? Jaakob vai Israel ?
Israel
UT 70 = 7 x 10 kertaa & VT 2505 kertaa
Käsityksiä:
- raamattu: Jumalan valittu
- historia: lähi-idän alue ja kansa
- valtio: maallinen 1947
- kansa: juutalaiset + kadonneet heimot
- hengellinen: taivaallinen lupaus
- vertauskuvallinen: kristikunnan kuva

? Jaakob vai Israel ?
Seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan; ja hän tapasi Filippuksen
ja sanoi hänelle: "Seuraa minua". Ja Filippus oli Beetsaidasta, Andreaan ja
Pietarin kaupungista. Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme
löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen,
Joosefin pojan, Nasaretista". Natanael sanoi hänelle: "Voiko Nasaretista tulla
mitään hyvää?" Filippus sanoi hänelle: "Tule ja katso". Jeesus näki Natanaelin
tulevan tykönsä ja sanoi hänestä: "Katso, oikea israelilainen, jossa ei
vilppiä ole!" Natanael sanoi hänelle: "Mistä minut tunnet?" Jeesus vastasi ja
sanoi hänelle: "Ennenkuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin
minä sinut". Natanael vastasi ja sanoi hänelle: "Rabbi, sinä olet Jumalan
Poika, sinä olet Israelin kuningas". Jeesus vastasi ja sanoi hänelle:
"Sentähden, että minä sanoin sinulle: 'minä näin sinut viikunapuun alla', sinä
uskot. Sinä saat nähdä suurempia, kuin nämä ovat." Ja hän sanoi hänelle:
"Totisesti, totisesti minä sanon teille: te saatte nähdä taivaan avoinna ja
Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas Ihmisen Pojan päälle."
(Joh 1:43-51)
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Joh 1:47 PR37 & RK

Joh 1:47 arameasta

"Katso,
oikea israelilainen,
jossa ei vilppiä ole!"

”katso,
todellinen Israelin poika,
jossa ei ole petollisuutta!”

- oikea, todellinen, tosi
- israelilainen, israelin poika
- vilpillinen, petollinen

? Jaakob vai Israel ?
Mutta yöllä hän nousi, otti molemmat vaimonsa ja molemmat orjattarensa ja
yksitoista lastansa ja meni kahlauspaikasta Jabbokin yli. Ja hän otti heidät ja
vei heidät joen yli ja vei sen yli kaiken, mitä hänellä oli. Ja Jaakob jäi
yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies
päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski
hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen
painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi: "Päästä minut, sillä päivä
koittaa". Mutta hän vastasi: "En päästä sinua, ellet siunaa minua". Ja hän
sanoi hänelle: "Mikä sinun nimesi on?" Hän vastasi: "Jaakob". Silloin hän
sanoi: "Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet
taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut". Ja Jaakob kysyi ja
sanoi: "Ilmoita nimesi". Hän vastasi: "Miksi kysyt minun nimeäni?" Ja hän
siunasi hänet siinä. Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, "sillä", sanoi
hän, "minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin on
minun henkeni pelastunut". Ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi
aurinko; mutta hän ontui lonkkaansa. Sentähden israelilaiset eivät vielä
tänäkään päivänä syö reisijännettä, joka kulkee lonkkaluun yli; sillä hän iski
Jaakobia lonkkaluuhun, reisijänteen kohdalle.
(1Moos 32:22-32)
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"Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob,
Jaakob
vaan Israel,
Israel sillä sinä olet taistellut Jumalan
ja ihmisten kanssa ja olet voittanut".
Lupauksen lapset:
Aabraham – Iisak – Jaakob → Israel
Jaakob
= korvaaja, syrjäyttäjä, kannoilla seuraaja

●

kamppailu Jumalan ja ihmisten kanssa

●

Israel = 'voittaja Jumalan kanssa' jne
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PETOLLINEN JAAKOB MUTTA EI VIELÄ JUMALAN ISRAEL
Mutta hän vastasi: "Veljesi tuli kavalasti ja riisti sinulta siunauksen". Niin
hän sanoi: "Oikeinpa häntä kutsutaankin Jaakobiksi. Sillä hän on nyt
kahdesti minut pettänyt: esikoisuuteni hän on minulta vienyt, ja katso, nyt hän
riisti minulta myöskin siunauksen." Ja hän kysyi: "Eikö sinulla ole mitään
siunausta minun varalleni?" Ja Iisak vastasi ja sanoi Eesaulle: "Katso, minä
olen asettanut hänet sinun herraksesi ja antanut kaikki hänen veljensä
hänelle palvelijoiksi sekä varustanut hänet jyvillä ja viinillä; mitä voisin
enää tehdä sinun hyväksesi, poikani?"
(1Moos 27:35-37)
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JAAKOBIN PAINI
Jumala antakoon sinulle taivaan kastetta ja maan lihavuutta, jyviä ja viiniä yllin
kyllin. Kansat palvelkoot sinua, kansakunnat sinua kumartakoot. Ole
veljiesi herra, ja äitisi pojat kumartakoot sinua. Kirottu olkoon, joka sinua
kiroaa, siunattu, joka sinua siunaa."
(1Moos 27:28-29)
Jaakob petoksella lupauksen lapseksi Eesaun sijaan!
Mitä Jumala ajattelee?
Jumala ei voi perua siunauksiaan ja valintaansa,
mutta Jaakobin ansaittava paikkansa taistelun kautta ennen kuin voi lunastaa
Israelin lupaukset
PITKÄ TIE KULJETTAVANA ENNEN LUNASTUSTA, JAAKOBIN PAINI
Esim 5 Moos 28: siunaukset tai kiroukset kuuliaisuuden mukaan
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JUMALAN KANSA = JUMALAN SANA ANNETAAN
Ja kirjoita kiviin kaikki tämän lain sanat hyvin selkeästi." Ja Mooses ja
leeviläiset papit puhuivat kaikelle Israelille sanoen: "Ole hiljaa ja kuule, Israel!
Tänä päivänä on sinusta tullut Herran, Jumalasi, kansa. Kuule siis Herraa,
Jumalaasi, ja noudata hänen käskyjänsä ja ohjeitansa, jotka minä tänä
päivänä sinulle annan."
(5Moos 27:8-10)
Israelin ylpeys syyttää häntä vasten silmiä, ja Israel ja Efraim kompastuvat
syntivelkaansa; myös Juuda kompastuu heidän kanssansa.
(Hos 5:5)
Juuda = 'Jehuda' = juutalaiset, juudan ja benjaminin heimo
Israel = 10 kadonutta heimoa, hajoitettu kansojen keskuuteen
Efraim = 'kristikunta', kansojen keskuudesta koottu?
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NYKYPÄIVÄ
Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä
tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut
paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,
ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva
pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva
minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."
Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta
valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Sillä ei Jumala
armolahjojansa ja kutsumistansa kadu.
(Rom 11:25-29)

Kaikki ISRAEL on pelastuva, kun HÄN poistaa SYNNIN JAAKOBISTA
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LUPAUKSEN TÄYTTYMINEN
Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi:
"Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen
täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi
vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten
päivien jälkeen." Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen:
"Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille
valtakunnan?" Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja
eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan,
kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette
olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko
Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".
(Act 1:4-8)
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LUVATTU MAA ISRAEL JA LUVATTU KAUPUNKI JERUSALEM
Uskon kautta oli Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen
maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli
saapuva. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niinkuin
vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat
saman lupauksen perillisiä; sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on
perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Uskon kautta sai
Saarakin voimaa suvun perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti
luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. (Heb 11:8-11)
Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he
olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja
muukalaisia maan päällä. Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä
isänmaata. Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet,
niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin; mutta nyt he pyrkivät
parempaan, se on taivaalliseen. Sentähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii
kutsua itseään heidän Jumalaksensa; sillä hän on valmistanut heille
kaupungin. (Heb 11:13-16)
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MAALLINEN JA HENGELLINEN

Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat
kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka
synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar; sillä
Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa
nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa
lapsineen. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä
on, on vapaa, ja se on meidän äitimme.
(Gal 4:24-26)
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TAISTELU JA VOITTAJAT JA LUNASTUS

Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani
temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä
ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen
ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden
Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta
minun Jumalani tyköä, ja oman uuden
nimeni.
(Rev 3:12)

