AVAIN LÄHI-IDÄN ONGELMAAN
Rauno Helppin sanoma

“Minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä tulee minulle apu? Apu minulle tulee
Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan.” Ps.121:1-2
Ratkaisu Lähi-Idän ongelmaan tulee Herralta! Se ei tule idästä, eikä lännestä, eikä
mistään ihmislähteestä. Jumala on sen selvästi ilmoittanut Raamatussa.
Raamattuun on kätketty neuvot, ei ainoastaan Lähi-Idän, vaan kaikkien
ihmiskunnan ongelmien selvittelyyn. Avain Lähi-Idän ongelmien ratkaisuun
löytyy Raamatusta!
Raamattu kaikkine lupauksineen ja profetioineen ei kuitenkaan avaudu Jumalan
Sanaksi ihmiskeskeisillä perusteilla, sillä ne ovat uskonnollishenkisesti
harhauttavia. Avain Raamatun avautumiseen Jumalan Sanana on Jeesus
Kristus! Jeesus sanoi:
“Te tutkitte Kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja
ne juuri todistavat Minusta, ja te ette tahdo tulla Minun tyköni, että saisitte
elämän.”
Joh.5:39-40
“Kuka on arvollinen avaamaan tämän Kirjan ja murtamaan sen sinetit? Eikä
kukaan taivaassa eikä maan päällä eikä maan alla voinut avata Kirjaa eikä katsoa
siihen. Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan Kirjaa
eikä katsomaan siihen. Ja yksi vanhimmista sanoi minulle:’Älä itke, katso,
Jalopeura Juudaan sukukunnasta, Daavidin juurivesa on voittanut, niin että
Hän voi avata Kirjan ja sen seitsemän sinettiä. Ilm.5:2-5
Me ymmärrämme, että tietysti tässä kohdassa mainittu Kirja tarkoittaa
ensisijaisesti Johanneksen kirjoittamaa Ilmestyskirjaa. Mutta tuo totuus, että
Ilmestyskirja avautuu vain Kristuksessa Jeesuksessa pitää paikkansa kaikkeen mitä
Raamattuun on kirjoitettu. Raamattu ei muutu Jumalan Eläväksi Ilmestyssanaksi
muuten kuin Jeesuksen Kristuksen persoonassa. Kaikki ihmiskeskeiset,
uskonnollishenkiset ja kansallislaatuiset tekijät ovat aivan voimattomia tässä
suhteessa - vain Jeesuksessa Kristuksessa Sana avautuu ja sen lupaukset toteutuu.
RAAMATUN PROFETIOIDEN KESKUS JA PÄÄTARKOITUS ON
JEESUKSEN
KRISTUKSEN
ILMESTYS,
TODELLISTUMINEN
JA
ESILLETULO.
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“Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä
vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja
KOINTÄHTI koittaa teidän sydämissänne.” 2.Piet.1:19 Jeesus itse selittää kuka
tämä Kointähti on: “Minä Jeesus,...Minä olen Daavidin juurivesa...se kirkas
Kointähti.” Ilm.22:16 ja itse Ilmestyskirjakin on:
“Jeesuksen Kristuksen ilmestys!” Ilm.1:1
AVAIN JUMALAN SANASSA LUVATTUIHIN PERINTÖOSUUKSIIN ON:
JEESUKSEN KRISTUKSEN VERIUHRI!
“Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteennäytettävä, sillä
vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole
voimassa tekijänsä eläessä.”
Heb.9:16-17
Huomaa, että Mooses vihmoi verellä sekä “itse Kirjan että kaiken kansan.”
Heb.9:19. Tämä on selvääkin selvempi todiste, että koko Raamattu ensimmäisestä
Mooseksen kirjasta Ilmestyskirjaan asti pitää tutkia Golgatan ristiltä virtaavassa
valossa. Jeesuksen veriuhri on ainoa ansiollisuus koko ihmiskunnalle. Kenelläkään
ei ole oikeutta Testamentissa eli Jumalan Sanassa luvattuihin siunauksiin ja
perintöosuuksiin millään muulla perusteella. Jeesus sanoi:
“Minä olen Tie, Totuus ja Elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin Minun
kauttani.”
Joh.14:6
Jeesus Messias on ratkaisu Lähi-Idän ongelmiin sekä arabeille että juutalaisille - ja
ennenkaikkea juutalaisista lähtevänä voimatekijänä ja profetioiden toteutumisena.
“Ja Minä vuodatan Daavidin suvun ja päälle ja Jerusalemin asukasten päälle
armon ja rukouksen hengen. HE KATSOVAT MINUUN, JONKA HE OVAT
LÄVISTÄNEET.”
Sak.12:10
AVAIN KAIKKIEN JUMALAN SANAN LUPAUKSIEN TOTEUTUMISEEN
ON JEESUS KRISTUS! Vain Hänessä ne ovat: Kyllä! Ja niiden toteutuminen:
Amen!
“Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat Hänessä on,
sentähden tulee Hänen kauttaan myös niiden amen!” 2.Kor.1:20

2

Näyttää siltä, että Jumala on antanut kaikki Raamattuun kirjoitetut lupaukset (sekä
siunauksista että perintöosuuksista ja kaikesta muustakin) vain Messiaan ja Hänen
veriuhrinsa tuntemisen perusteella. Paavali sanoo siitä:
“Mutta nyt lausuttiin ja lupaukset Aabrahamille hänen siemenelleen. Hän ei sano:
ja siemenille, ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: Ja sinun Siemenellesi,
joka on Kristus.”
Gal.3:16
Tämä on erittäin tärkeä kohta! Jos Paavali on oikeassa ja lupaukset on annettu
vain SIEMENELLE yksikössä, niin koko perusperiaate Jumalan Sanan lupauksien,
suosion, profetioiden ja perintöosuuksien omistukseen onkin Jeesus Messiaan
tuntemisessa! Jos Paavali on väärässä ja lupaukset onkin annettu Aabrahamin
SIEMENILLE monikossa, niin silloin juutalaisilla on oikeus kaikkiin lupauksiin,
siunauksiin ja perintöosuuksiin kansallisenlaatunsa perusteella Aabrahamista
tulleen verenperinnön mukaisesti. Paavali ei kuitenkaan voi olla väärässä, sillä hän
on eräänä Raamatun kirjoittajana Jumalan erikoisesti valittu edustaja ja siten täysin
luotettava Vanhan Testamentin selittäjä.
ISRAELIN HISTORIA, SAMOINKUIN KOKO IHMISKUNNANKIN,
TODISTAA ETTÄ JUMALAN LUPAUKSET OVAT VOIMASSA VAIN
MESSIAAN TUNTEMISEN PERUSTEELLA!
(1) Vain Edenissä luvattu “vaimon siemen” murskaa käärmeen pään! 1.Moos.3:15
(2) Vain Aabrahamin “Siemenessä” eli Messiaassa on lupaukset maan
omistuksesta annettu! 1.Moos.12:7, 13:15
(3) Ainoastaan Iisakin “Siemenessä”(1.Moos.26:4), Jaakobin “Siemenessä”
(1.Moos.28:14) ja Daavidin “Siemenessä” (2.Sam.7:12) lupauksien toteutuminen
on vahvistettu!
Tästä syystä:
(1) Eesau hyljätään vaikka oli Aabrahamin pojan poika! Heb.12:16-17.
Kenelläkään nykyisin elävällä juutalaisella ei ole niin paljon Aabrahamin verta
suonissaan kuin Eesaulla oli. Kuitenkin hänen oikeutensa lupauksiin riippui siitä
pitikö hän kiinni Jumalan tuntemisesta!
(2) Mooses ei ainoastaan omannut kansallisen laadun erinomaisuutta israelilaisena,
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vaan hän oli myöskin kaikkein lähinnä Jumalaa sekä suosiossa että
kuuliaisuudessa. Kuitenkin hänen oikeutensa Kaanaan maahan evättiin
tottelemattomuden tähden!!! 5.Moos.32:49-52. Tämä on suorastaan järkyttävä
totuus ja se laittaa kaikki meidät sekä juutalaiset että pakanat todellisen
parannusvaatimuksen eteen. Siunauksen toivominen ilman parannuksen tekoa on
suoranaista röhkeyttä. Jumala sanoo: Jos Minun kansani nöyrtyy ja kääntyy, niin
Minä kuulen taivaasta! 2.Aik.7:14-22 (Eng.NKJV)
“Jos kuulet Herran, sinun Jumalasi ääntä....niin kaikki nämä siunaukset tulevat
sinun osaksesi ja saavuttavat sinut.” 5.Moos.28:1-2 (3-14)
“Mutta jos sinä et kuule Herran sinun Jumalasi ääntä....niin kaikki nämä
kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut.” 5.Moos.28:15 (16-68)
(3) Tuomarien kirjan sanoma tässä suhteessa on myöskin yhtäpitävä edellä
puhutun kanssa. Israelin oikeus luvatunmaan omistukseen riippui siitä pitivätkö he
kiinni Jumalan tuntemisesta. Kun he luopuivat Jumalasta, niin heidän oikeutensa
luvattuun maahan loppui ja filistealaiset, midianialaiset ja muut viholliset
valloittivat maan tehden heistä alamaisiaan.
(4) Israelilaisten oikeus luvattuun maahan sai tosi pahan kolhaisun kun
luopumuksen tähden Jumala poisti varjeluksensa ja Assyria ensin ja sitten Babylon
vei heidät pakkosiirtolaisuuteen pois maastaan.
“Mutta jos te käännytte pois ja hylkäätte Minun käskyni ja säädökseni....niin
Minä kiskaisen sellaiset irti maastani, jonka Minä olen heille antanut.”
2.Aik.7:19-20
(5) Mitä tapahtui Israelissa n.2000 vuotta sitten? Mistä johtui Jerusalemin
kaupungin ja temppelin tuhoutuminen ja juutalaisten karkoitus maastaan? Vastaus
on selvääkin selvempi, kansan johtajat huusivat: Anna meille Barabbas ja
ristiinnaulitse Jeesus Nasaretilainen! Oikeus maan omistukseen on sittenkin vain
Aabrahamin yksikkömuotoon kirjoitetussa “SIEMENESSÄ” Gal.3:16, joka on
Jeesus Kristus. Näin ollen juutalaisten evankeliointi Jeesus Messiaan tuntemiseen
on kaikkein tärkein tehtävä tässä työssä mukana oleville. Jeesus Messiaan
tunteminen on avain kaikkeen muuhun. Se on aivankuin auton ajossa - ilman
avainta autoa ei saa starttua. Starttaamattomassa autossa ei hyödytä istua
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kaasupoljinta polkien ja vaihteita vaihtaen. Koko homma on aivan hyödytöntä
ilman avainta! Näin on myös juutalaistyön ja Israelin valtion rakentamisen suhteen.
On tärkeää ymmärtää että profetioiden täyttymys juutalaisten kokoamisesta omaan
maahansa on Jumalan suunnitelmissa tarkoitettu Jeesus Messiaan, ristillä lävistetyn
ilmoittamiseksi Israelille (Sak.12:10).
Raamatun profetioissa ilmenee Jumalan suunnitelma Israelille, mutta vain Jeesus
Messiaan tuntemisessa eli Aabrahamin “SIEMENESSÄ” on oikeudellinen perusta
lupauksien toteutumiseen - turvallisuudesta,voitosta ja Jumalan suosiosta.
Jumalan profeetallista suunnitelma ja ehto, jolla pelastus, lupauksien
toteutuminen ja Jumalan suosio tulee - ne ovat kaksi eri asiaa!!! Jos tätä ei
huomata, niin silloin koko Jumalan armotalouden Messias-keskeiset peruspilarit
menevät sekaisin. Eihän Raamattu suinkaan opeta, että juutalainen on kansallisen
laatunsa perusteella etuoikeutetussa asemassa pelastukseen nähden.
(Room.3:9-10)
Johannes Kastaja sanoi:
“Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi
heille:’Te kyykäärmeen sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista
vihaa? Tehkää parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä luulko saattavanne
sanoa mielessänne:’Onhan meillä isänä Aabraham.’” Matt.3:7-9
Paavali toisti samantyylisen ajatuksen:
“...Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel, eivät kaikki ole
lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan:’Iisakista, sinä saat
nimellesi jälkeläiset’. Se on, eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole
Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan lapsiksi.” Room.9:6-8
Raamattu ei myöskään opeta, että juutalainen voi kokea Jumalan suosion ja
lupauksien toteutumisen kansallisen laatunsa perusteella. HÄN KOKEE KYLLÄ
JUMALAN PROFEETALLISEN SUUNNITELMAN EDISTYMISEN JA
JOHDATUKSEN KANSALLISEN LAATUNSA PERUSTEELLA. Tästä syystä
Israelin rakentamiseen ja juutalaisten exodukseen antautuneet toimivat
oikeassa Jumalan aikataulun mukaisessa kutsumuksessa. Enkä halua millään
tavalla tällä tähän kirjoitetulla sanomalla vähentää heidän intoaan tässä Jumalan
suunnittelemassa työssä.
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Nyt on kuitenkin aika huomata, että koko Lähi-Idän ongelma ratkeaa ainoastaan
Jeesus Messiaan tuntemisen kautta - lävistettynä kuten Sakarja sanoo. Sak.12:10.
Nyt on aika huomata, että samoinkuin Jumala itse poisti varjeluksensa
luopumukseen langenneelta Israelilta Vanhan Testamentin aikana ja salli
midianialaisten, filistealaisten, assyrialaisten ja babylonialaisten valloittaa maa ja
orjuuttaa heidät - nyt aivan samalla tavalla Jumalan varjelus voi vain osittain
turvata Israelia niinkauan kuin he hylkäävät Jeesuksen Kristuksen Messiaana.
Jakov Damkani, Israelin Pelastuksen Sofar järjestöstä
sanoo lehdessä, Juutalaisille Ensin:
“Juutalainen kansa on yhä kuollut synteihinsä ja Jumala on ajamassa heitä
tilanteeseen, jossa he ovat selkä seinää vasten, aivan niin kuin Hän teki Tuomarien
aikana. Tällä hetkellä tosin vastassa eivät ole ammonilaiset, edomilaiset tai
mooabilaiset vaan musliminaapurit. Nyt suuri osa maailmaa on Israelia vastaan, ja
Israel tuntee itsensä yksinäiseksi, toivottomaksi ja hätääntyneeksi.”
Jakov Damkani: Juutalaisille Ensin lehti, siv.27
“Kun olen seurannut evankeliumin työn kasvamista Israelissa 20 vuoden ajan, olen
huomannut tärkeän kehityksen. Jumalan painostaa Israelia arabien ja koko muun
maailman kautta yhä enemmän ja enemmän. Epätoivo, turhautuminen ja
toivottomuus saavat sijaa israelilaisten sydämissä, joiden mitta on tullut täyteen.
Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, ja aivan kuten Hän sai Israelin
huomion Tuomarien aikana, Hän tulee tekemään nytkin. Historian aikana Hän teki
niin esimerkiksi sellaisten heimojen kuin mooabilaisten, edomilaisten,
ammonilaisten ja amalekilaisten kautta. Nyt Jumala käyttää arabien ja muiden
kansojen painostusta ja vastustusta saadakseen israelilaisten huomion puolelleen.”
Jakov Damkani: Juutalaisille Ensin, siv.17
Rukouksemme ja toimintamme Israelin puolesta ei saisi olla ainoastaan muslimi
terroristien pysäyttäminen ja siten Israelin turvaaminen, sillä jos Jumalan itsensä
määräämä ehto lupauksien toteutumiselle: Aabrahamin SIEMEN eli JEESUS
MESSIAS hyljätään, niin rukouksemme Israelin puolesta valuu ainakin osittain
aivankuin hukkaan.
“Jos Herra ei kaupunkia varjele, niin turhaan vartija valvoo.” Ps.127:1
Rukous ja toiminta Israelin puolesta pitäisi keskittyä pääasiassa juutalaisten
evankelioimiseen. Näin tekee esim. Jakov Damkani, Paul Bianchini ja monet
uskolliset Israel ystävät. Jeesus Messiaan tuntemisen kautta voitto ja varjelus tulee
automaattisesti! Tutustu näiden Messiaanisten uskovien työhön Israelissa:
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Jakov Damkanin kotisivu ja sähköposti:
www.trumpetofsalvation.com. ja trumpsal@netvision.net.il
Pastori Paul Bianchinin Bar Shalom kotisivu ja sähköposti:
www.bibleinstitutjerusalem.edu ja ega-bij@netmedia.net.il
Arvostan jos annat minulle palautetta siitä mitä ajattelet tästä sanomastani. Voin
toki sitä muokata ja muuttaa jos havaitsen sen joltain puolin epäraamatulliseksi.
Sääntö on: Ei yli sen mitä on kirjoitettu! Raamattu ja yksin Raamattu kaiken
opetuksen, uskon ja käytännön ainoa arvovaltainen määrittelijä!
Jeesus Kristus on avain Lähi-Idän ongelmien ratkaisuun!
Sak.12:10
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