen kärjessä
ovat brittiläinen Kansainyhteisö ja Amerikan Yhdysvallat
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HEIMOT JA JUUTALAISUUS
MUUALLA

Israelin heimojen jälkeläisiä on satojen vuosien saatossa
etsitty ja heitä on ”löydetty” British-Israelismin kansa-
kuntien lisäksi: japanilaisista, kiinalaisista, burma-
laisista, turkkilaisista, etiopialaisista, afrikkalaisista,
persialaisista, jemeniläisistä, nestorialaisista, afgaa-
neista, arabeista, kassiiteista, hindulaisista, buddha-
laisista, skyyteistä, kimmerialaisista, kelteistä,
intiaaneista, australialaisista, eskimoista, papua-
uusiginealaisista...  jne.  British-Israelismi  löysi  heimot
valkoihoisten kansoittamista länsimaista. Mormonismi
samoin.  Maailmassa  ei ole montakaan  kolkkaa,  jossa
joku ei olisi väittänyt elävän 10 heimon jälkeläisiä.
Tämä harrastus ei kuitenkaan ole ennen British-
Israelismia tarkoittanut, että uskottaisiin heimojen
hävinneen kulttiopin kuvaamalla tavalla.

Kyse on ollut heimojen rippeiden löytämisestä ja
toiveesta auttaa heidät takaisin muun olemassa olevan
Israelin kansan, yhteisnimeltään juutalaiset, yhteyteen.
Tällaisia rippeitä voi hyvinkin olla lähinnä lähellä niitä



alueita, joihin heidät alunperin karkotettiin. Kuitenkin
usein on epäselvää ovatko näiden ryhmien esi-isät
suoraan israelilaisista vai ovatko he omaksuneet
jossakin vaiheessa juutalaisen uskonnon. Shavei Israel
on juutalainen järjestö, joka etsii maailmasta
israelilaisen/juutalaisen kansan vielä tunnistamattomia
rippeitä. Toinen vastaava juutalainen järjestö on
Amishav. Useiden asiantuntijoiden mukaan genetiikan
tutkimus osoittaa, että lähinnä idässä on joitakin
ryhmiä, joiden alkuperä voisi olla Lähi-idässä ja juuta-
laisuudessa.

Israelilaiset pakanauskontojen perustajina

George Moore julkaisi kirjan “The Lost Tribes and the
Saxons of  the East  and the West,  with new views of
Buddhism and Translations of Rock Records in India”
(Kadonneet heimot ja idän ja lännen saksit: uusia
näkökulmia buddhalaisuuden ja Intian kivitaulujen
käännösten mukaan, 1861). Hänen kirjassaan
israelilaiset skyytit valloittivat Median ja Persian
valtakunnat ulottaen valtansa aina Intiaan asti. Vuonna
623 jKr. Pohjois-Intian vuorilla syntyi lapsi nimeltä
”Saca-Muni” (Suuri erakko). Hän oli jo pienestä pitäen
kaikin puolin esimerkillinen lapsi. Pian hänet tunnettiin
nimellä ”Buddha”.

Buddhan salaisuus oli, että hän oli israelilainen.
Mooren mukaan Buddha opetti  samaa,  mitä Israelille
opetettiin  Siinailla.  Moore  yhdisti  skyytit,  eli  British-
Israelismin ”Iisakin huoneen”, buddhalaisuuden alulle-
panijaksi. Israelilaisista tuli buddhalaisia. Eräiden
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kirjoittajien mukaan siinä jopa toteutui Amos 8:1081

profetia,  koska  buddhalaiset  seremoniat  muistuttavat
tätä raamatunpaikkaa! Joidenkin  mukaan  myös  mm.
kiinalainen filosofi  Konfutse ja persialaisen  uskonnon
myyttinen profeetta Zarathustra olisivat israelilaisia.

Japani

Japani ei ensimmäisenä tule mieleen yhtenä israeli-
laisena sukukuntana ja länsimaiset opin kannattajat
eivät lue sitä ”kadonneiden” heimojen joukkoon.
British-Israelismi ei tunnusta Japania kadonneeksi
heimoksi. Mutta buddhalainen Japani voittaa ”kristityt”
länsimaat monessa kohdin, kun sen uskonnollisia
tapoja verrataan juutalaisuuteen. Seuraavassa
esimerkkejä näistä yhtäläisyyksistä. Niitä on erityisesti
shintolaisuudessa:
-Eräässä huomattavassa japanilaisessa Shinto-
temppelissä huhtikuun 15. päivän ”Ontohsai” festivaali
(alkuperä muinaisuudessa) kertoo samanlaisen tarinan,
kuin Raamattu Aabrahamista ja Iisakista.
-Temppelin vieressä  on vuori,  jota ammoisista  ajoista
on kutsuttu nimellä ”Moriya-san”, Moorian vuori.
Vuori on ”pyhä paikka”.
-Japanin kuninkaallisen perheen ympyräkuvio on
kukka, jossa on 16 terälehteä (krysanteemi).  Aiemmin
se oli samanlainen auringonkukkakuvio (vanha
juutalainen symboli) mikä näkyy myös Jerusalemin
81 ”Minä muutan teidän juhlanne murheeksi ja kaikki teidän laulunne

valitusvirsiksi. Minä panen kaikkien lanteille säkkipuvun ja teen
kaljuksi jokaisen pään. Ja minä saatan teidät suremaan, niinkuin
ainokaista poikaa surraan, ja se päättyy, niinkuin päättyy katkera
päivä.”



Vanhan kaupungin Herodeksen portissa.
-Japanissa buddhalainen pappi laittaa otsalleen mustan
kotelon,  kuten ortodoksijuutalaiset  Israelissa. Tapa on
muinaisuudesta ja se esiintyi jo ennen kuin
buddhalaisuus tuli Japaniin.
-Pappi puhaltaa torveen (merisimpukka), kuten
israelilainen pappi shofariin (oinaan sarvi).
-Tarun mukaan yliluonnollinen olento ”Tengu” ojensi
japanilaiselle ”tora-no-maki” -rullan, eli toorarullan.
-Muinaisista ajoista lähtien ”Daavidin tähti” -kuvio
esiintyy uskonnollisissa yhteyksissä.
-Japanilaiset papit  kantavat  liiton  arkkia,  ”omikoshi”
kuten muinaiset israelilaiset.
-Vanhan tavan mukainen japanilaisen papin viitta  on
valkoinen, kuten oli israelilaisilla papeilla.
-Papin ”pellavakasukka” ja ”rintakilpi” ovat paljolti
kuten israelilaisilla.
-Muinaisista ajoista  japanilainen pappi  on  heiluttanut
kasvin oksaa merkiksi pyhittämisestä samoin kuin
israelilainen pappi muinoin iisopin oksaa.
-Japanilaisen shinto-temppelin pohjakuva on
samanlainen kuin israelilaisen temppelin (esipiha, pyhä
ja kaikkein pyhin).
-Muinoin  japanilaiset  käyttivät  suolaa  vastasyntyneen
rituaalissa, kuten Hes.16:4 mainitsee vanhan israeli-
laisen tavan.

Edellä on vain osa niistä syitä, joilla ryhmä japanilaisia
kristittyjä perustelee kuulumisensa Israelin kadon-
neisiin heimoihin. Monet japanilaiset sanat, sanonnat ja
mytologia voidaan yhdistää hepreaan ja vanhaan
israelilaiseen kulttuuriin paljon vakuuttavammin, kuin
esim. suomalaiset tai englantilaiset koskaan. Paras
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selitys Japanista tavattuihin yhtäläisyyksiin lienee, että
israelilainen kulttuuri levisi heimojen itään
karkottamisen myötä siellä jo olevien kansojen
joukkoon. Osa israelilaisista solmi seka-avioliittoja,
kuten aina historian aikana kansat sekoittuvat.
Uskomukset,  perinteet  ja  tavat säilyvät,  jotkut  lähes
muuttumattomina, toiset muuttuvat enemmän tai
vähemmän aikojen kuluessa. Niitä liitetään toisiin
kulttuureihin ja  uskontoihin.  Ilmeisesti  näin tapahtui
myös japanilaisten esi-isien kohdalla.

Intiaanit

Jo  ennen British-Israelismin varsinaista  maihinnousua
Amerikkaan, sinne muuttaneita askarrutti kysymys:
keitä intiaanit ovat? Tuolloin jotkut arvovaltaisetkin
henkilöt alkoivat ajatella intiaaniheimojen yhteyttä
Israelin sukukuntiin. Presidentti Thomas Jefferson
viittasi kirjeessään tutkimusretkeilijä Meriwether
Lewisille toiveesta löytää ”kadonneen” Israelin
olinpaikat Amerikasta. Pastori Ethan Smith julkaisi
kirjansa ”View of the Hebrews” (Näkemys heprea-
laisista,  1825),  jossa  hän  toi  esille intiaaniheimojen ja
israelilaisten yhtäläisyyksiä. Intiaanit uhrasivat ”ensi
hedelmät”, kuten israelilaiset, heidän rituaalinsa
muistuttivat paljolti Mooseksen laissa mainittuja,
ihminen on epäpuhdas useita päiviä jos on koske-
tuksissa kuolleeseen, jne.

Tutkimusmatkailija ja kauppias John Adair esitti
kirjassaan ”“The History of the America Indians”
(Amerikan intiaanien historia, 1775), että Cherokee



-intiaanit  puhuvat muinaista hepreaa ja  ovat täten 10
kadonneen heimon jälkeläisiä. Matkoillaan
intiaanialueilla hän otti useita intiaanivaimoja ja
tutustui heimoihin. Amerikan sisällissodan aikana
ajatus,  että intiaanit tai osa heistä olisivat israelilaisia,
sai  uuden käänteen. Puhuttiin,  että  israelilaiset  olivat
Amerikan asuttajia jo ennen intiaaneja mutta intiaanit
tappoivat heidät. Eräät rajaseutujen saarnaajat
vaativatkin seurakuntalaisiaan kostamaan intiaaneille,
jotka olivat tappaneet ”sivistyneet juutalaiset”.
Israelilaisia ei erotettu juutalaisista vaan sanoja
käytettiin synonyymeina. Vasta British-Israelismi
muutti tätä käsitystä opin hyväksyneiden mielissä.

2000 -luvulla tehty Cherokee -intiaanien DNA
-tutkimus antoi yllättäviäkin tuloksia. Osassa tähän
heimoon tunnustautuvia geenit olivat sekoittuneet
muiden ryhmien kanssa.  Mutta löytyi  ryhmä,  jonka
DNA:lla on yhtäläisyyksiä Lähi-itään ja Pohjois-
Afrikkaan: berbereihin, alkuperäisiin egyptiläisiin,
turkkilaisiin, libanonilaisiin, heprealaisiin ja
mesopotamialaisiin sekä eräisiin muihinkin Välimeren
kansanryhmiin82. Testi ei tietenkään tee tästä ryhmästä
”israelilaisia” mutta se osoittaa, että ainakin osalla
Cherokee -intiaaneista  on  perintötekijöitä  Lähi-idässä.
Testien tekijöiden mukaan nämä intiaanit ovat
lähempänä juutalaista DNA:ta, kuin mitä tyypilliset
eurooppalaista alkuperää olevat Amerikan juutalaiset.
Myös heidän ulkomuotonsa on tyypillisesti semiittisiin

82 DNA Consultants, Anomalous Mitochondrial DNA Lineages in the
Cherokee, 2009.
http://dnaconsultants.com/_blog/DNA_Consultants_Blog/post/Anoma
lous_Mitochondrial_DNA_Lineages_in_the_Cherokee/
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kansoihin viittaava.

Kun asiasta tehtiin uutinen, se äkkiä vääristyi muotoon,
että kaikki Cherokeet ovat tätä perimää. Mutta kyse oli
vain yhdestä ryhmästä. Muiden DNA:sta löytyi
yhteneväisyyttä mm. eräisiin vanhoihin Etelä- ja Väli-
Amerikan intiaaniheimoihin. Löytö ei varsinaisesti ole
sensaatio. Meidän jokaisen DNA:ssa on vaikutteita
sieltä ja  täältä.  Kansat  ja  heimot  ovat  sekoittuneet  jo
varhaisista  ajoista alkaen. Välimeren kansoista,  juuta-
laiset mukaan lukien, on ollut edustajia Amerikassa jo
pian sen löytymisen jälkeen. Eräiden arvioiden mukaan
yksi selitys ilmiölle on varhainen orjakauppa, jossa
Cherokeet olivat mukana kauppiaina. On mahdollista,
että  heidän  haltuunsa  on  jossakin  vaiheessa  joutunut
nuoria sefardijuutalaisia naisia vaimoiksi ja
rakastajattariksi.

Intia

Intiassa juutalaista uskontoa tunnustavista yhteisöistä
vanhin on ns. Cochin83 -juutalaisyhteisö, jonka
alkuperän eräät sanovat olevan Intiaan saapuneissa
kuningas Salomon kauppiaissa. Espanjan ja Portugalin
juutalaisia saapui maahan 1600 -luvulla asettuen
Madrasiin  ja  Goaan.  Toisen ryhmän,  nimeltään  Bene
Israel -heimon juutalaisuuden jotkut arvelevat
juontuvan n. 1000 vuoden taakse.  Baghdadista saapui
juutalaisia Suratin kaupunkiin n. 250 vuotta sitten. Bene
Efraim taas on pieni ryhmä, joka kääntyi juuta-
83 Entinen Cochin -kuningaskunta, nykyinen Keralan osavaltio Etelä-

Intiassa. Cochin juutalaiset tunnetaan myös Malabari Jews -nimellä.



laisuuteen 1981. Intian suhteen ei voida suoraan sanoa,
että maan juutalaiset olisivat 10 heimon rippeitä.
Pikemminkin he ovat maahan saapuneiden juutalaisten
seka-avioliittojen jälkeläisiä ja juutalaisen uskonnon
omaksuneita heimoja.

Bene Israel on suurin intialainen juutalaisyhteisö. Juuta-
lainen David Rahabi (1694-1772) löysi heimon ja
tunnisti sen noudattavan juutalaisia tapoja. Rahabi
opetti heimolle judaismia ja valmensi sen keskuudesta
henkilöitä uskonnon opettajiksi. Heimon traditio kertoo
myös, että sen esivanhemmat olivat muinoin Bombayn
lähellä tapahtuneen haaksirikon eloonjääneet henkilöt.
Heimon väkiluku oli  1940  -luvulla  n.  25  000  henkeä.
Noudatettu juutalaisuus on lähinnä joko konservatiivi-
tai  ortodoksijuutalaisuutta.  Vuoden 1948 jälkeen heitä
on muuttanut Israeliin, jossa heitä jälkeläisineen
lasketaan olevan n. 50 000 henkeä. Intiassa yhteisö on
kukistunut n. 5000 henkeen.

Intian koillisosan Mizoramin ja Manipurin osavaltioissa
asuva Bnei Menashe, ”Manassen heimo” (myös Mizo-
Kuki-Chin) on  pienehkö ryhmä,  joka  on  hyväksytty
”kadonneiden” heimojen rippeeksi. Heimon
keskuudessa on elänyt suullinen traditio, jonka mukaan
he ovat Assyriaan karkotettujen jälkeläisiä. Israelin
päärabbi antoi asiasta virallisen julistuksen vuonna
2005 ja valtio on mahdollistanut heimon jäsenten
muuttamista Israeliin. Sitä ennen rabbinaatti vaatii
kuitenkin muuttajan virallisen kääntymisen juutalaisen
ortodoksisuunnan uskontoon. Heimon massakään-
tyminen aloitettiinkin israelilaisten ortodoksirabbien
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toimesta  mutta  lopetettiin  Intian  valtion vastustaessa
sitä. Heimon jäseniä on muuttanut Israeliin tähän
mennessä vajaat 2000 henkeä84. Haifan Technion
-instituutissa vuosina 2003-2004 tehdyt DNA -testit
eivät kuitenkaan osoittaneet heimon yhteyttä Lähi-idän
juutalaisiin.  Vain  joillakin  naisilla  todettiin Lähi-idän
perimää mutta se voidaan tulkita myös suvussa
tapahtuneiden avioliittojen kautta saaduksi.

Afrikka

Beta  Israel,  Israelin  huone,  eli  falashajuutalaiset  ovat
vanha etiopialainen heimo. Jotkut pitävät heitä Daanin
heimon rippeinä ja toiset Raamatussa mainitun Sheban
kuningattaren ja Israelin kuningas Salomon suhteen
jälkeläisinä.  Aiempi DNA  -tutkimus  antoi  tulokseksi,
että he ovat samaa alkuperää mitä muutkin Etiopiassa
asuvat. Myöhemmin esitettiin, että heidän perimässään
olisi  jotakin  yhteyttä Sudanissa  mahdollisesti 4.  ja  5.
vuosisadalla eläneeseen juutalaisyhteisöön. Vuoden
2012 tutkimuksen johtopäätös oli, että falashat olisivat
n.  2000 vuotta sitten Etiopiaan saapuneiden juutalais-
miesten jälkeläisiä. Israelin valtio tunnusti falashat juu-
talaisiksi vuonna 1977. Sen jälkeen miltei kaikki falashat
ovat siirtyneet Israeliin.

Nigeriassa olevan Igbo -heimon osa sanoo
polveutuvansa Efraimin, Naftalin, Manassen, Leevin,
Sebulonin ja Gaadin heimoista. Väitteelle ei ole
historiallista pohjaa. Juutalaista uskontoa, ainakin
jossakin muodossa, noudattavia igboja on arveltu
84 www.bneimenashe.com



olevan 3000-30  000 henkeä,  eli  arviot  vaihtelevat  laa-
jasti. Heimo on todennäköisesti jossakin vaiheessa,
ehkä ensimmäisellä vuosituhannella, saanut kosketuk-
sen juutalaisiin kauppiaisiin Saharassa ja heidän
uskontoonsa85.

Zimbabwen ja Etelä-Afrikan alueella elää Lemba
-heimo, joka sanoo olevansa muinaisesta Sennan
kaupungista, Jemenistä saapuneiden juutalaismiesten
jälkeläisiä.  Heimossa  on  sekä  muslimi-,  kristitty-  että
juutalaista uskontoa noudattavia. Tradition mukaan
juutalaiset miehet tulivat etsimään kultaa ja ottivat
paikallisia mustia vaimoikseen. Professori Tudor
Partiff,  joka on kartoittanut  juutalaisuutta harjoittavia
pienryhmiä maailmassa, vieraili heimon luona ja
julkaisi siitä kirjan ”Vanished City” (Kadonnut
kaupunki, 1992). Hänen aloitteestaan alulle pantu DNA
-tutkimus osoitti yhtäläisyyksiä Lähi-idän arabi- ja
juutalaisperimään. Lemboilla on 12 klaania ja erityisen
pappisklaanin jäsenillä oli perimän yhtäläisyyttä
juutalaiseen Kohanim -papistoon86. Sen pohjalta on
tehty oletus, että lembojen traditio on oikea ainakin siltä
osin, että heidän esi-isänsä olisivat lähtöisin Etelä-
Arabiasta.

Partiff  esitti myös  teoriansa,  jonka  mukaan  lembojen
säilyttämä erityinen vanha  rumpu,  ngoma lungundu,
olisi ”toinen liitonarkku” eli ”sodan liitonarkku”.
Lembojen mukaan se tuotiin Lähi-idästä kauan sitten.

85 John Hunwick, Al-Mahili and the Jews of Tuwat: The Demise of a
Community, 1985.

86 World Jewish Congress, ”Lemba tribe in southern Africa has jewish
roots genetic tests reveal”, 8.3.2010.
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Partiffin mukaan oli kaksi liitonarkkua, toinen kullalla
päällystetty ja toinen puupintainen, joka kannettiin
mm.  sotiin.  Raamattu  ei  tue  tätä  teoriaa.  Partiff  sai
paljon mediahuomiota ja asiasta tehtiin myös TV
-dokumentteja87.  Lembojen muinainen rumpu (tai  sen
kopio) on nähtävissä Hararessa Zimbabwe -museossa.
Arvostettu Zimbabwen historian tuntija Rob Burret
tyrmää Partiffin rumpu -teorian. Rumpu, jolla uskotaan
olevan suuria voimia, kuuluu afrikkalaiseen kulttuuriin
mutta ei juutalaiseen. Lisäksi Burret pitää
mahdollisena, että lembojen DNA johtuu pikemminkin
Itä-Afrikan rannikolle jo varhain saapuneista arabi- ja
juutalaiskauppiaista, jotka ”eivät suinkaan eläneet seli-
baatissa”. Myös zimbabwelainen historian professori
Ken Mufuka, joka opettaa Amerikassa, vastustaa
Partiffin rumpu -teoriaa.

Afganistan

Afganistanissa on heimoja joilla on juutalaisia tapoja ja
perinteitä, etenkin pataaneilla, eli pashtuilla.
Pataaniheimot ovat säilyttäneet vuosisatojen ajan
sukutauluja, joista osa on kirjoitettu kultakirjaimin
eläimen nahalle. Heimojen nimet ovat israelilaiset:
Levani (afgaanin kielellä) on Leevi, Shinwari – Simeon,
Harabni – Ruuben, Ashuri – Asser, Jaji – Gad, Daftani –
Naftali, Yusuf Su – Joosefin pojat, Afridi – Efraim, jne.
Afgaaniperinteen mukaan heidän aiempi kunin-
gashuoneensa polveutui suoraan Benjaminin heimosta
ja kuningas Saulista. Benjaminin heimo jäi yhteen
Juudan heimon kanssa, kun 10 pohjoista heimoa
87 Brittiläiset Channel Four ja The History Channel.



erosivat omaksi valtioliitokseen (2.Aik.luvut10-11).

Kuningasperheen sukutaulu kertoo, että Saulilla oli
poika nimeltä Jeremia ja tämä sai pojan jolle antoi
nimen Afgana. Jeremia kuoli samaan aikaan kuin
isänsä, jolloin kuningas Daavid otti Afganan hoiviinsa.
Tämä kuului myös kuningas Salomon aikaiseen hoviin.
Kun Nebukadnessarin armeija 400 vuotta myöhemmin
hyökkäsi Juudan heimon kimppuun ja valloitti
Jerusalemin, Afganan jälkeläiset pakenivat Gur’in
alueelle (nykyisin Jat), joka sijaitsee Afganistanin
keskellä. Suku asettui sinne. Islamin uskonnon alueelle
toi Muhammedin  lähettämä  Khaled  ibn  Waleed  600-
luvulla jKr. Hän sai Afganistanin alueen heimot
kääntymään muslimeiksi ilmeisen rauhanomaisesti .

Pashtuja on myös ääri-islamistisessa taliban -liikkeessä.
Eräät pataanit nimittävät itseään ”Israelin pojiksi”,
vaikka noudattavat islaminuskontoa.  Heitä asuu sekä
Afganistanin että  Pakistanin  puolella.  Lukumäärä  on
useita kymmeniä miljoonia. Eri heimoja on n. 400. Osa
pataaneista elää paimentolaiselämää. Ulkoisesti
pataanit ovat aina eronneet alueen muista kansan-
ryhmistä. Alueen muita kansoja vaaleamman ihon
lisäksi heillä on erilainen nenänmalli, osalla siniset
silmät, miehet suosivat partaa ja kasvattavat myös
tukkaansa juutalaisen mallin mukaisia sivukiehkuroita.
Pataanit ovat fyysisesti voimakkaita ja pitkiä. He ovat
hyviä  taistelijoita  ja  useimmat opetetaan käyttämään
asetta jo lapsena.

Yli  90% on sunnimuslimeja. Pataanit  elävät heimoyh-
teisöissä kuten esi-isänsä jo satojen vuosien ajan. Moo-
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seksen laki tunnetaan nimellä ”Law of Sharif” ja pataa-
nien lakikäytäntö on samankaltainen kuin juutalaisilla.
Myös Daavidin tähti symbolilla on pitkät perinteet.
Kun britit  hallitsivat  Afganistania, heidän oli  vaikeaa
erottaa pataaneja alueen juutalaisesta väestöstä. Siksi he
nimittivät myös pataanit juutalaisiksi. Myöskään
juutalaiset itse eivät kyenneet tekemään erotusta, paitsi
pukeutumisen perusteella. Erikoista pataaneissa on,
että vaikka he melko vapaaehtoisesti kääntyivät islamin
uskontoon, he kuitenkin säilyttivät juutalaiset tavat.
Afganistanin juutalainen väestö, joka on vuosisatoja
ollut yhteydessä pataaneihin, on huomioinut pataanien
samanlaiset tavat.

Heprealaisten nimien, parran ja tukkamallin lisäksi
pataanit:
-ympärileikkauttavat poikalapsensa saman ikäisinä
kuin juutalaiset,
-käyttävät samanlaista rukousviitta,
-häämenot ovat kuten juutalaisilla,
-naisilla on samoja puhdistautumismenoja,
-vanhempien, isän ja iso-isän kunnioittaminen,
-ruokasäännöt,
-sapattisäännöt,
-Yom Kippur-aika (jolloin monet pataanit rukoilevat
kääntyneinä Jerusalemiin päin),
-verensively oven pieliin vaaran aikana,
-syntipukki -uhri,
-psalmien kirjan asettaminen sairaan pään alle, jne.

Pataanien alueelta on tehty arkeologisia löytöjä.
Kabulin museossa  säilytetään  mustaa  kiveä,  jossa on
vanha heprealainen kirjoitus. Vanhat hautalöydöt



Heratin kaupungin liepeiltä sisältävät persialaista ja
hepreankielistä tekstiä. Haudat on ajoitettu aikaan
1000-1200  jKr.  Netchaset -nimisen  kaupungin  läheltä
löytyy vanhoja, kiviin hakattuja muinaisen
hepreankielen lauseita. Pataanien ja heidän ympärillään
olevien heimojen alue on keskeisesti sitä aluetta, jossa
israelilaisten heimojen jäseniä, myös juutalaisia, on aina
asunut merkittävä määrä. Suunta on sama, jonne
Raamatun mukaan Israelin 10 heimoa ja myöhemmin
Juuda/Benjamin karkotettiin.

Baabelin  valtakunta siirsi  Juudan  ja  sen keskuudessa
eläneiden muiden heimojen jäseniä samalle
maantieteelliselle alueelle, jonne jo aiemmin oli
pakkosiirretty suuri joukko israelilaisia Assyrian
hallitsijan toimesta. Ei olisi suuri sensaatio, jos pataanit
– ainakin osa heistä – ja mahdollisesti jotkut muutkin
tuon alueen kansanryhmät, olisivat joltakin osin
Israelin kaikkien karkotettujen jälkeläisiä. Kun Baabelin
vankeus päättyi ja mahdollisuus palata takaisin
Israeliin ja Jerusalemiin koitti,  kaikki eivät kuitenkaan
lähteneet takaisin. On myös mahdollista, että nämä
heimot  kääntyivät  aikanaan  israelilaisten/juutalaisten
vaikutuksesta juutalaiseen uskontoon (kuten suuri osa
kasaareista) ja sen jälkeen islamiin. Myös seka-avioliitot
ovat vaikuttaneet asiaan.

Kashmirin alue

Persialainen 11. vuosisadalla vaikuttanut muslimi-
oppinut  Abu Rayhan al-Biruni  kertoi, että  Kashmirin
alueen väestö ei juuri sallinut muita ulkopuolisia kuin
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juutalaisia asettumaan keskuuteensa. Myöhemmillä
vuosisadoilla alueella käyneet näkivät kashmirilaisten
ja juutalaisten ulkonäössä yhtäläisyyttä. Islamilaisen
Ahmadiyya -liikkeen perustaja Mirza Ghulam Ahmad
esitti, että Jeesus selvisi hengissä ristiinnaulitsemisesta
ja matkasi Kashmiriin jossa saarnasi Israelin heimoille.
Jeesus jäi sinne, meni naimisiin, sai lapsia ja kuoli 120
-vuoden iässä. Hänet haudattiin Srinagariin. Tätä
tarinaa ovat lainanneet sittemmin monet New Age
-kirjoittajat.

Muita

Eräät tutkijat pitävät eräitä Amurdarjan alueella asuvia
kansoja Israelin heimojen jälkeläisinä pataanien lisäksi.
Kun bolsevikit  tulivat valtaan  Venäjällä, he  jakoivat
eteläisen laajan alueensa osiin. Näin muodostui
pienempiä “puoli-itsenäisiä” valtioita N-liiton vallan
alle. Amurdarjan alueella näitä olivat mm. Turkmenia,
Uzbekistan,  Kazakstan ja Tadzikistan.  Tadzikistan  oli
ennen osa pohjoista Afganistania. Siellä oli kylä nimeltä
Dushme, joka Stalinin kaudella laajeni suureksi
kaupungiksi ja  tunnetaan  nyt nimellä  Dusanbe.  Kun
alue vaurastui,  monet  juutalaiset siirtyivät sinne.  He
panivat  merkille,  kuinka alueen  alkuperäinen väestö
noudatti samoja perinteitä kuin he. Tadzikit vastasivat
juutalaisten kyselyihin, että he noudattavat vanhoja
perinteitään ja ovat muinoin olleet juutalaisia.

Buharassa (kaupunki Uzbekistanissa) eläneen oppineen
Ibn Sinan (980-1037 jKr.) mukaan kaupunkilaiset olivat
juutalaisia, jotka aikanaan pakotettiin kääntymään



islamiin. Juudan heimon jälkeläiset tulivat alueelle
Baabeliin pakkosiirron jälkeen. Nimi Ibn Sina tarkoittaa
”Siinain poika”,  joka muistuttaa  ajasta,  jolloin Jumala
antoi israelilaisille lain Siinain vuorella. Eräät Buharan
alueen juutalaiset uskovat olevansa 10 heimon
jälkeläisiä, jotka sulautuivat alueelle Baabelin
pakkosiirron jälkeen myöhemmin muuttaneisiin
Juudan juutalaisiin. Mardanin maharadja suoritti
opintonsa Lontoon yliopistossa. Hän teki alueen
väestöstä tärkeän kansatieteellisen tutkimuksen.
Maharadjan mukaan Afganistanin ja Pakistanin
pataanit ja niiden lähistöllä olevat kansat ovat
juutalaisia / israelilaisia. Hänen aiheesta kirjoittamansa
kirja on kuitenkin hävinnyt. Monia arvovaltaisiakin
yrityksiä on tehty kirjan löytymiseksi, mutta
ponnistelut eivät ole tuottaneet tulosta.

Raamatun mukaan Assyrian maailmanvalta siirsi
Israelin heimoja ”Assuriin ja asetti heidät asumaan
Halahiin ja Haaborin, Goosanin joen, rannoille sekä Median
kaupunkeihin”, (2Kun.17:6).  Muinainen  Media  on alue
suunnilleen Persianlahden ja Kaspianmeren välissä, ei
kaukana nykyisen Afganistanin rajoista. Pataanien
perimätieto  sanoo  Goosanin  joen olevan  yksi  suuren
Amurdarja -joen sivujoista. Joki virtaa Maimana
nimisen, pohjoisafganistanilaisen kaupungin editse.
Amurdarja -joki laskee Aral -järveen. Haaborin
kaupungin he sanovat sijainneen nykyisen Peshawarin
kaupungin  paikalla  Pakistanissa,  lähellä  Afganistanin
rajaa. Peshawarista on linnuntietä Kabuliin vain n. 200
km. Peshawarin kaupunki on pataanien keskuspaikka
Pakistanissa.
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Juudan heimon keskuuteen jäi 10 heimon jäseniä
näiden paetessa Juudan turviin Assyrian maail-
manvallan  uhkaa  ja  maasta  karkotusta.  Kun  Juudan
vuoro tuli sortua valloittajansa edessä, maasta pois
ajettujen juutalaisten joukossa oli myös muihin
heimoihin kuuluvia. Baabeliin karkotus vei juutalaiset
ja  heidän  joukossaan  olleet  muiden  heimojen jäsenet
samalle maantieteelliselle alueelle, jonne jo aiemmin oli
pakkosiirretty suuri joukko israelilaisia Assyrian
hallitsijan toimesta. Myöhemmät kansan karkotukset
mm. roomalaisten toimesta ajoivat Israelin väestön,
joka koostui kaikista heimoista, Välimeren ympäristön
maihin ja Eurooppaan.

Yhteenvetona voitaisiin  todeta,  että  joka tapauksessa
kaikki Israelin heimot - jotka historian aikana on
yleisesti tunnettu nimellä juutalaiset – hajotettiin
historian aikana maailman eri puolille. Tähän liittyen ei
olisi suurikaan sensaatio ajatella, että pataanit ja
mahdollisesti jotkut muutkin tuon alueen paljolti
eristyksissä  eläneet kansanryhmät  -  ainakin  osittain  -
olisivat osa Israelin kaikkien heimojen jälkeläisistä. He
ovat  vuosisatojen ajan  asuneet alueella,  johon heidän
esi-isänsä saapuivat.  Kun Baabelin vankeus päättyi  ja
mahdollisuus  palata takaisin  Israeliin  ja  Jerusalemiin
koitti, kaikki eivät kuitenkaan lähteneet takaisin.  Joka
tapauksessa voimme todeta, että British-Israelismin
teoria muistinsa menettäneistä israelilaisista ja  heidän
pikainen muuttumisensa pakanakansoiksi on hyvin
vilkkaan mielikuvituksen tuotetta.



”Israelilaiset” ylittämässä merta matkalla Japaniin

Intiaanit ja läntisen pallonpuoliskon värilliset kansat on myös
”tunnistettu” israelilaisiksi - monien muiden ohella
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PALESTIINALAISET JUUTALAISET

Israelilainen DNA tutkija Eran Elhaik on tutkinut
juutalaista DNA:ta yli 20 vuoden ajan. Hänen
tutkimustensa mukaan useimpien nykyisten
juutalaisten perimä tulee Kaukasukselta ja Itä-
Euroopasta useammin kuin Lähi-idästä.88 Elhaikin
tutkimukset kiistetään yleisesti. Samaa näkemystä
edusti juutalainen kirjailija Arthur Koestler, joka jo
vuonna 1976 julkaisi kirjan ”The Thirteenth Tribe”
(Kolmastoista heimo), jossa hän käsitteli muinaisten
kasaarien89 yhteyksiä juutalaisuuteen.

Sekä Elhaikin tutkimuksista että Koestlerin kirjasta
eräät nykyiset British-Israelismia opettavat ovat
vetäneet johtopäätöksiä oman teoriansa tueksi. British-
Israelismissa  on  käsitys,  että  mm.  muinaiset  kasaarit
olisivat itse asiassa Israelin kadonneiden heimojen
jälkeläisiä. Kasaarien kuningaskunta sijoittui Mustan
meren ja Kaspian meren välimaastoon. Mutta nykyinen
88 The Genetic Literacy Project raportoi asiasta / lähde: Forbes,

16.5.2013 http://www.forbes.com/
89 Kasaarit olivat turkinsukuista paimentolaiskansaa. Kuningaskunta

hallitsi suuria osia Ukrainasta, Etelä-Venäjästä, Kaukasiasta ja
Kazakstanista vuosina n. 700-900 jKr.



historian-  tai  genetiikan tutkimus ei  tue  tätä  väitettä.
Kaiken lisäksi Elhaikin väitteitä toistavat myös ne, jotka
haluavat todistaa nykyisten juutalaisten alkuperän
olevan muualla kuin Lähi-idässä. Näin British-
Israelismissakin mukana oleva kasaariteoria kääntyy
Israelilaisia / juutalaisia vastaan.

Marcus  Feldman on  Stanfordin  yliopiston juutalaisen
genetiikan johtava tutkija. Hän tyrmää Elhaikin
tutkimukset: ”...kaikkien huolellisten, viimeisten 15
vuoden tutkimusten mukaan ei ole epäilystä
(juutalaisten)  Lähi-idän alkuperästä.”90 Albert  Einstein
College of Medicine -laitoksen genetiikan professori
Harry Oestrerin ja Arizonan yliopiston tutkijan Michael
Hammerin91 mukaan useimmat askenaasi-, italian-,
pohjois-afrikan-, irakin-, iranin-, kurdi- ja jemenin-
juutalaiset jakavat saman perimän, jota on myös
Palestiinan, Libanonin ja Syyrian arabeilla.92

Vain pieni osa juutalaisten Y-DNA:sta on alkuisin
Lähi-idän  ulkopuolelta, kuten  Kaukasukselta  ja  esim.
kasaareilta. Kasaarien omasta historiasta tiedetään, että
heidän valtakunnassaan juutalaisuus otettiin valtaus-
konnoksi n. 700-800 luvulla jKr.93, kun hallitseva
yläluokka  suurelta  osin otti  sen uskonnokseen.  Vielä
tuohon aikaan juutalaisuus oli ”lähetysuskonto”.

90 Forbes 16.5.2013.
91 Hammer on yksi maailman johtavista Y-kromosomi tutkijoista.
92 Tutkimus julkaistu vuonna 2000.
93 Kasaarien hallitseva yläluokka harjoitti shamaaniuskontoja.

Juutalaisuus sai uskontona valta-aseman 700-800 luvun taitteessa.
Eräänä syynä nähdään kasaarien yhteys vaikutusvaltaisiin
juutalaiskauppiaisiin sekä toisaalta islamin ja kristillisyyden väliset
jännitteet joista kasaarit halusivat pysyä syrjässä.

121



Pakanoita  pyrittiin  saamaan  kääntymään  juutalaiseen
uskontoon. Niin oli myös Jeesuksen aikaan.94 Mutta
kasaarit eivät ole alkuperältään juutalaisia/israelilaisia.
Historiasta ei myöskään käy täysin yksiselitteisesti
selville, kuinka laajalle juutalaisuus levisi tavallisen
kansan pariin. Kyse oli kuitenkin aikansa massa-
kääntymisestä.

Harry Oestrerin kaksi tutkimusta on julkaistu vuonna
2012 nimellä ”Legacy: A Genetic History of the Jewish
People”. Huolimatta maantieteellisistä ja
kulttuurieroista maailman eri puolilla olevilla
nykyjuutalaisilla on silti enemmän geneettisiä yhteyksiä
keskenään, kuin yhteyksiä ympäristönsä ei-juutalaisiin.
Juutalaisten perimä voidaan jäljittää muinaisen
Levantin95 alueelle, johon myös Israel kuuluu.
Juutalaisten DNA linkittää  yhteen kolme pääryhmää:
Askenasi, sefardi ja mizrahi -juutalaiset. Askenasi-
juutalaiset tulevat Keski- ja Itä-Euroopasta, sefardi-
juutalaiset Etelä-Euroopasta (mm. Espanja) ja Pohjois-
Afrikasta sekä mizrahijuutalaiset96 Lähi-idän arabival-
tioista.

Kenellekään ei pitäisi olla yllätys, että nykyisillä pales-
tiinalaisilla on samaa perimää kuin juutalaisilla/ israeli-

94 Matt.23:15, juutalaisuus harjoitti ahkeraa käännytystyötä n. 2
vuosisadalta eKr. aina Bar Kokhban kapinan kukistumiseen vuonna
135 jKr.

95 Muinainen Välimeren itäpään nimitys.
96 Nimitystä käytetään yleensä muslimimaista tulleista juutalaisista.

Jotkut eivät tee erotusta mizrahijuutalaisten ja sefardijuutalaisten
välillä. Ennen Israelin itsenäistymistä mizrahijuutalaisetkin katsoivat
yleensä olevansa sefardijuutalaisia. Arabimaista tulleet juutalaiset
muodostavat suurimman osan Israelin juutalaisesta väestöstä, n. 50%.



laisilla97.  Jo vuosien  ajan  Israelissa  ja  Lähi-idässä  on
käyty keskustelua palestiinalaisten ja juutalaisten
yhteydestä.  Kuuluisa  arabijohtaja  emiiri  Faisal  (1883-
1933) kirjoitti Felix Frankfurterille98 koskien juutalaisten
sionistien muuttoa silloiseen Palestiinaan: ”Olemme
samaa rotua ja verta ja yhteistyömme tuo menestyksen
maalle”. Emiiri uskoi muinaiseen arabien ja juutalaisten
yhteyteen ja halusi edistää sitä omana aikanaan.

Faisalin äidin isän, kuningas Onin äidin suku periytyi
islaminuskontoon pakotetusta juutalaissuvusta. Se ei
ollut emiirille mikään hyljeksittävä asia. Juutalaista
historiaa tutkivan Tsvi Misinain mukaan jopa lähes 90%
palestiinalaisista polveutuu juutalaisista, ”ja noin
puolet heistä tietää sen”, kertoi Misinai Jerusalem Post
-lehdelle.99 Kirjassaan  ”Brother  Shall  Not Lift  Sword
Against Brother” (Veljen ei tule nostaa miekkaa veljeä
vastaan), Misinai esittää, että n. 40-50 vuoden opetus- ja
integraatio-ohjelman jälkeen palestiinalaiset olisivat osa
juutalaista yhteiskuntaa, vaikka kaikki heistä eivät
omaksuisi juutalaista uskontoa.100

Vuonna 2001 espanjalaisen yliopiston101 tutkija prof.
Antonio Arnez-Vilna löysi läheisen samanlaisuuden
juutalaisten ja  palestiinalaisten immuunijärjestelmästä.
Tutkimus osoittaa juutalaisten ja palestiinalaisten

97 Haaretz 20.10.2015, juutalaiset, palestiinalaiset ja druusit jakavat
saman perimän, jonka alkuperä on Lähi-idässä.

98 1882-1965, aikansa tunnettu juutalaissyntyinen lakimies
Yhdysvalloissa.

99 http://www.jpost.com/Magazine/Features/The-lost-Palestinian-Jews
100 Misinain henkilöstä ja ”palestiinalaiset juutalaiset” -projektista voi

lukea lisää esim https://en.wikipedia.org/wiki/Tsvi_Misinai
101 University of Complutense, Madrid.
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yhteiseen perimään. Kun artikkeli oli julkaistu, Human
Immunology Magazine -lehti myöhemmin kehotti
lukijoitaan  hävittämään  tekstin,  koska  siinä  oli  myös
tutkijan poliittisia kannanottoja.  Tutkimusta itseään ei
ole kritisoitu eikä sen arvoa kyseenalaistettu. Tel Avivin
yliopiston tutkijoiden johtopäätös vuonna 2002 oli, että
”palestiinalaiset ovat geneettisesti paljon lähempänä
askenasijuutalaisia kuin arabeja”.102 Kaikki nämä tutki-
mukset osoittavat, että askenasijuutalaisten alkuperä ei
ole kasaareissa vaan Lähi-idässä, kuten kaikkien
israelilaisten heimojen. Juutalainen ja israelilainen on jo
vuosisatoja  tarkoittanut  samaa asiaa  ja  10  heimoa on
tunnettu juutalaisina jo kauan.

Palestiinalaisten ja juutalaisten yhteisen DNA:n ei
tietenkään tulisi olla mikään yllätys. Ovathan
juutalaiset ja arabit Raamatun mukaan samasta esi-
isästä, kaldealaisesta Abrahamista (Koraanissa
Ibrahim).  Kuningas  Salomon  kuoltua  Israel jakaantui
pohjoiseen 10 heimon ja eteläiseen Juudan/Benjaminin
valtakuntaan. Kun israelilaisia joutui Assyrian
pakkosiirtolaisuuteen, monet jäivät asumaan itäisille
maille. Babylonin vallan aikaan tapahtui merkittävä
kaikkien heimojen paluumuutto, jolloin maassa ja sen
ulkopuolella asuvat tunnettiin sekä juutalaisina että
israelilaisina. Juutalaisten noustessa Rooman valtaa
vastaan suuri osa karkotettiin taas maastaan. Useat
joutuivat orjiksi Italiaan. Monella Etelä- ja Keski-Italian
alueella asuvalla onkin juutalainen perimä.

102 Kuten 12, Jerusalem Post artikkeli ”The lost Palestinian Jews”
20.8.2009, asiasta ovat kirjoittaneet myös mm. Arutz Sheva ja
Enquirer -lehti, ym.



Muinainen Israel koostui heimoista, joita yhdisti vahva
usko esi-isiin ja heidän uskontoonsa. Tällainen esi-isien
ja heidän perintönsä sekä yhteisen historian kunnioitus
ei ole yhtä vahvasti läsnä muissa uskonnoissa. Ei
myöskään kristillisyydessä eikä islamissa. Siksi on
erittäin mielivaltaista selittää, että 10 heimoa noin vain
hylkäsivät tai unohtivat muutamassa sadassa vuodessa
keitä  he ovat  hyläten esi-isänsä,  historiansa ja  vahvat
perinteensä!  Toorassa  ”verilinja”  periytyy  aina  isältä
pojalle.  Tämä esi-isien perimä ja  sen kunnioitus tulee
esille esim. juutalaisessa papistossa ”cohanim”.
Historian aikana juutalaiset ovat aina ymmärtäneet, että
Kohen, Cohen -sukunimi viittaa papilliseen perimään.
Useimmilla coheneilla onkin geneettinen yhteys n. 3000
vuoden takaiseen yhteiseen esi-isään.103 Tämäkin
todistaa kuinka tieto perimästä kulki sukupolvelta
toiselle.

Prof. Ariella Oppenheim on Heprealaisen yliopiston
Hadassan lääketieteen laitoksen genetiikan tutkija.
Hänen tutkimuksissaan n. 90% palestiinalaisista on
läheinen perimä juutalaiseen perimään.104 Myös Irakin
ja Turkin kurdit liittyvät samaan joukkoon. Oppenheim
on erityisesti tutkinut ja jäljittänyt pappissuku Cohenin
kromosomilinjaa.  ”Selvisi,  että  myös arabeissa on sen
kantajia”, sanoi hän israelilaisessa dokumenttifil-
missä.105 Esim. palestiinalaisessa Yattan kylässä, lähellä
Hebronia asuu n. 50-60 000 henkeä, joista monet nou-
dattavat muinaisia juutalaisia tapoja. Kodeissa on piilo-

103 Forbes 16.5.2013.
104 www.belief.net.com Jews, Palestinians have close genetic ties, say

researchers 09.2011
105 Dokumentti esitettiin Israelin TV:ssa vuonna 2009.
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tettuna juutalaisia raamatunlausekoteloita ovenpieliin
(mezuzah) ja otsalle/käsivarteen kiinnitettäviä (tefillin).
Noin puolet asukkaista tiedetään kuuluvan Mahamra106

-klaaniin, joka on juutalaista alkuperää.

Jotkut vanhat asukkaat sytyttävät vielä sapattikynttilät.
Dokumenttifilmin tekijä Nissim Mossek haastatteli mm.
rabbi Dov Steinia107 jonka mukaan, ”on selvää, että
merkittävä osa Israelin arabeista ovat itse asiassa
vuosisatojen aikana islamiin pakolla kääntyneiden
juutalaisten jälkeläisiä.” Mossekin dokumentissa mm.
ollaan palestiinalaisessa kodissa, jossa piilotellaan
raamatunlausekoteloita. Ohjelmassa haastateltu pales-
tiinalainen nainen toteaa: ”Näin minä rukoilen ja
jokainen  pitää  sen  salaisena.”  ”Tuleeko pieni poikasi
tietämään, että hän on juutalainen?”, kysyy haastattelija
ja nainen vastaa: ”Lopulta hän tulee sen tietämään.”

Monet palestiinalaiset noudattavat juutalaisia tapoja,
kuten suru/valitusrituaalit,  sapatti-  ja  muistokynttilät
kuolleille, arabitavoista poikkeava poikalasten
ympärileikkaus 8 päivänä, ym. Useissa palestiina-
laisperheissä on jopa hanukka -kynttelikkö, jota
käytetään juutalaisen hanukka -juhlan aikoihin. Tietoa
kerätessään Misinai kuuli kertomuksia, jotka
hämmästyttivät. Eräs  vanha  muslimiperinne oli,  että
kun muslimimies otti vaimokseen juutalaista synty-
perää olevan naisen, naisen rinnat leikattiin pois. Tämä
tehtiin siksi, että syntyvät lapset eivät voisi imeä
(juutalaisen) äidin maitoa. Sillä taattiin, että lapsissa ei

106 Nimi tarkoittaa ”viinintekijä”, islam kieltää viinin valmistuksen.
107 Rabbi Stein on ortodoksijuutalaisen ryhmän perustaman ”uuden

Sanhedrinin” sihteeri.



ole eikä heihin tule juutalaisuutta.

Palestiinalaiset ovat käyttäneet raamatunlausekoteloita
päänsäryn parantamisessa. Kotelo kiinnitetään tiukasti
särkyä potevan otsalle ja kun nyörit avataan ja päähän
tullut paine helpottaa myös päänsärky tuntuu
helpottavan – ainakin hetkeksi.  ”Muutamia henkilöitä
lukuun ottamatta koteloiden oikea merkitys unohtui”,
selittää Misinai. Beduiineilla ja palestiinalaisilla on
myös  juutalaisten  kanssa  yhteneviä  muinaisia  ruoka-
säädöksiä mm. pääsiäistä koskien, toisin kuin yleensä
arabeilla.

Yleisen käsityksen mukaan palestiinalaiset ovat
kokoelma eri puolilta arabimaailmaa työn perässä
tulleita  muslimiarabeja.  Misinain  mukaan  suurin  osa
polveutuu niistä juutalaisista perheistä,  jotka säilyivät
maassa roomalaisten karkotuksien jälkeen ja joita
muutti maahan takaisin. Suuri osa näistä kääntyi
islaminuskoisiksi pelosta ja pakosta. Tätä teoriaansa
Misinai on esitellyt myös palestiinalaisille.

Äkkiä ajatellen tällaista esittävää voidaan pitää
jonkinlaisena erikoisena persoonana. Misinai ei
kuitenkaan ole mikään ”outo lintu”. Hän on ns.
”korkean teknologian” tunnettu kehittäjä, joka jo 1980
-luvulla teki uraauurtavaa työtä tietokoneohjelmoinnin
parissa. Hänet palkittiin vuonna 1992 arvostetulla
Rothschild -palkinnolla. Eläkkeelle jäätyään Misinai
keskittyi Israelin historian tutkimiseen kooten mm.
suuren määrän suullista  perimätietoa  maan arabeilta,
beduiineilta ja juutalaisilta. ”Kaikkialla maassa on
suuria klaaneja, Hebronin vuorilla, Samariassa ja
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Negevin beduiineilla, jotka tuntevat sukunsa ja joilla on
jopa  vanhat  muistiin  merkityt sukupuut.  Monilla  on
juutalaisia tapoja ja heidän naapurinsa saattavat kutsua
heitä 'juutalaisiksi' vaikka teknisesti he ovat muslimeja
siinä kuin muutkin muslimit.”

Vaikka asiasta ei ole yleensä paljon puhuttu,
suomalaistenkaan Israel -ystävien parissa, Misinai ei ole
yksin teoriansa kanssa. Israelin ensimmäinen
presidentti  Yitzhak  Ben-Zvi  ja  suomalaisillekin  hyvin
tuttu  David  Ben-Gurion kirjoittivat  aiheesta  kirjoja  ja
artikkeleita. Viime mainittu uskoi asiaan hyvinkin
lujasti. Vuonna 1956 hän nimitti Moshe Dayanin ja
Haim Levkovin johtamaan ryhmää, joka sopeuttaisi
nämä ”juutalaiset muslimit” takaisin juutalaisyh-
teisöön. Työ aloitettiin beduiineista, jotka olivatkin
halukkaita mutta heitä opettavien joukko jätti toimensa,
kun heidän olisi tullut elää beduiinien kanssa
erämaaelämää.108

Lopulta  Dayan esitti  Ben-Gurionille,  että  jatkuessaan
työ saisi aikaan vastustusta islamilaisessa maailmassa ja
siitä koituisi lisävaikeuksia maalle. Sekä Ben-Zvin että
Ben-Gurionin mukaan eräät juutalaiset rakastivat
maataan niin paljon, että karkotuksen sijaan valitsivat
(ainakin  näennäisen) kääntymisen  toiseen  uskontoon.
Kalifi  el-Hakim  antoi  vuonna  1012  määräyksen,  että
Israelin alueella asuvien tuli joko lähteä maasta tai
kääntyä islamin uskontoon. Arvioiden mukaan jopa

108 Erityisesti 3000-4000 hengen Sawarka -beduiiniheimo Siinailla ja
Negevissä pitää itseään juutalaisina, joiden oli pakko kääntyä islamiin.
Heillä on monia jäänteitä juutalaisista tavoista ja muistoja vanhempien
ihmisten perinteistä.



90% juutalaisista valitsi kääntymisen.

”Monet näistä suvuista tietävät juutalaisen alkuperänsä
ja he avioituvat vain keskenään. Juutalaisen lain
näkökulmasta eräät asiat synnyttävät kysymyksiä,
mutta  kun olen  tiedustellut  asiaa  eräiltä  rabbeilta,  he
sanovat  niiden  olevan  ratkaistavissa...  palestiinalaisia
on kääntynyt (juutalaisuuteen) ja tunnen monia,  jotka
noudattavat juutalaisia  tapoja  sanoen,  että  heidän  ei
tarvitse kääntyä, koska he ovat aina olleet juutalaisia.”
Misinain mukaan todistusaineisto palestiinalaisten
juutalaisuudesta on kattava. Eräs arabi kertoi, että
hänen isänsä paljasti  hänelle kuolinvuoteellaan suvun
juutalaisen taustan.109 Erään toisen arabiperheen
seinällä riippuu kabbalistirabbi Abuchatzeiran kuva.
Sukupolvesta toiseen siirtynyt tieto kertoo, että suku on
rabbin jälkeläisiä. Arabimies piti käsivarressaan
raamatunlausekoteloa  sanoen,  ”Isäni  tapa oli  käyttää
tätä ja  hän  opetti meille sen käytön  aina,  kun  joku
sairaus tai vaiva ilmeni.”

Muhammed Amsalem asuu arabikylässä Hebronin
eteläpuolella. Hän on espanjanjuutalaisten esi-isien
jälkeläinen. Hänen  mukaansa  kaikki  kylässä  tietävät,
että hänen klaaninsa polveutuu juutalaisista.
”Kylämme vanhimmat kertoivat meille, että esi-isämme
saapuivat maahan espanjalaisen inkvisition aikaan
Marokon kautta. He asettuivat Ramleen. Sitten
mamelukit pakottivat heidät kääntymään islamiin ja he
muuttivat Hebronin alueelle.” Amsalemin mukaan he
päättivät paljastaa  juutalaisen taustansa  vuoden  1967
109 Israel National News, Arabs of Jewish Descent in Israel, 9.8.2009,

http://www.israelnationalnews.com
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sodan jälkeen jolloin juutalaiset asettuivat jälleen
Hebroniin. ”Mutta juutalaiset katsoivat ettei meillä
ollut tietoa heidän uskonnostaan ja kieltäytyivät
hyväksymästä meitä...  jos juutalainen  yhteisö  tänään
olisi halukas ottamaan meidät vastaan me liittyisimme
heihin suurella innolla.” Etelä-Hebronin kukkuloilla
asuvista arabeista monilla on sama tieto
menneisyydestään kuin Amsalemilla. Yhteen aikaan
siitä  puhuttiin  avoimemmin  mutta nyt  asia  pyritään
salaamaan. Eräs alueen muslimi esitteli hopeista
hanukka kynttelikköä, joka oli periytynyt suvussa
sukupolvien ajan. Ääri-islamilaiset ottivat hänet kiinni
ja  kiduttivat  häntä  riiputtaen  jaloista kuuden viikon
ajan. Kidutus jätti jälkeensä pysyviä vammoja.

Monien palestiinalaisten kylien nimet eivät ole arabiaa,
kuten Kafr Yasif,  Kafr Kana, Kafr Yatta, Kafr Manda,
jne. Ben-Zvi mainitsee kirjassaan ”The Peoples of Our
Land”(Maamme ihmiset, 1932), että Jordanin
länsipuolen arabikylistä ja -paikoista 277:lla (lähes 2/3
kaikista) on hyvin samankaltainen tai sama nimi, kuin
toisen temppelin aikaisilla samoilla paikoilla olleilla
juutalaisasutuksilla. Ben-Zvin mukaan se on todiste,
että ko. kylien asukkaat olivat pakkosiirroista maahan
jääneitä juutalaisia. ”Jos juutalaisiin asutuksiin olisi
siirtynyt kokonaan eri väestö, he eivät olisi säilyttäneet
heprealaisia nimiä (näin juuri tapahtui useimmissa
tapauksissa kun väestö muuttui toiseksi,  esim. Jordan
-joen itäpuolella). Mutta niin ei käynyt Israelin
läntisessä osassa jossa vanha heprealainen nimistö
säilyi ja se todistaa (juutalais)asutusten jatkuvuuden.”

Monilla palestiinalaisilla suvuilla on heprealaiset nimet.



Sen huomasi jo vuonna 1860 tutkimusmatkailija eversti
Condor, joka pani merkille, että maan arabeilla oli
raamatullisia,  heprealaisia  nimiä,  joita  ei  ole  johdettu
arabiasta. Näitä sukuja, klaaneja ovat esim. Abu
Khatsiras (kalastajasuku Gazassa), Elbaz, Abulafia
(leipurisuku Jaffassa, polveutuu 13-vuosisadan
espanjanjuutalaisesta rabbi Abraham Abulafiasta),
Dawouda of Hebron (Hebronin Daavid -suku), ym.
Lisäksi Jordaniassa asuu n. 4000 aikanaan islamiin
pakolla käännytettyä Cohen -nimistä arabia. Palestiinan
arabimurre käsittää monia ilmaisuja joita ei ole
perusarabian kielessä. Sen sanotaan olevan tulosta
heprean ja aramean sekoittumisesta arabian kieleen.

Israel  Belkind  johti  juutalaisten  Bilu  -muuttoliikettä110

1800 -luvun lopulla. Hän myös tutki sen aikaisen
Palestiinan väestön alkuperää. Hänelle oli selvinnyt,
että maassa arabeina tunnetut puhuivat arameaa vielä
ristiretkeläisajalla.111 Kuten tiedetään aramea oli
juutalaisen kansan käyttökieli jo Jeesuksen aikaan.
Belkindin ja monien muiden johtopäätös on ollut, että
nämä ”arabit” olivat juutalaista alkuperää. Vuonna
1974 uuden Ofran asutuksen juutalaiset hämmästyivät
havaitessaan, että lähistöllä sijaitsevassa muinaisen
Ofran112 sijaintipaikassa sen asukkaat, kristityt ”arabit”
puhuivat arameaa.

110 Bilu -liikkeen päämäärä oli muodostaa Israelin alueelle maatalous-
yhteisöjä. Venäjän juutalaisvainot 1881-84 saivat aikaan juutalaisten
massamuuton pois maasta. Vuonna 1882 ensimmäinen Bilu -ryhmä
saapui Turkin ottomaanien hallitsemaan Palestiinaan.

111 1. ristiretki Pyhälle maalle alkoi 1096 jKr. ja vuonna 1291 egyptiläiset
muslimisotilaat valloittivat viimeiset ristiretkiläisten tukikohdat.

112 Ofra mainitaan Raamatussa, havaintoaikaan se tunnettiin nimellä
Tybiba.
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Kawazbe on  Gush  Etzionin  alueen  juutalaisasutusten
lähellä  oleva  arabikylä.  Asukkaidenkin  mukaan  nimi
tulee  sanasta  Kuzeiba, joka  puolestaan  oli  kuuluisan
juutalaiskapinoitsija Bar Kokhban alkuperäinen nimi.
Kylän naapurissa asuva juutalainen Miro Cohen kertoi:
”Ihmiset ovat Bar-Kokhban jälkeläisiä”. Cohenin
seurassa olleilla kylän arabeilla oli esittää monien
sukupolvien taakse ulottuvaa muistitietoa. Erään
kylänvanhimman mukaan hänen isoisänsä oli islamiin
kääntynyt juutalainen. Jotkut kyläläiset olisivat valmiita
kääntymään juutalaisiksi, koska ”olemme jo
juutalaisia”.  Mutta  kylässä  on  ollut  myös  niitä,  jotka
ovat syyllistyneet iskuihin Israelia vastaan.
Samarialaisessa Kfar Anzahin ja muissa kylissä on
monia juutalaisiksi itsensä tuntevia sukuja. Rabbi
Steinin mukaan,  ”Tiedämme, että  n. 200 vuotta sitten
Sakhnin  Galileassa oli  juutalainen  kaupunki  jossa oli
myös synagoga. Turkkilaiset valloittajat painostivat
heidät kääntymään islamiin mutta ihmiset siellä
tietävät yhä juutalaisen alkuperänsä.”

Jos kerran palestiinalaiset suvut ovat suurelta osin
juutalaisia/israelilaisia sukuja, miksi monet heistä
kannattavat Israelin valtion tuhoa arabien tapaan?
Ainakin osittain, koska he ovat eläneet arabikult-
tuurissa  satojen  vuosien ajan  ja  samaistuneet paljolti
siihen, vaikka ovatkin säilyttäneet muinaisia juutalaisia
tapoja. Nekin, jotka tiedostavat juutalaiset juurensa
ovat pitäneet ne salassa peläten johtajiaan, jotka
lietsovat juutalaisvihaa. Juutalaiset juuret on unohdettu
sitä mukaa kuin arabimaailma on vahvistunut.

Silti  kaikki  palestiinalaiset eivät  ole Israelia  vastaan.



Ensimmäisen Libanonin sodan aikana 1982
palestiinalaisen Bidyan113 asutuksen johtajat
tarjoutuivat liittymään Israelin armeijaan taistelussa
PLO:ta vastaan. Bidyan asukkaista monilla suvuilla on
tiedossa heidän juutalainen taustansa. Misinain
mukaan palestiinalaisten alkuperä juontuu kahdesta
pääryhmästä. Ensimmäinen ryhmä on juutalaisia, jotka
elivät Juudean/Samarian vuoristossa säilyttäen
juutalaisen identiteetin satojen vuosien ajan kunnes
heidät  pakotettiin  kääntymään islamiin  tai lähtemään
maasta. Toinen ryhmä koostuu muinaisista Eedomin ja
Moabin kansoista, joiden joukossa tapahtui ainakin
kaksi massakääntymistä juutalaisuuteen. Misinain
mukaan näistä on muodostunut nykyisten
palestiinalaisten pääosa, varsinaisia arabeja heistä olisi
vain vähän. Sen lisäksi palestiinalaisten taustasta löytyy
pieniä osia samarialaisten, muinaisen Rooman armeijan
sotilaiden ja muinaisten kanaanilaisten sekä filistea-
laisten jälkeläisiä.

Misinain  mielestä  palestiinalainen  valtio  ei ole oikea
ratkaisu Israelin ja palestiinalaisten ”veljien” ongelmiin.
Sen sijaan  palestiinalaisille tulisi  tarjota  mahdollisuus
tutustua ja palata juurilleen sekä yhdistää heidät
nykyiseen Israeliin.  Ymmärrämme,  että  ajatus tuntuu
mahdottomalta ja islamilainen maailma tekisi
kaikkensa sen  estämiseksi.  Misinai  on silti  toiveikas:
”Vaikka useimmat palestiinalaiset pitävät itseään
muslimeina, se ei ole ratkaisevaa koska useimmat
heistä  eivät  itse asiassa  ole uskonnollisia  muslimeja...
Esimerkiksi Bidyassa on ollut pitkään vain yksi
moskeija 25 000 asukasta varten.” Ben-Zvi kirjoitti
113 Samarian alueella.
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omasta huomiostaan: ”Kun palestiinalainen vannoo
profeetta Muhammedin nimeen, valaa ei oteta
vakavasti. Mutta jos hän menee kylässä pyhän henkilön
haudalle... ja vannoo hänen valaansa voidaan luottaa.”
Palestiinalaiset ovat muinaisuudesta asti kunnioittaneet
juutalaisia esi-isiä, profeettoja ja heidän hautojaan.
”Useimmat palestiinalaiset ovat lojaaleja ennen muuta
perheelleen, sitten suvulle, sen jälkeen vallanpitäjille ja
vasta viimeiseksi uskonnolle ja kansalle”, selittää
Misinai. ”On aika korjata vihollistemme, roomalaisten
aikaansaama vahinko historiassa ja yhdistää kansamme
(palestiinalaiset ja juutalaiset/israelilaiset).”

Arutz Shevan ja INN TV:n artikkelit palestiinalaisten arabien
juutalaisuudesta



DNA LYHYESTI

Nykyaikana yhtäläisyyksiä Israeliin haetaan myös
DNA -tutkimuksen avulla. Siinä on kaksi linjaa: isälinja ja
äitilinja.  Tutkimus ei todista suomalaisilla olevan kovin-
kaan paljon yhteistä nykyjuutalaisten kanssa. Jos
olisimme  israelilaisia,  kuten  British-Israelismin  mukaan
juutalaisetkin toki ovat, niin DNA:ssakin olisi selvä
yhtäläisyys  juutalaisina  tunnettuun kansaan.  Suomessa,
kuten useissa maissa, on toki niitä yksilöitä, joilla on
juutalais/israelilaista perimää. Onhan jo tuhansien
vuosien ajan juutalaisia/israelilaisia elänyt kaikkien
kansojen seassa, osa heistä kristinuskoon kääntyneitä.
Tutkimuksen mukaan esim. Y-DNA (miespuolinen DNA)
osoittaa, että valtaosa, n. 60%, suomalaisista kuuluu
aasialaiseen väestöön (Venäjän kautta) ja n. 30% ns.
iberialaiseen väestöön (Euroopasta, väestöä on erityisesti
Hollannissa, Saksassa ja Skandinavian maissa). Tällä
DNA:lla ei ole yhtäläisyyttä israelilaisen/juutalaisen
DNA:n kanssa. Sama  pätee  muihinkin  kansallisuuksiin,
joissa  osa  kristityistä  uskoo  kuuluvansa  raamatulliseen
Israeliin.  Maailmassa juutalaisina tunnettu  väestö  on Y-
DNA:nsa puolesta hyvin samankaltaista joukkoa. Vanhat
teoriat kuten, että askenasijuutalaiset olisivat pääosin
kasaarien jälkeläisiä, eivät päde.

135



DNA -tutkijoiden karttoja: Ylhäällä juutalainen DNA (mustat
pisteet) eroaa selvästi eurooppalaisista. Alakuvassa juutalaiset ja
arabit jakavat samaa perimää



YHTEYS KORVAUS- MENESTYS- ja
VALTATEOLOGIOIHIN

Opetus 10 kadonneesta heimosta kuuluu myös ns.
korvausteologian piiriin. Israelille kuuluvat siunaukset
annetaan länsimaille, erityisesti Iso-Britannialle ja
USA:lle. Harvemmin mainitaan, että edes osa
Raamatun esittämistä rangaistuksista Israelille koskisi
näitä  maita.  Kuvaavaa on brittiläisen 1800 -luvulla  ja
1900 -luvun alussa eläneen amiraali Fisherin sanomaksi
kerrottu: ”Syy miksi voitamme, huolimatta
uskomattomista virheistämme, on se, että olemme
Israelin 10 kadonnutta heimoa.” Toki eräät idean
opettajat varoittavat nykyisin esim. Amerikkaa sen
osalle tulevasta ”Jaakobin ahdistuksesta”, jos se ei
ymmärrä asemaansa israelilaisena kansakuntana ja
heimona sekä käänny pahuudestaan. Kiroukset
kuitenkin yleensä jätetään Juudan heimolle, joka
näkemyksen mukaan on maailmassa juutalaisina
tunnettu kansa.

Myyttiä Israelin 10 kadonneesta heimosta ylläpitävä
British(Anglo)-Israelism -oppi on osittain ns. korvaus-
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teologiaa (kristillinen seurakunta ja/tai kristityt
länsimaat ja kansat  ovat  raamatullinen Israel).  Ajatus
on väärä siinäkin mielessä, että Raamattu ei tunne
”kristittyjä kansoja”. Uskonpuhdistuksen ajatukset ovat
vaikuttaneet ja olleet suureksi siunaukseksi länsimaille
mutta niiden kansat eivät koskaan ole olleet kokonaan
kristittyjä raamatullisessa mielessä. Kansojen seassa
vain  on  niitä,  jotka  ovat  ottaneet  vastaan  Raamatun
ilmoituksen itsestään syntisinä, jotka tarvitsevat
Jumalan ihmiselle valmistaman sovituksen ja
pelastuksen Kristuksessa.

Opetukseen liittyy myös väärää menestysteologiaa ja
valtateologiaa. Erityisesti Iso-Britannian menestyminen
ja voiman käyttö 1800 -luvun maailmanpolitiikassa ja
sen jälkeinen Amerikan nousu maailmanvallaksi,
katsotaan sen piirissä raamatullisiksi todisteiksi
Israelille luvattujen siunausten ja profetioiden
toteutumisesta. Opin raamatulliset perustelut ovat
usein mielivaltaisia ja toisinaan jopa mielettömiä. Siitä
huolimatta  monet  1800-luvulla  esitetyt  perusteet  ovat
edelleen voimissaan liikkeen nykyisten johtajien ja
kannattajien joukossa.



YHTEYDET MUIHIN KULTTEIHIN

British-Israelismi on yksi osa länsimaisessa
uskontokulttuurissa laajalle levinnyttä ”valtakunta”
-käsitystä, jonka mukaan maailmaan saadaan rauha ja
hyvinvointi ihmisten toimin. Muita samaa käsitystä
edustavia suuntia ovat mm. vapaamuurariliike,
mormonismi ja karismaattinen (Kingdom Now,
Dominion) -liike.

Vapaamuurarit

Vapaamuurarien oppi rakentuu maailman yksijuma-
laisten uskontojen (synkretismi) ja salatieteiden sekä
muinaisten mysteeriuskontojen käsityksistä. Opissa
korostetaan ihmisen omaa kykyä tulla  paremmaksi  ja
elää jumalalleen mieliksi (pelagiolaisuus). Kristuksen
sovitustyöllä  ei ole  merkitystä.  Vapaamuurarien opin
mukaan sen jäsenillä on täydellisempi,  pelastava tieto
Jumalasta ja kuinka Häntä tulee palvella
(gnostilaisuus). Luterilainen pastori Martin L. Wagner
kirjoittaa kirjassaan Freemasonry an Interpretation
(Vapaamuurarius selitettynä, 1912): ”Ritarikuntien
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'Kristus' ei ole Uuden testamentin eikä perinteisen
kristinuskon Kristus; persoona; Jumalan ja Ihmisen
Poika; jumaluuden salaisuus; ilmoitettu lihassa; lihaksi
tullut Sana... Ritarikuntien Jumalan Poika on vanha
gnostilainen  näkemys.  Näkemys  on  säilynyt  monissa
kulteissa, jotka pohjaavat käsityksensä itämaisiin ja
platonistisiin114 filosofioihin enemmän kuin Jumalan
Sanaan.”

Spencer  Compton,  arvonimeltään lordi  Northampton
on brittiaatelinen, kuudesti avioitunut, huomattava
vapaamuurari115 ja British-Israelismin kannattaja.
Hänen mukaansa juutalainen salaoppi kabbala kuuluu
keskeisesti englantilaiseen henkisyyteen: ”Mielestäni
kabbala -perinne on  hyvin  vahva  Englannissa,  koska
ajattelen yhden kadonneista heimoista tulleen
Englantiin. Ja mielestäni heidät voidaan tunnistaa
hyvin  selvästi  vanhoissa  englantilaisperheissä.  Aivan
varmasti. Tiedän heidän saapuneen Irlantiin, sitten
Pohjois-Walesiin ja lopulta Englantiin. Ja heistä
muodostuivat eräät meidän vanhimmat sukumme.”

Eräitä brittiaatelisia onkin ollut jo varhain sekä British-
Israelismin että vapaamuurariliikkeen sisällä.
Yhdysvaltalaisen vapaamuurarijärjestön julkaisussa
New  Age  vuodelta  1950,  C.  William Smith  kirjoittaa
koskien British-Israelismia (Anglo-Israelismia): ”Kun
katsomme taaksepäin historiassa, näemme helposti, että
Kaikkivaltiaan käsi on valinnut pohjoiset kansakunnat

114 Kuuluisa kr. filosofi Platon 427-347 eKr.
115 Toiminut mm. vaikutusvaltaisen United Grand Logde of England

vapaamuurarijärjestön suurmestarina. Sillä on yli 200 000 jäsentä ja
6800 loosia.



uuden maailmanjärjestyksen avaajiksi. Tilastot osoit-
tavat selvästi, että 95% (Amerikan) maahanmuuttajista
olivat pohjoisia anglosaksi -kansoja.116”

British-Israelismissa tunnetaan hyvin kanadalainen
geologi, opettaja ja liikemies Edward Odlum (1850-
1935). Odlum uskoi British-Israelismiin ja edisti sen
leviämistä luennoimalla ja kirjoittamalla asiasta.
Odlumin  kirja "God's  Covenant Man:  British Israel”
(Jumalan liiton mies: brittiläinen Israel, 1916), on myös
yksi British-Israelismin perusteoksia. Kirjassa esitetään
liikkeen perusteemoja Iso-Britannian maailmanvallasta
todisteeksi, että se on Israelin kadonneita heimoja
edustava johtava kansakunta.

Odlumin Iso-Britannia keskeisyys menee niin pitkälle,
että hän sanoo: ”...maailma tulee olemaan yksi Iso-
Britannia... meidän tulee hallita kaikkia kansoja”.
Edelleen: ”Kun yksi kuningaskunta täyttää koko
maanpiirin, siellä ei ole sijaa millekään toiselle
kuningaskunnalle. Näin tapahtuu tulevaisuudessa.
Kaikkien valtakuntien tulee palvella Israel-Britanniaa...
Joosef tulee hallitsemaan koko maailmaa brittiläisen
maailmanvallan muodossa.” Britannian vastustajat
kirotaan:  ”Ne,  jotka ovat  kironneet  Britannian,  heidät
kirotaan kunnes  he  tunnustavat ja  rukoilevat anteek-
siantoa.”

Kirjoittaja uskoo myös, että Englannin kuningashuone
on Daavidin valtaistuimen perijä, ”...Daavidin

116 Helen Peters, Masonry and British Israelism - The Supreme Council
33rd Degree A. & A. Scottish Rite of Freemasonry, S.J.U.S.A, "God's
Plan In America", C. William Smith, New Orleans, Louisiana.
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jälkeläinen istuu Englannin valtaistuimella... kirjoituk-
set ovat hyvin tarkkoja tässä asiassa. Missä on Israelin
huone siellä  on Daavidin hallitus.” Odlumin mukaan
britit polveutuvat sakseista, Iisakin pojista. Nimi British
on muodostunut kahdesta heprean sanasta brit ja  ish
(liitto ja mies). Kuten British-Israelismissa yleensä, niin
Odlumkin vertaa maallista valtaa Kristukseen:
”Britannia on ollut ja on edelleen... valkeus kansoille...
Jeesuksen päivinä maailma vihasi häntä, koska hän oli
valkeus.”

Odlum kuului  myös Orange Order  -järjestöön.  Se  on
vuonna 1795 Irlannissa perustettu protestanttinen
vapaamuurari- ja alunperin vain miehille tarkoitettu
järjestö, jolla on looseja Englannissa, Skotlannissa,
Kanadassa ja  USA:ssa.  Järjestö  on  pyramidimallinen,
pääloosina ”Grand Orange Lodge of Ireland”. Järjestön
historiaa värittää sen jyrkkä katolilaisvastaisuus. Se oli
myös Pohjois-Irlannin katolilaisten ja protestanttien
yhteenottojen aikaan esillä. Kuten kaikkialla ihmis-
järjestöissä myös Orange Order on kokenut hajaan-
nusta. Myöhemmin myös naiset ovat saaneet omat
loosinsa.  British-Israelismi  on  järjestössä  hyvin  edus-
tettuna. Jäsenmäärä nousee vähintään kymmeniin-
tuhansiin. Irlannissa oli vuonna 2012 34 000 jäsentä.

Odlum kertoo:117 ”Jo vuosia ennen liittymistäni Orange
Order -järjestöön uskoin vakaasti British-Israelismiin...
Kun etenin asteissa (vapaamuurariuden eri asteet)
vahvistui uskoni, että olin ja olen israelilainen...
hyväksyin vastaansanomattoman johtopäätöksen, että
olen Abrahamin ja muiden patriarkkojen suora
117 E Odlum, The Orange Order in Relation to Anglo-Israel, artikkeli.



jälkeläinen... käytännössä jokainen älykäs järjestön
jäsen brittiläisessä imperiumissa uskoo Anglo-
Israelismiin...  eikö tämä vakaumus ole mitä tärkein?...
jäsenellä on oikeastaan vain kaksi suurta asiaa
huomioitavanaan joihin hän sitoutuu. Toinen on lupaus
puolustaa protestanttista uskoa ja toinen tunnustaa
olevansa israelilainen Joosefin118 huoneesta. Ensim-
mäisen mukaan hän sitoutuu elämällään tukemaan Iso-
Britannian (protestanttista) valtaistuinta... Olisi hyvää ja
suuriarvoista järjestölle, protestantismille, Anglo-
Israelismille ja brittiläiselle kuningashuoneelle, jos
kymmenet tuhannet British-Israelilaiset löytäisivät
selvän ja tehokkaan tavan liittyä Orange Order
-järjestöön...  Kanadassa  Anglo-Israelismi  saa  suurim-
man tukensa Orange Order'ilta.”

Jokainen Orange Orderiin liittyvä käy läpi seremonian,
jossa kysytään ja vastataan mm.:
-Kuka sinä olet?
-(Olen) Yksi valituista!
-Mistä huoneesta?
-(Olen) Israelin huoneesta!
-Mistä heimosta?
-Leevin heimosta! (tarkoittaa, että jäsen kuuluu pappien
sukuun).

Orange  Orderin mukaan  järjestön  jäsenyyden kautta
henkilö on myös ”israelilainen”. Tämä tekee henkilöstä
jumallisesti ”valitun”. Tämä on uskonnollista haihatte-
lua. Valittu -ajatus on vahvana British-Israelismissa,
jonka  Orange  Order  on  ottanut erääksi  pääopikseen.
118 Joosefin huone tarkoittaa Joosefin poikien jälkeläisiä: Efraim (Iso-

Britannia) ja Manasse (Yhdysvallat).
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Raamatussa  valittu  ja valinta  liittyy  Jumalan armosta
tapahtuvaan toimeen pelastaa ihminen. Pelastuksen
tuoja  ja  Jumalan armon välittäjä  on Kristus  ja  Hänen
koko maailmaa koskeva sovitustyönsä.  Jumalan armo
on avoin jokaiselle ja jokainen armon vastaanottaja on
Kristuksessa valittu iankaikkiseen elämään Jumalan
yhteydessä. Raamatullinen valinta ei tarkoita, että
jonkun kansan, ei edes Israelin kansan, jäsenyys
itsessään olisi lopulta jokin etu. Kaikkien kansojen
kaikki ihmiset ovat Jumalan edessä samassa asemassa:
itsessään kelvottomia ja  syntisiä.  Vain Kristuksessa  ja
Hänen ansiostaan meidät todetaan kelvollisiksi ja
sovitetuiksi Jumalan edessä.

Irlannin baptistikirkot antoivat julkilausuman119

koskien Orange Orderia ja muita samanlaisia järjestöjä.
”Herraan Jeesukseen uskovien, Jumalan kansan
veljesyhteys on sidottu veljeyteen toisia uskovia
kohtaan.  Veljeys,  josta  iloitsemme on veljeyttä  niiden
kanssa, joilla on yhteys Isän ja Hänen Poikansa
Jeesuksen Kristuksen kanssa (1.Joh.1:3)... Kysymys, joka
meidän pitää esittää on: Onko oikein, että Jumalan lapsi
sitoo itsensä uskonnolliseen yhteisöön antaen lupauksia
ja vannomisia niille, jotka eivät kuulu Jumalan kansaan
ja jotka monessa tapauksessa ovat jumalattomia?
Vastaus on itsestään selvä.”

Orange Order -järjestön jäsenyydestä edetään Royal
Arch Purpleman jäsenyyteen ja edelleen The Royal
Black  Institution 8 asteen  Gold  Star&Garter  asteelle.
Jäseneltä kysytään ja hän vastaa:
119 “The Loyal Orders” - A Biblical Examination

http://www.baptistsinireland.org/documents/79/oordera4.pdf



-Miksi kannat tunnusta?
-Mitä tunnusta?
-Tätä kultaista tähteä?
-Koska olen pappi!
-Minkä järjestyksen mukaan?
-Melkisedekin järjestyksen mukaan!
-Ja mistä heimosta?
-Leevin heimosta! … koska olen korkeasta papillisesta
säädystä!
Pappeus,  Leevin heimo,  Israelin  kansalaisuus,  kaikki
nämä liitetään seremonioihin, joilla samalla vahvis-
tetaan British-Israelismia. Raamatun mukaan vain
Jeesus on pappi ”Melkisedekin järjestyksen mukaan”.120

Nyt harhaan joutuneet salaseurojen jäsenet katsovat
kuuluvansa samaan säätyyn israelilaisina yhdessä
Kristuksen kanssa!

Vapaamuurari -temppeliherroilla121 on balladi, jossa
korostetaan, että ”...me olemme tosisyntyisiä Leevin
poikia... olemme Daavidin juuri ja oksa, kirkas ja
loistokas aamutähti...”.  Nämä samat  teemat  toistuvat
useissa salaseuroihin liittyvissä yhteyksissä. National
Library of Scotland kommentoi balladia sanoen:
”...Leevin pojat, kuten balladi yleisesti tunnetaan,
linkittyy varhaisempaan... Mo Ghile Mear (balladiin). ..
laulu on alunperin vapaamuurareilta, Orange loosin
kautta... se voidaan löytää muidenkin perinteisten
(loosien)  laulukirjoista...”.  Näin  looseissa  paitsi  pide-
tään  yllä maagista  israelilaisuutta,  myös vakuutetaan
lähes Vapahtajan kaltaisuutta ja annetaan itselle Hänel-
le kuuluvia kunnianimiä. Em. kyselyn jatkuessa vastaa-
120 Hepr.7:14-17.
121 The Knights Templar of Malta, Maltan temppeliritarit, balladi.
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ja ilmoittaa osallisuutensa myös Juudan heimoon,
koska ”siitä nousee leijona, joka hallitsee”. Juudan
leijona on vertauskuva Jeesuksesta, ei salaseurojen
jäsenistä.

Sir Knight A.S.Brooks on ollut brittiläisen Amerikan ja
Ontarion  Royal  Black  Knights  of  the  Camp  of  Israel
(Israelin leirin kuninkaalliset mustat ritarit)122

-vapaamuurarijärjestön suurmestari. Järjestö on lähellä
Orange Orderia. Hän kirjoittaa123 mm.: ”Jumala loi
kaiken. Kun maailma – jossa ihminen vapaan tahtonsa
mukaan toimii aikaansaadakseen oman pelastuksensa –
kehittyi,  niin Jumala koki tarpeelliseksi luoda tavat ja
keinot, joiden kautta hänen pelastuksensa
ihmiskunnalle toteutuu, kuten perustamalla Valitun
rodun, Israelin kansan. Koska me olemme Israelin
huone, olemme Jumalan tahdosta määrätyt toimimaan
aktiivisesti, jotta jumalallinen suunnitelma ihmiskuntaa
varten saa täyttymyksensä.”

Brooks jatkaa, että he ovat ”suuri papillinen
veljeskunta”, jonka alkuperä on ”muinaisessa
Israelissa”. Järjestö on yhtä aikaa israelilainen ja
kristillinen.  Jäsenten  kutsumus  on  ”korkea ja  ylevä”.
Suurmestari jatkaa viittaamalla israelilaisiin jumalan-
palveluseremonioihin ja, ”kun (ensimmäinen) helluntai
oli ohi, niin oli muodostunut veljeskunta nimeltä
'Opetuslasten veljeskunta'124” Kirjoittajan mukaan
122 Tunnetaan myös The Royal Black Knights of the British

Commonwealth (Brittiläisen kansainyhteisön kuninkaalliset mustat
ritarit).

123 Sir Knight A.S.Brooks: A history of the order and its relation to the
Orange Order and thoughts for study.

124 ”Brotherhood of disciples”.



Pietari puhuu  tästä  veljeskunnasta  1.Piet.2:17:  ”Kun-
nioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa,
kunnioittakaa kuningasta”. Suurmestari  vaihtaa sanan
”veljiä” tilalle sanan ”veljeskunta” (BROTHERHOOD –
kirjoitettuna isoilla kirjaimilla). Jae kuuluu hänen
mukaansa: Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa
veljeskuntaa, jne...

Kirjoittaja viittaa, että ”seremonialliset aarteet, jotka
ovat hallussamme”, siirtyivät veljeskunnalle aikojen
kuluessa tavalla, jota ei aivan tunneta. Ritarilliset
veljeskunnat ovat kuitenkin tämän perinteen vaalijoita.
Perinteet johdetaan ristiretkiaikaan ja Pyhän
Johanneksen ritarikunnan (Mustien ritarien)
syntymiseen.125 Brooks jatkaa: ”Siten syntyi suuri
vapaamuurari -veljeskunta... Jumalan suunnitelman
mukaan... heidän rituaalinsa on kopioitu Mustilta
ritareilta... (Mustien ritarien) loosit ja Maltan ritarit ovat
paljolti vastuussa Orange Order veljeskunnan
muodostumisesta.”

Brooks jatkaa mainiten Leevin pappisheimon ja sen
temppelipalveluksen.  Hänen  mukaansa  Kristus  ei lo-
pettanut temppeliseremonioita vaan teki mitä laki vaa-
tii. Nyt Jumala toimii ”uuden Israelin” kautta. Se
muodostui, kun Joosef

125 Knights Hospitaller, Order of St. Johns of Jerusalem, Knights of
Malta, myös muita nimityksiä on käytössä, joilla tarkoitetaan v.1048
perustettua sääntökuntaa, joka tuolloin perusti Jerusalemiin sairaalan
pyhiinvaeltajien hoitamiseksi. Koska eräät sääntökunnan ritarit
käyttivät mustaa viittaa heitä nimitettiin ”mustiksi ritareiksi”. Musta
on edelleen ritarikunnan viittojen väri (esim. Maltan ritarit).
Hospitallerien perintöä vaalivia ritarikuntia on nykyään useampia ja
yleisesti ne katsotaan vapaamuurarijärjestöiksi.
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Arimatialainen126 tuli Britanniaan vuonna 36 jKr. ja löysi
sieltä alkuperäisiä israelilaisia, jotka olivat tulleet
maahan jo satoja vuosia ennen ja noudattivat
israelilaisia seremonioita.127 Sitten nämä israelilaiset
”vähitellen hyväksyivät kertomuksen Kristuksesta ja
lisäsivät  sen  uskonnon  harjoittamiseensa”.  Loppulau-
seessaan Brooks viittaa, että he ovat osa ”vanhaa
leeviläistä veljeskuntaa” ja siksi ”olemme osaltaan
toteuttamassa Jumalan ihmiskuntaa koskevan
suunnitelman täyttymystä”.

Ovatko British-Israelismin juuret vapaamuurariudessa?
Englantilainen vapaamuurariliike levisi brittiläisen
maailmanvallan laajentumisen myötä Amerikkaan ja
muualle yhdessä British-Israelismin kanssa. British-
Israelismi puolestaan toimi yhtenä taustatekijänä
oikeuttamaan muiden maiden alistamisen, koska
briteillä oli ”jumalallinen oikeutus” Israelina valloittaa
maailma alaisuuteensa. Alusmaiden hyväksikäyttö oli
sallittua, koska ”Israelin” piti oikeutetusti saada
itselleen ”kansojen rikkaudet”.
126 British-Israelismin taru, jonka mukaan Matt.27:57, Joh.19:38-42

mainittu Joosef Arimatialainen– joka antoi hautansa Jeesuksen
hautapaikaksi - saapui Britanniaan tyttärensä kanssa. Hänen väitetään
myös kuuluneen Daavidin kuningashuoneeseen ja olleen näin
Jeesuksen sukua, jopa Jeesuksen kasvatusisä Hänen maallisen isänsä
kuoleman jälkeen. Kerrotaan myös, että Joosef Arimatialaisen tyttären
kautta Daavidin kuninkaallinen verilinja siirtyi Englantiin ja on
säilynyt sen kuninkaallisissa. Eräissä muissa versioissa Joosef A olisi
seurueineen saapunut Etelä-Ranskaan muassaan jopa Jeesuksen
ruumis.

127 Tässä on nähtävissä yksi ristiriita, joita British-Israelismissa on useita.
Jos kadonneet heimot menettivät nopeasti tietoisuutensa omasta
taustastaan, unohtivat jumalanpalvelustapansa ym., kuten väitetään,
niin tässä taas Englantiin kauan sitten saapuneet israelilaiset olisivat
säilyttäneet tapansa.



British Israelismissa käsitteet valinta ja valitut on
erotettu raamatullisesta yhteydestään. Raamatussa
valinta  on  armosta.128 Jumalan  päämäärä pelastuksen
suhteen ei ole valita jotakin maallista kansakuntaa vaan
valitut  muodostavat  hengellisen kansan, ei  maallista
kansaa. Israelinkin valinta kansaksi, jonka kautta
Vapahtaja syntyi palvelee tätä päämäärää. British
Israelismin suuri erhe on painottaa maallista
kansakuntaa, -kuntia (eri yhteyksissä valitut, eli israeli-
laiset voivat  olla  esim.  Iso-Britannia ja  sen  kuningas-
huone, vapaamuurarityyppisten sääntökuntien jäsenet,
kristityt  länsimaissa,  länsimaat  yleensä,  jne.) Jumalan
valittuina.  Ei  pidä  kuvitella,  että  Israelilla  ja  israeli-
laisuudella olisi jokin lisämerkitys itsessään ilman
Kristusta tai sen Kristuksen ohessa, joka syntyi ja kuoli
koko maailman syntien edestä.129

Jumalan valtakuntaan ei valita ketään omien tekojen tai
ponnistelujen vuoksi. Vain ne, jotka hyväksyvät omien
tekojensa riittämättömyyden ja tunnustavat
tarvitsevansa  Kristuksen  teot  omien  tekojensa sijasta,
ovat raamatullisesti valitut. Pietarin mukaan ”...te olette
'valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo,
omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja', joka on
pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa”,
1.Piet.2:9. Sana ”pyhä” (kr. hagios) tarkoittaa fyysisesti
ja moraalisesti puhdasta, moitteetonta ja pyhitettyä.
Jokainen itselleen rehellinen voi tunnustaa, ettei ole sitä
fyysisesti eikä moraalisesti. Siksi tarvitaan Kristus
edestämme, joka ”... kärsi kerran kuoleman syntien tähden,
vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät

128 Room.11:6, Ef.2:5, 8, jne.
129 Gal.3:28.
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1800 -luvun amerikkalaisia vapaamuurareita seremoniallisissa
Israelin pappeus  -asuissa

Monet tutkijat löytävät yhtäläisyyksiä mormonismin ja
vapaamuurariuden välillä



Jumalan tykö...”, 1.Piet.3:18.  Kristuksen kautta  syntyvä
hengellinen kansa on ”valittu suku, kuninkaallinen
papisto, omaisuuskansa...”

Mormonismi

Israelismi sai sijaa Amerikassa myös mormonismin
myötä. Vapaamuurari Joseph Smith perusti oman
uskontokuntansa  vuonna  1830  väitettyään saaneensa
Jumalalta ”uuden ilmoituksen”: Mormonin kirjan. Siinä
muinaiset israelilaiset saapuivat Amerikan mantereelle
jo varhain perustaen sinne oman kulttuurinsa.
Mormonit  ovat tämän  Israelin  jälkeläisiä  ja  seuraajia.
Epäilemättä Smith tunsi kristillisyyden keskuudessa
virinneitä angloisraelilaisia ajatuksia kadonneista
heimoista ja niiden uudesta löytymisestä.

Pastori Ethan Smith julkaisi kirjan ”View of the
Hebrews, or the Tribes of Israel in America” (Katsaus
heprealaisiin tai Israelin heimoihin Amerikassa, 1823).
Hänen  mukaansa  profetioiden täyttymys  edellytti  10
kadonneen heimon löytymistä ja palaamista. Nathaniel
Wood johti  1700  -luvun lopulla  ryhmää,  joka  uskoi
Uuden Jerusalemin perustamiseen Amerikan mante-
reelle. Hänen seuraajansa pitivät itseään uusina
israelilaisina ja juutalaisina. Uuden Jerusalemin väestö
koostuisi  amerikkalaisista israelilaisista. Eräät  näkevät
Woodin liikkeen mormonismin kasvualustana.
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Mormonin kirja

Joseph Smith väitti saaneensa jumalallisen ilmoituksen
kautta tiedon muinaisista kultalevyille kirjoitetuista
teksteistä,  jotka hän  löysi.  Niissä  oli tieto  Amerikan
alkuperäisistä asuttajista.  Varhaisempi joukko purjehti
meren yli Amerikan mantereelle jo Baabelin kielten
sekoituksen aikaan. Myöhemmin, n. 600 eKr., lähti
joukko israelilaisia ”Lehin” johdolla Jerusalemista ja
saapui mantereelle. Mormonin kirja kertoo näiden
”sivilisaatioiden” ajasta ja tuhosta.

Mormonin kirjan mukaan profeetta Lehi julisti juutalai-
sille juuri ennen Baabelin pakkosiirtolaisuutta.
Raamattu ei mainitse sellaista profeettaa. Lopulta Lehi
sai Jumalalta käskyn lähteä perheensä sekä toisen
perheen kanssa uuteen, luvattuun maahan. Lehin
mukana kulkivat profeettojen kirjoituksia sisältävät
”pronssilevyt”. Kahdeksan vuoden erämaavaelluksen
jälkeen  joukko  saapui  meren  rantaan  ja Lehin  poika
Nefi sai käskyn rakentaa laiva. Jumala antoi heille
suuntaa osoittavan laitteen, eräänlaisen kompassin,
jonka nimi oli Liahona. Sen avulla joukko navigoi
Amerikkaan.

Kun  Lehi  kuoli hänen  poikiensa  välille syntyi  kiista
vallasta. Nefi oli vanhurskas poika, Laaman ja Lemuel
jumalattomat pojat. Nefi johti joukkonsa muualle ja
perusti Jumalalle kuuliaisten yhteisön, eli nefiläiset.
Muiden poikien yhteisö tunnettiin lamanilaisina. Nämä
saivat  kirouksen  osakseen  ja  heistä tuli  ihonväriltään
tummia. Mormonin kirjassa kerrotaan nefiläisten ajasta.
Välillä oltiin hengellisesti rappiolla ja silloin syntyi sotia



Mormoniuskomuksen mukaan lamanilaiset kirottiin ja heistä tuli
tummaihoisia
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lamanilaisten kanssa.

Tässä kirjan kuvaus muistuttaa Raamatun kuvausta
israelilaisista, jotka Jumalasta luopuessaan vetivät myös
tuomioita päälleen.  Suuri  tuho tapahtui n.  vuonna 34
jKr., kun luonnonmullistukset tuhosivat suurimman
osan syntisistä ihmisistä. Jäljelle jääneille ilmestyi
Kristus  ylösnousemisensa  jälkeen  puhuen  heille  mm.
vuorisaarnan  opetusta. Sen  jälkeen nefiläiset  viettivät
200 rauhan vuotta mutta lankesivat taas syntielämään.

Kumoran kukkulalla käyty viimeinen suuri sota tuhosi
käytännössä lähes kaikki nefiläiset. Vain joukkojen
komentaja Mormon selviytyi. Hän kokosi kansan pyhät
kirjoitukset kultaisille levyille ja kätki ne maahan.
Hänen  perillisensä  Moroni  jatkoi  isänsä  työtä.  Tämä
henkilö ilmestyi sitten enkeli Moronina Joseph Smithille
johdattaen  tämän  löytämään muinaisten  israelilaisten
kultaiset levyt sekä niiden kääntämiseen tarkoitetut
kivet ”uurim ja tummim130”. Niiden avulla Smith pystyi
yliluonnollisesti kääntämään kultalevyjen tekstin
omalle kielelleen. Mormonin kirja sisältää käsitteitä,
jotka eivät sovellu yhteen sen kuvaaman
historianjakson kanssa. Sen  mukaan  esim.  Amerikan
intiaanit ovat pääosin muinaisten ”kirotuiksi” tulleiden
israelilaisten lamanilaisten jälkeläisiä.

Sepitetty ja kopioitu?

Joseph Smith oli kirjallisesti lahjakas. Mormonin kirjan

130 Israelin ylipapin rintakilven jalokivet, suom. ”kirkkaus” ja ”totuus”,
joilla selvitettiin Jumalan tahto tietyssä asiassa 2.Moos.28:30.



julkaisemisen vuonna 1830 jälkeen alkoi keskustelu sen
”jumalallisesta” alkuperästä. Smithin väitteen mukaan
hänen kirjansa on Raamatun ohessa pyhä kirja. Samaa
selittää myös islam Koraanin suhteen. Molemmissa
tapauksissa vedotaan Raamattuun, mutta itse liikkeen
oppi  ei  ole raamatunmukaista.  Vuonna  1834  Eber E
Howe julkaisi kirjan131,  jossa hän väitti Smithin pyhän
kirjan olevan suurelta osin pastori Solomon Spaldingin
(Myös Spaulding) julkaisemattomasta romaanista132.

Siitä lähtien asia on ollut kiistelyn aihe.  Vuonna 1884
Spaldingin käsikirjoituksen väitettiin löytyneen ja
käyneen ilmi  ettei  se muistuta  Mormonin kirjaa  siinä
määrin mitä oli  väitetty. Eräät  tutkijat,  kuten Dale R.
Broadhurst133 ovat kuitenkin eri mieltä ja heidän
tekstivertailunsa Salomonin kirjallisen tuotannon ja
Mormonin kirjan välillä antaa toisenlaisen tuloksen.
Samoin em. Ethan Smithin kirjan v. 1823 ”View of the
Hebrews...”  -  jossa intiaanit  myös olivat  israelilaisia  -
sisällöstä on löydetty yhtäläisyyksiä Mormonin kirjaan.

Viime vuosien aikana tutkimus Mormonin kirjan
alkuperästä on tuonut esiin Sidney Rigdon (1793-1876)
-nimisen  baptistipastorin.  Hän  oli  Smithin  aikalainen
joka liittyi mormoneihin ja josta tuli Smithin työtoveri ja
neuvonantaja. Smith ja Rigdon joutuivat myös yhdessä
kokemaan entisen tavan, jolla huijareita rangaistiin.
Heidät tervattiin ja kieriteltiin höyhenissä John
Johnsonin maatilalla vuonna 1832. Vuonna 1888 Sidney
Rigdonin  pojanpoika  sanoi  iso-isänsä  olleen  mukana

131 Howe, Mormonism Unvailed (Mormonismi paljastettuna).
132 Spalding, Manuscript Found (Löydetty käsikirjoitus).
133 Esim. http://solomonspalding.com/SRP/MEDIA/BookSol1.htm
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luomassa Mormonin kirjaa ja että asiaa pidettiin suvun
salaisuutena134.

Mormonin  kirjaan on pyritty  luomaan  luotettavuutta
useilla Raamatusta otetuilla lainauksilla. Kirja itsessään,
kuten  Mormonien oppi, eroaa  kuitenkin  perustaltaan
Raamatusta ja sen edustamasta kristillisestä opista. Siitä
huolimatta kristityissä on niitä, jotka näkevät
mieluimmin yhteneväisyyksiä kuin eroja näiden
kahden välillä. Näin etenkin karismaattisessa liikkees-
sä, kuten myöhemmin kerrotaan.

Joseph Smith

Aiemmin  mainitun  Richard  Brothersin  aikaan  elänyt
mormonismin perustaja Joseph Smith väitti samoin
kuin Brothers puhuvansa suoraan Jumalan kanssa.
Smith profetoi  ja  julkitoi  ilmestyksiään.  Hänkin väitti
olevansa tosi  Israelin kokoaja kansojen joukosta, jotta
Jumalan valtakunta voidaan perustaa. Kumpikin selitti
Raamattua omien tarkoitusperiensä mukaan. Samaa
raamatunselitysmallia seurattiin myös British-
Israelismissa. Kirjassa ”Early Mormonism and the
Magic World View135” (Varhainen mormonismi ja
maaginen maailmankuva, 1987) kerrotaan, että
Brothersin julkaisemat näyt ja profetiat saavuttivat
myös paikkakunnan, jossa Joseph Smithin perhe asui.

134 Salt Lake Tribune -lehti haastatteli pojanpoika Walter Sidney Rigdonia
1888.

135 Kirjoittaja on mormoniyliopiston professori ja historioitsija D.
Michael Quinn.



Joseph Smith syntyi Vermontin osavaltiossa vuonna
1805. Nuori Smith kertoi Jumalan ja Jeesuksen
ilmestyneen hänelle metsässä, jossa Smith oli
rukoilemassa. Vuonna 1823 hän väitti enkeli Moronin
vierailleen luonaan ja puhuneen hänelle muinaisista
heprealaisista teksteistä, jotka ovat olleet piilossa 1500
vuoden ajan. Kultaisille laatoille kaiverrettu teksti
sisältäisi Amerikan muinaishistoriaa israelilaisista, jotka
saapuivat Amerikkaan jo varhain. Moronin
johdattamana Smith ”löysi” laatat ja käänsi ne
englanniksi yhdessä vaimonsa ja muutaman muun
kirjurin avulla 6 vuoden aikana.

Vuonna 1830 Mormonin kirja julkaistiin. Samana
vuonna Smith perusti uskonlahkonsa New Yorkin
osavaltiossa yhdessä pienen ryhmän kanssa. Liike tuli
pian tunnetuksi moniavioisuudesta, jota se perusteli
Vanhalla testamentilla. Smithin loppu oli väkivaltainen,
kun mormoneihin suuttuneet ihmiset lynkkasivat
tuolloin veljensä kanssa tyrmään joutuneen Smithin
Illinoisin  Carthagessa  vuonna  1844.  Kaksi  vuotta sen
jälkeen Smithin seuraaja Brigham Young johti
joukkonsa Illinoisin Nauvoosta Utahin osavaltioon
Suuren Suolajärven laaksoon. Siitä muodostui mormo-
nien tukikohta aina näihin päiviin saakka.

Joseph Smith nimitti 12 apostolia kirkkonsa
johtoryhmään. Ryhmässä olivat myös juutalaiset
kabbalistit Orson Hyde ja Alexander Neibaur.
Mormonihistorioitsija Lance Owensin mukaan
juutalainen kabbala vaikutti osaltaan Smithin

157



käsityksiin136. Smith oli myös vapaamuurariliikkeen
jäsen jo nuoruudestaan, joka liike hänen mukaansa
edusti muinaista israelilaista pappeutta137. Owens
kirjoittaa: ”Voiko kukaan Joseph Smithin
persoonallisuutta ja historiaa tunteva...  epäillä,  etteikö
hän olisi ollut kiinnostunut alkuperäisestä juutalaisesta
okkultismiperinteestä... pitää muistaa, että hermeet-
tinen-kabbalistinen maailmankuva sopi Josephin
käsitykseen Jumalasta monella tapaa... (Neibaurin
opastamana) Zohar (kabbalismin perusteos) olisi ollut
kirja josta aloittaa. Se saattaa selittää miksi Smith
vuonna 1844... mitä merkittävämmässä teosofista
näkemystään koskevassa julkisessa lausunnossaan
lainaa lähes sanasta sanaan Zoharin ensimmäistä
osaa...”

Smith ja hänen läheinen avustajansa, juutalaista
syntyperää oleva apostoli Orson Hyde tekivät matkan
Jerusalemiin vuonna 1830. Smith oli kiinnostunut
juutalaisten muutosta alueelle. Kun Smith laittoi
kätensä Hyden pään päälle, hän profetoi tälle:
”Määrättynä  aikana  sinun  tulee  mennä  Jerusalemiin,
isiesi  maahan  ja  olla  Israelin  huoneen  vartiomies,  ja
sinun käsiesi kautta Kaikkien Korkein tekee suuria
136 Lance S Owens, Joseph Smith and kabbalah: the occult connection,

julkaistu mormonijulkaisussa Dialogue: A Journal of Mormon
Thought, Vol. 27, No. 3, 1994. Mormon History Association valitsi
Owensin tutkimuksen parhaaksi mormonien historiaa käsitteleväksi
kirjoitukseksi sen ilmestymisvuonna.

137 Vuonna 1923 painettu Arthur Edward Waiten Encyclopedia of
Freemasonry (Vapaamuurariuden tietosanakirja) mainitsee, että
”Israelin salainen traditio”, kabbala on suurelta osin vapaamuurari-
liikkeen ”sydämessä”. Owens mainitsee, että yksi varhaisimmista
tunnetuista vapaamuurariutta koskevista dokumenteista vuodelta 1691
linkittää vapaamuurariuden juutalaiseen kabbalaan.



tekoja, jotka valmistavat tietä... (Israelin) kansan
paluulle.138”

Valiojoukko Efraim

Mormonien uskomuksen mukaan heidän joukkonsa
polveutuu Joosefin pojasta Efraimista ja siksi Efraimille
(Israelille) annetut lupaukset kuuluvat heille. Se on
mukana kirkon virallisissa  teksteissä  ja  heille  pyhissä
kirjoituksissa. Monet uskovat olevansa efraimilaisia,
kuten British-Israelismissakin, ja että Joseph Smith on
Jumalan valittu139. Molempien liikkeiden alkuajoista
lähtien ne linkittyivät yhteen. Moni mormonijohtaja oli
mukana myös British-Israelismissa samoinkuin
vapaamuurariliikkeessä. Joillakin mormonipaikka-
kunnilla oli oikein ”vapaamuurariherätys”.

Monet mormonien tekstit ovat yksi yhteen British-
Israelismin kanssa. Myös mormonien mukaan Jumala
on ”piilottanut”  10 heimoa  pohjoisten  (valkoihoisten)
kansojen  joukkoon.  Efraim ja  Manasse ovat  heimojen
kärjessä. Jumalan suuri työ ei ole koko maailman
sovitus, kuten protestantit opettavat, vaan lähinnä,
”...kaiken Israelin kansan palauttaminen tuntemaan
Jumalansa ja Kuninkaansa Jeesus Kristus”140.

Muita  esimerkkejä:  ”Monia  vuosisatoja  sitten, kun he
kapinoivat Herraa vastaan, Efraimin jälkeläiset hajotet-

138 Ivan P. Barrett, Joseph Smith and the Restoration.
139 Mormonien käsitystä Joseph Smithin merkityksestä voi verrata

muslimien käsitykseen profeetta Muhammedista.
140 Mormonitutkija Vern G. Swanson, Israel’s Other Tribes.
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tiin pakanakansoihin yhdessä muiden heimojen kanssa,
alkaen  Israelin  pohjoisen  valtakunnan kukistumisesta
v.722 eKr.141” ”Viimeisinä aikoina Efraimin jälkeläisillä
on etuoikeus ja vastuu olla ennalleen asettamisen
evankeliumin sanoman tuoja maailmalle ja koota
hajaantunut Israel yhteen.142”

”Uskomme kirjaimelliseen  Israelin  kokoamiseen ja  10
heimon ennalleen asettamiseen, että Siion (Uusi
Jerusalem) rakennetaan Amerikan mantereelle.143”
Israelin kokoamisen ”avaimet” annettiin profeetta
Joseph Smithille Mooseksen toimesta Kirtlandin
temppelissä huhtikuun 3 pvä 1836144.  Monet Efraimin
heimon jälkeläiset kootaan ensin ja he ovat vastuussa
valmistaa tietä muiden heimojen kokoamiselle145. Muut
heimot tuovat rikkautensa Efraimille146.

Yksi tässä  Israelin  heimojen  kokoamisessa käytettävä
työkalu on Mormonin kirja, joka tunnetaan LDS147

-pyhien keskuudessa ”Joosefin sauva” tai ”Efraimin
sauva”  nimellä148.  ”...me olemme  Israel, Aabrahamin
perhettä ja erityisestä Jaakobin heimosta. Suurimmalta
osin LDS -pyhät ovat Efraimin heimoa, heimo jolle on
uskottu johtajuus viimeisenä aikana...149” LDS kirkolla

141 3 Nephin kirja.
142 Doctrine&Covenants (D&C) 113:3-6. Efraimin jälkeläiset ovat

mormonikirkko.
143 Articles of Faith 1:10.
144 Käy ilmi D&C 110:11.
145 D&C 113.
146 D&C 133.
147 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
148 D&C 27:5.
149 LDS kirkon yhden vanhimman ja kirkon 12 apostolin joukkoon

kuuluneen A. Widtsoenin (1872-1952) julistus.



on myös ” Law of Adoption” (adoptiolaki), jonka
mukaan ne, jotka eivät ole Aabrahamin ja Israelin
suoria jälkeläisiä, adoptoidaan LDS -perheeseen kirkon
kasteen ja konfirmaation kautta. Näin hekin saavat
samat oikeudet kuin varsinaiset Israelin perilliset.
Mormonikirkon väitteen mukaan apostoli Paavali
opettaa tästä Room.11 luvussa150.

Jeesuksen perilliset

Mormonit katsovat olevansa Jumalan valittu kansa
maan päällä. Mormonismi perustettiin samoihin
aikoihin kuin British-Israelismikin. Kirkon historia
osoittaa,  että  sen käsitykset  israelilaisista  ovat paljolti
samoja. Kun British-Israelismi opettaa Britannian
kuninkaallisen suvun olevan Daavidin suvun perillisiä
ja siksi Jeesuksen kuninkuuden edustajia maan päällä,
mormonismi menee vielä pidemmälle: heidän
uskontonsa perustaja Joseph Smith ja muut johtajansa
ovat Jeesuksen perillisiä suoraan alenevassa polvessa.

Mormonijohtajat  opettivat  tätä  yleisesti  1800 -luvulla.
Siitä ei koskaan luovuttu mutta 1900 -luvulla asiaa
alettiin salata. Esim. mormonikirkon 10 presidentti
Joseph F Smith vastasi yhden jäsenen kirjeeseen, jossa
hän kysyi ”oliko Jeesus naimisissa?”: ”Kyllä! Mutta älä
opeta sitä! Herra opasti meitä, että emme saa heittää

150 LDS kirkko harjoittaa korvausteologiaa, kuten myös British-
Israelismi. Room.11 luvun ”jalo öljypuu” on LDS kirkko ja
”metsäöljypuun oksat” ovat Efraimiin kuulumattomia pakanoita, jotka
liittyessään kirkkoon adoptoidaan tosi Israelin jäseniksi.
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helmiä sioille!”151 LDS -kirkon suhteita muuhun
yhteiskuntaan vaaliva osasto on pyrkinyt hämärtämään
tätä seikkaa aina, kun se nousee esille. Vuonna 2006 se
esitti (liittyen kohuun DaVinci -koodi kirjasta ja
filmistä): ”...LDS -oppi ei sisällä väitteitä mitä
suosituissa kirjoissa ja elokuvissa esitetään, että Jeesus
oli naimisissa.” LDS -kirkon puhemies: ”...se ei koskaan
ole ollut  kirkon virallinen oppi.  Sitä  ei  ole kielletty
mutta ei  liioin  opetettu... muutama kirkon johtaja  on
sitä esittänyt omana mielipiteenään eritoten 1800
-luvulla mutta se ei ole ollut kirkon oppi.” Tässä tulee
ilmi kirkon kaksipuheisuus152.

Eräät vasemmisto- ja liberaalimormonit pitävät puhetta
”erityisestä” ja ”valitusta” verilinjasta vastenmielisenä
ja vaarallisena. Heidän mielestään se johtaa rasistiseen
rotu- ja valta-ajatteluun. Mormonikirkon virallisissa
teksteissä Joseph Smith liitetään toistuvasti VT:n
Raamatun lupauksiin koskien niin Joosefin poikia kuin
profetioita Vapahtajasta. Joseph Smithin sanotaan
olleen ”efraimilainen” ja myös ”Daavidin suvun”
edustaja. Mormonien oma tutkimus taustoistaan on
varsin valaisevaa.

151 Joseph F Smith 17.3.1963, kuului 12 apostolin ryhmään ja nousi
presidentiksi 1970.

152 Mormoniopista mm. Cky J. Carrigan Ph.D., Did Jesus Christ Marry
and Father Children?-A Survey of Mormon Teachings on the Marital
and Parental Status of the Son of God , Luennot Annual Meeting of
the Evangelical Ministries to New Religions, New Orleans Baptist
Theological Seminary 30.1.2004.



Jeesuksen verilinjan dynastia

Vernon G Swanson on harras mormoni ja Springfield
Art  Museumin  johtaja.  Hän  on  arvostettu  mormoni-
tutkija.  Hänen kirjansa  ”Dynasty of  the Holy Grail:
Mormonism's Sacred Bloodline” (Pyhän Graalin
dynastia: mormonismin pyhä verilinja, 2006) on
mormonismia tutkivalle aarreaitta. Se paljastaa
millainen ”israel- ja jeesusmagia” elää mormonismissa.
Uskonnon perustajan  Joseph Smithin  uskotaan olleen
Jeesuksen ja Maria Magdalenan suhteen jälkeläinen
suoraan alenevassa polvessa.

USA:n presidenttiehdokkaana ollut tunnettu mormoni
Mitt Romney153 on taas puolestaan Joseph Smithin
jälkeläinen ja siten myös Jeesuksen perillinen.
Swansonin kirja esittää asiat dokumentoidusti. Niitä ei
peitellä vaan mormonit kuvataan eräänlaisena
jumalallisena kuninkuusheimona. Tätä harhaoppia LSD
-kirkon johtajat ovat ylläpitäneet kirkkonsa historiassa.
Sen lisäksi monet mormonijohtajat ovat opettaneet, että
Jeesus oli moniavioinen!154 Esim. mormoniapostoli
Orson Hyde opetuksessaan Kaanaan häistä: ”...jos
Jeesus ei ollut tilaisuuden sulhanen niin kertokaa kuka
muu se oli? Jos joku voi näyttää sen ja todistaa, ettei se
ollut maailman Vapahtaja, sitten myönnän virheeni. Me

153 Oli vuoden 2008 ja 2012 vaaleissa republikaanien esivaaliehdokkaana,
kuten isänsä n. 50 vuotta sitten. Mitt Romney tunnetaan menestyneenä
miljonääri liikemiehenä. USA:n kristillinen oikeisto kannatti laajalti
Romneyn valintaa. Romneyn suku kuuluu mormonien johtajasukuihin
jo liikkeen alkuajoista. Suvun jäseniä on nimetty liikkeen apostoliksi
ja patriarkaksi. Romneyn isänisänisä kuului LDS kirkon 12 apostolin
joukkoon ja hänellä oli 12 vaimoa.

154 Mormonism Research Ministry, Was Jesus Married.
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sanomme: se oli Jeesus joka meni naimisiin...”155

Seuraavassa otteita Swansonin kirjasta:
”(Lopun aikana) On myös 'valittu perhe'  josta Joseph
Smith sanoi, 'vain harvat heistä (pakanoista) kootaan156

valitun perheen kanssa'. Valitut eivät kaikki olleet
juutalaisia vaan myös Siilon157 dynastian efraimilaisia,
jotka oli kutsuttu ja määrätty jo ennen maailman
perustamista tähän asemaan...”

”Olemme pyrkineet osoittamaan kuinka Karitsan
valitun perheen verilinja  isän  ja  äidin  puolelta virtaa
Joseph Smithin suonissa ja siksi hän oli...  kuningas ja
lupausten perijä...158”

”Jos Jeesuksen Kristuksen ja hänen vaimonsa ylhäinen
veri oli läsnä Amerikan perustajissa ja erityisesti Joseph
Smithin suvussa, eikö se myös olisi muissa kirkon
johtajissa kaikilla tasoilla? Jos Israelin veri keskittyi
suurelta osin Englantiin, Walesiin ja Skotlantiin, eikö se
ole useimpien LDS johtajiemme perintö...”

”Muut Jeesuksesta Kristuksesta polveutuvat sukulinjat
voidaan sisällyttää kirkon kuninkaalliseen

155 Apostle Orson Hyde, Journal of Discourses 2:82, 6.10.1854.
156 Tarkoittaa pelastusta lopun ajalla.
157 Siilo oli kaupunki Israelissa, jossa liiton arkkia säilytettiin pyhäkössä

1Sam.3:3, 4:3 – Siilo yhdistetään mormonismissa Jeesuksen
perillisiin, dynastiaan.

158 Mormonien Doctrine&Covenants 100:3, Ilmestys annettu profeetta
Joseph Smithille ja Sidney Rigdonille, Perrysburg, New York,
12.10.1833.



perheeseen159...”

”Muutama yhteinen esi-isä Britanniassa näyttää olevan
elintärkeä  osa  sukupuussa,  joka  levitti  oksansa  LDS
kirkon perustajaan ja muihin apostoleihin... (sukupuu
ulottuu) aina Aabrahamiin... Eenokiin... Aadamiin...
John  Lathrop  oli  Englannin  kirkon  pappi, joka  lähti
kirkosta ja perusti pienen oman ryhmänsä... Sukupuun
mukaan varhaiset kirkon johtajat olivat sukua
Lahtropille... ja myöhemmät kuten Nathan Eldon
Tanner, Marion G Romney...Tästä löydöstä voimme
päätellä, että Joseph (Smith) valitsi monet (kirkon)
johtajista, ei nepotismin takia vaan koska hän tiesi
ilmestyksen kautta heidän olevan Jeesuksen Kristuksen
perillisiä...”

”LDS -johtajien lisäksi Lathrop -sukulinjaan kuuluu
muitakin huomattavia amerikkalaisia  kuten Ulysses S
Grant, Franklin D. Roosevelt, Eli Whitney, Henry
Wadsworth Longfellow, Oliver Wendell Holmes, ja tri.
Benjamin Spock...  (myös) George Bush...  myös aiempi
Michiganin kuvernööri George Romney ja hänen
poikansa Mitt Romney, Massachusettsin kuvernööri (ja
pres.ehdokas)...”

”Meitä muistutetaan Pelagiuksesta, brittiläisestä
munkista 5 vuosisadalta, joka jätti katolisen kirkon
oikeamman evankeliumin takia. Hänen sanottiin
polveutuvan 'Joosef  Arimatialaisen lapsista' –  joka on
159 LDS kirkon kuninkaallinen perhe tarkoittaa tiettyjä sukuja, joista

kirkon johtajat tulevat – nämä suvut ovat Jeesuksen perillisiä –
harvoin johtajiksi valitaan muita näiden sukujen ulkopuolelta.
Sukupuut johdetaan Englantiin, jossa myös British-Israelismin
mukaan oikeat israelilaiset, ”efraimilaiset” elävät.
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Eräs mormonismin kaavio jolla perustellaan, että mormonit ovat
Israel

Vanhan mormonijulkaisun kuvitusta: Israelin kokoaminen



koodinimi Jeesuksen Kristuksen perillisille. Samoin
Lathrop jätti Englannin kirkon elääkseen kuten hän
tunsi  kirjoitusten  opettavan.  Hän  joutui  vankilaan  ja
karkotettiin Uuteen Englantiin jossa hän sai opettaa ja
harjoittaa puritaanista elämää. Muinaisten pyhiin-
vaeltajien, puritaanien ja LSD kirkon suhteen on monia
yhtäläisyyksiä...”

”(Joseph Smith kertoi sisar Repshirelle)...että Judge
Adams oli Jeesuksesta Kristuksesta suoraan polveutuva
jälkeläinen...”

”(LDS) Kirkon ensimmäisen piispan Edward
Partridgen (1793-1840) sukupuu johtaa (kuninkaallisiin
sukuihin) Plantagenet, d'Anjoy, Skotlannin Stewart,
Normandian Duke...”

”(LDS) Apostoli Heber C Kimball, joka oli kirkon
presidentti Spencer W Kimballin isoisä, sanoi
polveutuvansa Jeesuksesta Kristuksesta... Se ei ole jokin
vertauskuvallinen veri vaan kirjaimellinen ja elävä veri
Vapahtajan DNA:sta,  joka virtaa Kimballin suonissa...
Veli Kimball puhui maaliskuussa 1857: ...nämä miehet
(kirkon johtajat) jotka on valittu ohjaamaan ja
neuvomaan sinua ovat  sukua Jumalalle ja  Jeesukselle
Kristukselle, sillä avaimet, voima ja valta Jumalan
kuningaskunnassa kuuluvat tälle sukulinjalle...”

Kristillinen Tiede

Myös Kristillinen Tiede (Christian Science) kirkon
perustaja Mary Baker Eddy (1821-1910) vaikutti samaan
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aikaan ja  oli  British-Israelismiin  uskova160.  Hän uskoi
olevansa kuningas Daavidin suvusta ja kirjoitti aiheesta
myös runon, jossa anglosaksien perilliset ja
amerikkalaiset ovat tosi Israel. Yhteistä British-
Israelismille, vapaamuurareille, mormoneille ja
Kristillinen  Tiede -liikkeelle on  nojautuminen  gnosti-
laisuuteen ja pakanallisiin mysteeriuskomuksiin.
Niiden pohjalta  oma liike  nähdään Jumalan aitona ja
väärentämättömänä työkaluna, totuuden välittäjänä
maailmassa.

British-Israelismissa hyvin tunnettu A.A.Beauchamp
liittyi Kristillinen tiede -liikkeeseen 1924. Hän oli
British-Israelismissa suositun ”The Watchman” -lehden
julkaisija. Mary Baker Eddyn perustamaan
kirkkokuntaan liittyi vuosien aikana monia myös
British-Israelismiin uskovia. Runossaan ”The United
States to Great Britain” Eddy mainitsee USA:n ja
Britannian  ”Anglo-Israelina”  ja  Britannia  on  ”Juudan
valtikan (kuninkuuden) rotu”. Eddyn ystävä Julia Field
King pyrki todistamaan, että Iso-Britannian kuningatar
Viktoria polveutui suoraan kuningas Daavidista ja että
myös Eddy olisi Daavidin perillinen.

Kingin tutkimus miellytti suuresti Eddyä. Se oli
”mestarillinen”, ”autenttinen” ja ”suurenmoinen”.
Eddy  mainitsee  myös:  ”Kristillinen  tiede...  ennalleen
asettaa kadoksissa olevan Israelin”. Hänen
kirjoituksistaan käy ilmi, että hänen kirkkoonsa
liittyneet ovat israelilaisia. Eddyn kuoleman jälkeen

160 Michael Barkun, Religion and the Racist Right: The Origins of the
Christian Identity Movement, The University of North Carolina Press,
1997. Barkun on politiikkatieteiden professori.



kirkkokunta  alkoi ottaa  etäisyyttä  British-Israelismiin
virallisissa  kannanotoissaan.  Lopulta sitä  harjoittavia
alettiin karkottaa liikkeestä. Se synnytti hajaannusta
Kristillinen  Tiede -kirkossa  ja  siitä  erkani pienempiä
haaroja  itsenäisiksi  ryhmiksi.  Niissä  jatkettiin British-
Israelismi opetusta.

Karismaattinen liike

Amerikkalaislähtöinen karismaattinen liike on kiistatta
tuonut gnostilaisia ja muita esoteerisia näkemyksiä
kristilliseen  kenttään.  Aiheesta  on julkaistu  runsaasti
kirjallisuutta eng.kielisessä maailmassa. Suomen
kristilliset pääsuunnat eivät ole asiaa valottaneet
jäsenilleen.  Päinvastoin:  New Age -vaikutteista ollaan
oltu aika hiljaa tai jos niistä mainitaan, niin puhutaan
tietämättömästi ikään kuin asia olisi meistä kaukana.

Karismaattisessa liikkeessä British-Israelismi ei
perusmuodossaan näytä vaikuttavan kovinkaan paljon.
Helluntailiikkeen pioneeriksi sanottu Charles Fox
Parham161 uskoi British-Israelismiin. Monet karismaa-
tikot suhtautuvat Israeliin ja judaismiin ikään kuin ne
lisäisivät  jotakin jo  Kristuksessa  saatuun  hengelliseen
hyvään. Koska vapaamuurarius, mormonismi ja
British-Israelismi linkittyvät vahvasti yhteen, on
paljastavaa nähdä, kuinka esim. karismaattisen liikkeen
johtava ”profeetta” Chuck Pierce koki Jumalan tahdoksi
”voidella” mormonivaikuttajan ja British-Israelismiin

161 Parham vaikutti Azuza -kadun ns. herätyksen aikaan, jota monet
sanovat helluntailiikkeen aluksi.
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uskovan Glenn Beckin162.

Vuoden 2015 alkupuolella Chuck Pierce ja Amerikassa
tunnettu mormoniuskova, TV -esiintyjä, puhuja ja
kirjailija Glenn Beck esiintyivät yhdessä julkisessa
tilaisuudessa. Tilaisuuden pääkohta oli, kun Pierce
”jumalallisella” profeetan valtuutuksella voiteli
mormoni Beckin ”uuteen (merkittävään) tulevaan
tehtävään” (”new mantle for the future”). Entinen
mormoni ja sittemmin kristinuskoon kääntynyt Ed
Decker kirjoitti asiasta: ”Koskien Chuck Piercen
väitettä, että Jumala ohjasi hänet laittamaan kätensä ja
välittämään pyhän 'manttelin' (Glenn Beckin ylle)...
miehen, joka edustaa  väärää pappeutta,  jonka jumala
on ihmisestä jumalaksi korotettu ihmisjumala eläen
lähellä suurta Kolob -tähteä sijaitsevalla planeetalla
yhdessä monien jumalatar -vaimojensa kanssa...
(Piercen) väite on lähtöisin valheen isästä ja hänen
suunsa on väärän profeetan suu.”

Tunnettuna amerikkalaisena mormoni Beck sopii
kuitenkin karismaattisen New Apostolic Reformation
NAR (Uusi apostolinen uskonpuhdistus) agendaan. Sen
päämäärä ei  ole vain hengellinen vaikuttaminen vaan
tarkoitus on vaikuttaa maalliseen valtaan ja
politiikkaan. Amerikassa kristillinen ”oikeisto” on
poliittinen voima ja NAR pyrkii siinä johtoasemiin.
Siksi sen profeetat ja apostolit hamuavat haaviinsa
kaikkea sitä kalaa, josta katsotaan olevan hyötyä
poliittisen päämäärän saavuttamisessa. Kirjailija ja
puhuja John Lanagan mainitsee: ”NAR on
vaikutusvaltainen  ja  on  kiitoksen aihe ettei  se johda
162 Näkökulma -lehti nro 2 www.nakokulma.info



koko  Kristuksen  ruumista.  Mitä NARin  johtajat  ovat
meille jakamassa? Valheellista eskatologiaa, vääriä
näkyjä, kontemplatiivista rukousta mitä IHOPKC ja
Bethel Redding edustavat, vääristeltyä oppia, johdantoa
kvanttimystiikkaan kuten Bill Johnson ja Mark
Chironna, okkulttista kabbalaa Piercen tapaan ja mitään
sanomattomia mantteleita jaetaan.”

Edesmenneen Dave Huntin perustama The Berean Call
-järjestö kirjoitti Pierceä koskien: ”Chuck Pierce,
yhdessä Robert Heidlerin kanssa opettaa paljon
muutakin kuin  VT:n  juhla-aikojen  noudattamista.  He
ovat edenneet paljon pidemmälle, kuin sellaisten
juhlien mitä  pääsiäinen on,  noudattaminen.  He  ovat
liittäneet kristillisyyteen osia astrologiasta, numero-
logiasta, yms., ja kabbalasta.” The Berean Call mainitsee
myös esimerkkejä Piercen ”profeetallisen” kielenkäytön
yhteydestä juutalaisen kabbalan teksteihin.

Kristillinen Identiteetti

Eräät British-Israelismi perheeseen kuuluvat liikkeet ja
seurakunnat ovat omaksuneet ”Christian Identity
Movement” (Kristillinen Identiteetti) -nimellä tunnetun
rasistisen ajattelun. Siinä valkoinen rotu on Raamatun
Israel ja nämä liikkeet raamatullisen opin sekä valkoi-
sen rodun puolustajia. Yhdysvalloissa viranomaiset
ovat panneet merkille British (Anglo)-Israelismi
-aatteen  ja  rasistisen  Kristillinen  Identiteetti  -liikkeen
yhtäläisyyksiä. British-Israelismia voitaisiin myös
nimittää eräänlaiseksi uskonnolliseksi rasismiksi. Siihen
liittyneet kristityt uskovat ”arjalaiseen” superrotuun,
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muinaisiin anglosakseihin, jotka heidän mukaansa
olivat israelilaisia.

Vuonna 1886 julkaistussa kirjassaan ”Lost Israel Found
in the Anglo-Saxon Race” British-Israelismissa mukana
ollut E.P.Ingerson esitti varhaisia identiteetti -ajatuksia.
1920 -luvulla Howard Rand oli omaksunut British-
Israelismin mm. J.H.  Allenin kirjasta ”Judah's  Sceptre
and Joseph's Birthright”.  Vuonna 1924 hän väitti, että
juutalaiset eivät ole israelilaisia vaan Eesaun tai kanaa-
nilaisten jälkeläisiä. Hänen johdollaan perustettiin
”Anglo-Saxon Federation of America” vuonna 1933.
Osa British-Israelism -liikkeen seuraajista hyväksyi
hänen näkemyksensä, että juutalaiset eivät lainkaan
kuulu  Israeliin.  Identiteetti  -liike  sai  lisää  kannattajia.
Näin British-Israelismin opit  ovat  olleet  innostamassa
antisemitistisiä ja valkoista ylivaltaa edustavia aatteita.

Wesley Smith oli toinen em. järjestön perustajista.
Hänen  oman seurakuntansa  ”Church  of Jesus  Christ
Christian”, oppi kehittyi arjalaiseksi, valkoista rotua
ylistäväksi. Miesten mukaan aikamme juutalaisten
väite, että Jumala olisi tehnyt liiton heidän kanssaan, oli
valhe.  Valkoihoisten  ylivaltaa  ajava  vihaliike  ”White
Supremacist Movement” opettaa jopa, että Kristus
palaa maan päälle vasta, kun se on puhdistettu
juutalaisista. W.A.Redding kirjoitti vuonna 1894:
”Jumala muodosti yhden osan Israeliksi ja toisen
Juudaksi ja tämän Juudan jälkeläisiä näemme nyt
kaduillamme ja voimme tunnistaa heidät ulkonäöltään,
sillä Raamattu kertoo meille, että Jumala merkitsi
heidän kasvonsa... jotta heitä voidaan vainota Kris-



tuksen tappajina.163”

Monet siis haluaisivat olla muinaisten israelilaisten
jälkeläisiä tavalla tai toisella. Liikkeeseen kuuluu
vanhoillisia kirkkoja ja ryhmiä. Jotkut ryhmät toimivat
erillään muista,  toiset  muodostavat  löyhiä verkostoja,
mutta yleensä yhteistä on antisemitismi. Kristillinen
Identiteetti -liikkeellä on ollut yhteyksiä myös Klu Klux
Klan -liikkeeseen, jonka perusti pastori William
Simmons vuonna 1915. Amerikassa on juutalaisia
vihaava pieni äärimmäisyysliike, joka pohjaa natsismiin
ja arjalaiseen rotuajatteluun. Tässäkin ryhmässä
tulkitaan Raamattua ja ”todellinen Israel” liitetään
heidän yhteyteensä. Juutalaiset ovat pettureita,
todelliset israelilaiset rotupuhtaita ja ”raamatullisia”
arjalaisen rodun edustajia.

Yleisesti ottaen liike ylläpitää British-Israelismin
käsitystä, että valkoihoiset anglosaksien jälkeläiset ovat
Israelin kadonneet heimot. Identiteetti -liikkeessä on
sekä puolisotilaallisia että rauhanomaisia ryhmiä.
Ideologiaa tukee myös ”(American t. Christian) Patriot
Movement” (Amerikan tai Kristillinen patriootti -liike,
käytetään  myös  vain  patriootti -nimitystä),  joka osal-
taan  toimii  ryhmien yhteisenä  elimenä. Ryhmiä  ovat
mm. Klu Klux Klan, The Covenant, Sword and Arm of
the Lord,  Aryan Nations,  The Church of  Israel,  Bible
Restoration ministries, Posse Comitatus, jne. Järjestöjen
sisällä niihin kuuluu monia pienehköjä seurakuntia.
Tarkkoja tietoja järjestöjen lukumäärästä ei ole, mutta n.
10 vuotta sitten niitä laskettiin olevan yli 30.

163 The Millennial Kingdom: A Book of Surprises.
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Identiteetti -liikkeen juuret ovat siis British-Israelis-
missa ja antisemistisissä kirjoituksissa, kuten tunnetus-
sa ja vanhassa ”Siionin viisasten pöytäkirjat” (Protocols
of the Elders of Zion)  -tekstissä.  Keskeiset käsitykset
sisältävät164:
-Valkoinen rotu, eli arjalaiset, ovat Vanhan testamentin
Israel (10 heimoa).
-Juutalaiset ovat saatanan tai ei-juutalaisen heimon
perillisiä.
-Aadam ja Eeva olivat ensimmäiset luodut valkoihoiset
ihmiset mutta heidän lisäkseen oli muitakin.
-Kaikki muunväriset rodut ovat muista
esivanhemmista kuin Aadamista ja Eevasta ja aivan eri
rotua, ns. ”mutakansaa” (mud people).
-Harmageddonin  taistelu  käydään rotujen  välillä:  ei-
valkoiset vastaan valkoihoiset.

Eräät Kristillisen Identiteetti -liikkeen kannattajat
haluavat erottua näistä vihamielisistä. Heidän mukaan-
sa  liike perustaa 1860  -luvun adventismiin  ja  sapatin
oikeaan viettoon (lauantai). Tosi Christian Identity
-ihminen kuuluu maailmaa ”palvelevaan rotuun”, sillä
Israel  on Jumalan palveleva kansa. Sitä  vastoin ”arja-
lainen uskomus” ei tähtää palvelemiseen. Se on ”herra-
kansa”, joka tähtää 1000-vuotisen valtakunnan pystyt-
tämiseen maan päälle ja sen johtamiseen. Yhteinen
nimittäjä liikkeessä on kuitenkin valkoisen rodun,
”Seemin jälkeläisten”, paremmuus muihin nähden.

Anti-Defamation League (ADL) on juutalainen
kansainvälinen järjestö, joka mm. toimii antisemitismiä
164 Richard Abanes, American Militias, Downers Grove, InterVarsity

Press, 1996.



vastaan. Se pitää amerikkalaisen Identity -liikkeen
kehittymistä British-Israelismista ”rumana käänteenä”:
”Alunperin uskovat (kristityt) katsoivat juutalaisten
olevan kaikkien muinaisten israelilaisten jälkeläisiä eikä
Israel ollut 'kateissa'. Heitä (juutalaisia) kohtaan
saatettiin olla kriittisiä mutta... yleensä ei vihamielisiä.
Sitten 1930 -luvulla USA:ssa antisemitismi alkoi
tunkeutua (British-Israelism) liikkeeseen...165”

On siis huomattava, että 1800 -luvulla British-Israelismi
ei  varsinaisesti  ollut  juutalaisvastaista  -  paitsi,  että  se
erotti juutalaiset ja muun Israelin keinotekoisella
tavallaan. Päämäärä monilla varhaisilla British-
Israelismin kannattajilla oli kuitenkin Juudan ja muun
Israelin yhteen tuleminen. Vasta 1920 -luvulta lähtien,
kun Identity -liike alkoi  ottaa muotoa, alettiin esittää,
että juutalaiset eivät lainkaan kuulu Israeliin vaan
polveutuvat  joko  saatanasta166 tai esim.  kasaarien  tai
jostakin  muusta  heimosta.  On  hyvä  pysähtyä  mietti-
mään,  kuuluuko  halu  olla  osa  ”kadonnutta Israelia”
ihmisen  langenneen  egon  valtapiiriin, sillä  lihallinen
ihminen haluaisi aina olla jotakin ylevämpää ja
parempaa. Jotakin suurempaa ja merkittävämpää, kuin
pelkkä syntinen ”pakana”.

165 Anti-Defamation League: Christian Identity.
166 Saatanan ja Eevan suhteesta, tunnetaan nimellä ”serpent seed”

(käärmeen siemen) – on yksi opetus. Käärmeen siemen -opetusta ovat
antaneet myös eräät muinaiset juutalaiset rabbit. Heillä se tarkoitti,
että käärmeen ja Eevan suhde saastutti Eevan.
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Pyramidologia

Pyramidologia ei ole tieteenlaji vaan salatun ja täydelli-
semmän henkisen tiedon hankkimiseen perustuva
gnostilaistyyppinen oppi. Uskotaan, että erityisesti
Gizan suuri pyramidi sisältää mitoissaan oikein
tulkittuna mm. ennustukset Israelin Egyptistä lähdöstä,
Jeesuksen ristinkuolemasta, I maailmansodan sytty-
misestä ja Israelin valtion perustamisesta vuonna 1948.

John Taylorin teoria - jonka hän esitti kirjassaan ”The
Great  Pyramid:  Why  Was  It  Built  &  Who  Built  It?”
(Suuri pyramidi: miksi se rakennettiin ja kuka sen
rakensi?, 1859) – oli, että pyramidin suunnitteli ja
rakentamisen valvoi Nooa. Taylorin kiinnostus pyrami-
deihin vaikutti Skotlannissa astronomina toimivaan
Charles Piazzi Smyth'iin, joka teki pyramideihin
perustuvia laskelmia ja julkaisi ne kirjassaan ”Our
Inheritance in the Great Pyramid” (Perintömme suures-
sa pyramidissa, 1864). Hänen mukaansa pyramidi-
tuuma, jonka hän laski olevan 1,00106 brittiläistä
tuumaa, on Jumalan antama mittayksikkö tarkoittaen
yhtä aurinkovuotta. Brittien haltuun uskottu
jumalallinen mittayksikkö lisäsi British-Israelismin
uskoa asiaansa. Pyramidista voitiin myös johtaa monia
profetioita. Hän jatkoi aihetta kirjassa ”Life, and Work
in the Great Pyramid” (1867).

”Mielenkiintoisinta oli pyramidologian tuleminen
British-Israelismi kuvioon...  se otettiin mukaan samoi-
hin aikoihin, kun liike saapui Yhdysvaltoihin. Siitä
tulikin yksi liikkeen perustekijöitä. Lähes kaikki
pyramidi-intoilijat ovat angloisraelilaisia, joten oppi on



nivoutunut liikkeeseen. Pyramidologia on vanha
käsite... Perusidea on, että Suuri pyramidi on Jumalan
alkuperäisen raamatullisen ilmestyksen tallentaja...
(Jumalan  ilmoitus)  on  nykyisen tieteen  symbolein  ja
käsittein esitetty ja säilötty pyramidin kiviin. Kuten
Jumala  tallensi  kirjoitetun ilmoituksensa  Raamattuun,
Hän antoi meille saman ilmoituksen kivessä ja se
voidaan  selvittää  matematiikan  ja  Suuren pyramidin
mittojen ymmärtämisen kautta. Koska raamatunselitys
ei koskaan  ole kaikin  osin  täysin  selvää,  meidän on
lähes pakko etsiä lisäilmoitusta Suuren pyramidin
mitoista.167”

Monet British-Israelismin oppi-isät168 ja heidän
seuraajansa ovat harjoittaneet sekä pyramidologiaa että
numerologiaa, joka paljolti juontaa juurensa kabbalasta.
British-Israelismissa arvostettu Colonel Garnier esitti
kirjassaan ”Great Pyramid: Its Builder & Its Prophecy”
(Suuri  pyramidi:  sen rakentajat  ja profetia,  1905),  että
Gizan pyramidin kammioista voidaan johtaa
profeetallisia aikamääriä brittien, kelttien ja
anglosaksien historiaan. Monet muut British-Israelismi
-kirjoittajat  ovat  jatkaneet aihetta. Heitä  ovat  ainakin
David Davidson ja H. Aldersmith ”The Great Pyramid,
Its  Divine Message” (1924),  Basil  Stewart  ”Witness of
the  Great  Pyramid”  (1927,  hän julkaisi  aiheesta  vielä
kaksi muuta kirjaa), Adam Rutherford ”Pyramidology”
(1957-1972, 4-osainen sarja) ja E. Raymond Capt ”Great
Pyramid Decoded” (1971, sen jälkeen toinen teos 1986).
Myös 1990 -luvulla on julkaistu asiaa käsitteleviä kirjoja

167 Paolo Bernardini ja Norman Fiering, The Jews and the Expansion of
Europe to the West, 1450 to 1800, 2001.

168 Kuten mm. aiemmin kirjassa mainitut oppi-isät Wilson, Hine ja Allen.
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– ehkä sen jälkeenkin.

Pyramidologia on kiinnostanut yleensä kaikkia okkul-
tismin harrastajia,  kuten madame Blavatskyn perusta-
maa teosofia -liikettä169 (Theosophical Society). Jehovan
Todistajien perustaja Charles Taze Russell harrasti
myös pyramidologiaa ja piti siitä monia luentoja.
Hänen mukaansa Gizan suuri pyramidi oli ”Raamattu
kivessä” ja sillä olisi erityinen rooli lopun ajassa. Jeho-
van Todistajien liike kuitenkin hylkäsi pyramidologian
virallisesti vuonna 1928.

Arvostettu arkeologi ja Egyptin tuntija Flinders Petrie
(1853-1942) suoritti uusia mittauksia vuonna 1880
Suuren pyramidin suhteen. Hänen mukaansa sekä
Taylorin että Smythin aiemmat mittaukset olivat vääriä
ja epätarkkoja. Oletettu jumalallinen ”pyramidituuma”
kuten muutkaan profeetalliset mittaukset eivät pitäneet
paikkaansa. Petrie sanoi pyramidologian olevan
”hallusinaatiota” ja että siihen uskoville ”teoria on
totuutta tärkeämpi”. British-Israelilaiset ilmoittivat, että
eivät usko Petrien selvitykseen. Egyptologi Barbara
Mertz totesi vuonna 1964: ”Jopa nykyisenä aikana,
vaikka asian pitäisi jo olla tiedossa, Gizan suuri
pyramidi  on  rikas pelto  monelle fantasialle.  Ihmiset,
jotka eivät tunne asiaa, ovat pyramidimystikoita jotka
uskovat, että suuri pyramidi on valtava kiveen
tallennettu profetia... egyptologit kutsuvat tätä joukkoa
joskus armottomasti 'pyramidi-idiooteiksi'...170”

169 Teosofia: jumalallinen viisaus, pyhä tieto.
170 Barbara Mertz, Temples, Tombs and Hieroglyphs: A popular history of

ancient Egypt, 1964.
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Pyramidologiaa: Pyramidi ilmoittaa salattua profetiaa

Jehovan Todistajien
perustajan Russelin
hautamuistomerkki on
pyramidi

New Age uskonnon mukaan
pyramidin muoto välittää
energiavirtaa



MITÄ RAAMATTU SANOO?

Kun alkuperäinen oletus on väärä, on helppoa löytää
jakeita tukemaan omaa väärää oppiaan irrottamalla
jakeita asiayhteydestään. British-Israelismi tukeutuu
yksittäisiin raamatunpaikkoihin, kuten Hoosea171 7:8.
”Efraim sekaantuu kansojen joukkoon...” Nämä kohdat
tulkitaan siten, että Israelin 10 heimoa sekaantuivat
kansojen joukkoon niin, että ne unohtivat alkuperänsä.
Kaiken lisäksi niistä tuli pakanakansoja, joista
muodostuivat länsimaiset kansakunnat.

171 Hoosea eli pakkosiirtolaisuuden vuosisadalla, hänen sanomansa on
tuomiota mutta myös toivoa pohjoiselle Israelin kuningaskunnalle –
myös Juuda esiintyy näissä profetioissa, samoin kuin koko Israel
(Juuda/Benjamin+10heimoa) nimellä Jaakob. ” Mutta Herralla on
oikeudenkäynti Juudan kanssa, ja hän tahtoo rangaista Jaakobia sen
teitten mukaan, hän on kostava sille sen tekojen mukaan”, 12:2(3). Jae
viittaa siihen, kuinka Jumalan edessä kumpikin kuningaskunta oli
koko ajan yksi Israel. Israelin hajoitus kahteen osaan päättyi pohjoisen
kuningaskunnan häviämiseen ja kansan yhdistymiseen taas yhdeksi
Israeliksi, ensin Juudan kuningaskunnan alaisuudessa kunnes sekin
vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Sieltä paluu merkitsi yhden kansan
paluuta ja Israel nimen synonyymiksi tuli Juuda. Nimillä israelilaiset
ja juutalaiset alettiin tarkoittaa yhtä ja samaa kansaa.



Israel ei ole koskaan ollut pakanakansa

3.Moos.23:9 mainitsee Israelista: ”Minä näen sen
kallioiden huipulta, minä katselen sitä kukkuloilta: katso, se
on erillään asuva kansa, se ei lukeudu pakanakansojen
joukkoon.”
Onko tämä tulkittava niin, että ilmoitus koski vain
kyseistä tilannetta vai tarkoitetaanko tässä kansan koko
historiaa? Kyseinen raamatunkohta liittyy tilanteeseen
luvuissa 22-24, jolloin Egyptistä lähtenyt Israelin joukko
saapui Mooabin arolle, Jerikon kohdalle. Mooabin
kuningas Baalak ”...pelkäsi tätä kansaa suuresti, kun sitä
oli niin paljon; ja Mooab kauhistui israelilaisia”. Hän kutsui
profeetta Bileamin luvaten maksaa tälle kansan
kiroamisesta. Raamatun mukaan Bileam tunsi Herran ja
kysyi tältä olisiko oikein ottaa tehtävä vastaan. Jumalan
neuvo oli: "Älä mene heidän kanssaan äläkä kiroa sitä
kansaa, sillä se on siunattu”. Miksi kansa oli siunattu ja
erossa pakanakansoista? Koska sen keskuuteen oli
syntyvä maailman Vapahtaja.

Baalak lupasi lisää rahaa ja Bileam edelleen kysyi
samaa Jumalalta. Jumala lupasikin: ”...lähde heidän
kanssaan, mutta tee vain se, mitä minä sinulle sanon”.
Vaikka Jumala antoi  luvan,  Hän ei  pitänyt siitä,  ettei
Baalak ensimmäisellä kerralla uskonut Häntä vaan
kysyi toistamiseen samaa asiaa. Matkalla enkeli asettui
Bileamin tielle muistuttaen ”...puhu ainoastaan se, minkä
minä sinulle puhun”. Kuningas Baalakin pettymykseksi
Bileam ei kironnut kansaa vaan puhui sen mitä Jumala
halusi. Ilmoitus, ettei Israel lukeudu pakanakansoihin,
liittyy Jumalan Siinailla ilmoittamaan liittoon,
2:Moos.19-20.  Kansa erotettiin muista kansoista Juma-
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lan ilmoituksen välittäjäksi.

Jumalan  ilmoitus  on  Kristus  ja  Hänen  suorittamansa
sovitus Jumalan ja ihmisen välillä.  Israelin 12 heimon
tuli olla erillään oleva kansa vähintään Kristuksen
lihaksi tulemiseen asti.  Israelin 10  heimoa  eivät siis
mitenkään  voineet  muuttua  pakanoiksi  n.  700  vuotta
eKr.  Esterin kirjassa mainitaan 3:8: ”Ja Haaman sanoi
kuningas Ahasverokselle: 'On yksi kansa hajallaan ja erillään
muiden kansojen seassa sinun valtakuntasi kaikissa
maakunnissa. Heidän lakinsa ovat toisenlaiset kuin kaikkien
muiden kansojen...” Profeettojen kirjoituksista ja
historiasta  voimme helposti  havaita,  että  koko Israel,
joka  on nyt  juutalaisina  tunnettu  kansa,  on  edelleen
erillinen kansa. On raamatunvastaista, että Israelin 10
heimoa olisivat muuttuneet pakanakansoiksi.

Mitä tarkoittaa ”hajottaminen” kansojen sekaan?

British-Israelismi tulkitsee väärin Israelin hajottamisen.
Jatkuvasti niin  Mooseksen kirjoissa  kuin  profeetoissa
mainitaan, että  Herra  ”hajottaa”,  ja ”sirottaa”  heidät
pakanain sekaan. Esim. Hes.12:15: ”Ja he tulevat
tietämään,  että  minä olen Herra,  kun minä hajotan heidät
pakanain sekaan ja sirotan heidät muihin maihin.”
Vastaavia raamatunpaikkoja on useita. Hoos.9:17
mainitsee: ”Minun Jumalani  on hylkäävä  heidät,  sillä  he
eivät ole  häntä totelleet.  He joutuvat pakolaisiksi  pakanain
sekaan.” Hylkääminen ei tarkoita oman identiteetin
menettämistä vaan asiayhteydessään oman maan ja
itsenäisyyden menettämistä.



Pakolaiset eivät muodosta omaa itsenäistä kansa-
kuntaa. Tuom.1:16 mainitsee keeniläiset, jotka ”...meni-
vät  ja  asettuivat  sikäläisen kansan sekaan”. Saman kirjan
1:21 sanoo, ”...jebusilaiset jäivät asumaan benjaminilaisten
sekaan, Jerusalemiin...”. Hes. 30:23 luemme: ”Minä
hajotan egyptiläiset kansojen sekaan ja sirotan heidät muihin
maihin.” Tuliko näistä muista karkotetuista täysin
omasta  perimästään  irrallisia  kansakuntia? Ei tieten-
kään. Israelilaisetkin joutuivat israelilaisina muiden
kansojen sekaan.

Hes.36:20 kertoo: ”Niin he tulivat pakanakansain sekaan;
minne tulivatkin,  he häpäisivät minun pyhän nimeni,  kun
heistä sanottiin: 'Nämä ovat Herran kansa, mutta heidän on
täytynyt lähteä pois hänen maastansa'.” Israelilaiset
tunnettaisiin kaikkialle  minne  he  joutuisivat. Heidän
uskontonsa tunnettaisiin. Muiden kansojen seassa
”...sinä et saa rauhaa, eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. Herra
antaa sinulle siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja
nääntyvän sielun”, 4:Moos.28:65. Mooseksen kirjan koko
Israelia, 12 heimoa koskeva ennustus sopii täydellisesti
juutalaisen kansan diasporaan. Jumala kuitenkin lupaa
Jer.46:28: ”Sinä, minun palvelijani Jaakob, älä pelkää, sanoo
Herra,  sillä minä  olen  sinun  kanssasi. Minä  teen  lopun
kaikista kansoista, joiden sekaan minä olen sinut
karkoittanut; mutta sinusta minä en loppua tee: minä
kuritan  sinua  kohtuudella, mutta  rankaisematta minä  en
sinua jätä.”
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Israel ei ole lukumäärältään suuri kansa

Keskeinen asia British-Israelismissa on Jumalan lupaus
Aabrahamin jälkeläisistä,  kuten  kohdissa  1:Moos.12:2:
”Niin  minä teen sinusta  suuren kansan,  siunaan sinut ja
teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi”,
1.Moos.13:16: ”Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun
paljoksi  kuin maan tomun.  Jos  voidaan lukea maan tomu,
niin voidaan lukea myöskin sinun jälkeläisesi”,
1.Moos.15:5: ”Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: 'Katso taivaalle
ja lue tähdet, jos ne taidat lukea'. Ja hän sanoi hänelle: 'Niin
paljon on sinulla oleva jälkeläisiä'.”

Edelleen: 1.Moos.17:4-6: ”Katso,  tämä on minun liittoni
sinun kanssasi: sinusta tulee kansojen paljouden isä... minä
teen sinusta kansojen paljouden isän... annan sinusta tulla
kansoja, ja sinusta on polveutuva kuninkaita.172”
Jae 7 painottaa, että liitto olisi iankaikkinen. Oppi veto-
aa edelleen Jaakobille annettuihin samanlaisiin lupauk-
siin,  esim.  1.Moos.32:12: ”Olethan itse  sanonut:  'Minä
teen sinulle hyvää ja annan sinun jälkeläistesi luvun tulla
paljoksi kuin meren hiekka, jota ei voida lukea sen paljouden
tähden'.”

British-Israelismin  opetuksen mukaan näitä  ”kansoja”
ja ”kuninkaita” ei ole nähtävissä raamatunkohtien
tarkoittamassa mielessä Israelin vaiheissa. Jotta
”kansojen paljous” kirjaimellisesti voisi toteutua, nämä
kansat pitää löytää muualta. British-Israelismi löytää ne
länsimaista ja niiden kuninkaista. Mutta tämä on aivan
väärään johtavaa raamatuntulkintaa.

172 Lupaus on myös luvuissa 12, 13, 15.



Sanonta ”suuri  kansa”,  ”kansojen paljous”  ei  sisällä
määritelmää, kuinka suuri tuon kansan lukumääräisesti
pitäisi  olla.  Sitä  paitsi  ”suuri” voidaan liittää moneen
asiaan, ei vain lukumäärään, kuten ko. hepreankielisen
sanan käyttö  VT.ssa  osoittaa.  Kansa  voi  olla  suuri  ja
huomattava monistakin eri syistä, ei vain lukumää-
räisesti. Raamatussa ko. hepreansanoilla tarkoitetaan
Israelin  kansan,  seurakunnan yhteistä kokoontumista,
yleensä väenpaljoutta. Olisiko parempi ilmaus
”kansanjoukko”? Esim. Jer.44:15 käyttää täsmälleen
samaa ilmaisua vaikka kyseessä on vain joukko Israelin
miehiä ja naisia.

British-Israelismi ottaa Mooseksen kirjan lupaukset
kansan monilukuisuudesta ja voimasta selittäen niiden
täyttyneen pakanakansojen historiassa. Mutta Raamat-
tu sanoo toisin. 4.Moos.4:27 mainitsee: ”Ja Herra hajottaa
teidät kansojen sekaan, ja ainoastaan vähäinen joukko teitä
on jäävä niiden pakanakansojen keskelle, joiden tykö Herra
teidät  kuljettaa.” Jer.49:15 sanoo: ”Sillä  katso, minä  teen
sinut vähäiseksi kansojen seassa, ylenkatsotuksi ihmisten
kesken.” Val.3:45: ”Tunkioksi  ja  hylyksi  sinä olet meidät
tehnyt kansojen seassa.”

Raamatussa kansa ei aina tarkoita vain itsenäistä poliit-
tista ja maantieteellistä yhteisöä. Kun Israel oli vankina
Egyptissä, siitä puhutaan kansana, 5.Moos.26:5: ”...tuli
siellä väkeväksi ja lukuisaksi kansaksi”. Se oli kansa toisen
kansan keskellä. Aabrahamin nimitys ”monien
kansojen  isä” toteutuu  sekä fyysesti  että  hengellisesti
toisin kuin British-Israelismi opettaa. Aabrahamista
saivat alkunsa israelilaisten lisäksi ainakin midiani-
laiset,  ismaelilaiset  ja  muut  arabiheimot  sekä edomi-
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laiset173.  Historia osoittaa Aabrahamille  annetun lupa-
uksen täyttyneen näissä Raamatussa  mainituissa  kan-
soissa ja heidän jälkeläisissään. Lisäksi hengellisesti
Aabraham on kaikkien uskovien, Jumalan kansan Isä,
johon mm. Room.4:13-18 viittaa sanoessaan: ”...joka on
meidän kaikkien isä”.

Kun Kristus ei ole raamatunselityksen keskeinen
lähtökohta unohtuu, kuten British-Israelismissa, että
Herran lupauksessa Aabrahamille suuri fyysinen
joukko syntyy Jumalan Kristuksessa  antaman hengel-
lisen siunauksen tuloksena. Maininta, että Aabra-
hamilla  tulee  olemaan  jälkeläisiä kuin  taivaan  tähtiä,
joiden lukumäärää on mahdoton tietää, ulottuu
tarkoittamaan myös sitä, että vain Jumala tietää
pelastettujensa määrän. Pelastettujen määrä on
ihmiseltä salattu, kuten tähtienkin määrä.

Lupaukset

British-Israelismin kirjoittajat eivät lue Raamattuaan
kunnolla. Israelin väen paljous ilmaistaan välillä jopa jo
toteutuneena.  Mm.  1.Kun.4:20  mainitsee  israelilaisista
”Juudaa ja Israelia oli paljon, niin paljon kuin hiekkaa meren
rannalla;  he söivät  ja  joivat  ja  olivat  iloisia.” Raamatun
kielenkäytössä Aabrahamille ja sittemmin Jaakobille
annettu lupaus kansojen paljoudesta on toteutunut
ilman, että meidän enää tulisi arvuutella niiden
toteutumista! Jo  5.Moos.1:10  ilmoittaa: ”Herra,  teidän
Jumalanne,  on  antanut  teidän  lisääntyä, ja katso,  teidän

173 1Moos luvut 17, 25, 36.



lukunne on tänä päivänä niinkuin taivaan tähtien.174”
Myöhemmin Joosua vahvisti ennen kuolemaansa:
”Katso, minä menen nyt kaiken maailman tietä. Koko
sydämenne ja koko sielunne tietäköön, ettei ainoakaan
kaikista niistä teitä koskevista lupauksista, jotka Herra,
teidän Jumalanne, on antanut, ole jäänyt täyttämättä; kaikki
ovat toteutuneet teille, ei ainoakaan niistä ole jäänyt
täyttämättä”, Joos.23:14.

Pakana -sana Raamatussa

British-Israelismissa  viitataan usein Jaakobin siunauk-
seen Joosefin pojille Efraimille ja Manasselle, jossa hän
risti kätensä näiden yllä. 1.Moos.48:19 mukaan:
”...hänkin (vanhempi  Manasse)  on  tuleva  suureksi, mutta
hänen nuorempi veljensä (Efraim) on kuitenkin tuleva häntä
suuremmaksi, ja hänen jälkeläisistään on tuleva kansan
paljous.” (Kansan paljous - hepr. melo hagoyim – yks.
goy, mon. goyim). Sanan sanotaan yleisesti tarkoittavan
ei-juutalaisia  eli  pakanoita,  joten  opin  mukaan  tässä
puhutaan ei-israelilaisina tunnettavista kansoista eli
pakanakansoista.

Profetia  viittaa  Efraimista tulevaan  kansanpaljouteen.
British-Israelismissa tämäkin kohta tulkitaan tarkoit-
tamaan  kansakuntien paljoutta,  monia  kansoja,  jotka
tulevat polveutumaan Efraimista. Näin siis Efraimin
jälkeläiset olisivat  nykyisiä  kansoja  erossa  nykyisistä
juutalaisista, joita oppi pitää vain Juudan heimon
jälkeläisinä.  Näiden muiden,  ”israelilaisten”  kansojen

174 Vielä esim. 5Moos10:22, 28:62, Neh.9:23 – näitä jakeita British-
Israelismi ei huomioi.
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tulee nyt havaita syntyperänsä ja kun se tapahtuu niin
Jeesus  palaa  maan  päälle  Häntä  varten  ylläpidetylle
valtaistuimelle, joka on Iso-Britannian kuningashuo-
neen valtaistuin.

Jaakobin  siunaus  todellakin  sisältää  sanan  ”goyim”  -
jota Raamattu käyttää yhteydessä pakanoihin. Mutta –
toisin kuin usein meilläkin seurakunnissa on opetettu –
sana goy, ei Raamatussa tarkoita vain pakanaa, pakana-
kansoja, -kansakuntia, vaan myös yleensä kansaa,
heimoa, kansanryhmää, ihmisiä, klaania, myös
israelilaisia itseään. Ko. raamatunkohta ei puhu muusta
kuin,  että  Efraim on monen  ”heimon t.  klaanin” isä,
jollaisena Raamattu hänet esittääkin. Nimi Efraim tulee
esille myöhemmin profeettojen kuvatessa Israelia sillä
nimellä. Efraimista tuli synonyymi sanalle Israel.

Arnold G Fruchtenbaum on tunnettu messiaaninen
juutalainen ja hän kirjoittaa: ”Näemme tässä mitä
suurimman virheen Kahden huoneen teologiassa.
1:Moos.12:1-7 on lupaus,  joka  tunnetaan  Aabrahamin
liiton nimellä.  Siinä  Jumala  lupaa  tehdä  Aabrahamin
fyysisistä jälkeläisistä suuren kansan. Se on selvä
viittaus Israeliin. Mutta siinäkin kohdassa kansaa
tarkoittava sana on goy. Toinen esimerkki on Jer.31:36,
jossa Jumala  lupaa,  että  Israel  on aina  kansa  Hänen
edessään, jälleen kansa on goy. Sefanja puhuu juutalai-
sen kansan tuomiosta ja kokoontumisesta omaan
maahansa. Luvussa 2 jakeissa 1 ja 9 viitataan Israeliin ja
sana on goy...”



Meren saaret

British-Israelismin mukaan Raamattu edellyttää, että
”kadonneet” israelilaiset heimot elävät ”saarella”.
Kyseisiä raamatunkohtia ovat esim. Jes.24:15, Jes.24:15,
Jes.49:1, jne. Saari -sanan väitetään tarkoittavan Brittein-
saarta. Mutta Raamatussa samaa sanaa käytetään, ei
vain saaresta, vaan yleensä rannikosta ja myös
sisämaasta. Myös eri käännökset eroavat toisistaan.
Kun suom.kiel. Raamattu (1938 käännös) mainitsee
esim.  Jer.47:4  kohdassa  “Kaftorin saarelta”  niin
vastaavasti eng.kiel. KJV kääntää “Kaftorin maasta”.
Suomenkielisessä Raamatussa sama sana käännetään
“rantamaa” (rannikko) mm. Jes.20:6, 23:2, Dan.11:8,
Hes.39:6, jne. Sanaa “autiomaa” on käytetty ainakin
kohdassa Jer.50:39. Jne.

Pohjoisen 10 heimon valtioliiton päättyminen

Raamattu kertoo monen Israelin 10 sukukuntaan kuu-
luneen siirtyneen Juudan kuningaskuntaan Israelin
kuningaskunnan puolelta.  Esim.  2.Aik.11:13,14,16: ”Ja
papit ja leeviläiset, mitä koko Israelissa oli, tulivat kaikilta
alueiltaan ja asettuivat palvelemaan häntä (Juudan
kuningasta). Sillä leeviläiset jättivät laidunmaansa ja
perintömaansa  ja  lähtivät  Juudaan ja  Jerusalemiin,  koska
Jerobeam (Israelin kuningas) ja hänen poikansa olivat
hyljänneet heidät, niin etteivät he saaneet pappeina palvella
Herraa... Ja heitä seurasivat kaikista Israelin
sukukunnista Jerusalemiin ne, jotka sydämestään
antautuivat etsimään Herraa, Israelin Jumalaa, uhratakseen
Herralle, isiensä Jumalalle.”
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Kuningas Hiskian aikaan (n. 700 eKr.) Juudan alueella
asuneet  israelilaiset  mainitaan  mm.  2.Aik.31:6, ”Ja  ne
israelilaiset ja Juudan miehet, jotka asuivat Juudan
kaupungeissa...”.  Israelin  ja  Juudan ero ei siis  koskaan
ollut täysin ”puhdas” heimojen välinen erotus.

Juudan kuningas Joosia (n. 639-608 eKr.) nousi
hallitsijaksi vajaat 100 vuotta sen jälkeen, kun Israelin
kuningaskunta oli päättynyt. 2Aik.34:31-33: ”Ja hän otti
siihen liittoon kaikki, jotka olivat Jerusalemissa ja
Benjaminissa. Ja Jerusalemin asukkaat tekivät, niinkuin
Jumalan, heidän isiensä Jumalan, liitto vaati. Ja Joosia poisti
kaikki kauhistukset israelilaisten kaikista maakunnista ja
vaati jokaista, joka Israelissa oli, palvelemaan Herraa,
heidän Jumalaansa. Niin kauan kuin hän eli, he eivät
luopuneet pois Herrasta, isiensä Jumalasta.”

Jakeet  kertovat, että  jakautuminen  oli  ohi  10  heimon
muodostaman valtakunnan päätyttyä ja Juudan
kuninkaalla oli  vaikutusvalta myös sillä alueella, joka
oli muinoin 10 heimon Israel. Entisen Israelin kuningas-
kunnan alueella  asui  edelleen alkuperäisten heimojen
jäseniä,  joita ei  oltu viety maasta.  Samoin Juudaan jäi
vielä  karkotuksen jälkeen  asumaan  maan  alkuperäis-
väestöä, kuten luemme mm. 2.Kun.24:14. Tämänkin
väestön joukossa oli väkeä Israelin eri sukukunnista.

Esra ja Nehemia

Persian Kuningas Kooreksen hallitusaikana (n. 576-529
eKr.) annettiin määräys sallia pakkosiirtolaisten paluu
Juudan  alueelle.  Tässä yhteydessä Raamattu  ei  enää



puhu erikseen Juudan valtakunnasta ja Israelista vaan
nimittää paluun tehneitä sekä juutalaisiksi, että
israelilaisiksi. Esran kirja kertoo pakkosiirtolaisten
paluusta  omalle  maalleen.  Otan esimerkkejä Esran  ja
Nehemian kirjoista kuvaamaan tapahtunutta kehitystä,
sillä nämä kirjat ovat avainasemassa kertomaan ettei ole
mitään erityistä 10 kadonnutta heimoa. Esra 2:1
mainitsee, että paluumuuttajat ”palasivat Jerusalemiin ja
Juudaan...” ja heti jakeessa 2 puhutaan ”Israelin kansan
miesten” lukumäärästä. Edelleen:

Esra 2:70: ”Sitten papit, leeviläiset ja osa kansaa sekä
veisaajat, ovenvartijat ja temppelipalvelijat asettuivat
kaupunkeihinsa, ja kaikki muut israelilaiset kaupunkei-
hinsa”,
3:1: ”Kun seitsemäs kuukausi tuli ja israelilaiset jo olivat
kaupungeissa, kokoontui kansa yhtenä miehenä Jerusa-
lemiin” (siis Juudaan) ,
4:12: ”Tietäköön kuningas, että ne juutalaiset, jotka
lähtivät sinun luotasi meidän luoksemme, ovat tulleet
Jerusalemiin. He ovat nyt rakentamassa tuota kapinallista
ja pahaa kaupunkia ja panemassa kuntoon muureja ja
korjaamassa perustuksia”,
4:23: ”Niin pian kuin kuningas Artahsastan kirjelmän
jäljennös  oli luettu  Rehumille,  kirjuri Simsaille  ja  heidän
virkatovereilleen, menivät he kiiruusti Jerusalemiin
juutalaisten luo ja  estivät  väkivoimalla  heidät  työtä teke-
mästä”, myös 4:3, 5:1, 6:14, 16, 17, 21, jne. Jakeissa
puhutaan ”israelilaisista”, jotka kokoontuivat Juudaan.
Samassa asiayhteydessä heistä käytetään nimeä ”juuta-
laiset”.

Esra lähti Juudan valtakunnan alueelle Jerusalemiin n.
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458 eKr., niin on arvioitu. Hänestä sanotaan 7:10: ”Sillä
Esra  oli kiinnittänyt  sydämensä  Herran  lain  tutkimiseen,
seuratakseen sitä ja opettaakseen Israelissa lakia ja
oikeutta.” Esra oli ”Herran Israelille antamien ohjeiden ja
käskyjen tuntija”, j.11. Silloisen kuningas Artahsastan
käskykirjeessä mainitaan mm. ”Minä annan käskyn, että
minun valtakunnassani jokainen Israelin kansan jäsen
(kaikki heimot) ja sen papit ja leeviläiset, jotka ovat halukkaat
lähtemään Jerusalemiin (joka oli entisen Juudan
pääkaupunki), lähtekööt sinun kanssasi.”

Aika  pian  Esran jälkeen, n.  445  eKr.,  Nehemia  pyysi
kuningas Artahsastalta ”lähetä minut Juudaan”, Neh.2:5.
Nehemian kirja mainitsee usein ”juutalaiset” (mm. 1:2,
4:2, 6:6 jne.). Esran kirjasta ja muualta opimme jo, että
Juudankin alueella asui kaikkien heimojen jäseniä.
Juudan alueen mukaan kaikkia Israelin heimojen
jäseniä  oli  alettu nimittämään  juutalaisiksi.  Nehemia
käyttää  myös Israel  -nimeä,  esim.  7:72  (73): ”Ja  papit,
leeviläiset, ovenvartijat, veisaajat ja osa kansasta sekä
temppelipalvelijat, koko Israel, asettuivat kaupunkeihinsa. Ja
niin tuli seitsemäs kuukausi, ja israelilaiset olivat jo
kaupungeissansa”, samoin 9:1 ja 2.

Raamattu kertoo siis selvästi, että niin 10 heimon
jäseniä kuin Juudan ja Benjaminin heimojen
”juutalaisia” palasi pakkosiirtolaisuudesta maahan,
jossa  kaiken aikaa  oli  asunut juutalaisia/israelilaisia.
Pakkosiirtolaisuus hävitti eron ja Juudaan palannut
kansa oli yhtenäinen joukko, josta käytettiin kumpaakin
nimeä: juutalaiset ja israelilaiset. Kaikki olivat taas yksi
Israel, Esra 10:1: ”Kun Esra näin rukoili ja tunnusti, itkien
ja maahan langeten, Jumalan temppelin edustalla, kokoontui



hänen luoksensa sangen suuri joukko Israelin miehiä, naisia
ja lapsia; sillä kansakin itki katkerasti”, j.5: ”Niin Esra nousi
ja vannotti pappien päämiehet, leeviläiset ja kaiken Israelin
tekemään näin. Ja he vannoivat.”

Hesekielin  luvussa  37  on  tunnettu  profetia  kuolleista
luista.  Luku  kuvaa  Israelin heimon kokoontumista  ja
hengellistä heräämistä. Luvussa käsitellään myös
valtakunnan jakautumista. Luvussa mainitaan Efraim ja
häneen liittyneet Israelin sukukunnat (10 heimon liitto)
sekä Juuda. Sitten luvataan ”... ne tulevat yhdeksi minun
kädessäni.” Jumala lupaa: ”Eivätkä he enää ole kahtena
kansana eivätkä enää jakaantuneina kahdeksi valtakun-
naksi.” Hesekielin profetia on tärkeimmältä osin
toteutumatta,  Israel  ei  vielä  kansana ole tunnustanut
Messiasta. Mutta enää se ei ole kaksi kansaa.

Osa muinaisten Israelin ja Juudan kuningaskuntien
väestöstä jäi pakkosiirtolaisuutensa maihin. He olivat jo
asettuneet aloilleen ja elämä oli alkanut sujua. Osa
avioitui muihin kansallisuuksiin kuuluneiden kanssa.
Osa muutti vieläkin kauemmas ja vei muassaan
juutalaista kulttuuria ja  uskontoa. Varmaan osa myös
assimiloitui pakanakansojen sekaan. Osa palasi Juu-
daan ja alkoi rakentaa Jerusalemia ja koko Israelia.
Kaikkialla ”juutalainen” ja ”israelilainen” alkoi merkitä
samaa asiaa. ”Kadonneet” heimot eivät siis Raamatun
mukaan ole kadoksissa. UT:n aikaan Israelin kansa,
juutalaiset,  koostui  kaikista heimoista.  Juutalainen  oli
vakiintunut yhteisnimitys. British-Israelismissa nämä
seikat  pyritään  väkisin  vääristämään  ja  muuttamaan
sanomalla  ”juutalaiset  ovat  israelilaisia,  mutta kaikki
israelilaiset eivät ole juutalaisia”.
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Daniel

Danielin kirja, ja erityisesti Danielin rukous, on yksi osa
sitä Raamattua jota British-Israelismi ei juuri käytä.
British-Israelismin mukaan Israelin heimojen olisi
Danielin aikana pitänyt jo olla kadoksissa. Juudan
maastakarkotuksen pakkosiirtolaisen Danielin rukous
paljastaa, että hänenkin aikanaan koko Israel oli
olemassa eikä kateissa.  Daniel rukoilee koko Israelin
puolesta sanoen mm. 9:7: ”Sinun, Herra, on vanhurskaus,
mutta meidän on häpeä, niinkuin se on tänä päivänä Juudan
miesten ja Jerusalemin asukasten ja koko Israelin,
läheisten ja kaukaisten,  kaikissa maissa,  joihin sinä olet
heidät karkoittanut heidän uskottomuutensa tähden, jota he
ovat sinulle osoittaneet.”

Ja edelleen j.11-12: ”Vaan koko Israel rikkoi sinun lakisi
ja poikkesi pois eikä kuullut sinun ääntäsi, ja niin
vuodatettiin  meidän  päällemme  se kirous  ja  vala,  joka  on
kirjoitettu  Mooseksen,  Jumalan  palvelijan, laissa; sillä  me
olimme tehneet syntiä häntä vastaan... Niinkuin on kirjoi-
tettu Mooseksen laissa,  niin tuli  kaikki  tämä onnettomuus
meidän päällemme. Mutta me emme koettaneet lepyttää
Herraa, meidän Jumalaamme, niin että olisimme kääntyneet
pois synneistämme ja ottaneet  vaarin  sinun totuudestasi.”
Sekä j. 20: ”Ja vielä minä puhuin ja rukoilin ja tunnustin
syntini  ja kansani Israelin synnit  ja  annoin  rukoukseni
langeta Herran, Jumalani, eteen minun Jumalani pyhän
vuoren puolesta.”

Danielin mukaan  näitä  israelilaisia  oli lähempänä ja
kauempana suuren valtakunnan alueella. Jokunen var-
maan sen ulkopuolellakin, sillä olihan israelilaisia,



kuten muitakin kansallisuuksia, syystä ja toisesta
vuosisatojen kuluessa muuttanut muihin, etenkin Väli-
meren maihin.  Mitään viitettä  ei  ole, että  israelilaiset
olisivat alkaneet unohtaa alkuperänsä. Mooseksen
laissa ilmoitettu hajottaminen kansojen sekaan oli koko
Israelin 12 heimon yhteinen rangaistus.

Muinaiset Assyrian, Median ja Persian imperiumit
koostuivat jo valmiiksi hyvin monista heimoista,
kansallisuuksista, kansanryhmistä ja uskonnoista.
Israelin 10 heimoa ja Juuda/Benjamin tulivat heti
karkotuksensa ensi vaiheessa sekoitetuksi ”kaikkien
kansojen sekaan”, kuten 5.Moos.28:64 sanoo. Kun
”kansa” sana voidaan kääntää myös (ihmis)joukko,
heimo,  väki(joukko),  yleensä  ihmiset, niin  Raamatun
ennustuksen toteutuminen ei vaadi muistinsa
kadottaneen kansan hortoilemista Eurooppaan ja
erityisesti Britteinsaarille.

Myöhempi roomalaisajan karkotus ja vainot sen
jälkeenkin levittivät israelilaisten joukon edelleen vielä
laajemmalle alueelle, jolloin sana ”kaikkien” vielä
konkretisoituu.  British-Israelismi ei  huomioi  muinais-
ten imperiumien rakennetta  ja  luonnetta. Niiden joh-
dossa oli yksi kansanryhmä alaisuudessaan varsin
monia muita.

Jaakob ja Israel

Raamatun tekstejä valikoidusti lukemalla saadaan
aikaan hyvinkin monenlaista opetusta, joiden tueksi
tekstejä liitetään. Erottaako Raamattu juutalaiset ja
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israelilaiset vai tarkoittavatko molemmat yhä
tunnistettavaa samaa kansanjoukkoa? Jumala antoi
Jaakobille nimen Israel 1.Moos.32:28, hänen painittuaan
”Jumalan enkelin” kanssa. Jakeessa 30 Jaakob mainitsee
nähneensä Jumalan ”kasvot”. Jumala on ilmoitettu
meille Kristuksessa. Juutalaisessa ajattelussakin Messias
on Jumalan kasvot. Täten Jaakobin paini on myös
esikuvaa  taistelusta, joka  käydään  ihmissielussa,  kun
hän etsii Jumalan armoa ja apua hädässään. Jaakobille
syntyi  12  poikaa,  joiden  jälkeläisten  mukaan  Israelin
heimot nimettiin. Kaikki heimot tunnetaan
yhteisnimellä Israel, kantaisä Jaakobin mukaan.

Raamatun kielenkäyttö on rikasta ja monipuolista.
Sama asia voidaan nimetä kahdella  ja  useammallakin
sanalla. Esim. sanoja Jaakob ja Israel, käytetään useassa
paikassa tarkoittamaan yhtä kansallista kokonaisuutta.
4.Moos.23:7: ”Niin hän puhkesi lausumaan ja sanoi:
"Aramista nouti minut Baalak, idän vuorilta Mooabin
kuningas: 'Tule, kiroa minun puolestani Jaakob, tule ja
sadattele Israelia'.” Ps.14:7: ”Oi, että Israelin pelastus tulisi
Siionista! Kun Herra kääntää kansansa kohtalon, silloin
Jaakob riemuitsee, Israel iloitsee.” Jes.44:1: ”Mutta nyt
kuule, Jaakob, minun palvelijani, ja Israel, jonka minä olen
valinnut.” Jollakin  logiikalla  olisi  mahdollista  opettaa,
että näissä jakeissa Jaakob ja Israel eivät tarkoita samaa
kokonaisuutta, vaan Jaakob on pelkkä kantaisä Jaakob
ja Israel on kansa. Tällaista British-Israelismin tyyppistä
opetusta koskien tätä asiaa ei tietenkään missään kuule.
Kaikki ymmärtävät,  että  molemmat  nimitykset näissä
yhteyksissä  tarkoittavat yhtä  ja  samaa kokonaisuutta.
Jaakob/Israel käsittää kaikki 12 heimoa.



Sama periaate koskee sanaparia israelilaiset/juutalaiset.
Kun British-Israelismi korostaa, että Raamatun
siunaukset on luvattu Israelille, eivät niinkään Juudalle
ja nimestä johdetuille juutalaisille, kuinka voidaan
selittää jakeiden, kuten esim. Jes.27:6 merkitys:
”Tulevina aikoina juurtuu Jaakob, Israel kukkii ja kukoistaa
ja täyttää maanpiirin hedelmällänsä.” Jakeen mukaan koko
Jaakob, Israelin kansa – johon pitää lukea mukaan
Juudan heimo, ”kukkii ja kukoistaa” tulevina aikoina.
Jae ei  mitenkään sulje yhtä  Israelin sukukuntaa  (tai
oikeastaan kahta: Juuda ja Benjamin) siunauksen
ulkopuolelle. Silti British-Israelismissa tämä ja muut
vastaavat  jakeet  luetaan siten,  että  Juuda,  juutalaiset
eivät siihen kaikissa historian vaiheissa sisälly.

Vastaavasti Raamattu antaa varoitusta ja tuomiota sekä
Israelille että Juudan heimolle, kuten Jer.46:8. Profeetta
Miika kuvaa Jumalan armahtavaa mieltä uppiniskaisen
kansan suhteen, 2:12: ”Minä tahdon tarkoin koota sinut,
Jaakob,  kaikkinesi,  visusti kerätä  Israelin  jäänteet,  saattaa
heidät yhteen,  niinkuin lampaat  tarhaan,  niinkuin lauman
laitumellensa: on oleva ihmisten kohina!”
Tässä puhutaan koko ”Jaakob/Israelin jäänteistä”,
jäännöksestä, ei taaskaan sukukuntia erotellen vaan
kaikki yhdessä. Raamattu ei vastaavissa jakeissa lupaa
jollekin Israelin sukukunnalle yhtä ja toiselle toista,
vaan se käsittelee yhtä kansallista kokonaisuutta. Kun
esim.  5.Moos.  luku  33  luettelee  eri  heimoille tulevia
siunauksia, se ei tarkoita, että meidän tulisi alkaa etsiä
näiden siunausten merkkejä eri kansoista tänä päivänä.
Siunaukset eivät ole heimoja erottava tekijä, vaan kaikki
ne kuuluvat yhdelle Israelille ja siihen viittaavat myös
luvun päättävät jakeet 28-29.
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Kun Raamattu puhuu Israelin paluusta omaan
maahansa se ei erottele Juuda/Benjaminia ja muita
heimoja. Yksiselitteisesti, Jer.30:10 ja 46:27: ”Mutta sinä,
minun palvelijani Jaakob, älä pelkää, sanoo Herra, älä säiky,
Israel.  Sillä katso, minä pelastan sinut kaukaisesta maasta,
sinun jälkeläisesi  heidän vankeutensa maasta.  Ja Jaakob on
palajava, elävä rauhassa ja turvassa, kenenkään peljättä-
mättä.” Raamattu  vääjäämättä  tarkoittaa  koko Israelia
mitään heimoa siitä erottamatta. Erotteluun ei ole päte-
viä raamatullisia perusteita.

On selvää, että kun Raamattu kertoo Israelin
valtakunnan kahtiajaosta, joka alkoi n. 930 eKr., Juuda
oli yksi osa ja Israel toinen osa. Ne olivat erilliset
valtakunnat. Silti Jumalan edessä ne olivat edelleen
myös yksi Jaakob ja yksi Israel. Kansan jakautuminen ja
sen jälkeinen molempien kuningaskuntien häviäminen
oli koko Israelia koskeva Jumalan kuritus 1.Kun.11.30-
39: ”...Näin on tapahtuva, koska he ovat hyljänneet minut...
Siitä syystä minä nöyryytän Daavidin jälkeläiset, en
kuitenkaan ainiaaksi.”



James Tissot: Jeesus opettamassa
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Eräitä esimerkkejä juutalaiset/israelilaiset sanojen
rinnakkaiskäytöstä UT:ssa:

Mar 1:5 Ja koko Juudean maa ja
kaikki jerusalemilaiset vaelsivat
hänen tykönsä…
Joh 3:1 Mutta oli mies, fariseusten
joukosta, nimeltä Nikodeemus,
juutalaisten hallitusmiehiä…
Apt 21:39 Niin Paavali sanoi:
"Minä olen juutalainen mies...”

Apt 28:19 Mutta kun juutalaiset
sitä vastustivat…

Gal 2:15 Me olemme
luonnostamme juutalaisia…

Apt 2:5 Ja Jerusalemissa asui
juutalaisia, jumalaapelkääväisiä
miehiä, kaikkinaisista kansoista,
mitä taivaan alla on…
Room 3:1 Mitä etuuksia on siis
juutalaisilla, tai mitä hyötyä
ympärileikkauksesta?

Room 3:29 Vai onko Jumala
yksistään juutalaisten Jumala? Eikö
pakanainkin? On pakanainkin…

Room 1:16 Sillä minä en häpeä
evankeliumia; sillä se on Jumalan
voima, itsekullekin uskovalle

Apt 13:24 sittenkuin Johannes
ennen hänen tuloansa oli saarnannut
parannuksen kastetta kaikelle
Israelin kansalle…
Joh 3:10 Jeesus vastasi ja sanoi
hänelle: "Sinä olet Israelin opettaja
etkä tätä tiedä!
Room 11:1 Minä sanon siis: ei
kaiketi Jumala ole hyljännyt
kansaansa? Pois se! Sillä olenhan
minäkin israelilainen, Aabrahamin
siementä, Benjaminin sukukuntaa
Luuk 2:36 Ja oli naisprofeetta,
Hanna, Fanuelin tytär, Asserin
sukukuntaa…

Room 10:21 Mutta Israelista hän
sanoo: "Koko päivän minä olen
ojentanut käsiäni tottelematonta ja
uppiniskaista kansaa kohden"…
2Kor 11:22 He ovat hebrealaisia;
minä myös. He ovat israelilaisia;
minä myös…
Apt 2:22 Te Israelin miehet,
kuulkaa nämä sanat…

Room 9:4 ovat israelilaisia: heidän
on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja
lain antaminen ja jumalanpalvelus
ja lupaukset…
Apt 28:20 Tästä syystä minä nyt
olen kutsunut teidät, saadakseni
nähdä ja puhutella teitä; sillä
Israelin toivon tähden...
Apt 10:36-37 Sen sanan, jonka hän
lähetti Israelin lapsille, julistaen
evankeliumia rauhasta Jeesuksessa



pelastukseksi, juutalaiselle ensin,
sitten myös kreikkalaiselle…

Apt 13 jakeessa 5 ”he julistivat
sanaa juutalaisten synagoogissa”,
j.6 ”tapasivat he erään juutalaisen
miehen”, j.43 ”seurasivat monet
juutalaiset ja jumalaapelkääväiset”,
j.50 ”mutta juutalaiset yllyttivät”

Matt 27:29 ...pilkkasivat häntä ja
sanoivat: "Terve, juutalaisten
kuningas!"
Matt 27:37 ...näin kirjoitettuna:
"Tämä on Jeesus, juutalaisten
kuningas"…
Heb 7:14 Onhan tunnettua, että
meidän Herramme on noussut
Juudasta…
Joh 4:22 Te kumarratte sitä, mitä
ette tunne; me kumarramme sitä,
minkä me tunnemme. Sillä pelastus
on juutalaisista…

Kristuksessa, joka on kaikkien
Herra, sen sanan, joka lähtien
Galileasta on levinnyt koko
Juudeaan…

Apt 13 jakeessa 16 “Te Israelin
miehet” j.17 “Tämän Israelin
kansan” j.23 “Tämän (Koko
Israelin ei vain Juudan kuten B-I
opettaa erottaen “valtikan” eli
Jeesuksen, yksin Juudalle)
jälkeläisistä on Jumala... antanut
tulla Jeesuksen Israelille” j.24
“Sittenkuin Johannes...oli
saarnannut... kaikelle Israelin
kansalle” (B-I mukaan Johannes
saattoi saarnata vain Juudan
heimolle, koska muu Israel oli
kateissa)
Mar 15:32 Astukoon hän, Kristus,
Israelin kuningas, nyt alas ristiltä…

Matt 10:6 vaan menkää ennemmin
Israelin huoneen kadonneitten
lammasten tykö…
Room 10:19 Minä kysyn: eikö
Israelilla ole ollut siitä tietoa?
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Seuraavassa lisää esimerkkejä, jotka todistavat British-
Israelismin (B-I) harhan, että ”Israel” olisi ollut kateissa.
Jeesuksen aikaan koko Israel oli olemassa, mutta
heimojako ei enää merkinnyt, koska 10 heimoa ja
Juuda/Benjamin olivat jo yhtä: israelilaisia/juutalaisia.

Room 10:21 Mutta Israelista hän
sanoo: "Koko päivän minä olen
ojentanut käsiäni tottelematonta ja
uppiniskaista kansaa kohden".

Matt 2:20 ja sanoi: "Nouse, ota
lapsi ja hänen äitinsä ja mene
Israelin maahan, sillä ne ovat
kuolleet, jotka väijyivät lapsen
henkeä".
Matt 2:21 Niin hän nousi, otti
lapsen ja hänen äitinsä ja meni
Israelin maahan.
Matt 10:6 vaan menkää ennemmin
Israelin huoneen kadonneitten
lammasten tykö.
Matt 10:23 Ja kun teitä vainotaan
yhdessä kaupungissa, paetkaa
toiseen; sillä totisesti minä sanon
teille: te ette ehdi loppuun käydä
Israelin kaupunkeja, ennenkuin
Ihmisen Poika tulee.

Matt 15:24 Hän vastasi ja sanoi:
"Minua ei ole lähetetty muitten
kuin Israelin huoneen kadonneitten
lammasten tykö".
Matt 15:31 niin että kansa
ihmetteli nähdessään mykkäin
puhuvan, raajarikkojen olevan

Asiayhteydessä Paavali puhuu
evankeliumin julistamisesta
oman aikansa nykyhetkessä, j.12
hän mainitsee ettei sanoman
suhteen ole ”erotusta juutalaisen
eikä kreikkalaisen” suhteen ja
samassa luvussa hän mainitsee
evankeliumia tarjottavan Israelille.

Miksi kirjoittaja puhuisi Israelin
maasta, jos maassa asui
vain Juuda ja Israel olisi kateissa?
Juudan maa olisi luonnollinen
Ilmaus.

Jeesus lähetti opetuslapsensa
Israelin huonetta (on kaikki heimot)
varten, kadonneilla tarkoitetaan
kadoksissa olevaa jumalasuhdetta,
ei kadoksissa olevaa kansaa - mitä
mieltä olisi Jeesuksen sanoissa, jos
Israel ”löydettäisiin” vasta 2000
vuoden päästä?

Jeesus puhuu opetuksissaan
jatkuvasti Israelista ja Israelille.



terveitä, rampojen kävelevän ja
sokeain näkevän; ja he ylistivät
Israelin Jumalaa.
Matt 19:28 Niin Jeesus sanoi
heille: "Totisesti minä sanon teille:
siinä uudestisyntymisessä, jolloin
Ihmisen Poika istuu kirkkautensa
valtaistuimella, saatte tekin, jotka
olette minua seuranneet, istua
kahdellatoista valtaistuimella ja
tuomita Israelin kahtatoista
sukukuntaa.
Matt 27:42 "Muita hän on
auttanut, itseään ei voi auttaa.
Onhan hän Israelin kuningas;
astukoon nyt alas ristiltä, niin me
uskomme häneen.
Mar 15:32 Astukoon hän, Kristus,
Israelin kuningas, nyt alas ristiltä,
että me näkisimme ja uskoisimme."
Myöskin ne, jotka olivat
ristiinnaulitut hänen kanssaan,
herjasivat häntä.
Luuk 1:68 "Kiitetty olkoon Herra,
Israelin Jumala, sillä hän on
katsonut kansansa puoleen ja
valmistanut sille lunastuksen.
Luuk 1:80 Ja lapsi kasvoi ja
vahvistui hengessä. Ja hän oli
erämaassa siihen päivään asti, jona
hän oli astuva Israelin eteen.

Joh 1:49 Natanael vastasi ja sanoi
hänelle: "Rabbi, sinä olet Jumalan
Poika, sinä olet Israelin kuningas".
Joh 3:10 Jeesus vastasi ja sanoi
hänelle: "Sinä olet Israelin opettaja
etkä tätä tiedä!

Joh 12:13 ottivat he palmupuiden
oksia ja menivät häntä vastaan ja

B-I ”valtikka” käsityksen mukaan
kuninkuus on Juudan, ei Israelin,
Jeesus on kuitenkin Israelin
kuningas, toisaalta Jeesusta sanottiin
myös ”juutalaisten kuninkaaksi”,
esim. Mar.15:12, 18,26, jne.

UT ei tunne israelilaisten 10
heimon häviämistä ja identiteetin
täydellistä katoamista, Israelin
Jumala on katsonut kansansa
puoleen - Johannes astui (koko)
Israelin, ei vain Juudan eteen.
Natanael puhuu Jeesuksesta Israelin
Kuninkaana, (nykyhetkessä) ei vain
Juudan.
Miksi Jeesus puhuttelisi
Nikodeemusta Israelin opettajaksi,
jos Israelin heimot olisivat
kadonneet kuin tuhka tuuleen?
Väkijoukko (israelilaisiksi
tunnustautuen) otti Herran
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huusivat: "Hoosianna, siunattu
olkoon hän, joka tulee Herran
nimeen, Israelin kuningas!"
Apt 2:22 Te Israelin miehet,
kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen,
Nasaretilaisen, sen miehen, josta
Jumala todisti teille voimallisilla
teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita
Jumala hänen kauttansa teki teidän
keskellänne, niinkuin te itse
tiedätte,
Apt 2:36 Varmasti tietäköön siis
koko Israelin huone, että Jumala on
hänet Herraksi ja Kristukseksi
tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te
ristiinnaulitsitte."
Apt 3:12 Sen nähdessään Pietari
rupesi puhumaan kansalle ja sanoi:
"Israelin miehet, mitä te tätä
ihmettelette, tai mitä te meitä noin
katselette, ikäänkuin me omalla
voimallamme tai hurskaudellamme
olisimme saaneet hänet
kävelemään.
Apt 4:10 niin olkoon teille kaikille
ja koko Israelin kansalle tiettävä,
että Jeesuksen Kristuksen,
Nasaretilaisen, nimen kautta,
hänen, jonka te ristiinnaulitsitte,
mutta jonka Jumala kuolleista
herätti, hänen nimensä kautta tämä
seisoo terveenä teidän edessänne.
Apt 4:27 Sillä totisesti, tässä
kaupungissa kokoontuivat sinun
pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan,
jonka sinä olet voidellut, sekä
Herodes että Pontius Pilatus
pakanain ja Israelin sukukuntain
kanssa,
Apt 5:35 Sitten hän sanoi
neuvostolle: "Israelin miehet,
kavahtakaa, mitä aiotte tehdä näille

vastaan.

Apostoli osoittaa sanansa Israelin
miehille.

Israelin sukukunnat olivat siis
paikalla Jeesuksen
tuomitsemisenkin hetkellä, mikään
heimo ei ollut kateissa.

Apostoli varoittaa Israelin miehiä.



miehille.
Apt 9:15 Mutta Herra sanoi
hänelle: "Mene; sillä hän on
minulle valittu ase, kantamaan
minun nimeäni pakanain ja
kuningasten ja Israelin lasten eteen.

Apt 10:36 Sen sanan, jonka hän
lähetti Israelin lapsille, julistaen
evankeliumia rauhasta Jeesuksessa
Kristuksessa, joka on kaikkien
Herra,
Apt 13:16 Niin Paavali nousi ja
viittasi kädellään ja sanoi: "Te
Israelin miehet ja te, jotka Jumalaa
pelkäätte, kuulkaa!
Apt 13:17 Tämän Israelin kansan
Jumala valitsi meidän isämme ja
korotti tämän kansan, heidän
muukalaisina ollessaan Egyptin
maassa, ja vei heidät sieltä ulos
kohotetulla käsivarrella,

Apt 13:24 sittenkuin Johannes
ennen hänen tuloansa oli
saarnannut parannuksen kastetta
kaikelle Israelin kansalle.
Apt 21:28 ja huusivat: "Israelin
miehet, auttakaa! Tämä on se mies,
joka kaikkialla opettaa kaikkia
ihmisiä meidän kansaamme ja
lakiamme ja tätä paikkaa vastaan,
onpa vielä tuonut kreikkalaisia
pyhäkköönkin ja saastuttanut
tämän pyhän paikan."
Fil 3:5 joka olen ympärileikattu
kahdeksanpäiväisenä ja olen
Israelin kansaa, Benjaminin
sukukuntaa, hebrealainen
hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin
nähden fariseus,…

Miksi Jumala olisi sanonut näin
Ananiakselle koskien Paavalia
(Saul), jos israelilaiset
”löydettäisiin” vasta 2000
vuoden päästä?

Kristuksen sana, evankeliumi oli
”Israelin” lapsille tarkoittaen koko
Israelia, ei vain osaa siitä, Israel ei
ollut kateissa.

Paavali osoittaa sanansa Israelin
miehille.

Jumala valitsi koko Israelin, ei
erikseen Juudaa kuninkuutta
(valtikka) varten eikä erikseen
Efraim/Joosef/Israelia siunauksia
varten (syntymäoikeus), kuten B-I
opettaa.

Johannes saarnasi kaikelle
Israelille, jos 10 heimoa, Israel,
olisi kateissa sanonnassa ei olisi
mitään mieltä.
Paavalin vastustajat kutsuvat apuun
israelilaisia, mitä mieltä siinä olisi,
jos vain ”juutalaiset” olisivat olleet
paikalla.

Paavali sanoo tässä itseään
israelilaiseksi, toisessa paikassa taas
Juutalaiseksi, Apt.22:3.
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LOPPUSANAT

British-Israelismi -kultin oppirakennelmat ja sen
perustukset sortuvat toinen toisensa jälkeen niitä
tarkastellessa. Kuten kaikissa kulteissa se vetää
puoleensa niitä, jotka osaltaan ihan vilpittömästi
uskovat sen paljastavan jotakin uutta raamatullista
totuutta. Kulttien tunnistamisessa yksi hyvä
varoitusmerkki on, kun ne korostavat heillä olevan
”uusi”, ”täydellisempi”, ”muita raamatullisempi” tai
muu erityinen tieto, jota vailla muu osa seurakuntaa on
tai jota tietoa seurakunta yleensä ei ole ottanut vastaan.

British-Israelismi vääristää myös raamatullisen ekklesia
-käsitteen. Ekklesia tarkoittaa ”uloskutsuttujen” yhteen
tulemista Jeesuksen tunnustamisen merkeissä. Usko
kutsuu  ja  erottaa yksilön  tästä  maailmasta  ja  asettaa
hänet Jumalan edessä kadotuksesta pelastetuksi ja
iankaikkisen  elämän perilliseksi.  Vaikka uskova  elää
maailmassa edelleen tavallisena ihmisenä taistellen
heikkouksiensa, sairauden ja muiden vaikeuksien
kanssa, hän on Jumalan edessä sovitettu ja puhdas. Vir-



heetön  Kristuksen  sovitustyön  ansiosta175.  Tähän  yh-
teiseen ekklesiaan ei  tulla  sen takia,  että  on synnytty
israelilaisena. Israelilaisuus ei ole tae pelastuksesta eikä
mistään  muustakaan  sen  kummemmin  kuin  Israeliin
kuulumattomuus. Jumalan lapsiksi tullaan uskon
kautta Jeesukseen ja se on sama pakanalle ja juutalai-
selle/israelilaiselle176. British-Israelismissa osallisuus
Israeliin  on välillä jopa  uskon  edellytys.  Sen  seura-
kunta  on muinainen Israel ja sen nykyiset jälkeläiset,
jotka eivät suurelta  osin edes tiedä   olevansa israelilaisia.
Tällainen teologia kieltää ja syrjäyttää osittain tai koko-
naan raamatullisen  ekklesia - käsitteen,  raamatullisen
seurakunnan.

Uskon perustusta ei vahvisteta hakemalla yhteyksiä
muinaiseen Israeliin.  Uskon ainoa perustus on Jeesus
Kristus ja Hänen kauttaan suoritetun Jumalan
armoteon tuntemisen vahvistuminen, kuten Paavali
kirjoittaa  1.Kor.3:10-11: ”  Sen Jumalan  armon mukaan,
joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan
tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille  rakentaa, mutta
katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta
perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on
Jeesus Kristus.”

Kansallisella identiteetillä ja ihmisen etnisellä taustalla
ei ole lopulta tekemistä jumalasuhteen kanssa.  Seura-
kunnan päätehtävä on julistaa Jumalan armon ja toivon

175 Ef.2:14-18 pakanoiden ja juutalaisten/israelilaisten ekklesia
saattoi syntyä vasta Kristuksen sovitustyön jälkeen – tosin jo ennen
sitäkin pelastuttiin uskomalla Jumalan toimittamaan sovitukseen kuten
VT esikuvissaan osoittaa.

176 1.Kor.12:13, Ef.2:16.
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evankeliumia kaikille: ”Ja hän sanoi heille: 'Niin on
kirjoitettu, että  Kristus oli  kärsivä  ja  kolmantena  päivänä
nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien
anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille
kansoille, alkaen Jerusalemista'”, Luuk.24:46-47.

Kristittyjenkin on helppo eksyä Kristus -keskeisyydestä
muihin ”erityisiin” opetuksiin etenkin, kun niitä
esitetään raamatullisina löytöinä. Monen tällaisen
opetuksen alkuperä on jonkun enemmän tai vähemmän
erikoisen persoonan ilmestyksissä tai raamatun-
tulkinnassa, jossa yksittäiset jakeet erotetaan asiayhtey-
destään ja/tai  selitetään  muuten  väärin ja  tarkoitus-
hakuisesti. Opin kehittäjän ympärille muodostuu
monessa tapauksessa ryhmä, joka kasvaa muodostaen
seurakunnan, jonka jäseniksi tulleet kokevat omaa-
vansa jotakin hengellistä ”sisäpiiritietoa” jota muilla ei
ole. British-Israelismi on tästä hyvä esimerkki.

”Huomioon ottaen  kaiken  edellisen  Herrasta  lähtien  aina
apostoleihin saakka, voimme ymmärtää missä mielessä
israelilaisia  voidaan  pitää ”kadonneina”.  Angloisraelilaiset
viljelevät paljon tätä sanaa mutta epäraamatullisessa ja
epähengellisessä  tarkoituksessa.  Kymmenen heimoa,  kuten
Juuda ja  Benjamin,  olivat  Kristuksen  aikana -  kuten vielä
tänäänkin - ”kateissa”, mutta ei siksi, että he olisivat
unohtaneet kansallisen identiteettinsä, vaan koska he
(Jes.53:6) kaikki ”vaeltavat eksyksissä niinkuin lampaat” ja
”kukin... poikkesi omalle tielleen”, (David Baron).
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Kun Israelin kuningaskunta jakaantui kuningas
Salomon jälkeen pohjoiseen ja eteläiseen osaan,
syntyivät Israelin 10 heimon ja Juudan
kuningaskunnat. Juudan heimon yhteyteen jäi
Benjaminin heimo.

Valtakunnat tuhoutuivat, kun ensin Assyrian
maailmanvalta voitti Israelin kuningaskunnan ja
alkoi siirtää sen väestöä pakkosiirtolaisuuteen v.
722 eKr. Sama kohtalo koitti Juudan valtakunnalle
Babylonian imperiumin aikana alkaen vuodesta
597 eKr.

Erityisesti Israelin pakkosiirtolaisuuteen
joutuneiden 10 heimon kohtalosta on vuosisatojen
ajan esitetty monenlaisia teorioita. Länsimaisen
kristillisyyden piirissä on asian suhteen syntynyt
myös paljon harhaanvievää opetusta, kuten British-
Israelism kultti, jonka mukaan Israelin heimot
vaelsivat Eurooppaan ja kristityt länsimaat ovat
laajalti heimojen perillisiä.

Teoriat 10 heimon jälkeläisten tunnistamisesta
ovat synnyttäneet varsinaisen ”israelmagian”.
Myös mormoneilla ja eräissä salaopeissa
israelilaisuus on keskeisesti esillä. Tämä kirja
valottaa näitä näkemyksiä dokumentoidusti.

Toisin kuin teorioissa väitetään, israelilaiset ja
juutalaiset ovat yksi ja sama kansallisuus. Nykyinen
DNA -tutkimus paljastaa yllättävääkin tietoa, kuten
esim. monen palestiinalaisen alkuperä.

Aiheesta ei aiemmin ole julkaistu  yhtä kattavaa
suomenkielistä teosta.
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