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Rakkaat ystävät!
Olemme evankelikaalisessa seurakunnassa vuosien ajan olleet huolissamme modernin
Israelin valtion kasvavasta vastustuksesta. Tämä vastustus on juurtunut Raamatun
tulkintaan, joka katsoo, että seurakunta on korvannut (eli 'toteuttanut') Israelin Jumalan
profeetallisissa päämäärissä. Viime vuosina tämä korvausteologia on lisääntyvästi
politisoitunut ja nauttii laaja-alaista kannatusta seurakuntajohtajien, kirkkokuntien,
hyvänteväisyysjärjestöjen ja niihin liittyvien lähetys- ja humanitaaristen ryhmien
keskuudessa. Erityisen huolestuttava on ollut se nopeus, jolla liittoja on taottu
sekulaarien, poliittisten ja ei-kristillisten ryhmien välille jossakin sellaisessa, jota voidaan
kuvailla nousevana israelinvastaisena ristiretkenä.
Tämä dokumentti korostaa ongelman laajuutta ja toiveemme ja rukouksemme on, että sen
sisältö palvelee ei vain tiedottamisessa, vaan myös seurakunnan herättämisessä hetken
myöhäisyyteen ja Herran paluun läheisyyteen.
Kun seisomme juutalaisten rinnalla näinä pimeinä päivinä, niin rukoilkaamme veljiemme ja
sisartemme puolesta Kristuksessa, jotka tietämättään vastustavat Jumalan päämääriä
Hänen muinaiselle liiton kansalleen, että heidät Hänen armonsa kautta palautettaisiin
totuuteen
Veljenne Kristuksessa,

Andrew D. Robinson
Senior Pastor
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Profiili
Olen Hazel Grove Full Gospel -seurakunnan
apulaissaarnaaja Stockport'issa Englannissa.
Käännyin Kristuksen puoleen helmikuussa 1990
opiskellessani matematiikkaa ja tilastotiedettä York'in
yliopistossa. Minulla on arvosanat BSc
matematiikassa ja tilastotieteessä, BA ja MA
teologiassa ja PhD (tohtori) uskontotieteessä ja
teologiassa. Muokattu versio tohtorinväitöskirjastani
julkaistiin Paternoster Press'in toimesta vuonna 2007
otsikolla, For Zion’s Sake: Christian Zionism and the
Role of John Nelson Darby (Siionin tähden: Kristillinen
siionismi ja John Nelson Darby'n rooli). Olen opiskellut
myös holokaustitutkimusten kansainvälisessä
koulussa Jerusalemin Yad Vashem'issa.
Olen kansainvälisen profeetallisen todistusliikkeen
neuvoston (Council of Prophetic Witness Movement
International) jäsen UK:ssa ja Pre-Trib Research
Center'in jäsen Virginia'n Lynchburg'issa.

Johdanto
Tämä dokumentti perustuu Powerpoint-esitykseeni joulukuun 7. päivänä 2010 Pre-Trib
Study Group'in vuosikokouksessa Dallas'issa/Fort Worth'issa (saatavana osoitteesta
tämän dokumentin lopussa). Nimi on otettu Herran sanoista Jeremialle koskien Israelin
vääriä profeettoja. Uskon, että tätä profetiaa voidaan soveltaa niihin, jotka uskovat ja
opettavat, että Jumala on hyljännyt Israelin ja korvannut sen seurakunnalla ja jotka antavat
poliittisen, taloudellisen ja teologisen ilmaisun tälle harhaiselle uskomukselle:
“Näin sanoo Herra Sebaot: Älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille
ennustavat täyttäen teidät tyhjillä toiveilla: oman sydämensä näkyjä he puhuvat,
mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta....Minä en ole lähettänyt noita profeettoja,
mutta silti he juoksevat. Minä en ole puhunut heille, mutta kuitenkin he
ennustavat....Minä olen kuullut, mitä sanovat nuo profeetat, jotka ennustavat minun
nimessäni valhetta sanoen: 'Minä olen nähnyt unta, olen nähnyt unta.' Kuinka kauan?
Mitä on mielessä noilla profeetoilla, jotka ennustavat valhetta, ennustavat oman
sydämensä petosta?.... Katso, minä käyn niiden kimppuun, jotka ennustavat
valheunia, sanoo Herra ja kertovat niitä ja eksyttävät minun kansaani valheillansa ja
kerskumisellansa, vaikka minä en ole heitä lähettänyt” (Jeremia 23:16-32).
Keksin nimen ‘Kristillinen Palestinianismi (Christian Palestinianism)’ tehdessäni
tohtorinväitöskirjaani Manchester'in yliopistossa (2003-2006). Väitöskirjani oli otsikoitu:
‘John Nelson Darby and the Origins of Christian Zionism (John Nelson Darby ja kristillisen
siionismin synty).’ Nimeä käytetään edustamaan niitä seurakunnassa, joiden Israelteologia on täysin päinvastainen raamatulliselle kristilliselle siionismille ja joiden vastustus
Israelia ja sen kristillisiä liittolaisia kohtaan on ilmaistu heidän suorapuheisessa
palestiinalaisten ohjelman tuessaan.
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1. Kristillisen palestinianismin nousu
Seuraava aikataulu painottaa joitakin avainvaiheita tämän liikkeen kehityksessä, joka
voidaan jäljittää modernin Israelin valtion perustamiseen toukokuun 14. päivänä 1948:
1948 Kirkkojen maailmanneuvosto (World Council of Churches = WCC)
1956 Near East Christian Council (1962 – Near East Council of Churches = Kirkkojen
Lähi-Idän neuvosto)
1971 Gustavo Gutiérrez, A Theology of Liberation (Vapautuksen teologia)
1974 Middle East Council of Churches (Kirkkojen Lähi-Idän neuvosto)
1979 USA:n “La Grange -julistus”
1982 World Vision tekee täyskäännöksen Israel-politiikassaan
1985 Donald Wagner'in ja Ray Bakke'n Lähi-Idän “kuuntelukierros”
1986 Järjestö, Evangelicals for Middle East Understanding, perustettiin
1987 Ensimmäinen Palestiinalainen Intifada
1989 Naim Ateek, Justice and Only Justice: A Palestinian Theology of Liberation (Oikeus
ja vain oikeus: Palestiinalainen vapautuksen teologia)
1990 Ensimmäinen kansainvälinen symposiumi palestiinalaisesta vapautuksen teologiasta
1994 Sabeel - Palestinian Ecumenical Liberation Theology Center (Palestiinalainen
ekumeeninen vapautuksen teologian keskus)
 Elokuussa 1948 vain kolme kuukautta Israelin valtion perustamisen jälkeen perustettiin
kirkkojen maailmanneuvosto (WCC) Amsterdamissa. WCC on modernin ekumeenisen
liikkeen laajin ilmaus ja se on tullut yhä suorapuheisemmaksi Israelin ja väitetyn
'miehityksen' vastustamisessaan.
 Vuonna 1956 perustettiin Lähi-Idän kristillinen neuvosto ( Near East Christian Council =
NECC) koordinoivana elimenä protestanttiselle lähetykselle Lähi-Idässä muuttaen
nimensä vuonna 1962 Kirkkojen Lähi-Idän neuvostoksi (Near East Council of Churches).
Se johti vahvojen liittojen muodostamiseen alueen protestanttisten ja ortodoksisten
kirkkojen välillä.
 Vuonna 1974 perustettiin Kirkkojen Lähi-Idän neuvosto (Middle East Council of
Churches = MECC). MECC on vanhin ekumeeninen organisaatio alueella nyt käsittäen
Lähi-Idän roomalaiskatoliset kirkot. Kohta muodostamisensa jälkeen MECC tuli läheiseen
yhteyteen WCC:n kanssa, joka silloin puolusti Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) asiaa.
MECC on tehnyt mahdolliseksi jäsenkirkoille Idässä ja Lännessä yhdistyä yhteisen
palestiinalaisia puolustavan israelinvastaisen politiikan ympärille.
 1970-luvulla monet liberaalit protestantit alkoivat omaksua perulaisen roomalaiskatolisen
teologin Gustavo Gutiérrez'in 'vapautusteologian.' Hänen kirjansa, A Theology of
Liberation (1971), kuvaili Herraa Jeesusta Kristusta suurena köyhien ja sorrettujen
vapauttajana ja ”yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden” esitaistelijana.
 Vuonna 1979 viisituhatta amerikkalaista seurakuntajohtajaa muotoilivat ‘La Grange
-julistuksen’ ilmaisten vastustuksensa kristilliselle siionismille ja syyttäen Israelia
miehityksestä, maan takavarikoimisesta ja ”julmasta kidutuksesta.”
 Vuonna 1982 Israelin miehitettyä Libanonin, World Vision, kristillinen humanitaarinen
järjestö, muutti Israelille myönteisen politiikkansa. Samana vuonna Mercy Corps
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International aloitti sarjan koulutuksellisia matkoja Lähi-Itään kannustaakseen PohjoisAmerikan kristittyjä arvioimaan uudelleen tukeaan Israelille.
 Vuonna 1986 perustettiin järjestö Evankelikaalit Lähi-Idän ymmärtämiseksi (Evangelicals
for Middle East Understanding = EMEU) Pohjois-Amerikan kirkkojen ja edustustojen
yhteenliittymänä, joka tukee arabikirkkoja Lähi-Idässä, vastustaa Israelin valtiota ja
tuomitsee kristilliset siionistit.
 Vuonna 1987 tapahtui ensimmäinen Intifada (palestiinalainen ‘kansannousu’) saaden
aikaan Israelin tuhoamiselle omistautuneen terrorijärjestö Hamasin muodostamisen.
 Vuonna 1989 palestiinalainen anglikaani, Naim Ateek, Kalifornian Berkeley'n yliopistosta
valmistunut, silloinen Pyhän Yrjön katedraalin kaniikki, julkaisi kirjansa, Justice and Only
Justice: A Palestinian Theology of Liberation (Oikeus ja vain oikeus: Palestiinalainen
vapautuksen teologia). Ateek’in kirja oli katalyytti ensimmäiselle kansainväliselle
symposiumille palestiinalaisesta vapautusteogiasta, joka pidettiin Tantur'in ekumeenisessa
instituutissa Jerusalemissa vuonna 1990 ja järjestettiin mennoniittojen keskuskomitean
(Mennonite Central Committee) avulla.
 Vuonna 1994 Naim Ateek perusti Jerusalemissa järjestön nimeltä ‘Sabeel’ –
palestiinalainen ekumeeninen vapautusteogian keskus (Palestinian Ecumenical Liberation
Theology Center). Kristillinen palestinianismi oli nyt institutionalisoitu ja sillä oli
keihänkärkenään nimi ja yhteinen ääni, jolla koota joukkojaan. 1

Naim Ateek
Kristillisen palestinianismin pää-arkkitehti

Viimeisimmässä kirjassaan, A Palestinian Christian Cry for Reconciliation (2008), Naim
Ateek painottaa sitä, minkä uskoo olevan keskeistä palestiinalaisessa vapautuksen
teologiassa:
“Palestiinalainen vapautuksen teologia on monella tavalla uudelleen vahvistanut
tasapainon Kristuksen kahden luonnon välillä – hänen jumaluutensa ja ihmisyytensä.
Palestiinalainen vapautuksen teologia keskittyy Nasaretin Jeesuksen ihmisyyteen,
joka myös oli miehityksen alla elävä palestiinalainen.” 2
Jeesuksen tunnistaminen ”miehityksen alla eläväksi palestiinalaiseksi” on tullut
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normatiiviseksi kristillisille palestinianisteille ja voimakkaaksi propaganda-aseeksi heidän
israelinvastaisella ristiretkellään. Tämä tunnistaminen oli ilmeisintä pääsiäissaarnassa,
jonka Ateek saarnasi Jerusalemissa 9.4.2001:
“Jälleen täällä Palestiinassa Jeesus kävelee via-dolorosalla.
Jeesus on tarkastuspisteellä nöyryytetty palestiinalainen,
nainen, joka yrittää päästä sairaalahoitoon, nuori mies, jonka
arvokkuus on poljettu, nuori opiskelija, joka ei voi päästä
yliopistoon, työtön isä, joka tarvitsee leipää ruokkiakseen
perheensä …tänä paastonaikana meistä monista näyttää, että
Jeesus on ristillä uudelleen tuhansien hänen ympärillään
ristiinnaulittujen palestiinalaisten kanssa. Ihmisiltä vaaditaan
vain ymmärrystä nähdä satojatuhansia ristejä kaikkialla
maassa, palestiinalaisia miehiä, naisia ja lapsia
ristiinnaulittavan. Palestiinasta on tullut yksi suunnaton
Golgata. Israelin hallinnon ristiinnaulitsemisjärjestelmä toimii
päivittäin. Palestiinasta on tullut pääkallonpaikka.” 3
Yllaoleva kuva on palestiinalaisen taiteilija Mohammed Abdul Ghani Saba’neh'in työ.
Valitsin sen havainnollistamaan Naim Ateek'in saarnaa ja sitä, mitä egyptiläissyntyinen
brittiläinen kirjailija ja poliittinen kommentaattori Bat Ye’or kutsuu ”juutalaisen Jeesuksen
arabisaatioksi ja palestinisaatioksi.” Tätä Herran Jeesuksen palestinianistista kuvausta
havainnollistetaan edelleen seuraavilla Palestinian Media Watch'in verkkosivustolta
otetuilla esimerkeillä:

Joulukuun 24. päivänä 2010 israelilainen tutkimuslaitos nimeltä Palestinian Media Watch
(PMW), joka tarkkailee ja analysoi puheita, joita välitetään palestiinalaiselle arabiväestölle
sen johtajilta, julkaisi seuraavan otsikon verkkosivustollaan:

“Jeesus oli palestiinalainen – ‘ei kukaan kiistä sitä,’ sanoo PA:n TV.”
PMW:n artikkelin mukaan: ”Yksi tapa, jolla PA (Palestinian Authority) yrittää luoda
palestiinalaista historiaa, on kiistää Jeesuksen juutalainen kansallisuus ja esittää hänet
'palestiinalaisena'”5
PMW on dokumentoinut PA:n jatkuvaa yritystä muuttaa,
ei vain Israelin valtion uudelleen perustamisen historiaa
vuonna 1948, vaan myös itsensä Herran Jeesuksen
raamatullista historiaa. PMW luettelee lukuisia
esimerkkejä tästä Jeesuksen väärästä esittämisestä,
kuten sen uskonnollisen johtajan Muhammad Hussein'in
lausunto 12.5.2009, että Jeesus ja Maria olivat
”erinomaisia palestiinalaisia.” Kirjailija Samih
Ghanadreh'ia (ylläoikealla) haastateltiin PA:n TV:ssä ja
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hän julisti, että Jeesus oli ensimmäinen palestiinalainen marttyyri, eli shahid.

Mustafa Barghouti (oikealla), vaikutusvaltainen johtaja
PA:ssa, esitti samanlaisen väitteen joulukuussa 2009
kuvaillessaan Jeesusta ”ensimmäisenä palestiinalaisena,
jota kidutettiin tässä maassa.”6
Kuten Bat Ye’or kirjoittaa: ”Tämä kristinuskon juutalaisten
lähteiden islamisaatio, jota levitetään eurooppalaisten
islamilaismielisten seurakuntaverkostojen kautta, tuo etua
muslimeille, jotka ovat innokkaita valitsemaan
kristinuskon ja tekemään kristityt tärkeiksi työkaluikseen
kumppaneina taistelussaan Israelia vastaan.””7

“Sabeel on ekumeeninen ruohonjuuritason vapautusteologialiike palestiinalaisten
kristittyjen keskuudessa. Jeesuksen Kristuksen elämän ja opetuksen innoittamana tämä
vapautusteologia pyrkii syventämään palestiinalaisten kristittyjen uskoa, edistämään
yhteyttä heidän keskuudessaan kohti yhteiskunnallista toimintaa. Sabeel pyrkii
kehittämään erilaisille kansallisille ja uskonnollisille yhteisöille rakkauteen,
oikeudenmukaisuuteen, rauhaan, väkivallattomuuteen, vapautukseen ja sovintoon
perustuvan hengellisyyden. Sana 'Sabeel' on arabiaa ja tarkoittaa 'tie' ja myös 'kanava,' tai
elämää antavan veden 'lähde.'”8
Sabeel pyrkii levittämään sanomaansa eri kanavien kautta:
 Sen oma Cornerstone (Kulmakivi) -lehti (56 numeroa tähän mennessä)
 Järjestö, International Friends of Sabeel, joka koostuu kansainvälisistä 'osastoista, joita
on USA:ssa, Kanadassa, UK:ssa, Irlannissa, Skandinaviassa ja Oseaniassa. (Yksin
Pohjois-Amerikassa Sabeel on vuodesta 2002 isännöinyt yli 30 tärkeää konferenssia)
 ‘Todistusmatkat,’ jotka on tarkoitettu antamaan kristityille mahdollisuus kokea elämää
”miehityksen alla”
 Nuorisokonferenssit ja naisten konferenssit
 Kansainväliset konferenssit (tähän mennessä kahdeksan), joita sponsoroivat sellaiset
ryhmät kuin: Kirkkojen maailmanneuvosto (World Council of Churches = WCC), USA:n
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presbyteerinen kirkko ja Skotlannin kirkko (Church of Scotland)

Viidennen vuonna 2004 Jerusalemissa pidetyn kansainvälisen Sabeel
-konferenssin jälkeen julkaistiin 'lukukirja' nimeltä, Challenging
Christian Zionism: Theology, Politics and the Israel-Palestine Conflict
(Kristillinen siionismi: Teologia, politiikka ja Israel-Palestiina-konflikti).
Konferenssi toi yhteen yli 600 pappia, teologia ja rauhan aktivistia
kaikkialta maailmasta pohtimaan strategiaa kristillistä siionismia
vastaan; lähes 300 valtuutettua oli USA:sta. Seuraavat otokset
konferenssista antavat käsitystä tämän liikkeen luonteesta:
Naim Ateek tuomitsi kristillisen siionismin ”pahimpana
antisemitisminä, mitä kuvitella saattaa.” Hän syytti kristillisiä
siionisteja opetuksesta, että juutalaiset täytyy tuoda takaisin
Maahan ”tuhottaviksi ja käännytettäviksi kristilliseen uskoon.”
Ateek julisti, että ”Jumala ei ole Harmageddonin Jumala, vaan
Golgatan Jumala.”9
Mitri Raheb, Betlehemin evankelisen luterilaisen joulukirkon
pastori, puhui tekstinään Apt. 1:6 ("Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen
rakennat Israelille valtakunnan?"). Hän tuomitsi apostolit ”hyvin
ahdasmielisinä,” ”nationalistisina” ja ”sokaistuina.” Raheb'in
mukaan kristilliset siionistit eivät ole kiinnostuneet palestiinalaisista,
koska kärsimys ei myy: ”Todellisuudessa he haluavat
amerikkalaisen unelman menestyksestä” ja siksi he haluavat
voittaa sotia.”10
Michael Prior (edesmennyt), radikaali roomalaiskatolinen pappi ja
teologi, oli konferenssin kiistellyin puhuja. Julkaisemattomassa
puheessaan Prior, joka uskoo, että Genesiksen ja Joosuankirjan
kuvaukset kuuluvat myyttien ja legendojen kategoriaan, kuvaili
Joosuaa ”etnisten puhdistajien suojeluspyhimyksenä” ja Jumalaa,
jota kristilliset siionistit palvovat, ”Suurena Etnisenä Puhdistajana,
militaristisena muukalaisvihamielisenä kansanmurhaajana, jolla ei
ole riittävästi moraalia noudattaa edes neljännen Geneven
sopimuksen vaatimuksia.”11
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2. Ekumeeninen uskontojenvälinen agenda
Yksi huolestuttavimmista kehityskuluista kristillisen palestinianismin sisällä viime
vuosikymmeninä ovat olleet liitot, joita on taottu evankelikaalien ja muslimimaailman välillä.
Kristillisen palestinianismin johtajat puhuvat usein samoilla lavoilla islamilaisten pappien
kanssa. Tätä uskontojenvälistä vuoropuhelua ja koko kristillisen palestinianismin liikettä
vetää anglikaaninen kirkkoherra Englannista, reverend Dr Stephen Sizer.

Stephen Sizer
kristillisen palestinianismin
esitaistelija
“Brittiläinen kirjailija sanoi, että siionistit ovat
vääristäneet presidentti Mahmoud
Ahmadinejad'in holokaustia koskevia
lausuntoja.”

(Lähde: www.stephensizer.com/photos/)

Ylläoleva lainaus on islamilaisen tasavallan uutistoimiston (IRNA)
verkkosivustolta, jossa oli heidän Stephen Sizer'in haastattelunsa
hänen vieraillessaan Teheranissa lokakuussa 2007.
Haastattelussa Sizer puolusti presidentti Mahmoud Ahmadinejad'ia
senjälkeen, kun tämä oli kieltänyt holokaustin julkisesti. (”Maailma
ilman siionismia -konferenssissa Teheranissa vuonna 2005
Ahmadinejad vaati, että Israel täytyy ”pyyhkäistä kartalta.”)
Haastattelussaan Sizer syytti Lähi-Idän konfliktista Israelia ja sen
kristittyjä liittolaisia.
Huomaa, että kuvalaatta Stephen Sizer'in edessä ylläolevassa
kuvassa esittää ajatolla Khomeini'a (1900-1989),
shiittimuslimijohtajaa, joka lietsoi shaahin kaatamisen ja muutti
Iranin islamilaiseksi tasavallaksi vuonna 1979.
Stephen Sizer'in profiili
• Christ Church'in kirkkoherra, Virginia Water, Englanti. Christ Church on evankelisen
Evangelical Alliance'n ja Bill Hybels'in johtaman Willow Creek Association'in jäsen. Oman
verkkosivustonsa mukaan Willow Creek'ia pidetään vaikutusvaltaisimpana palvelutyönä
USA:n evankelikaalisille pastoreille.”12 [Bill Hybels'in vaimo Lynne työskentelee läheisesti
Stephen Sizer'in kanssa ja hänen on kirjattu sanoneen: ”Minä en pitäydy teologiaan, joka
väittää, että moderni Israelin valtio edustaisi muinaisen Israelin jumalallisesti valtuutettua
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paluuta Luvattuun Maahan.”13 Mitä tulee Willow Creekin lähestymistapaan yleensä IsraelPalestiina-konfliktiin, niin Donald Wagner kirjoittaa: ”Willow Creek'in Lähi-Idän työssä ei ole
mitään merkkiä siionismille myönteisestä näkökulmasta,”” 14]
• Järjestön, Institute for the Study of Christian Zionism (Kristillisen siionismin
tutkimusinstituutin), perustajajäsen (www.christianzionism.org). “Se on ryhmä pastoreita,
akateemisia, opiskelijoita, kiinnostuneita maallikoita ja rabbi, joka on ollut huolissaan
kristillisen siionismin kasvavasta vaikutuksesta Amerikan poliittisessa kentässä tunnistaen
tämän ideologian olevan suuri tekijä pysähtyneessä rauhanprosessissa
Israelissa/Palestiinassa.”15
• Toinen ”Jerusalemin kristillistä siionismia koskevan julistuksen (Jerusalem Declaration on
Christian Zionism, 22.8.2006), joka ”kategorisesti hylkäsi” 16 kristillisen siionismin,
kirjoittajista ja jonka allekirjoittivat Jerusalemin roomalaiskatolinen, syyrialaisortodoksinen,
episkopaalinen ja evankelisluterilainen kirkot.
• EMEU:n (Evangelicals for Middle East Understanding) neuvottelukunnan jäsen
• Ibilin'issa Galileassa sijaitsevien Mar Elias -koulutuslaitosten (Mar Elias Educational
Institutions), jotka on perustanut Vatikaanin hyväksymä melkiittikatolinen arkkipiispa Elias
Chacour, UK:n suosituslautakunnan (Board of Reference) jäsen.
• Israelin talojen tuhoamista vastustavan komitean (Israeli Committee Against House
Demolitions) suojelija.
• Palestiinan uutisverkoston (Palestine News Network) valokuvaaja
• Lehden, Friends of Al-Aqsa (Al-Aqsa'n ystävät), avustava kirjoittaja
• IMRI:n (Interfaith Group for Morally Responsible Investment = Moraalisesti vastuullisten
sijoitusten uskontojen välinen ryhmä)jäsen
Stephen Sizer'in tähän saakka kaksi vaikutusvaltaisinta kirjaa
ovat hänen julkaistu tohtorinväitöskirjansa, Christian
Zionism: Road-map to Armageddon? (Kristillinen siionismi:
Harmageddonin tiekartta?)(2004) ja Zion’s Christian
Soldiers? The Bible, Israel and the Church (Siionin kristityt
sotilaat? Raamattu, Israel ja seurakunta)(2007). Molemmat
kirjat, joita on laajalti suositeltu, vain vääristelevät tosiasioita
ja irvailevat niitä kristittyjä, jotka Englannin puritaanien ajoista
saakka 16. ja 17. vuosisadoilla ovat ymmärtäneet, että
Jumala ei ole hyljännyt Israelia eikä korvannut sitä
seurakunnalla.
Sizer'in ensimmäisen kirjan arvostelijat ovat tervehtineet sitä
”tähän saakka tärkeimpänä ja kattavimpana aiheesta” ja sen
”tieteellisenä käsittelynä raivotautisen profetiapaketin
torjomiseksi.” He ovat tuominneet kristillisen siionismin
”turmiollisena,” ”täysin epäraamatullisena uhkana,”
”väkevänä voimana, joka edistää miljoonien tuhoa” ja
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”yhtenä maailman vaarallisimmista ja harhaoppisimmista liikkeistä, joka ruokkii arabien ja
Israelin konfliktia”17
Kirja, Zion’s Christian Soldiers, sisältää saarnan huomattavalta brittiläiseltä
evankelikaaliselta oppineelta
John Stott'ilta, joka on itse tuominnut kristillisen siionismin
”raamatullisesti kirouksena kristinuskolle.” 18 Vuonna 2005 Time
-lehti luokitteli Stott'in maailman sadan vaikutusvaltaisimman
ihmisen joukkoon. Entinen Jerusalemin anglikaaninen
apulaispiispa Kenneth Cragg on myös suositellut Sizer'in
kirjaa. Ennenkuin Sizer muokkasi sitä Cragg'in suositus
alunperin sisälsi lausunnon, joka paljastaa kristillisen
palestinianistisen liikkeen sydämen ja sävyn:

“Siionin kristityt pervertikot olisi ehkä ollut viisaampi
nimi”17
Stephen Sizer’in kirjojen suosituksia
Hank Hanegraaff (USA)
 CRI:n (Christian Research Institute = Kristillinen
tutkimusinstituutti) presidentti, North Carolina'ssa ja ‘Bible Answer
Man (Raamattu vastaa -mies)’ (tunnetun radio-ohjelman Bible
Answer Man, Raamattu vastaa ihmiselle, isäntä)
“Sizer’in Kristillinen Siionismi osoittaa dramaattisesti, kuinka
poliittinen uskonnollinen liike, jolla on kyseenalainen sukupuu, on
katastrofin resepti. Arabien irvailemisesta Harmageddonin lietsomiseen kristillisen
siionismin uskomukset ja käytös ovat raamatullisen kristinuskon vastakohta.
(Hanegraaff on julkaissut preteristisen ja näin ollen amillenniaalisen, korvausteologisen,
antisiionistisen ja israelinvastaisen kirjasarjan, jonka ensimmäisen teoksen, The Last
Disciple, on julkaissut suomeksi Aikamedia vuonna 2012 nimellä, Viimeinen opetuslapsi.
Jatkoa on ilmeisesti tulossa. Suom. huom.)
Tony Campolo (USA)
 Baptistisaarnaaja, kirjailija ja sosiologian professori (Eastern
University, St. Davids, Pennsylvania)
“Kattava tutkimus, joka kuvailee kuinka kristityt ovat omaksuneet
teologisen näkökulman, joka on edistänyt oikeudenmukaisuutta
juutalaisille, mutta on myös johtanut palestiinalaisten sortoon ja
maailmanlaajuisesti äärimmäiseen vihamielisyyteen kristittyjen ja
muslimien välillä.”
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Gilbert Bilezikian (USA)
 Yksi Willow Creek -seurakunnan perustajajohtajista, South
Barrington, Illinois:
“Jotkut teologiat, jotka tekevät Israelista keskeisen Jumalan
päämäärille ja historian prosesseille, alentavat seurakunnan
jalkavaimon asemaan, samalla kun Israelista tulee morsian.
Sizer'in teos antaa oikeaan aikaan muistutuksen, että UT:n mukaan Jumalan kansa tulee
tunnistaa armon eikä rodun perusteella (on the basis of grace, not of race).”
John Stott (UK)
 Teologi, entinen kuningatar Elizabeth II:n kappalainen ja Lontoon
All Souls Church'in emeritus johtaja (Rector Emeritus)
“Itse uskon, että siionismi, sekä poliittinen, että kristillinen, on
yhteensopimaton raamatullisen uskon kanssa. Stephen'in kirja on
vahvistanut tätä vakaumusta.”19
Stephen Sizer on ajanut vääristettyä kristillisen
siionismin versiotaan kaikkialla Lähi-Idässä. Kuten
nämä valokuvat osoittavat, niin islamilaiset papit
ja oppineet ovat ottaneet hänet lämpimästi
vastaan minne tahansa hän on mennytkään ja
vuonna 2007 eräs islamilainen yliopisto toivotti
hänet tervetulleeksi 'arkkipiispa' Stephen
Sizer'ina. Tällainen vastaanotto osoittaa, että se,
mitä hän heille esittää, ei ole puhdas Jeesuksen
Kristuksen evankeliumi, vaan anti-siionistinen /
anti-kristillissiionistinen evankeliumin väännös,
joka vain vahvistaa muslimeja heidän Israelin
vihassaan.
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Huomaa jälleen Ajatolla
Khomeini'n kuva, joka tällä
kertaa riippuu seinällä
Sizer'in pään yläpuolella,
kun hän käy vuoropuhelua
muslimipappien kanssa
Iranissa.

Stephen Sizer ei ole yksin ajaessaan kristillisen palestinianismin asiaa kaikkialla
muslimimaailmassa. Kaksi hänen läheisimmistä ystävistään ja kolleegoistaan liikkeen
sisällä ovat Gary Burge ja Donald Wagner, jotka kumpikin ovat vihittyjä pappeja USA:n
presbyteerisessä kirkossa. Seuraavissa kuvissa nämä kolme miestä ovat evankelisten
kristittyjen ja muslimien vuoropuhelussa (Evangelical Christian-Muslim Dialogue), joka
pidettiin Tripoli'ssa Libyassa vuonna 2008.
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Donald Wagner
 Lähi-Idän tutkimuskeskuksen (Center for Middle Eastern Studies)
johtaja, North Park University, Chicago
 Kristillisen siionismin tutkimuslaitoksen (Institute for the Study of
Christian Zionism = ISCZ) perustajajäsen
 Kirjojen, Anxious for Armageddon (Innokkaita Harmageddonille)
(1995) ja Dying in the Land of Promise (Kuolemista lupauksen maassa)
(2003) tekijä
Gary Burge
 Uuden Testamentin professori, Wheaton College, Illinois
 HCEF:n (Holy Land Christian Ecumenical Foundation = Pyhän maan
kristillinen ekumeeninen säätiö) neuvottelukunnan jäsen
 EMEU:n (Evangelicals for Middle East Understanding = Evankelikaalit
Lähi-Idän ymmärtämisen puolesta) johtokunnan jäsen
 Kirjojen, Whose Land? Whose Promise? (Kenen maa? Kenen
lupaus?) (2003) ja Jesus and the Land (Jeesus ja maa) (2010), tekijä

Uskon siltoja
Evankelikaalien ja muslimien vuoropuhelukonferenssi, Toronto, toukokuu
2010
Evangelical-Muslim Dialogue Conference, Toronto, May 2010

Toukokuussa 2010, Sizer, Burge ja Wagner olivat Torontossa islamilaisten oppineiden
kanssa käymässä neljättä ”laajennettua keskustelua,” jota sponsoroi World Islamic Call
Society. Ensimmäinen sellainen tapaaminen tapahtui Chicago'ssa vuonna 2006 ja sitä
seurasi ”keskusteluja” Tripoli'ssa (Libya) ja Kalifornian Pasadena'ssa (Fuller'in
teologisessa seminaarissa). Bridges of Faith'in verkkosivuston mukaan:
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“Evankelikaalien ja muslimien vuoropuhelun lopullinen päämäärä on sitoutua
vuoropuheluun, joka rakentaa syvän ja kestävän luottamuksen, joka pysyy huolimatta
esteistä, joita ehkä nousee … Tarkoituksemme on pyrkiä vilpittömästi löytämään
yhteiset arvomme ja eettiset systeemit niin, että voimme sopia yhteisestä asetelmasta
yhteisiä hengellisiä arvoja ja moraalisia ohjeita.” 20
Bridges for Faith'in kaavailema ”lopullinen päämäärä” on selvästi ristiriidassa sen käskyn
päämäärän kanssa, jonka Herramme Jeesus Kristus antoi seurakunnalleen, nimittäin
mennä ja ”opettaa kaikkia kansoja kastaen heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen: ja
opettaen heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää” (Mt. 28:19, 20).
Kuinka sitten voimme selittää sen tosiasian, että evankelikaaliset johtajat ovat tässä
määrin sekaantuneet islamilaisiin oppineisiin ja pappeihin, joiden kanssa heillä ei ole
mitään yhteistä? Vastaus on kenties siinä tosiasiassa, että heillä on yhteinen vihollinen,
nimittäin Israel ja sen kristityt liittolaiset. Seuraava raamatunkohta näyttääkin tiivistävän,
mitä on tapahtumassa:

“Ja Herodes ja Pilatus tulivat sinä päivänä ystäviksi keskenään; he olivat näet
ennen olleet toistensa vihamiehiä” (Luke 23:12).

Kristillisen palestinianismin vaikutus tunnustuksellisiin kirkkoihin
Yhdysvalloissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (UK)
Muutaman viime vuoden aikana useat kirkkokunnat ja ekumeeniset järjestöt ovat antaneet
lausuntoja, jotka tuomitsevat väitetyn Israelin ”miehityksen” ja ovat päättäneet joko tukea
kampanjoita boikotoida israelilaisia tavaroita ja vetää sijoitukset Israelissa toimivista
monikansallisista yhtiöistä ja/tai tuomita kristillinen siionismi harhaoppina, jonka he
sanovat uhkaavan rauhaa Lähi-Idässä. On hätkähdyttävää havaita, että kaikki eri
kirkolliskokouksille ja seurakunnille esitetyt raportit perustuivat Stephen Sizer'in, Gary
Burge'n, Donald Wagner'in, Naim Ateek'in ym. kristillisen palestinianismin liikkeen jäsenten
kirjoituksiin; ei yhteenkään kristiiliseen siionistiseen teologiin, tai historioitsijaan, viitattu.
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Seuraava päätöslauselma, jonka Amerikan reformoidun kirkon yleinen kirkolliskokous
hyväksyi vuonna 2004, on tyypillinen kaikille em. kirkkokunnille:
“Julistaa kristilisen siionismin idean ja sen dispensationalismin äärimuodon, joka sitä
tukee, olevan Raamatun sanoman väärennös ottaen huomioon sen esteen, jota se
edustaa oikeudenmukaisen rauhan saavuttamisessa Israelissa/Palestiinassa.” 21

Israelin ekumeeninen vihollinen
Syyskuussa 2009 WCC:n keskuskomitea kokoontui
Genevessä ja julkaisi 'julistuksensa Israelin asutuksista
miehitetyllä palestiinalaisella alueella.' Tämän
julistuksen israelinvastaisuus on täysin
johdonmukainen WCC:n omaksuman historiallisen
kannan kanssa suhteessa israelilaispalestiinalaiseen
konfliktiin. Julistus tuki Palestiinan valtion perustamista,
tuomitsi 'Israelin miehityksen taipumattoman luonteen,'
vaati Israelin uudisrakentamisen lopettamista, suositteli
YK:n päätöksiä, jotka pyrkivät asettamaan Jerusalemin
”erityisen kansainvälisen halituksen alaiseksi” ja vaati
”laittomissa israelilaisissa asutuksissa ja miehitetyillä
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alueilla tuotettujen tavaroiden kansainvälistä boikottia.” 22
Vuonna 2002 WCC julkaisi dokumentin (vasemmalla) kutsuen jäsenkirkkoja auttamaan
jonkin sellaisen lopettamista, johon he viittasivat ”laittomana Palestiinan miehityksenä.”
Vuonna 2007 WCC käynnisti Palestiina-Israel ekumeenisen foorumin (Palestine-Israel
Ecumenical Forum = PIEF), joka tarjoaa foorumin kirkoille, joiden ”tarkoitus on lopettaa
(palestiinalaisalueiden) laiton miehitys sopusoinnussa YK:n päätösten kanssa.” 23
Julistuksessaan koskien Jerusalemia PIEF julisti seuraavaa: ”WCC on vuodesta 1948
saakka toistuvasti käsitellyt Jerusalemin kysymystä. Se vahvistaa, että Jerusalem on
pyhä kaupunki kolmelle yksijumalaiselle uskonnolle – juutalaisuudelle, Islamille ja
kristinuskolle. WCC uskoo, että 'Jerusalemin täytyy jäädä avoimeksi ja kaikkien
kaupungiksi' ja että se täytyy 'jakaa itsenäisyyden ja kansalaisuuden kannalta
kansainvälisen lain puitteissa.”24
'Ehdotetussa strategisessa toimintasuunnitelmassaan 2009-2010' PIEF julisti, kuinka
”Viimeiset 40 vuotta kristilliset kirkot [WCC:n sisällä] ovat vaatineet loppua Palestiinan
israelilaiselle miehitykselle.” Suunnitelman 'lähtökohtiin toiminnalle' kuului seuraavaa:
 Että YK:n päätökset ovat pohja rauhalle
 Että palestiinalaisilla on itsemääräämisoikeus ja paluuoikeus
 Että kahden valtion ratkaisun on oltava elinkelpoinen
 Että Jerusalemin on oltava avoin, helppopääsyinen, kaikille tarkoitettu ja yhteinen
kaupunki kahdelle kansalle ja kolmelle uskonnolle
 Että israelilaiset asutukset miehitetyillä palestiinalaisalueilla ovat laittomia ja
muodostavat esteen rauhalle
 Että 'Israelin miehitetyille palestiinalaisalueille rakentama 'muuri' on vakava
kansainvälisen lain loukkaus ja täytyy poistaa miehitetyltä alueelta
Lisäksi PIEF:n julistettu päämäärä on ”haastaa kristilliset siionistiset ja millennialistiset
teologiat ja muut teologiat, jotka tukevat miehitystä.” 25

Israelin boikotoiminen
Stephen Sizer'in suorittamassa haastattelussa konferenssissa ‘Christ at the Checkpoint
(Kristus tarkastuspisteellä)’ Bethlehemissä vuonna 2010 Naim Ateek ilmaisi ilonsa siitä
tavasta, kuinka kristityt USA:ssa innokkaasti tukivat israelinvastaista kampanjaa ”B.D.S. –
Boycott, Divestment, and Sanctions (boikotti, sijoitusten poisvetäminen, pakotteet).” Kuten
Ateek sanoi: ”Minusta tuntuu, että se on tie eteenpäin – se on
väkivallattoman vastustamisen tie.”26
Tammikuussa 2011 Marwan Barghouti (oikealla), pahamaineinen
palestiinalainen terroristi ja Al-Aqsan marttyyriprikaatien johtaja, lähetti
kirjeen palestiinalaisten vankien kansainväliselle konferenssille, joka
pidettiin Marokossa. Barghouti suorittaa viittä elinkautista
itsemurhapommitushyökkäysten järjestämisestä. Kirjeessään ennen
vaatimusta kaikkien israelilaisten tuotteiden täydellisestä boikotista
hän kuvaili Israelia ”pahimpana ja iljettävimpänä vihollisena, mitä
ihmiskunta ja uuden ajan historia tuntee,”:
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“Meidän täytyy jatkaa toimimista Israelin eristämiseksi edelleen kansainvälisellä,
virallisella ja populaarilla tasolla ja kaikilla tasoilla ja kaikilla alueilla sekä jatkaa
kampanjaa kaikkien israelilaisten tavaroiden boikotoimiseksi eikä rajoittaa sitä
yksinomaan setttlementtituotteisiin.”27
Huhtikuun 1. päivänä 1933, vain viikko valtaantulonsa jälkeen, natsijohtaja Adolf Hitler
määräsi juutalaisten kauppojen, pankkien ja liikeyritysten boikotin. Tämän määräyksen
toteutti propagandaministeri Joseph Goebbels:

Sama antisemitistinen henki, joka ajoi natsihallitusta vuonna 1933 ja sitä ennen, ajaa tänä
päivänä kampanjaa ‘Boycott Israeli Goods,' jota monet kristilliset johtajat, päävirran
kirkkokunnat ja WCC ovat häpeämättömästi ja vastuuttomasti suositelleet:

Kuten Saarnaajankirjasta luemme:

“Mitä on ollut, sitä vastakin on; ja mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu.
Ei ole mitään uutta auringon alla.” (Saarn. 1:9).
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Palestiinan uusi löytäminen
Toukokuussa 1998 koju, joka pyrki edistämään 'vaihtoehtoista matkailua' Palestiinaan,
seisoi kristillisten resurssien näyttelyssä (Christian Resources Exhibition = CRE)
Englannin Surrey'n Sandown Park'issa. Koju oli nimeltään ‘Rediscovering Palestine
(Palestiinan uusi löytyminen).’28 Tänä päivänä tämä sateenvarjojärjestö väittää
edustavansa hyväntekeväisyyttä ja järjestöjä UK:ssa, jotka ”toimivat kaikkien ihmisten
oikeudenmukaisuuden, rauhan ja sovinnon puolesta Pyhällä Maalla.” 29 Todellisuus on, että
minun mielestäni parempi nimi kuin Rediscovering Palestine olisi Reprimanding,
Replacing and Redefining Israel (Israelin, nuhteleminen, korvaaminen ja
uudelleenmääritteleminen). Sen suositeltavan lukemisen lista tässä dokumentissa on
itseasiassa kristillisen palestinianismin kirjailijoiden ”kuka kukin on” siten paljastaen
todellisen agendan tämän järjestön taustalla.

(Photographs posted on the R.P. website, taken from its 2010 Greenbelt festival stall in Cheltenham, England)

Jäsenjärjestöihin kuuluvat:

Suositeltuja kirjailijoita ovat:

Amos Trust

Stephen Sizer

BibleLands

Michael Prior

Christian Aid

Mark Braverman

Church Missionary Society

Donald Wagner

Living Stones

Ben White

Palestine Solidarity Campaign

Ilan Pappe

World Vision

Mitri Raheb
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3. Holokaustin halveksiminen
Tavoitellessaan siionismin ja kristillisen
siionismin vastaista agendaansa kristilliset
palestinianistit ovat kuuluisia holokaustin
hyväksikäyttämisestä ja lopulta
vähättelemisestä. Tyypillisesti he syyttävät
Israelia ja sen kristittyjä liittolaisia
pelaamisesta ”holokaustin
syyllisyyskortilla”30 ja piiloutumisesta
”holokaustiteologian” taakse 31 Israelin
suojelemiseksi kritiikiltä.

Kenneth Cragg (vasemmalla) tuomitsee jonkin sellaisen, jota
kutsuu ”Holokaustin kauhistuttavaksi arvovallaksi,” joka tekee
vääräksi kaiken palestiinalaisen protestoimisen” 32 ja antaa
Israelille ”viattomuuden oikeutuksen.”33 Edesmennyt Michael
Prior omaksui kirjoituksissaan saman argumentin ja sävyn
väittäen, että Auschwitz'ista oli tullut juutalaisille paikka, jonne
he nyt ”voivat piilottaa vastuunsa ja ”symboli, joka tekee heistä
koskemattomia.”34 Marc Ellis, yksi monista juutalaisista
vapautuksen teologeista, jotka määrätietoisesti tukevat tätä
pro-palestiinalaista liikettä, kuvaa Israelissa eläviä
palestiinalaisia arabeja ”Holokaustin viimeisinä uhreina.” 35
Sekulaari historioitsija Regina Sharif, jota kristilliset palestinianistit ovat lainanneet
kirjoituksissaan, vie tämän koko argumentin loogiseen johtopäätökseensä. Sharif
vakuuttaa, että ”niin teoreettisella kuin käytännöllisellä tasolla natsit ja siionistit olivat
samalla kannalla” väittäen, että ”siionistisen teorian kulmakivi … löysi lopullisen
oikeutuksensa natsien rodullisen ylemmyyden teorioista.” Mitä Sharif'iin tulee, niin hänen
mukaansa: ”Siionismi, rasismi ja antisemitismi ovat kaikki yhtä ja samaa ilmiötä.” 36
Hank Hanegraaff, Kristillisen Tutkimusinstituutin (Christian
Research Institute = CRI) presidentti North Carolina'n
Charlotte'sta on samoilla linjoilla kirjassaan, The Apocalypse
Code (2007). Hän vahvistaa siionismin rinnastamisen rasismiin
ja seuraa revisionistisia historioitsijoita puhuessaan
”palestiinalaisten etnisestä puhdistuksesta.”37 Hanegraaff’in
aggressiivisesti siionismin vastainen, kristillisen siionismin
vastainen ja erikoisesti dispensationalismin vastainen kanta ei
ehkä ole yllättävää, kun otamme huomioon, että hänen
kirjaansa ovat suositelleet Gary Burge, Stephen Sizer ja Colin
Chapman, jotka kaikki ovat esiintyneet hänen päivittäisessä
maanlaajuisessa radio-ohjelmassaan, ‘Bible Answer Man.’
Heidän kirjojaan on myytävänä CRI:n verkkosivustolla.
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Holokausti on ”korvaamaton ideologinen ase … Israelin kritiikin torjumiselle”
(Finkelstein, The Holocaust Industry, pp.3, 30).
Kirjassaan, Christian Zionism: Road-map to Armageddon? Stephen Sizer tukeutuu
Norman Finkelstein'iin, joka on yksi kiistellyimmistä juutalaisista poliittisista tiedemiehistä ja
antisiionistisista aktivisteista Yhdysvalloissa. Sizer lainaa Finkelstein'in kirjaa, The
Holocaust Industry (2000), vahvistaakseen omaa väitettään, että Holokaustia ovat
käyttäneet hyväkseen sekä juutalaiset että kristityt siionistit ”tehdäkseen Israelin
immuuniksi kritiikille.”38
Marraskuussa 2010 Sizer laittoi nettiblogilleen
Norman Finkelstein'in videon, jolla tämä puhuu
opiskelijoille Waterloo'n yliopistolla Kanadan
Ontariossa. Videolla nuori opiskelija, jota
loukkasivat hänen esittämänsä huomautukset,
joissa hän vertasi Israelin juutalaisia natseihin
(sitä Finkelstein on tehnyt siitä saakka, kun
kampanjoi Israelin Libanonin valtausta vastaan
vuonna 1982), haastaa Finkelstein'in.
Finkelstein puolustautui puhumalla siitä, kuinka
hänen vanhempansa selvisivät Auschwitz'in ja Majdanek'in kuolemanleireiltä ja Varsovan
gheton kansannoususta ja kuinka kaikki heidän perheidensä jäsenet tuhoutuivat
Holokaustin aikana. Torjuen opiskelijan huomautukset ja ”krokotiilin kyyneleet” Finkelstein
kääntyi arvostelijoihinsa yleisössä huutaen: ”Jos teillä olisi yhtään sydäntä rinnassanne, te
itkisitte palestiinalaisten vuoksi.” Tämän katkelman alla Stephen Sizer kirjoittaa blogillaan:

“Ihailen syvästi Norman Finkelstein'ia hänen ottamansa kannan vuoksi.”39
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Norman Finkelstein’in vanhempien ja
heidän sukulaistensa kärsimystä
Holokaustin aikana
ei koskaan saa unohtaa eikä vähätellä
miehen itsensä missään arvioinnissa.
Kuitenkin tämän dokumentin päämäärien
kannalta on vastattava kysymykseen:
Kuinka voi Stephen Sizer'in kaltainen
evankelikaalinen kirkkoherra ”ihailla
syvästi” sellaista kiistanalaista ja
taistelunhaluista miestä, joka kuvailee
itseään ”hartaana ateistina” ja joka vuonna 2008 sai Israelin hallitukselta 10 vuoden
maahantulokiellon ”turvallisuussyistä”? Finkelstein on niin kiistelty, että hänen elämästään
julkaistiin USA:ssa vuonna 2009 dokumenttimuotokuva otsikolla,
American Radical: The Trials of Norman Finkelstein (Amerikkalainen radikaali: Norman
Finkelstein'in koettelemukset). Filmi, joka sisältää em. leikkeen, luo valoa juutalaisen
miehen levottomaan itsetuhoiseen mieleen, joka vuoden 2008 Etelä-Libanonin
kirjakiertueensa aikana Israelin ja Hizbollahin konfliktin vanavedessä antoi kameroiden
edessä seuraavan lausunnon:
“Minun mielestäni Hizbollah edustaa toivoa. Joskus ajattelen, että on oikein hyvä, että
Hizbollah aiheutti Israelille valtavan tappion. Heitä on taottava päähän, kunnes tulevat
järkiinsä.”40

4. Kuinka kristilliset palestinianistit tulkitsevat Raamattua

Isä Elias Chacour
Kristillisen palestinianismin kummi
“Meille on vuosisatojen ajan opetettu, että juutalaiset ovat Valittu Kansa.
Emme usko enää, että he ovat Jumalan Valittu Kansa, koska nyt meillä on
uusi ymmärrys tuosta valinnasta.”
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Tämä lainaus on Elias Chacour'in artikkelista, ‘Reconciliation
and Justice: Living with the Memory (Sovinto ja oikeus:
Elämää muiston kanssa),’ Naim Ateek'in ja Michael Prior’in
kirjassa, Holy Land Hollow Jubilee: God, Justice and the
Palestinians (Pyhän maan tyhjä juhla: Oikeus ja
palestiinalaiset) (London: Melisende, 1999, p. 112). Se
tiivistää, kuinka kristilliset palestinianistit väärinkäsittävät ja
väärintulkitsevat, mitä Raamattu niin selvästi opettaa
Jumalan profeetallisista päämääristä Israelille ja kuinka he
väärinesittävät Israelin Pyhän liiton rikkovana Jumalana.
Elias Chacour on melkiittikreikkalaiskatolinen Israelin
arkkipiispa ja yksi vaikutusvaltaisimmista arabeista
Israelissa. Hän on suuresti arvostettu kristillisen
palestinianistisen leirin sisällä. Hänen ensimmäinen kirjansa,
Blood Brothers (Veriveljiä), julkaistiin vuonna 1983 ja kertoo
hänen lapsuutensa tarinan Ylä-Galileassa ennen modernin
Israelin valtion perustamista vuonna 1948. Tämän kirjan
vaikutusta Lännen evankelikaaleihin ei voida yliarvioida.
Donald Wagner'in mukaan kirja, Blood Brothers, “kosketti tuhansien evankelikaalien
sydämiä ja mieliä, mitä tulee kristittyihin Pyhällä Maalla.” 41
Samana vuonna, kuin kirja, Blood Brothers, ilmestyi, Colin Chapman, entinen Islamin
tutkimuksen lehtori Lähi-Idän teologian koulussa Beirutissa, julkaisi yhden
vaikuttavimmista ja vahingollisimmista kirjoista aiheesta Israel nimellä, Whose Promised
Land (Julkaistu suomeksi nimellä, Kenen luvattu maa? Kuva ja Sana 1983). Brittiläinen
lehtinainen ja kirjailija, Melanie Phillips, on osuvasti kuvaillut sitä ”myrkyllisenä irvailuna,
joka käyttää teologiaa Israelin laittomaksi julistamiseen.” 42 Sitä vastoin Hank Hanegraaff
kuuluu niihin moniin evankelikaalisiin johtajiin, jotka ovat velassa Chapman'ille, jonka kirjaa
hän lainaa laajasti kirjassaan, The Apocalypse Code (Apokalypsin koodi).

Täyttymyksen teologia
Viime aikoina kristilliset palestinianistit ovat
yrittäneet siinä onnistumatta uudelleen nimetä
'korvausteologian' 'täyttymyksen teologiaksi.'
Heidän perusväittämänsä on tiivistettynä Colin
Chapman'in lainauksessa (oikealla), nimittäin,
että Jeesus täytti lupaukset, jotka liittyvät
juutalaisen kansan paluuseen Maahan.
Täyttymyksellä Chapman tarkoittaa, että kaikki,
mitä VT.n profeetat puhuivat maasta ja Israelin
kansasta, täyttyi hengellisesti 2000 vuotta sitten
Jeesuksen elämässä, kuolemassa ja
ylösnousemuksessa. Israelin kansalla ei siten
ole enää mitään profeetallista merkitystä, koska
seurakunta on 'uusi Israel.'
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Kirjassaan, Jesus and the Land (Jeesus ja Maa) (2010),
Gary Burge esittää seuraavan tulkinnan kohdasta Apt. 1:68 ja vastaavasti Gal. 6:16:
“Jeesus ei visioi Israelin ennallistamista sinänsä, vaan sen
sijaa näkee itsensä omaksumassa Jerusalemin draaman
omassa elämässään … Jollakin tavalla Israelin alkava
ennallistaminen on jo alkanut, koska Kristus, uusi Temppeli,
Uusi Israel, on noussut ylös” (p. 60).
”Tämä on ehkä apostolin selvin esimerkki Jumalan kansan
uuden identiteetin yleistämisestä. Apostoli piirtää uudelleen
oman identiteetin määritelmät” (pp. 83-84).

Calvin'in askelissa
Gary Burge'n kaltaiset kristilliset palestinianistit katsovat
ranskalaiseen protestanttiseen uskonpuhdistajaan John
Calvin'iin yhtenä teologisena edelläkävijänään.
Kommentissaan koskien kohtaa Apt. 1:6-8 Israelin
valtakunnan ennallistamisesta Calvin väitti, että siinä oli
”yhtä monta virhettä … kuin sanaakin.” Hän uskoi tämän
osoittavan, ”kuinka huonoja oppineita he olivat niin hyvän
Mestarin opissa” ja siksi, ”kun hän [Jeesus] sanoi: te saatte
voiman, hän nuhteli heitä typeryydestä.” Calvin väitti
edelleen, että Jeesus yritti ”nostaa heidän mielensä”
juutalaisen kansan ”yleisestä harhasta,” että Messias
”hallitsisi kuninkaana tässä maailmassa tuhat vuotta.” Hän
väitti, että tämä tulkinta oli se ”hullutus,”43 jonka varhaisen
seurakunnan premillennialistit, jotka tunnettiin 'kiliasteina,'
olivat omaksuneet.
Omassa näiden jakeiden selityksessään Donald Wagner (alla) ei ole ainoastaan
nykyaikaistanut Jean Calvi'in kommentaaria, vaan myös lisännyt siihen pilkkaavan sävyn:
“Oli ikäänkuin nämä opetuslapset olisivat sanoneet: ”No
niin Herra, olimme todella otettuja ihmeistä, joita teit, kun
työskentelimme kanssasi. Myös sinun mahtavat
opetuksesi innoittivat meitä. Sitten se ylösnousemus oli
todella fantastinen. Mutta nyt, teetkö sinä sen ”ison
ihmeen”? Palautatko nyt valtakunnan Israelille ja ajat
roomalaiset ulos maasta? Luulenpa, että Herran täytyi
tässä vaiheessa ottaa käyttöön huumorin rippeetkin.
Voin kuulla hänen sanovan puoliksi leikillään, puoliksi
vakavissaan: 'En usko sitä! Missä olette oikein olleet
menneet kolme vuotta? Te ette ole käsittäneet yhtään
mitään!' Sitten Jeesus tuli hyvin ankaraksi
opetuslapsilleen … Tämä on selvä sana Herralta
futuristisille dispensationalisteille … Tässä Jeesus kielsi
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opetuslapsia asettamasta luottamustaan siihen, että omistavat energiansa lopunajan
profetialle, tai sotaiseen kiivailjoiden siionistiseen ideologiaan.” 44

He luovat Jumalasta oman kuvansa
Yksi kristillisen palestinianismin silmiinpistävimmistä piirteistä on sen matala käsitys
Raamatun arvovallasta. Se tosiasia, että sen puolestapuhujat kiistävät minkä tahansa
Israelin kansan profeetallisen roolin eivätkä tunnusta Jumalan kaikkivaltiasta kättä Israelin
valtion uudelleen perustamisessa vuonna 1948, todistaa tämän väitteen. Ajattele
seuraavaa Naim Ateek'in lausuntoa, kun hän selittää Raamatun tulkinnan 'uutta tapaa' –
jota hän kutsuu ”uudeksi hermeneutiikaksi” (s. 81):
“Kun vastaan tulee vaikea kohta Raamatussa … niin täytyy
kysyä sellaisia yksinkertaisia kysymyksiä, kuin: Onko se tapa,
jolla kuulen tämän, se tapa, jolla olen tullut tuntemaan
Jumalan Kristuksessa? … Sopiiko tämä siihen kuvaan, joka
minulla on Jumalasta ja jonka Jeesus on ilmoittanut minulle?
… Jos sopii, niin tuo kohta on pätevä ja arvovaltainen. Jos ei,
niin en voi hyväksyä sen pätevyyttä, tai arvovaltaa” (pp. 8182).
Esimerkiksi, kun Jumala käski Joosuaa ja israelilaisia tuhoamaan
Jerikon, he tuhosivat kaiken, mitä kaupungissa oli, miehet ja
naiset, nuoret ja vanhat, härät, lampaat, aasit, miekan terällä”
(Joosua 6:21). Ateek'in mukaan sellainen kohta heijastaa ”ihmisen
Jumalan ilmoituksen ymmärtämisen varhaista vaihetta, joka on
ristiriidassa kristillisen käsityksen kanssa Jumalasta ilmoitettuna Jeesuksessa
Kristuksessa” (p. 82), ja siksi sillä ei ole mitään arvovaltaa uskovalle; se vain ”selventää
sitä, mitä Jumala ei ole” (p. 83).
Viimeisimmässä kirjassaan, A Palestinian Christian Cry for
Reconciliation (2008), Ateek korostaa, jotakin sellaista,
jonka katsoo olevan arvovaltaisin yksittäinen teksti VT:ssa.
“Käsitykseni mukaan inklusiivinen teksti Joonasta on
normi, jota vasten VT:n teologia täytyy arvioida” (pp.
54-55).
Ateek'in mukaan Joonankirjan kirjoittaja on ”ensimmäinen
palestiinalainen vapautuksen teologi” (p. 71), koska hän
paljasti sekä profeetan, että Israelin kansan ahdasmielisen
nationalismin, jotka olivat väärinesittäneet Jumalan
”heimo- ja muukalaisvihamielisenä.”
Naim Ateek’in näkemyksessä Joonankirja edustaa ”liikettä
kohti universaalimpaa käsitystä Jumalasta, kansoista ja
maasta” (p. 55).
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Israelin 'rasistiset' profeetat
Naim Ateek jatkaa sitä, mikä pohjimmiltaan on hyökkäys Raamatun arvovaltaa vastaan,
sanoen, että jopa ”isot profeetat,” kuten Jesaja ja Jeremia, ”käyttivät rasistisia ilmauksia,”
kuten Joona. Hän väittää esimerkiksi, että Jesaja 43 sisältää ”varsin huolestuttavia
rasistisia implikaatioita” seuraavissa jakeissa:
... minä annan sinun lunnaiksesi Egyptin, sinun sijastasi Etiopian ja Seban. Koska
sinä olet minun silmissäni kallis ja suuriarvoinen ja koska minä sinua rakastan, annan
minä ihmisiä sinun sijastasi ja kansakuntia sinun hengestäsi (jakeet 3-4).
Haluttomana alistumaan minkään
raamatunkohdan auktoriteetille, joka
määrää Israelin kansalle ainutlaatuisen
roolin Jumalan suvereeneissa
päämäärissä, Ateek kirjoittaa: ”Miltähän
egyptiläisistä tuntuu olla Israelin lunnaina,
tai etiopialaisista ja sebalaisista, jotka
vaihdettaisiin Israeliin? … On suuri tarve
'de-siionisoida' näitä tekstejä” (p. 55).
Sitten Ateek lainaa kohtaa Jes. 61:5-6, joka puhuu ajasta, jolloin vieraat ”ovat laumojenne
paimenina” ja palvelevat Israelin ”peltomiehinä ja viinitarhureina” ja jolloin Israel kansana
”syö pakanain rikkaudet (KJV:n mukaan).” Hän päättää: ”Tätä eksklusiivista tekstiä ei tänä
päivänä voi hyväksyä, koskee se sitten Jumalaa tai kansaa tai maata. Se myös täytyy desiionisoida” (p. 56).

Palestinianististen profeettojen koulussa
Yrityksessä lisätä teologista paino-arvoa ja akateemista
uskottavuutta pohjimmiltaan poliittiselle ristiretkelleen
monet johtavista kristillisistä palestinianisteista ovat
ammentaneet englantilaisen oppineen – entisen
Durham'in piispan, N.T. Wright'in, kirjoituksista. Stephen
Sizer, Gary Burge, Naim Ateek ja Hank Hanegraaff
kuuluvat niihin, jotka ovat tunnustaneet velkansa
Wright'ille, joko kirjoissaan, tai verkkosivustoillaan ja
blogeillaan.
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Tempausopin halveksunta
Vuoden 2001 artikkelissaan otsikolla, ‘Farewell to the Rapture (Jäähyväiset
tempaukselle),’ N.T. Wright kirjoitti seuraavaa:
“Amerikkalainen pakkomielle
Jeesuksen toiseen tulemukseen —
varsinkin sen vääristyneisiin
tulkintoihin — jatkuu täysillä. Nähtynä
minun puoleltani Atlanttia Left Behind
-kirjojen ilmiömäinen menestys
näyttää arvoitukselliselta, jopa
eriskummalliselta. Harvoilla UK:ssa
on käsitys, johon tämä suosittu
romaanisarja perustuu: että on oleva
kirjaimellinen 'tempaus,' jossa uskovat
siepataan taivaaseen.”45

Ennenkuin keskitymme N.T. Wright’in harhaiseen
Israel-teologiaan, on tärkeää korostaa sitä
halveksuntaa, jota kristilliset palestinianistit yleensä
tuntevat oppia kohtaan, joka koskee millä hetkellä
tahansa tapahtuvaa seurakunnan tempausta.
Kirjassaan, The Rapture Exposed (Tempaus
paljastettu) (2004), Barbara Rossing, joka on
valmistunut Harvard'in ja Yale'n yliopistoista, on
Amerikan evankelikaalisen luterilaisen kirkon vihitty
pappi ja säännöllinen puhuja Sabeel'in
konferensseissa, hyökkää Left Behind -romaaneja
vastaan ja niitä vastaan, jotka uskovat siihen
perusteologiaan lopunajoista, johon em. kirjat
tukeutuvat. Rossing'in kirja alkaa seuraavalla
lausunnolla: ”Tempaus on huijaus … meitä ei temmata
pois maan päältä, ei myöskään Jumalaa … Jumala ei
milloinkaan jätä tätä maailmaa” (pp. 1-2).
Rossing uskoo, että Ilmestyskirja esittää näyn, ei tuomiosta eikä tuhosta, vaan
uudistuksesta ja parantamisesta, joka kaikki on mahdollista ”karitsavoiman” kautta.
Määritellessään ”karitsa-teologiaansa” Rossing kuvaa Herraa Jeesusta ”karitsaisena
(lambkin),” ”karitsamaisena (lamby)” ja jopa ”pörröisenä (fluffy)” (pp. 109-113).
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N.T. Wright on huomattava UT:n oppinut ja korvausteologian
kannattaja, joka viime vuosina on värvätty kristillisen
palestinianismin asialle.
Wright tulkitsee Raamattua perinteisellä reformoidulla,
amillenniaalisella, liittoteologisella ja korvausteologisella
linjalla, mutta omalla erikoisella teologisella
kallistuneisuudellaan. Uskollisena reformoidulle teologialle hän
väittää, että Israelin maa, Jerusalemin kaupunki ja juutalainen
temppeli ovat nyt tarpeettomia, koska Kristus on 'uusi maa,'
'uusi kaupunki' ja 'uusi temppeli.' Hän ja hänen
amillennialistiset toverinsa eivät ole vain ryöstäneet Israelilta
sille luvattuja maanpäällisiä siunauksia, vaan he ovat myös
ryöstäneet Kristukselta Jeesukselta Hänen maanpäällisen
perintönsä!
Seuraavassa näyte Israeliin liittyvistä lainauksista, jotka on
otettu kahdesta ensimmäisestä osasta (lyhennetty NTPG ja
JVG) Wright'in kuusiosaista sarjaa, ‘Christian Origins and the
Question of God’:
•
•

•
•

Jeesus sääsi Israelin suuren parantamisen, suuren
ennallistamisen” (JVG, 130)
Israel’in tarina ”saavutti tarkoitetun huippukohtansa sen
kuolemassa [Israelin karkoitus] ja ylösnousemuksessa
[Israelin ennallistaminen]” (NTPG, 366)
Seurakunta on ”ottanut juutalaisen kansan valtaaman
paikan” (NTPG, 367)
Jeesus ”jälleenrakensi Israelin itsensä ympärille” (JVG,
131), “uudelleen tulkiten” Israel’in toivon (JVG, 241),
“ottaen Israelin profeetallisen perinnön uuteen käyttöön”
(JVG, 349) ja ”uudelleen määritellen valtakunnan (JVG,
471)

N.T. Wright sanoo tarkoittaen seurakuntaa, että 'Siionin' (Jerusalem, Israelin maa,
Israelin kansa, juutalainen temppeli) ennallistamiseen liittyvät lupaukset ”on nyt siirretty
Jeesukselle ja hänen kansalleen.” (JVG, 363).

5. Palestinianistinen propaganda ja juutalainen viides kolonna
Kristilliset palestinianistit ovat taitavia 'leimaamisen' propagandan taiteessa. Liittämällä
Israeliin sellaisia tunteita nostavia leimoja, kuin 'apartheid,' 'etninen puhdistaminen' ja
'miehitys,' he ovat vääntäneet ja kääntäneet monien uskovien mielet juutalaisia ja
juutalaisvaltiota vastaan. Kuten näimme Norman Finkelstein'in tapauksessa, niin
juutalaisten oppineiden ja aktivistien viides kolonna työskentelee läheisesti kristillisten
palestinianistien kanssa ajaakseen alas Israelin ja hiljentääkseen sen kristilliset liittolaiset.
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Kirjassaan, Israel: An Apartheid State
(1987), Uri Davis kuvailee Israelin
palestiinalaisten kohtelua ”siionistisena
apartheidina” (pp. 26, 60). Davis kuvailee
itseään ”juutalaista alkuperää olevana
palestiinalaisena heprealaisena
kansalaisena, antisiionistina, joka on
rekisteröity muslimiksi ja apartheid-valtion
kansalaisena.” 46 Hiljattain hänet valittiin
Fatah'in vallankumousneuvostoon
(Revolutionary Council). Stephen Sizer47
ja Rosemary Radford Ruether48 kuuluvat
niihin, jotka ovat omaksuneet Davis'in
”apartheid”-terminologian.
Ben White on englantilainen freelancejournalisti, joka kirjoittaa
israelilaispalestiinalaisesta konfliktista ja
laajemmasta Lähi-Idästä. Hän on myös
koordinaattori kampanjassa ‘A Just
Peace for Palestine (Oikeudenmukainen
rauha Palestiinalle).’ Kirjassaan, Israeli
Apartheid: A Beginner’s Guide (2009),
jota suosittelivat Stephen Sizer, Gary
Burge ja Desmond Tutu, Ben White
luokittelee siionismin Etelä-Afrikan
apartheidia pahemmaksi (p. 8).

Ilan Pappé on kiistelty israelilainen akateeminen ja poliittinen aktivisti, joka yhdessä toisten
'uusien historioitsijoiden' kanssa on uudelleenkirjoittanut modernin Israelin valtion vuonna
1948 tapahtuneen perustamisen hyväksytyn historian. Kirjassaan, The Ethnic Cleansing of
Palestine (Palestiinan etninen puhdistaminen)(2006), Pappé väittää, että siionististen
johtajien nimenomainen politiikka oli etnisesti puhdistaa maa alkuperäisestä väestöstään.
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Kristilliset palestinianistit ovat omiin propagandatarkoituksiinsa käyttäneet samaa
kiihottavaa kieltä kuin Pappé. Kuten Stephen Sizer kirjoittaa: ”Tutkimukseni on korostanut,
kuinka palestiinalainen kristillinen yhteisö on kärsinyt eristämisestä, syrjimisestä ja
vainosta, joka muistuttaa 'etnistä puhdistusta' ja eräänlaista apartheidin muotoa.” 49 Vuonna
2009 Pappé puhui anglikaanipappien konferenssille Englannin Winchester'issä – joka oli
toinen Norman Finkelstein'in kaltainen esimerkki siitä, kun kirkon johtajat kääntyvät
juutalaisten ekstreemistien puoleen tukeakseen israelinvastaista ristiretkeään. Stephen
Sizer on julkaissut Pappé’n konferenssipuheen omalla verkkosivustollaan sekä linkit
Pappé’n sivustolle.
Tuoreempi rekrytoitu kristillisen palestinianismin asialle on
amerikanjuutalainen poliittinen aktivisti, Mark Braverman,
joka on Pohjois-Amerikan Sabeel'in ystävien neuvoaantavan komitean (Advisory Committee of Friends of
Sabeel North America) jäsen. Kirjassaan, Fatal Embrace:
Christians, Jews, and the Search for Peace in the Holy
Land (2010), joka sisältää suositukset Naim Ateek'ilta ja
Stephen Sizer'ilta, Braverman seuraa Ilan Pappé'a
väittäessään, että Israel on johdonmukaisesti tavoitellut
”etnisen puhdistamisen” politiikkaa palestiinalaisia
kohtaan (p. 10). Braverman'iin vaikuttivat syvällisesti
hänen vierailunsa Sabeel'iin vuonna 2006 ja Naim
Ateek'in kirja, Justice, and Only Justice. Hän kirjoittaa:
”Sabeel on auttanut aukaisemaan uudelleen polun
profeettoihin” (p. 44). Se panee kysymään: 'Mihin
profeettoihin?'

Taistelu 'harmageddoniitteja' vastaan
Israel ei ole kristillisen palestinianistisen propagandakoneen ainoa maali.
”Harmageddoniitteina,” joihin Stephen Sizer viittaa, 50 kristityt, jotka perustavat Israelteologiansa yksinkertaiseen ja selvään Raamatun lukemiseen ja fundamentalistiseen
käsitykseen Jumalan liitto-uskollisuudesta, ovat usein heidän tähtäimessään.
Kirjassaan, Dark Crusade: Christian Zionism and US
Foreign Policy (Synkkä ristiretki: Kristillinen siionismi ja
USA:n ulkopolitiikka) (2009), Clifford Kiracofe, Virginia
Military Institute'n professori ja entinen USA:n
ulkomaansuhteiden neuvoston (U.S. Senate on Foreign
Relations) vanhempi ammattijäsen vertaa kristillisen
siionismin ”syvää pessimismiä” siihen ”perinteiseen
optimismiin,” joka on amerikkalaisen sielunelämän ytimessä
(p. 13). Hän myös syyttää kristillisiä siionisteja, että he
”myrkyttävät Yhdysvaltojen suhteet arabi- ja
muslimimaailmaan” (p. 43).
Kiracofe, johon selvästikin on vaikuttanut Stephen Sizer'in
kirja, Christian Zionism: Road-map to Armageddon? (2004),
puhuu halveksivasti varsinkin eräästä miehestä – nimittäin
englantilaisesta pappismiehestä ja Plymouth-veljien
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pääasiallisesta perustajasta, John Nelson Darby'sta (1800-1882). Kiracofe kuvailee
Darby'a ”henkilönä, joka toi Harmageddon-teologian Amerikkaan” (p. 63).
Käsitteestä “Harmageddon-teologia” on tullut erottamaton osa kristillistä palestinianistista
propagandaa, kuten alla olevat otsikot havainnollistavat. Kirjassaan, Allies for
Armageddon: The Rise of Christian Zionism (Harmageddonin liittolaiset: Kristillisen
siionismin nousu) (2007), englantilainen lehtinainen, Victoria Clark, kuvaa kristillistä
siionismia ”pyssyä heiluttavana, Harmageddoniin sitoutuneena ideologiana.” 51

7. Epäpyhiä liittoja
Toinen huolestuttava piirre kasvavassa kristillisessä palestinianistisessa liikkeessä on
tapa, jolla sen johtajat pitävät yhteisiä puhetilaisuuksia ja muodostavat liittoja niiden
kanssa, joiden julistettu päämäärä on tuhota Israel. Esimerkki tästä on kokoukset, joita
viime vuosina on pidetty Gaza'ssa Ismail Haniyeh'n, vanhemman Hamas-johtajan, joka
valittiin Palestiinan kansallisen hallituksen pääministeriksi vuonna 2006 ja kahden korkean
profiilin 'kristityn' – Etelä-Afrikan arkkipiispa Desmond Tutu'n (alla vasemmalla Haniyeh'in
kanssa ja keskellä Arafat'in) ja entisen Amerikan presidentti Jimmy Carter'in (sivun alaosa)
välillä.

Desmond Tutu, apartheidinvastaisen kampanjan esitaistelija Etelä-Afrikassa puolustaa
tänä päivänä israelinvastaista ristiretkeä Sabeel'in suojelijana. Esipuheessaan Michael
Prior'in kirjaan, Speaking the Truth: Zionism, Israel, and the Occupation (Totuuden
puhetta: Israel ja miehitys) (2005), hän kirjoittaa: “Mutta voi, nyt me näemme apartheidin
Israelissa … Apartheid-hallitus Etelä-Afrikassa oli hyvin voimakas, mutta tänä päivänä sitä
ei enää ole. Hitler, Mussolini, Stalin, Pinochet, Milosevic ja Idi Amin olivat kaikki
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voimakkaita, mutta lopussa heille kävi huonosti.” 52

Jimmy Carter (halaamassa Ismail Haniyeh'a) ei ole mikään Israelin ystävä. Hänen kiistelty
kirjansa, Palestine: Peace Not Apartheid (Palestiina: Rauha, ei Apartheid)(2006), oli New
York Times -bestselleri. Sekä Carter että Tutu ovat Nobel'in rauhanpalkinnon saajia –
mutta millaisen rauhan hyväksi he työskentelevät?

The 5th International Sabeel Conference (2004)
Challenging Christian Zionism: Theology, Politics, and the Palestine-Israel Conflict
(Haastamassa kristillistä siionismia: Teologia, Politiikka ja Palestiina-Israel-konflikti)

Huhtikuussa 2004 osallistuin viidenteen kansainväliseen Sabeel -konferenssiin, joka
pidettiin paavillisen instituutin Notre Dame keskuksessa (Pontifical Institute Notre Dame
Centre) Jerusalemissa. Se suunniteltiin vuonna 1884 keskukseksi ranskalaisille
pyhiinvaeltajille, valmistui vuonna 1904 ja kruunattiin Marian patsaalla. Vuonna 1978 paavi
Johannes Paavali II vahvisti sen paavilliseksi instituutiksi ja ekumeeniseksi keskukseksi
ennen uuden konferenssikeskuksen vihkimistä maaliskuussa 2000.
Naim Ateek, Stephen Sizer, Gary Burge, Donald Wagner ja Michael Prior olivat
konferenssin puhujia. Meille puhui myös muslimien Waqf'in johtaja Temppelivuoren, jota
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muslimit kutsuvat nimellä Al-Haram Al-Sharif (‘Jalo Pyhäkkö’), portailla (yllä).
Korvausteologian islamilaisen version mukaisesti meille kerrottiin, että juutalainen temppeli
ei koskaan ole seisonut tällä paikalla.
Tätä väitettä on levitetty laajalti muslimipappien toimesta, jotka
haluavat katkaista kaikki historialliset kytkennät juutalaisen
kansan ja tämän paikan välillä. Kuitenkin vuonna 1924 korkein
muslimineuvosto (Supreme Moslem Council = SMC), joka
perustettiin brittiläisen mandaatin aikana hoitamaan muslimien
asioita, julkaisi dokumentin otsikolla, A Brief Guide to Al-Haram
Al-Sharif Jerusalem. Minulla on kopio sen vuoden 1935
painoksesta. Tämä on merkittävä monestakin syystä, varsinkin
sen valossa, mitä sanotaan sen aloittavassa 'historiallisessa
katsauksessa':
“Paikka on yksi vanhimmista maailmassa. Sen pyhyys
juontaa varhaisimmilta ajoilta. Että se on samalla paikalla,
kuin Salomonin temppelin, on kiistatonta [korostus
Wilkinson'in]. Se on myös paikka, jossa 'Daavid rakensi
alttarin Herralle ja uhrasi polttouhreja ja yhteysuhreja'
(2.Sam. 24: 25).”53
Tämä lausunto on sitäkin merkittävämpi, kun ottaa huomioon, että silloin, kun kirjanen ensi
kerran julkaistiin vuonna 1924, SMC:tä johti katkeran juutalaisvastainen Jerusalemin suurmufti ja vankkumaton Adolf Hitlerin liittolainen, Hajj Amin al-Husseini.
Yksi osa konferenssin ohjelmassa oli
vierailu Ramallah'in Muqata'ssa,
jossa Jasser Arafat oli ollut Israelin
hallituksen eristämänä. Tuossa
tilaisuudessa Naim Ateek ilmaisi
”yksimielisen” tuen Arafatille, jota
fyysisesti halasi hänen ystävänsä ja
Amerikan episkopaalisen kirkon 24.
johtava piispa ja arkkipiispa (primate),
Edmond Browning (oikealla). Arafat ja
Hanan Ashrawi (istumassa Ateek'in
kanssa) ilmaisivat ilonsa tässä
'kristillisen' solidaarisuuden
osoituksessa palestiinalaisten asialle
– jota Arafat kutsui ”urheiden
rauhaksi.”
Michael Prior ja Stephen Sizer käyttivät tilaisuutta hyväkseen lahjoittaa Arafatille kirja,
johon edellä on viitattu: Speaking the Truth: Zionism, Israel, and the Occupation. Valtava
enemmistö tuona päivänä läsnä olleista osoitti suosiotaan Arafatille ja myöhemmin
puristivat kättä hänen kanssaan valokuvaajia varten. Heihin kuului Stephen Sizer:
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(Lähde: Stephen Sizer’s Powerpoint presentation, “Sabeel Conference & Wall”)

Vuoden 2004 Sabeel-konferenssista kirjoittamani raportti on saatavana osoitteesta, joka
löytyy tämän dokumentin lopusta.

8.Kristillisen palestinianismin teologiset juuret
Jeesus sanoi: ”Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja
hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä”
(Mt. 7:16-18). Aivan kuten puun juuristo ratkaisee
sen hedelmän luonnollisen terveyden ja
luonnollisen hyvyyden, niin myös jokaisen
opetusperinteen juuristo ratkaisee sen
noudattajien hengellisen terveyden ja hengellisen
hedelmän. Kristillinen palestinianismi on huono
puu, joka tuottaa huonoa hedelmää, koska sen
juuristo on sairas:

Platon (n.429-347BC)
Uus-platonilainen ajattelu hiipi varhaiseen jälki-apostoliseen
seurakuntaan, perustaen uskomukseen, että aineellinen maailma oli
merkityksetön, koska aine on pohjimmiltaan turmeltunutta. Katsottiin
välttämättömäksi etsiä kaikelle korkeampaa hengellistä merkitystä.
Uus-platonilaiset seurakunnassa, kuten Origenes (n. AD185-254),
opettivat, että oli välttämätöntä paljastaa Raamatun kätketty
vertauskuvallinen merkitys. Profetiat, jotka liittyvät fyysiseen maahan
(Kanaan), kaupunkiin (Jerusalem) ja pyhäkköön (Temppeli), tuli siksi
tulkita hengellisesti.
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Augustinus hippolainen (AD354-430)
Augustinuksen teologia tukee roomalaiskatolisia ja protestanttisia
kirkkoja. Seuraten Origenesin askelissa Augustinus allegorisoi
Raamattua, korvasi varhaisen seurakunnan premillennialismin
amillennialismilla ja opetti, että Jumala oli säilyttänyt juutalaiset
olemaan 'todistajakansa' – kulkijoita maan päällä, joiden olemassaolo
todistaisi siitä tosiasiasta, että Jumala on hyljännyt Israelin ja
korvannut sen seurakunnalla.

Jean Calvin (1509-1564)
Jean Calvin (Cauvin) oli vaikutusvaltaisin 16. vuosisadan
uskonpuhdistajista. Kuten Martti Luther, hän oli perusteologialtaan ja
eskatologialtaan augustinolainen. Hän oli myös liittoteologian
kannattaja, opettaen, että on aina ollut vain yksi Jumalan kansa
('seurakunta') ja yksi Jumalan liitto ('armon liitto'). Kalvinismi opettaa,
että seurakunta on korvannut Israelin.
Kirjassaan, Christian Zionism: Road-map to Armageddon? (pp. 261-263), Stephen Sizer
tiivistää niiden uskomussysteemin, jotka hänen laillaan pitäytyvät liittokäsitykseen. Sizer'in
mukaan liittokäsityksen kannattajat uskovat, että:
 Kautta historian on aina ollut vain yksi Jumalan kansa – 'seurakunta.'
 Kaikki raamatulliset liitot sisältyvät yhden armoliiton alaisuuteen
 Juutalaiset etnisenä kansana ovat toteuttaneet historian roolinsa, joka oli valmistaa tie
kirkolle/kristikunnalle
 Kirkko on nyt uusi Israel, laajennettu Kristuksen kautta sisältämään kaikki kansat
Seuraavassa ote taulukosta, jonka Stephen Sizer on laittanut kirjaansa:

Oppi

Liittokäsitys (Covenantalism)

VT:n profetia

Yleensä toteutunut

Israelin kansalliset lupaukset

Hengellistetty ja yleistetty seurakunnassa

Epäuskoiset juutalaiset

Jumalan rakastamia, mutta leikattu pois
Jumalan kansasta

Israelin suhde seurakuntaan

Yksi Jumalan kansa

Oppi seurakunnasta (Ecclesiology)

Seurakunta alkoi Israelista

Eretz Israel (Israelin maa)

Toteutunut ja mitätöity

Jerusalem

Historiallisella roolilla ei enää merkitystä

Temppeli

Toteutunut Jeesuksessa, nyt tarpeeton
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Oppi lopunajoista (Eschatology)

Yleensä amillenniaalinen,
postmillenniaalinen tai preteristinen

Harmageddon

Kuvaannollinen taistelu hyvän ja pahan
välillä.

Jeesuksen paluu

Yksi näkyvä tapahtuma

Jumalan valtakunta

Ei tästä maailmasta

Tuhatvuotinen valtakunta (Millennium)

Kuvaannollinen

Heinäkuussa 1974 noin 2700 osanottajaa yli 150 maasta kokoontuivat Sveitsin
Lausanne'ssa tuomaan uutta potkua evankeliumin julistamiseen. Tärkein innoittaja
kansainvälisen maailman evankelioimisen kongressin (International Congress on World
Evangelization) takana oli Billy Graham. John Stott (kuvassa Graham'in kanssa) johti
komiteaa, joka tuotti asiakirjan ‘The Lausanne Covenant.’ Tämä asiakirja on edelleen yksi
vaikutusvaltaisimmista evankelikaalisessa seurakunnassa.
Lokakuussa 2010 kolmas maailman
evankelioimisen Lausanne-kongressi pidettiin
Etelä-Afrikan Kap-kaupungissa. Lausanne'n
teologian työryhmä (Lausanne Theology Working
Group) oli aikaisemmin pitänyt kolme
'konsultaatiota' pohtiakseen heidän
iskulausettaan “koko seurakunta viemässä koko
evankeliumia koko maailmalle”. Seuraava
lausunto on toisesta konsultaatiosta, joka
keskittyi ”koko seurakuntaan”:
“Se yksi seurakunta, jonka Jumala on
kutsunut olemaan Kristuksessa, on otettu jokaisesta kansasta, heimosta ja kielestä ja
siitä seuraa, ettei mikään yksittäinen etninen identiteetti voi väittää olevansa 'Jumalan
valittu kansa;' Jumalan VT:n Israelin valinta tapahtui tämän Jumalan kansan
monikansallisen yhteisön lopulliseksi luomiseksi … Olemme siis vahvasti sitä mieltä,
että vaikka yhden seurakunnan sisällä on monia kansallisuuksia, niin yhdelläkään
Sivu37/49

etnisellä ryhmällä ei ole etuoikeutettua asemaa Jumalan pelastustaloudessa eikä
Jumalan eskatologisessa päämäärässä. Siten me uskomme lujasti, että se erillinen ja
etuoikeutettu asema, joka tietyissä dispensationalismin, tai kristillisen siionismin
muodoissa, on annettu modernille Israelin valtiolle, pitäisi kyseenalaistaa.” 54

9. Goljat-pilkka
“Niin filistealaisten joukoista tuli kaksintaistelija nimeltä Goljat ….Ja filistealainen
sanoi vielä: "Minä olen tänä päivänä häväissyt Israelin taistelurivit. Antakaa tänne
mies, niin me taistelemme keskenämme... Kun filistealainen katsahti ja näki Daavidin,
halveksi hän häntä; sillä hän oli vielä nuorukainen, verevä ja kaunis näöltään... Niin
filistealainen sanoi Daavidille: "Olenko minä koira, kun tulet sauva kädessä minua
vastaan?" Ja filistealainen kiroili Daavidia vannoen jumaliensa kautta. Sitten
filistealainen sanoi Daavidille: "Tule tänne minun luokseni, niin minä annan sinun
lihasi taivaan linnuille ja metsän eläimille".Mutta Daavid sanoi filistealaiselle: "Sinä
tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihään voimalla, mutta minä tulen sinua
vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet
häväissyt” (1.Sam. 17:4-45).
Kuten Goljat Israelin sotajoukkojen edessä, niin kristilliset palestinianistit seisovat ja
pilkkaavat kristittyjä, jotka tulkitsevat Israelin kansalliseen ennallistamiseen liittyviä
Raamatun lupauksia ja profetioita kirjaimellisesti.
Colin Chapman lopettaa esseensä, ‘Ten Questions for a Theology
of the Land (Kymmenen kysymystä maan teologialle),’ näillä
sanoilla:
“Haaste: voivatko kristilliset siionistit perustella asiaansa
viimeaikaisella tietämyksellä? Uusi tietämys on antanut tukea
syytteille kristillisiä siionisteja vastaan, kuten esimerkiksi N.T.
Wright'in (1996) ja Peter Walker'in (1994, 1996) kirjoituksissa.
Voivatko kristityt siionistit esittää vastaavaa laatua olevia
teoksia, vai ovatko he vain, uskallan sanoa, toistamassa
samoja vanhoja argumentteja, joita on esitetty ennenkin?” 55

Stephen Sizer’in kirjan, Christian Zionism: Road-map to
Armageddon?, suosituksessaan Colin Chapman toistaa haasteensa
kristillisen palestinianistisen leirin puolesta, joka jatkuvasti haastaa,
ei vain Israelin kansan, vaan myös itsensä Israelin Jumalan:
“Sizer on heittänyt haasteen tavalla, joka vaatii vastausta niiltä,
jotka tukevat Israelin valtiota teologisin syin.” 56
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10. Kampanjakiertueella
Vuonna 2010 USA:ssa julkaistiin uusi
dokumenttifilmi, ‘With God On Our Side (Jumala
puolellamme).’ Porter Speakman'in (kuvassa
vasemmalla Stephen Sizer'in kanssa
Washington'issa) ohjaama ja tuottama filmi pyrkii
arvostelemaan ja täysin tuomitsemaan kristillisen
siionismin ja käsityksen, että Jumalan liittolupaukset
Aabrahamin luonnollisille jälkeläisille (Iisakin ja
Jaakobin kautta) ovat ikuisia. Speakman’in
päämäärä filmin tuottamisessa oli esittää jotakin
sellaista, jota hän kutsuu 'paremmaksi tieksi,
oikeudenmukaisuuden, rauhan ja rakkauden tieksi
juutalaisille ja palestiinalaisille. Sellainen, joka on
hyväksyvä, ei pois sulkeva.”57
Filmi sisältää Stephen Sizer'in, Gary Burge'n, Ben
White'in, Ilan Pappé'n ja Norman Finkelstein'in
haastattelut, jotka kaikki on mainittu tässä
dokumentissa. Ainoat kristillisen siionismin
edustajat, joita haastatellaan filmissä, ovat John
Hagee (Cornerstone -kirkon vanhempi pastori
Teksasin San Antonio'ssa ja järjestön, Christians United for Israel, kansallinen
puheenjohtaja) ja Malcolm Hedding (ICEJ:n toiminnanjohtaja). Frank Schaeffer,
amerikkalaisen teologin Francis Schaeffer'in poika, antoi tuomionsa:
“Katsottuani filmin ‘With God On Our Side’ minulla on uudistunut toivo Amerikan
evankelikaaleille. Ja kenties rauha Palestiinassa ja Israelissa on mahdollinen. Tämä
filmi voi auttaa sitä tulemaan olemalla airuena kristillisen siionismin yleisesti
hyväksytyn vaikutuksen lopun alkamisesta.” 58
Vuonna 2010 filmi näytettiin monissa
seurakunnissa ja akateemisissa
instituutioissa kaikkialla USA:ssa ja
UK:ssa Speakman'in ja Sizer'in
järjestämissä tilaisuuksissa.
Esityspaikkoja USA:ssa olivat: Wheaton
College, Harvard University, Princeton
University, Biola University, Pepperdine
University, Eastern University ja North
Carolina State University.
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Paikkoja UK:ssa, joissa Sizer ja Speakman
esittivät filmin, olivat Nazarene Theological
College Manchester'issa, Cambridge
University, Trinity College Dublin, Queen’s
University Belfast ja Scottish Assembly
Edinburgh'issa. Filmi näytettiin myös Belfast'in
Stormont'issa, joka on Northern Ireland
Assembly'n koti … ja huoneessa, joka kuuluu
Sinn Fein'ille (oikealla)! (Sinn Féin (Me itse)
on Irlannissa pieni ja Pohjois-Irlannissa
merkittävä vasemmistopuolue, jota pidetään
terroristijärjestö IRA:n poliittisena siipenä.)
Omalla verkkosivustollaan 21.11.2010
julkaisemassaan artikkelissa, Nelson
McCausland, kulttuuri- taide- ja vapaa-ajanministeri Pohjois-Irlannin lakiasäätävässä
kokouksessa (Northern Ireland Assembly) ilmaisi mielipiteensä tästä Stortmont'in
näytöksestä, joka tapahtui aselevon päivänä (11.11.2010):
“Sizer ja Speakman ovat oikeutettuja näkemyksiinsä kristillisestä siionismista, mutta
eikö ole jotenkin sopimatonta pyytää Sinn Fein'iä isännöimään filmiä Israelista? Kun
natsit toisen maailmansodan aikana vainosivat juutalaisia Euroopassa, niin IRA
liittoutui natsien kanssa. He näkivät Britannian vaikeudet tilaisuutenaan ja ohittivat
natsihallintoa koskevat tosisasiat. Stephen Sizer näyttää olevan huomattavan
sinisilmäinen ja tietämätön. Hänen bloginsa antaa vaikutelman, että tämä oli jollakin
tavalla 'virallinen' näytös, joka kuului jotenkin Pohjois-Irlannin lakiasäätävään
kokoukseen. Se ei todellakaan ollut – se oli vain Sinn Fein'in sponsoroima yksityinen
tapahtuma.”59

Esiintulevat kristilliset palestinianistit
DVD:n ‘With God On Our Side’ takakannessa on
kirjoitettuna seuraava suositus Brian McLaren'ilta, joka on
yksi luopion 'Esiintulevan Kirkon' liikkeen johtajista:
“Vihdoinkin! Katsaus siihen, mitä kristillinen siionismi
opettaa ja mikä vielä tärkeämpää, todellisiin seurauksiin,
joita sillä on Lähi-Idän ihmisiin.”
Filmin ‘With God On Our Side’ verkkosivusto sisältää myös
tämän kiitoksen Tony Campolo'lta: ”En tiedä mistään ihan
sen veroisesta – ja minun pitäisi sanoa, että seurakunta
tarvitsee sitä epätoivoisesti.”
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Brian D. McLaren
Heinäkuun 2009 artikkelissaan Jerusalem
Post'ille, Brian Schrauger puhui Israelin
evankelikaalisen tuen eroosiosta. Kolme
nimeä, joiden hän mainitsi johtavan
israelinvastaista liikettä, olivat Stephen Sizer,
Jimmy Carter ja Brian McLaren.60
Brian McLaren puhuu nettiblogillaan
”Tarpeesta vastustaa kauheaa, tappavaa,
vääristynyttä, silti suosittua teologiaa, joka
liittyy kristilliseen siionismiin ja
deterministiseen dispensationalismiin,” joka
”käyttää väärää maailmanlopun skenariota luomaan eräänlaisen kuolemantoiveen
kolmannesta maailmansodasta, joka – ellemme me muut vastusta sitä jämäkämmin – voisi
liiankin helposti luoda itsensä toteuttavan profetian.” 61
McLaren on myös julkaissut blogillaan vastauksensa pyyntöön suositella kirjoja
israelilaispalestiinalaisen konfliktin aiheesta. Marc Ellis'in kirjaa lukuunottamatta kaikki
hänen suosittelemansa nimikkeet on mainittu tässä dokumentissa kristillistä
palestinianismia edustavina:
“Ei ole pulaa erinomaisista kirjoista, mutta tässä on muutamia, joita suosittelen niille,
joille aihe on uusi. Ne on lueteltu kohtuullisimmasta rankimpaan:
Elias Chacour – Blood Brothers (Veriveljiä)
Naim Ateek – A Palestinian Christian Cry for Reconciliation (Palestiinan kristityt
huutavat sovintoa)
Mark Braverman – Fatal Embrace (Kohtalokas syleily)
Ben White – Israeli Apartheid (Israelilainen apartheid)
Marc Ellis – Judaism Does Not Equal Israel (Juutalaisuus ei ole sama kuin Israel).” 62
Brian McLaren oli 'Kristillisten johtajien yhteisen julistuksen Israelin 60. vuosipäivänä (Joint
Declaration by Christian Leaders on Israel’s 60th Anniversary)” yksi allekirjoittaja 8.5.2008.
Julistuksen organisoivat Ben White, kirjan, Israeli Apartheid, kirjoittaja ja Philip Rizk.63
Vaikka julistus ei ole avoimesti antisemitistinen/antisionistinen, se on teologisesti ja
poliittisesti kuormitettu. Tällaisten julistusten sanoitus ei ehkä aina paljasta niiden taustaagendaa, mutta allekirjoittajat kertovat meille paljon. Yli 140 tähän nimenomaiseen
julistukseen lisätyn nimen joukossa olivat: Desmond Tutu, Stephen Sizer, Donald Wagner,
Gary Burge, Brother Andrew (Veli Andreas, entinen Open Doors'in ”Jumalan
salakuljettaja.” Suom. huom.), Jim Wallis, Colin Chapman ja Porter Speakman Jr.
Tammikuun 28. päivänä 2010, McLaren julkaisi blogillaan raportin otsikolla, ‘Last Day in
Israel and Palestine,’ jossa hän antoi päivityksen 'pyhiinvaellusmatkastaan' Israeliin.'
Selvästi ihastuneena tapaamiinsa kristillisiin palestinianisteihin hän kirjoitti seuraavaa:
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“Tänä aamuna olen taas Itä-Jerusalemissa hyvien Sabeelin ihmisten kanssa,
johtajien, jotka kehittävät oikeaa kristillistä teologiaa suhteessa Palestiinan
miehitykseen... Ollessani Sabeel'issa oli ilo ja kunnia vihdoin tavata Naim Ateek,
jonka teoksia ja kirjoituksia olen kauan ihaillut etäältä. Naim on tärkeän Kairosasiakirjaksi kutsutun julistuksen, jonka loivat Palestiinan kristilliset johtajat yli
kirkkokunnallisten rajojen, allekirjoittaja. Voit lisätä nimesi siihen, kuten minäkin.” 64
Aiemmin matkan aikana McLaren antoi blogillaan seuraavan lausunnon, joka paljastaa
olennaisen tästä ”uudenlaisesta kristinuskosta,” jota hän myy luopioseurakunnalle, joka ei
rakasta totuutta:
”Miehityksen rumuuden rinnalla me olemme nähneet
Jumalan hengen kauneuden toiminnassa …loistaen
palestiinalaisessa kveekarinaisaktivistissa, hehkuen
katolisessa fransiskaanipapissa, lämmittäen
kreikkalaiskatolisessa perheessä, säteilevän
muslimivapaaehtoisessa pakolaiskeskuksessa,
kipinöivän kahdessa professorissa – toinen muslimi ja
toinen kristitty, jotka ryhmäopettavat collegeopiskelijoita uskonnosta. Maassa, jossa Jeesus vaelsi
ja toimi, on monia Kristuksen kaltaisia ihmisiä edelleen
vaeltamassa ja toimimassa … olosuhteissa, jotka eivät
paljon poikkea ensimmäisen vuosisadan
olosuhteista.”65

Kairos Palestiina -dokumentti (Kairos Palestine
Document = KPD) – ‘Totuuden hetki’
Esitettynä ”kristittyjen palestiinalaisten sanana maailmalle siitä, mitä tapahtuu
Palestiinassa,” KPD (2009) on sen Kairos- dokumentin vastine, jonka 150 hengen ryhmä
mustia eteläafrikkalaisia vapautusteologeja julkaisi Soweto'ssa. Tämä dokumentti, jonka
ensimmäinen luku alkaa sanoilla: ”Aika on tullut. Totuuden hetki on saapunut,” 66 oli kiihkeä
vetoomus kirkoille Etelä-Afrikassa vastustaa Apartheid-hallitusta. Ei ole yllätys, että
palestiinalaiset kristityt, jotka ovat muotoilleet KPD:n, mukaanlukien Naim Ateek ja Mitri
Raheb, ovat hyödyntäneet eteläafrikkalaista kokemusta syyttääkseen
israelilaispalestiinalaisesta konfliktista yksinomaan israelilaista hallintoa. Palestiinalaiset
itsemurhapommittajat, Hamasin ja Hizbollahin kaltaiset terroristiryhmät ja islamilainen
uskonto kokonaisuutena, kaikki välttyvät kritiikiltä ja palestiinalaista vastarintaa kuvaillaan
jopa ”laillisena.” Dokumentti vaatii loppua ”miehitykselle,” itsenäisen Palestiinan valtion
perustamista Jerusalem pääkaupunkinaan ja hallituksia kaikkialla maailmassa käyttämään
poliittista ja taloudellista painostusta Israeliin. Kuvaten ”boikottia ja sijoitusten
poisvetämistä (disinvestment)” välttämättöminä ”väkivallattomina työkaluina
oikeudenmukaisuuden, rauhan ja kaikkien turvallisuuden hyväksi” dokumentti vaatii
”vastaamaan siihen, mitä kansalais- ja uskonnolliset instituutiot ovat ehdottaneet, kuten
edellä on sanottu: taloudellisten pakotteiden ja boikottisysteemin aloittamista
sovellettavaksi Israelia vastaan.”67
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Tony Campolo
Monet kristityt tuntevat Tony Campolo'n ehkä parhaiten hänen
saarnastaan, It’s Friday, but Sunday’s Comin’ (On perjantai, mutta
sunnuntai on tulossa) (Suomessa hänet ehkä tunnetaan parhaiten
kirjoistaan. Em. saarnan voi lukea kirjasta, Nyt on perjantai... mutta
sunnuntai tulee! : viisaita vinkkejä onnensa onkijoille RV-kirjat 1994) .
Hän oli presidentti Clinton'in neuvonantaja Monica Lewinsky
-skandaalin vanavedessä. Heinäkuussa 2007 hän oli yksi 34:stä
Amerikan evankelikaalisesta allekirjoittajasta kirjeelle, ‘Letter to
President Bush From Evangelical Leaders.’ Kirje, joka oli avoin yritys
vastustaa perinteistä evankelikaalista tukea tukea Israelille, vaati
silloista presidentti George W. Bush'ia ja hänen hallintoaan
soveltamaan kahden valtion ratkaisua israelilaispalestiinalaiseen
konfliktiin.68 Muita allekirjoittajia olivat Ronald Sider (President,
Evangelicals for Social Action), Raymond Bakke (Chancellor, Bakke Graduate University),
Vernon Grounds (Chancellor, Denver Seminary), Gary Burge (Professor, Wheaton College
and Graduate School), Richard Mouw (President, Fuller Theological Seminary), Richard
Stearns (President, World Vision), Berten Waggoner (Vineyard USA:n kansallinen johtaja)
ja David Neff (Christianity Today -lehden toimittaja).
Maaliskuussa 2010 Tony Campolo liittyi
Naim Ateek'iin, Stephen Sizer'iin, Gary
Burge'iin, Colin Chapman'iin, Lynne
Hybels'iin, Veli Andreakseen (Brother
Andrew), Mitri Raheb'iin ym. kristillisiin
palestinianistisiin puhujiin Betlehemissä
pidetyssä konferenssissa nimeltä ‘Christ at
the Checkpoint.' Bethlehem Bible College'n
järjestämänä sitä tervehdittiin
”ensimmäisenä globaalina Palestiinassa
pidettävänä evankelikaalisena konferenssina.” 69 Stephen Sizer'in toimittamassa
haastattelussa Tony Campolo arvosteli kristittyjä, jotka uskovat kirjaimelliseen
raamatunprofetian toteutumiseen:
“Meidät kaikki on vanginnut tämän teologia, joka tulee Scofield'in Raamatuista ja
Darby'lta, jotka sanovat, että Jeesus ei voi palata ennenkuin juutalaiset ovat
palanneet luvattuun maahan. Minun mielestäni tutkijat ovat vahvistaneet, että koko
dispensationalistinen liike pohjimmiltaan kasvoi siitä tosiasiasta, että näistä ihmisistä
tuntui, että VT:n, joka on heprealainen Raamattu, profetiat siitä, mitä Jumala oli
lupaamassa Israelille, eivät olleet toteutuneet ja siksi, ennenkuin Herra voi palata,
näiden profetioiden on toteuduttava.”70
Artikkelissaan, ‘Christian Zionism: Theology that Legitimates Oppression (Kristillinen
siionismi: Teologia joka laillistaa sorron),’ jonka kirjoitti palattuaan Betlehemin
konferenssista, Campolo vahvisti kritiikkiään:
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“Vakavimmat uhat palestiinalaisten hyvinvoinnille yleensä ja kristityille
palestiinalaisille erityisesti, eivät tule juutalaisilta, vaan kristillisiltä
siionisteilta täällä Yhdysvalloissa. Heidät on aseistettu teologialla, jonka
19. vuosisadan puolivälissä Englannin Plymouth'issa loi pettynyt
(disaffected) anglikaaninen pappismies nimeltä John Nelson Darby
[oikealla]. Tässä 'dispensationalismiksi' kutsutussa teologiassa he
perustelevat, että heidän 1.Moos. 15:18-21 tulkintansa mukaisesti pyhä
maa pitäisi kuulua yksinomaan juutalaisille. He väittävät, että tämä maa
kokonaan on se, mikä luvattiin 'Aabrahamin siemenelle'... Tämä John
Nelson Darby'n myöhäsyntyinen teologia on kyllästänyt amerikkalaisen
protestantismin uskomattoman suositun vuonna 1908 julkaistun
Scofield'in tutkimusraamatun (Scofield Reference Study Bible)[koonnut
Cyrus Ingerson Scofield, oikealla] julkaisemisen kautta … Darby'n
vaikutus amerikkalaiseen protestantismiin on viime aikoina saanut
valtavasti lisäpotkua Tim LaHaye'n ja Jerry Jenkins'in kirjasarjan, Left
Behind, julkaisemisen myötä.”71
Campolo’n artikkeli julkaistiin Sojourners -blogilla toukokuussa 2010.
Rev. Jim Wallis perusti Sojourners -lehden vuonna 1975 Washington D.C:n
kantakaupungin alueelle perustamansa Sojourners -yhteisön ilmauksena. Wallis'in
mukaan ”Sojournerit ovat kristittyjä, jotka seuraavat Jeesusta, mutta myös viipyvät
tilapäisesti (sojourn) toisten eri uskon perinteissä olevien kanssa ja kaikkien niiden kanssa,
jotka ovat hengellisellä matkalla.”72

‘Progressiivinen kristinusko’ – luopumus käynnissä
Jim Wallis, joka kasvoi Plymouth -veljiin kuuluvassa kodissa, on 'progressiivisen
(edistyksellinen) kristinuskon' vankkumaton kannattaja. Se haastaa perinteisen
konservatiivisen evankelikalismin ja puolustaa ihmisten erilaisuutta, ympäristövastuuta,
ekumeniaa, uskontojenvälistä vuoropuhelua ja ”sosiaalista oikeudenmukaisuutta.”
Vapautuksen teologia on yksi monista virtauksista, jotka ruokkivat tätä luopiota liikettä.
Kaksi Wallis'in läheisintä kumppania liikkeessä ovat Brian McLaren, joka on Sojourners
-lehden avustava toimittaja ja Tony Campolo.
Vuona 2010 ilmestyneessä kirjassaan nimeltä, You
Can Still Trust The Communists … To Be
Communists (Socialists and Progressives Too), David
Noebel korostaa Jim Wallis'in roolia presidentti Barack
Obama'n hengellisenä neuvonantajana.
Demokraattisten presidenttikanditaattien kampanjan
aikana vuonna 2007 Obama ja Hillary Clinton liittyivät
Wallis'iin (kuvassa keskellä) George Washington
-yliopistolla foorumin ‘Faith Guiding our Votes (Usko
ohjaa ääniämme)’ vuoksi. Myöhemmin Obama valitsi Wallis'in luonnostelemaan
uskontoon perustuvia menetelmiään vuoden 2008 kampanjaansa varten. Noebel
korostaa kirjassaan tukea, jonka Wallis ja hänen Sojourners -yhteisönsä on antanut
Keski- ja Etelä-Amerikan kommunistisille hallituksille. 73
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Jim Wallis oli yksi 84:stä allekirjoittajasta asiakirjassa ‘An Evangelical Statement on
Israel/Palestine,’ joka julkaistiin marraskuun 28. päivänä 2007 ja joka vaati kahden valtion
ratkaisua. Lausunto ilmaisi allekirjoittajien päättäväisyyttä ”toimia elinkelpoisen, kestävän
ja demokraattisen Palestiinan valtion puolesta.” 74 Lisäksi Sojourners -lehden maaliskuun
2010 numerossa suositeltiin filmiä ‘With God On Our Side,’ kun taas heinäkuun 2010
numerossa muutamin varauksin suositeltiin ja tervehdittiin KPD:tä (Kairos Palestine
Document) ”profeetallisena virstanpylväänä.”

11. Mitä vastaamme kristilliselle palestinianismille?
Alla ovat Stephen Sizer ja Porter Speakman Jr. valokuvassa, joka otettiin marraskuussa
2010 erään kirkon ulkopuolella ja jonka Sizer sitten laittoi verkkosivustolleen. Päältä päin
se näyttää ihan harmittomalta. Kuitenkin kun ajattelemme, missä kuva otettiin, niin
muodostuu aika erilainen vaikutelma.
Kuva otettiin Skotlannin pyhän Pietarin vapaakirkon (St. Peter’s Free Church of Scotland)
tontilla Dundee'ssa. Tapahtuma oli Sizer'in ja Speakman'in pitämä seminaari kristillisestä
siionismista, jonka aikana oli filmin ‘With God On Our Side (Jumala puolellamme)’
ennakkonäytös. Seurakunta, joka isännöi seminaaria tunnetaan ehkä parhaiten miehestä
nimeltä Robert Murray M’Cheyne (1813-1843). Tämän kuvan alla Stephen Sizer viittaa
Murray M’Cheyne'iin ”yhtenä hengellisenä sankarinaan:”
Vuonna 1839, M’Cheyne kuului neljän miehen
Skotlannin kirkon delegaatioon, joka lähetettiin
tutkimaan Israelin maata ja raportoimaan
juutalaisen kansan tilanteesta. Selostus, jonka
hän kirjoitti Andrew Bonar'in kanssa, oli
otsikoitu, Narrative of a Mission of Inquiry to
the Jews from the Church of Scotland in 1839.
Niiden 10 päivän aikana, jotka vietti
Jerusalemissa (David Roberts'in maalaus alla
esittää kaupunkia sellaisena, kuin se näytti
huhtikuussa 1839 ), M’Cheyne kirjoitti
seuraavaa kirjeessään kotiin Skotlantiin:

“Me seisoimme sen tien
mutkassa, jota Jeesus lähestyi
ja katseli kaupunkia ja itki sitä.
Ja jos meillä olisi ollut
enemmän sitä mieltä, joka
Jeesuksella oli, niin luulen, että
meidänkin olisi pitänyt itkeä.”75
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Kesäkuun 12. päivänä 1839 päivätyssä kirjeessä M’Cheyne kirjoitti: “Nyt, kun olemme
koko tämän maailman ihanimmassa paikassa – jossa Jeesus eli ja vaelsi ja rukoili ja kuoli
ja on tuleva uudelleen – niin epäilen, että olette innokkaita kuulemaan, kuinka me
etenemme.”76
Marraskuun 17. päivänä 1839 palattuaan Israelin maalta M’Cheyne saarnasi aiheesta,
‘Velvollisuutemme Israelia kohtaan (Our Duty to Israel)’ perustaen saarnansa kohtaan
Room. 1:16. M’Cheyne painotti, kuinka tärkeää oli seurakunnalle, ei vain saarnata
evankeliumia juutalaisille, vaan myös kokea Jumalan rakkautta ja sääliä heidän
puolestaan. Hän esitti seuraavan kiihkeän vetoomuksen, joka 19. vuosisadalla sai
vastakaikua suuresta osasta evankelikaalista maailmaa:
“Se suuttumuksen ja vihan pilvi, joka jo nyt on kerääntymässä
kadotettujen ylle, on ensin purkautuva syyllisen, onnettoman
epäuskoisen Israelin pään päällä. Ja eikö sinulla ole yhtään
Kristuksen syviä tunteita sisälläsi, niin ettet ensin riennät heidän
tykönsä, jotka ovat niin murheellisessa tilassa? … On Jumalan
tapaista välittää ensin juutalaisista. Sielun tärkein kunnia ja ilo on
olla Jumalan kaltainen … Mutta koko Raamattu todistaa, että
Jumalalla on merkillinen kiintymys Israeliin... Outo, suvereeni, mitä
omalaatuisin rakkaus! Hän rakasti heitä, koska Hän rakasti heitä
… Nyt yksinkertainen kysymys jokaiselle teistä kuuluu ja
rakastetulle kirkollemme: Eikö meidän pitäisi jakaa Jumalan
kanssa Hänen merkillinen kiintymyksensä Israeliin? Jos olemme
täytetyt Jumalan Hengellä, niin eikö meidän pitäisi rakastaa, kuten Hän rakastaa?
Eikö meidän pitäisi kaivertaa Israel kättemme kämmeniin ja päättää, että meidän
armomme kautta myös he voivat saada armon?”77
Andrew Bonar (vasemmalla), joka oli M’Cheyne'n seurassa vuonna
1839, uskoi, että Skotlannin kirkon tulevaisuus riippui sen vastauksesta
juutalaiselle kansalle. Hän kirjoitti:
“Jos Skotlannin kirkko näinä vaarallisina aikoina 'tarttuu
juutalaisen liepeeseen' [Sak. 8:23], niin Jumala ehkä muistaa sitä
Siionin tähden … Käyttäköön Israelin Jumala tätä teosta
sytyttämään kirkkaamman rakkauden liekin juutalaisia kohtaan
kaikkien niiden povessa, jotka 'muistuttavat Herrasta'
Skotlannissa.”78
Toukokuun 24. päivänä 1889 'Palestiinan' lähetystön juhlatilaisuudessa Adolph Saphir,
juutalainen kristitty, rukoili Skotlannin vapaakirkon yleiskokousta, ”ettei se unohtaisi sitä
rakkautta Israeliin, joka tuohon aikaan oli teille niin ilmeisen ominaista.” 79
On traagista, että toukokuussa 2007 Skotlannin kirkon yleiskokous antoi julistuksen, joka
vaati 'kirkkoa' hylkäämän kristillisen siionismin – julistuksen, joka perustui paljolti Stephen
Sizer'in työhön. Siinä sanottiin seuraavaa:
“Kristillinen siionismi …pyrkii avoimesti käyttämään juutalaisen siionismin asiaa
saavuttaakseen oman teologisen ja poliittisen todellisuutensa hirvein seurauksin.
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Kristillisen siionismin maailmankuvalla on mullistavia seurauksia uskonnollisesti
yhtenäiselle ja kestävälle rauhalle Palestiinassa/Israelissa … kristillinen siionismi
kuvaa epäoikeudenmukaista Jumalaa, jolla on epäoikeudenmukainen kansa … [ja]
… pyrkii poissulkemaan ja karkottamaan ja luultavasti eliminoimaan kaiken, minkä
ymmärretään olevan vierasta sen asialle.”80
On selvää, että Robert Murray'n, M’Cheyne'n, Andrew Bonar'in ja Adolph Saphir'in
vetoomuksista ei ole otettu vaaria.
Vuonna 2008 Hatikvah Film Trust
tuotti dokumenttifilmin, joka kartoitti
brittiläisen evankelikaalisen uskon
historiaa juutalaisten
ennallistamiseen. Filmiin sisältyy
innoittava Murray M’Cheyne’n
vuoden 1839 saarnan
uudelleenesitys ja se on saatavana
UK:ssa osoitteesta
www.hatikvah.co.uk ja USA:ssa
osoitteesta www.visionvideo.com.

UK-versio

USA-versio

Robert Murray M’Cheyne ymmärsi jotakin Jumalan sydämestä Israelia kohtaan – Stephen
Sizer ei ymmärrä. Murray M’Cheyne ymmärsi, että Herra Jeesus palaa eräänä päivänä
henkilökohtaisesti Jerusalemiin ja palauttaa valtakunnan Israelille – Stephen Sizer ei
ymmärrä. Murray M’Cheyne’n kirkossa pidettyä seminaariaan edeltävänä päivänä Sizer ja
Speakman puhuivat yleisölle hotellissa Dundee'ssa. Haastattelussa, jonka Thistle Channel
TV nauhoitti tuossa tilaisuudessa, Sizer sanoi seuraavaa:
“Israelilaiset tulevat toivomaan, että olisivat tehneet kompromissin vuonna 1967.
Näen Israelin peliriippuvaisena, joka on voittanut, aina kun heillä on ollut sota; he
ovat aina voittaneet, he ovat aina voittaneet lisää maata, he ovat aina voittaneet lisää
mainetta, aina Beirutiin, aina Etelä-Libanoniin saakka [2006] … Israel on kuin lapsi,
jolla on käsi leivospurkissa; se haluaa olla juutalaisvaltio ja demokratia ja haluaa
kaiken maan. Se voi saada niistä kaksi, mutta se ei voi saada kolmea [tarkoittaen
Sizer'in mielestä, että Israel ei voi saada maata].” 81
Tällaisten lausuntojen valossa Stephen Sizer tekisi hyvin, jos tutustuisi uudelleen
'hengellisen sankarinsa' kirjoituksiin, joka ymmärsi Jumalan ”iankaikkisen rakkauden”
juutalaiseen kansaan (Jer. 31:3,20) ja sen säädöksen, jonka Jumala itse antoi, mitä tulee
Israelin maahan ja kansaan:
Mutta te, Israelin vuoret, teette lehvänne ja kannatte hedelmänne minun kansalleni
Israelille, sillä he ovat aivan lähellä, ovat tulossa. Sillä katso, minä tulen teidän
tykönne ja käännyn teidän puoleenne, ja teidät viljellään ja teihin kylvetään. Ja minä
lisään teille ihmisiä runsaasti - kaiken Israelin heimon kokonansa … ja teen hyvää
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vielä enemmän kuin alkuaikoinanne. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra
Minä annan teidän kukkuloillanne kulkea ihmisten, kansani Israelin; ja he ottavat sinut
omaksensa, ja sinä tulet heille perintöosaksi, ja sinä et enää tästälähin riistä heidän
lapsiansa … Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja
tuon teidät omaan maahanne. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin
että te puhdistutte …Ja minä annan teille uuden sydämen … Henkeni minä annan
teidän sisimpäänne … Niin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän
isillenne; ja te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne.... En minä teidän
tähtenne sitä tee, sanoo Herra, Herra: se olkoon teille tiettävä” (Hes.36:8-32).
Kun israelinvastainen ristiretki kiihtyy, niin älkäämme yhtään epäilkö, että HERRA Jumala
todistaa Sanansa oikeaksi ja rukoilkaamme hartaasti Psalmin 83 sanoin:
Jumala, älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, älä ole, Jumala, niin hiljaa. Sillä, katso, sinun
vihollisesi pauhaavat, ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä. Heillä on kavalat
hankkeet sinun kansaasi vastaan ja he pitävät neuvoa sinun suojattejasi vastaan. He
sanovat: "Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä
enää muisteta". Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton
sinua vastaan: …Täytä heidän kasvonsa häpeällä, että he etsisivät sinun nimeäsi,
HERRA … että ihmiset tietäisivät, että sinä, jonka nimi yksin on JAHVE, olet korkein
yli kaiken maan” (Ps. 83:1-5, 16, 18, jae 18 suomennettu KJV:n mukaan).

Johtopäätös
“Kristillinen palestinianismi on kristillisen siionismin käänteinen peilikuva. Kaikki
kristillisen siionistisen eskatologian perustekijät on käännetty niin, että Raamattu
nähdään kristillisenä, ei juutalaisena, Raamatun maa on Palestiina, ei Israel, Jumalan
Poika on palestiinalainen, ei juutalainen, holokaustia paheksutaan, ei muisteta, vuosi
1948 on katastrofi, ei ihme, juutalaiset ovat laittomia miehittäjiä, eivät oikeita omistajia
ja Raamatunprofetia on moraalinen julistus eikä tienviitta toiseen tulemukseen. Siitä
huolimatta, että värvää tukea teologisesta yhteisöstä ja etsii validointia akatemian
kautta, kristillisen palestinianismin ensisijainen vaikutin on poliittinen, ei raamatullinen.
Kuten olemme nähneet, tämä taantumuksellinen Sabeel'in johtama liike on outojen
sänkykumppaneiden yhden asian koalitio, jonka monenlaiset ideologiset näkökulmat
pidetään jännityksessä, kun ne yhdistyvät yhteistä vihollista vastaan … Siinä
prosessissa lukijaa on varoittettu tämän paraseurakunnallisen liikkeen laajuudesta,
joka peittämällä itsensä raamatullisella kunnioitettavuudella on saanut merkittävän
jalansijan evankelikaalisessa kirkossa.” 82
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Tiivistelmä
Taustateologia

Liberationistinen, liittoon perustuva, supersessionistinen,
allegorinen

Taustaeskatologia

Kristillinen, ei juutalainen

Seurakunta

Uusi Israel

Maa

Palestiina, ei Israel

Holokausti

Paheksuttu, ei muistettu

Toukokuun 14. päivä 1948

Katastrofi, ei ihme

Israelin valtio

Laiton, ei profetian täyttymys

Juutalaiset

Laittomia miehittäjiä, eivät oikeita omistajia

Raamatun profetia

Moraalinen julistus, jota ei tule ottaa kirjaimellisesti

Herra Jeesus

Palestiinalainen, ei juutalainen

Hetki on myöhäinen ja ”Herran tulemus lähestyy” (Jk. 5:8, KJV:n mukaan). Seisokaamme
siis lujina siinä, mitä olemme uskoneet, pyrkikäämme palauttamaan niitä, jotka ovat
eksyneet totuudesta ja rukoilkaamme rauhaa Jerusalemille, sillä ne ”menestyvät, jotka
sinua rakastavat” (Ps. 122:6).
Huom. Korostukset ja huomautukset punaisella ovat suomentajan. Ne ovat Suomen
Siionin näkökulmasta vain muutamia silmiinpistävimpiä ja paradoksaalisimpia seikkoja.
Viitteet luettavissa alkukielisestä dokumentista esim. tästä:
http://www.bereanwatchmen.com/Articles/Wilkinson/Prophets%20Who%20Prophesy
%20Lies%20In%20My%20Name.pdf
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S A U N A L A H T I › Jää rahaa muuhunkin

Kirjaudu sähköpostiisi
Sähköpostiosoite:

Salaamaton yhteys tästä.
Salasanan muuttaminen

Salasana:

Kirjaudu

Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 21 §:n mukainen yhteyspiste:
Saunalahti Group Oyj, PL 5, 00061 ELISA, faksi (09) 4243 0829

https://webmail.saunalahti.fi/wm/?d=1362577873719[6.3.2013 15:51:28]

