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The Flight of the Prisoners - Jerusalemin hävitys ja kansan lähtö
Baabelin pakkosiirtolaisuuteen.
James Tissot (1836-1902).

MITÄ ON BRITISH-ISRAELISMI?
British-Israelismin perusoppeja:
-Israelin 10 kadonnutta heimoa, jotka Assyrian maailmanvalta vei
pakkosiirtolaisuuteen vuonna 722 eKr., ovat löydettävissä ”kristityistä” länsimaista.
-Heimot pakenivat pakkosiirtolaisuudesta, menettivät aiemman
tietoisuutensa israelilaisuudestaan ja heistä tuli historian pakanakansoja.
-Erityisesti Iso-Britannian kansainyhteisö ja Amerikan Yhdysvallat
muodostavat kadonneiden heimojen ytimen.
-Maailmassa juutalaisina tunnettu kansa koostuu lähinnä tai pelkästään vain Juudan heimosta.
-Israelille luvatut siunaukset ovat pitkälti toteutuneet Iso-Britannian ja muiden ”israelilaisten” länsimaiden historiassa.
-Iso-Britannian kuninkaalliset ovat kuningas Daavidin jälkeläisiä ja
he hallitsevat Daavidin huonetta, valtaistuinta.
-Kun Jeesus saapuu Hän istuu Israelin/Iso-Britannian valtaistuimelle hallitsemaan maailmaa.
Näiden lisäksi on monia muita uskomuksia koskien historian- ja
raamatunselitystä, joilla em. väittämiä perustellaan. Kuten tästä
kirjasta käy ilmi, oppi 10 kadonneesta heimosta on kultti, jolla on
vahvat yhteydet muihin ”israelmagiaa” korostaviin kultteihin.
Huomioitavaa:
Kirjassa ”British-Israelismi” on aina kirjoitettu isoilla alkukirjaimilla, kuten englanninkielessä. Opista käytetään myös amerikkalaisperäistä mainintaa ”Anglo-Israelismi”. Molemmat termit esiintyvät kirjassa mutta pääosin on käytetty ensimmäistä muotoa.

”...talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä
kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä...”
1.Tiitus.6:20
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JOHDANTO
Monia kiehtoo ja puhuttaa oman etnisen alkuperän
tutkiminen. Nykyinen DNA -tutkimus tuo siihen uutta
ulottuvuutta. Ei ole väärin tutustua juuriinsa
nykyaikaisen tieteen mahdollistamin keinoin. Eräät
kristityt toivovat löytävänsä omasta perimästään linkin
juutalaiseen ja israelilaiseen kansaan. Tähän tutkimukseen
ei tarvitse liittyä British-Israelismin vakaumusta siitä, että
Israelin ”10 kadonnutta heimoa” voitaisiin paikallistaa
läntisen ja pohjoisen Euroopan sekä Yhdysvaltain
kansoiksi. Maailmalla ja jonkun verran myös Suomessa,
nämä kaksi asiaa kuitenkin liittyvät toisiinsa. Henkilöstä
ja ryhmästä riippuen löysemmin tai tiiviimmin. Israelin
kansallisuuden perään kovasti haikailevien kristittyjen
olisi kuitenkin hyvä muistuttaa itseään, että Jumalan
pelastusteon edessä kansallisuudella ei ole merkitystä.
Tässä kirjassa on tarkoitus tutustua väitteeseen, että
länsimaat olisivat Israelin ”kadonneita” heimoja.
Tutustumme opin taustoihin, historiaan ja väittämiin,
sekä mitä Raamattu sanoo asiasta. Kirjoittaja tuli kosketuksiin ko. opin kanssa 1970 -luvulla ja on vuosien

varrella tutustunut monipuolisesti sen opetuksiin ja
erilaisiin yhteyksiin. Tiedossani ei ole, että aiheesta olisi
kirjoitettu suomenkielistä kirjaa aiemmin.
British-Israelismin ajatuksia nousee esille myös
suomalaisten kristittyjen keskuudessa. Vuosien aikana
nettiin on perustettu suomenkielisiä sivustoja, jotka
esittelevät asiaa. Niissä seurataan British-Israelismin
väittämiä eri laajuudessa. Pekka Sartolan kirja vuodelta
2014 ”Tuon Heidät Takaisin”, ei mainitse BritishIsraelismia nimeltä mutta toistaa sen perusoppeja ja
oppi-isiä. Opin alkuperään ja sen taustoihin ei ole
paneuduttu. On innostuttu asiasta, joka näyttää uudelta
ja erityiseltä. Jokaiselle voi käydä näin etenkin, jos
otamme liian innokkaasti tutkimatta vastaan kaikenlaista informaatiota.
British-Israelismissa nykyinen Israel ei ole kaikkien
Israelin heimojen maa. Siellä asuvat vain Juudan (ja
osittain Benjaminin heimon) jälkeläiset. Israelin valtakunnan jakauduttua pohjoiseen 10 heimon Israelin
kuningaskuntaan ja Juudan kuningaskuntaan, Benjamin jäi Juudaan. Opin mukaan maailman juutalaiset
ovat lähinnä tai pelkästään vain Juudan heimon perillisiä. Kadonneet 10 heimoa ovat muualla.
British-Israelismin mukaan ”kadonneet” heimot ovat
”kristittyjen” länsimaiden valkoihoisia asukkaita. Suomen katsotaan yleensä edustavan Isaskarin heimoa.
Kaikille British-Israelismin kannattajille omissa maissaan on yhteistä etsiä yhtäläisyyksiä Israeliin oman
kansansa historiasta ja kansallistaruista, kielen sanoista,
henkilö- ja paikannimistä, vaakunoista, tavoista, jne.,
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yleensä kaikesta mahdollisesta. Eräät suomalaiset
katsovat Israelin paluuseen liittyvän profetian
”pohjoisesta maasta” (Jer.31:8-9) viittaavan Suomeen.
British-Israelismi muodostaa moninaisia uskonnollisia
ja rodullisia ”alakulttuureita”, pienryhmiä, joilla omasta mielestään on tarkempi totuus länsimaiden asukkaiden ja Israelin erityisestä yhteydestä. Tätä ”israelmagiaa”, sen historiaa, nykyisyyttä ja yhteyksiä tämä kirja
valottaa.

Israelin 10 heimon ja Juudan karkotusalueet

DAVID BARON
David

Baron (1857-1926) oli tunnettu Jeesukseen
uskova juutalainen Englannissa aikana, jolloin oppi
erityisesti alkoi kiinnostaa ja levitä kansakunnan
keskuudessa. Oppia vastustavassa kirjassaan ”The
History of the Ten Lost Tribes – Anglo-Israelism examined” (10 kadonneen heimon historia – Anglo-Israelismi
tarkastelussa, 1915) hän kirjoittaa:
--”Mitä voimmekaan sanoa kauheasta Raamatun
kirjoitusten vääristelystä, kuten koskien Matt.10:5-6?
(Nämä kaksitoista Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen:
'Älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö
mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan menkää
ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö').
Sitä ennen luemme Matt.9:36-38, kuinka Jeesus sankan
kuulijakunnan keskellä tunsi sääliä heitä kohtaan,
koska he olivat 'nääntyneet ja hyljätyt niinkuin lampaat,
joilla ei ole paimenta'.
Sitten hän sanoo opetuslapsilleen 'eloa on paljon mutta
työmiehiä vähän' ja kehottaa heitä rukoilemaan elon
47

Herraa lähettämään lisää työmiehiä. Hän kutsuu
opetuslapsensa tähän työhön kehottaen heitä
menemään 'Israelin huoneen kadonneitten lammasten
tykö', tässä maassa, siis juutalaisten keskuuteen. UT:ssa
samaa kansaa kutsutaan sekä juutalaisiksi että
israelilaisiksi. Tämä on ilmeisen selvää. Tiedämme, että
Johannes Kastajan tehtävä - kuten myös Jeesuksen ja
apostolien, aina Herran ylösnousemiseen saakka - oli
tarkoitettu toimitettavaksi Palestiinan juutalaisten
keskuudessa.
Sen sijaan Anglo-Israelismi tekee mielikuvituksellisen
muutoksen asiaan selittäen 12 apostolin kuuluneen
Benjaminin heimoon ja että Israelin huoneen kadonneet
lampaat tarkoittavat tuon ajan keskisen Aasian ja
muiden alueiden pakanakansoja, jotka
olivat
menettäneet tietoisuutensa israelilaisesta alkuperästään.
Heidän mukaansa apostolit tekivät matkansa 10
kadonneen heimon luo, pakanoiden eli saksien ja
englantilaisten esi-isien tykö. Tämä on vain pieni osa
sitä tyypillistä ajattelua, jota opin raamatunselittäjät
sanovat
'historiallisiksi
todisteiksi'
tukemaan
teoriaansa, jonka pohjalle oppi rakentuu.
Kun Pietari sanoi (Apt.2:36) 'Varmasti tietäköön siis koko
Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi
tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte', hän
osoitti sanansa Palestiinan juutalaisille, kuten kaikki
tiedämme. Raamatussa Jumalan valintaa koskeva sana,
kun jätetään pois sen käyttö leeviläisiä ja papistoa
koskien, ilmenee 16 kertaa yhteydessä Siioniin ja
Jerusalemiin. Yhtä monta kertaa se esiintyy tarkoittaen
koko kansakuntaa, kuten esim. 5.Moos.7:6, 14:2,

Ps.33:12, Jes.41:8,9, jne.
'Minun palvelijani' -ilmaus esiintyy n. 17 kertaa Jesajan
kirjan toisessa puoliskossa ja kun se ei suoraan viittaa
Messiaaseen, kuten 42:1, 49:3-7, 52:13 ja 53:11, se
tarkoittaa koko kansakuntaa... Nimet 'juutalainen' ja
'israelilainen' alkoivat tarkoittaa samaa pakkosiirtolaisuuden aikana. Anglo-Israelismin yksi absurdi
väittämä on liittää sana 'juutalainen' tarkoittamaan vain
Juudan heimon jälkeläisiä. Raamatussa sana tarkoittaa
kaikkia Jaakobin jälkeläisiä, jotka katsovat olevansa
Juudan
kuningaskunnan
alamaisia.
Tämän
kuningaskunnan perustajaksi odotetaan 'Daavidin
Poikaa', 'Juudan leijonaa', jonka valta ulottuu aina
maailman ääriin saakka.
Eräs tunnettu Raamatun tutkija kirjoittaa: 'Se, että
nimitys juutalainen tuli yleisnimeksi koskemaan
kaikkia israelilaisia, jotka olivat halukkaat säilyttämään
kuningaskunta -ajattelun, oli luonnollinen kehitys sen
jälkeen, kun 10 heimon poliittinen itsenäisyys päättyi'.
Heillä kaikilla oli yhteinen toivo liittyen Juudan
kuningaskuntaan ja Daavidin huoneeseen.
Anglo-Israelismi opettaa, että 10 heimon jäseniä ei
koskaan mainita 'juutalaisiksi' ja juutalaiset eivät ole
israelilaisia. Molemmat väittämät ovat valheita. Keitä
olivat ne, jotka palasivat maahan Babylonian
vankeudesta? Anglo-Israelilaiset sanovat heidän olleen
ainoastaan Juudan heimon juutalaisia. Esran kirja
käyttää palaavista nimitystä juutalainen 8 kertaa mutta
40 kertaa se mainitsee israelilaiset ja Israelin. Nehemia
mainitsee juutalaiset 11 kertaa ja Israelin 22 kertaa. Ne,
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jotka jäivät Persian laajan valtakunnan 127 provinssiin,
olivat Anglo-Israelismin mukaan Israelin huone. Mutta
Esterin kirjassa, joka kuvaa pakkosiirtolaisten oloja,
samaa kansaa sanotaan juutalaisiksi 45 kertaa mutta ei
kertaakaan israelilaisiksi.
UT:ssa samaa kansaa kutsutaan juutalaisiksi 174 kertaa
ja israelilaisiksi 75 kertaa... Paavali sanoo useammin
kuin kerran olevansa sekä juutalainen että israelilainen,
Apt.21:39, 22:3, Room.11:1, 2:Kor.11:22, Fil.3:5. Herramme oli lihansa puolesta Daavidin huoneen ja Juudan
heimon jälkeläinen, siis 'juutalainen'. Silti sanotaan, että
Hän tuli 'Israelille' ja kuten Room.9:3-5 Paavali sanoo,
lihansa puolesta myös 'israelilainen': 'Sillä minä soisin
itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka
ovat minun sukulaisiani lihan puolesta, ovat israelilaisia:
heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja
jumalanpalvelus ja lupaukset; heidän ovat isät, ja heistä on
Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala,
ylistetty iankaikkisesti, amen!' Hurskaasta
Annasta
sanotaan, että hän oli 'juutalainen', silti hän kuului
Asserin heimoon.
Huomioon ottaen kaiken edellisen Herrasta lähtien aina
apostoleihin saakka, voimme ymmärtää missä mielessä
israelilaisia voidaan pitää 'kadonneina'. AngloIsraelilaiset viljelevät paljon tätä sanaa mutta
epäraamatullisessa ja epähengellisessä tarkoituksessa.
Kymmenen heimoa, samoin kuin Juuda ja Benjamin,
olivat Kristuksen aikana - kuten vielä tänäänkin 'kateissa', mutta ei siksi, että he olisivat unohtaneet
kansallisen identiteettinsä, vaan koska he (Jes.53:6)
kaikki 'vaeltavat eksyksissä niinkuin lampaat' ja 'kukin...

poikkesi omalle tielleen'.
Jeremia ilmoittaa saman asian: 'Kadonnut lammaslauma
oli minun kansani. Heidän paimenensa (väärät opettajat ja
johtajat) olivat vieneet heidät harhaan eksyttäville vuorille;
he kulkivat vuorelta kukkulalle, unhottivat lepopaikkansa',
Jer.50:6. Vain Jumalassa (Messiaassa, Kristuksessa) on
todellinen lepopaikka kansalleen. Kansan hengellinen,
kadotettu tila oli se järkyttävä seikka, joka kerta toisen
jälkeen sai Herramme Jeesuksen liikuttumaan ja
tuntemaan sääliä Häntä seuraavia kansanjoukkoja
kohtaan. He olivat kadoksissa kuten lampaat ilman
paimenta.
Käsittelen lyhyesti Aamoksen kirjan 9 luvussa olevaa
profetiaa, joka osoittaa, että näkemykseni on yhtäpitävä
sen kanssa. Profeetta Aamos oli Juudeasta, Tekoan
kylästä, noin 20 km etelään Jerusalemista. Jumala
valtuutti hänet profetoimaan erityisesti pohjoiselle, 10
heimon kuningaskunnalle. Siinä tarkoituksessa hän
meni Beeteliin, joka oli kuningas Jeroboamin asettama
epäjumalanpalvonnan keskus ja tarkoitettu palvontapaikaksi Jumalan säätämän Jerusalemin temppelin
sijasta. Aamoksen tehtävä oli julistaa Jumalan tulevaa
tuomiota 10 heimon Israelille heidän Jumalasta
luopumisensa takia.
Aamoksen kirjan viimeinen kappale (9:8-15), puhuttiin
vain noin 70 vuotta ennen lopullista Samarian hävitystä
vuonna 721 eKr. Se on yksi merkittävimpiä Vanhan
testamentin profetioita ja antaa kuvan 10 heimon
tuolloin vielä tulevasta historiasta, 9:8-10: 'Katso,
Herran, Herran silmät ovat syntistä valtakuntaa vastaan, ja
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rius voi näytellä tässä mitä merkittävintä roolia.77”
Vapaamuurareilla ja British-Israelismilla on aina ollut
vahva yhteys. Kuninkaan israelilaisuus oli vapaamuurari-israelilaisuutta, johon tutustumme myöhemmin.
Raamatun
profetioita
sovelletaan
Englannin
kuningashuoneeseen. Yksi esimerkki Isoa-Britanniaa
Israelina koskevasta profetiasta on opin mukaan mm.
2.Sam.7:9-16. Profetioita tulkitaan usein mielivaltaisesti
ja vielä toteutumattomille profetioille haetaan väkisin
vastineita aikamme tapahtumista. Monessa kohden
tulee mieleen epäonnistunut ”palikkatesti”, jossa testiin
osallistuja yrittää hakata neliön muotoista palaa
pyöreään reikään ja uskoo vahvasti asiaansa lainkaan
huomioimatta siihen liittyviä todellisia ristiriitaisuuksia.
Mm. Hesekielin luvussa 21 profeetta puhuu
Jerusalemin tuhosta, jonka Baabelin kuningas toteutti
v.588-587 eKr. Myös Hesekiel kulki pakkosiirtolaisuuden maahan Juudan heimon mukana. Jae 25
puhuu Israelin78 ruhtinaasta ja syntivelan täyttymisestä.
Jakeessa 27 annetaan ymmärtää, että kuninkuudesta ei
jää mitään jäljelle, ”kunnes tulee hän, jolla on oikeus, ja
77
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The King's Freemasonry, The Scottish Rite of Freemasonry, Supreme
Council 33º, USA https://scottishrite.org/about/mediapublications/journal/article/the-kings-freemasonry/
Huomaa, että 10 heimoa, Israel, oli jo aiemmin viety pakkosiirtolaisuuteen. Raamattu ilmoittaa, että Juudan kuningas on myös Israelin
ruhtinas – osoittaa osaltaan, kuinka sanoja alettiin käyttää
synonyymeina. British-Israelismissa tämä kierretään sanomalla, että
koska Juuda toki kuuluu Israeliin niin siitä voidaan käyttää ko.
nimitystä, koska muuta Israelia ei tuossa vaiheessa enää ollut. Mutta
väite on epälooginen ja käy aina epäloogisemmaksi mitä enemmän
sanojen käyttöä Raamatussa tutkitaan.
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minä annan sen hänelle”. Tämä tuleva ”Hän” ei ole
kukaan maallinen kuningas vaan Jeesus Messias, jolla
yksin on oikeus Jumalan kuninkuuteen.
British-Israelismissa esitetyt sukutaulut, joilla pyritään
todistamaan brittien kuningashuoneen polveutuvan
suoraan kuningas Daavidista, ovat opin omia
kehitelmiä.
Brittien
kuningashuoneen
viralliset
sukutaulut eivät johda Daavidiin. Kuninkaallisissa
suvuissa ja brittien aatelistossa on ollut ja saattaa
edelleen olla niitäkin vesoja, joita mainittu opetus - että
kuningatar Elisabeth II hallitsisi nykyisin Daavidin
valtaistuinta - on kiinnostanut ainakin jossakin määrin.
Raamatullisesti kuningas Daavidin perillinen on Jeesus
Kristus, ”Daavidin poika” yksin. Hänen jälkeensä
muita ”Daavidin huoneen perillisiä” ei ole.
Iso-Britannian kuningashuoneen nostaminen Messias,
Kristus -kuninkaan valtaistuimen haltijaksi siihen
saakka kunnes Hän saapuu, on British-Israelismin
keskeisiä ajatuksia. Huomiotta jää miksi Jumala
muinoin antoi Israelille kuninkaan. Se oli tuomio
kansalle sen vaatiessa itselleen kuningasta perusteella
”mekin tahdomme olla niinkuin kaikki muut kansat;
kuningas jakakoon meille oikeutta ja johtakoon meitä ja
käyköön sotiamme”, (1.Sam.8:20, myös 8:5). Jumalan
mukaan: ”...minut he ovat pitäneet halpana olemaan heidän
kuninkaansa”, (1.Sam.8:7). Israelin epäusko Jumalaa
kohtaan antoi sille ihmiskuninkaan. Jumalan armollisuus tulee taas esille siinä, että Hän antoi Israelille
vanhurskaan Daavid -kuninkaan, jonka sukupuusta
syntyi Messias, syntien sovittaja Kristus.

Mystinen kruunajaiskivi
Englannin kruununperijä on kruunattu vuodesta 1296
alkaen valtaistuimella, jonka jalustassa BritishIsraelismin mukaan on ns. ”Jaakobin päänaluskivi”: ”Ja
hän osui erääseen paikkaan, johon yöpyi, sillä aurinko oli
laskenut; ja hän otti sen paikan kivistä yhden, pani sen
päänsä alaiseksi ja asettui nukkumaan siihen paikkaan”,
1.Moos.28:11. Kultin mukaan israelilaiset veivät kiven
muassaan Egyptin orjuuteen ja taas sieltä lähdettyään
kuljettivat sitä mukanaan. Tämä kivi olisi ollut myös
pääosassa kansan vedensaannissa erämaassa. Mooses
löi tätä kiveä ja siitä tuli vettä kansalle. Jeremian tuotua
kiven Irlantiin se vietiin Skotlantiin kuningas Fergusin
toimesta n. vuonna 500 eKr. Englantiin sen toi voitonmerkkinään kuningas Edward I (1239-1307) anastettuaan sen Skotlannista yhdessä muiden skottimonarkian arvoesineiden kanssa. Vuonna 1996 kivi
palautettiin taas Skotlantiin.
Tavallisesti kivi liitetään ”pyhään Columbaan”, irlantilaiseen munkkiin (530-97 jKr.), joka matkusti
Skotlantiin ja perusti sinne merkittävän luostarin. Kivi
olisi ollut hänen matkoillaan ”saarnakivenä”. BritishIsraelismin mukaan kivi on ainesta, jota ei löydy
saarilta vaan Lähi-idän siltä alueelta, jossa Jaakob
yöpyi. Geologit ovat kuitenkin todistaneet, että kivi on
”vanhaa punaista hiekkakiveä”, jota on louhittu
Skotlannissa jo varhain. Kiven Skotlantiin siirtämisen
jälkeen siitä tehtiin kaksikin geologista tutkimusta.
Tutkimuksissa voitiin selvittää kiven alkuperä tiettyyn
muinaiseen
kivenlouhintapaikkaan
Skotlannissa
Sconen läheisyydessä. Kiven skotlantilainen nimitys
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onkin ”Stone of Scone”.

Kreikkalaiset, spartalaiset ja muut
Myös
kreikkalaisia
ja
spartalaisia
kuvaillaan
”kadonneiksi” israelilaisiksi. Se kuvaa BritishIsraelismin suurta joustavuutta, sillä toisaalta
”israelilaisten”
tulisi
löytyä
vain
valkoisten
anglosaksien perillisistä. Eräs kadonneista heimoista
kirjoittava väittää kivenkovaan, että koska Jeesus käski
opetuslastensa mennä ennemmin Israelin huoneen
kadonneiden lampaiden tykö, ja koska UT mainitsee
”kreikkalaiset”, niin siitä seuraa, että kreikkalaiset ovat
israelilaisia. Tämä sama tapa tehdä johtopäätöksiä
toistuu useissa British-Israelismin päätelmissä. Kyse ei
ole lainkaan järkevästä päättelystä.
British-Israelismin lähteissä mainitaan usein faktana,
että daanilaiset alkoivat jo varhain asuttaa Kreikan
niemimaan eteläosaa. Itse asiassa spartalaiset olisivat
olleet daanilaisia. On selvää, että Välimerellä käytiin
vilkasta kauppaa ja sen ympäristön maihin syntyi eri
kansoihin kuuluvien pieniä siirtokuntia kauppiaiden
yms. toimesta. Näitä ryhmiä muodostui varmasti myös
juutalaisista eli israelilaisista. Tukena sille, että
erityisesti daanilaiset valtasivat koko Lakedaimonin
alueen kerrotaan Josefuksen muistiinmerkitsemänä
Lakedaimonin ylipappi Areaksen kirjeestä Jerusalemiin
n. 180 eKr.: ”...olemme havainneet, että sekä juutalaiset
että lakedaimonilaiset ovat yhtä ja samaa rotua...
Aabrahamin jälkeläisiä...” Josefuksen ajoitus on väärä ja
tiedetään hänellä – kaikista ansioista huolimatta –

olevan muitakin virheitä. Historioitsijoiden mukaan
Areas I (Areus, Arius) hallitsi 309-265 eKr.
Yleinen tieto historiassa on, että Areas I lähetti kirjeen
n. 309-300 eKr., Jerusalemiin Onias I:lle, jossa hän
teeskenteli löytäneensä ”kirjoituksen”, joka todistaa
spartalaiset
Aabrahamin
perillisiksi
yhdessä
juutalaisten kanssa. Kirjeessä kyse ei ole ”samasta
rodusta” vaan veljeydestä. Kyse oli politiikasta ja
liittolaisten tarpeesta. Kirjeessä ei sanota, että
spartalaiset olisivat ”daanilaisia” tai muitakaan Israelin
heimoja vaan ”Aabrahamin jälkeläisiä”, silti kaksi eri
kansaa. Tällä tahdottiin luoda hyvät suhteet Israelin
vallanpitäjiin. Spartassa oli juutalaisia/israelilaisia ja
maiden kauppa- ym. suhteet pitkään varmaan ihan
hyvät. British-Israelismissa selitetään, muutetaan ja
venytetään historiaa tukemaan omaa teoriaa. Ariaksen
kirje, josta kertoo myös 1.Makkabealaiskirje, ei ole
todiste spartalaisten daanilaisuudesta.

Daanin heimo
Daanin heimo joutui pakkosiirtolaisuuteen yhtenä 10
heimosta. Arkeologian mukaan Spartassa asuttiin jo n.
2000-1600 eKr. mutta varsinaisesti historia tuntee ns.
doorilaiset, jotka saapuivat maahan n. 1000 eKr.
Spartan historiasta ei löydy viitteitä, että joku ”Daanin”
heimo olisi tehnyt sinne invaasion korvaten alkuperäisen väestön. Siksi British-Israelismi antaakin
ymmärtää, että se tapahtui vähitellen. Jotta daanilaiset
saadaan Spartaan, British-Israelismi katsoo Daanin heimolaisten lähteneen sinne jo n. 500 vuotta ennen
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pakkosiirtolaisuutta. Jos israelilaisten lähtö Egyptistä
ajoitetaan 1200 -luvulle eKr., kuten yleensä tehdään,
daanilaisten olisi pitänyt lähteä omaan exodukseensa
meren yli heti tuolloin. Sellaista tapahtumaa Raamattu
ei tunne. William F. Albright, 1900 -luvun johtava
raamatunmaiden arkeologi katsoo Israelin lähteneen
Egyptistä 1250 -1200 eKr. Jotkut toiset ajoittavat sen
1400 luvulle eKr.
British-Israelismin tunnustettu kirjailija Colonel J.C.
Gawler kertoo kirjassaan ”Dan, the Pioneer of
Israel”( Daan, Israelin pioneeri, 1880): ”Herra joka näki
jo edeltä... valmisti kuitenkin Israelille turvallisen
paikan, jonne he aikanaan tulisivat siirtymään. Hän
avasi sinne tien lähettämällä sinne Israelin heimoista
kaikkein seikkailunhaluisimman ja pioneerihenkisimmän, osan Daanin heimoa.” J.C. Gawlerin ja BritishIsraelismin teoriaa seuraten Daanin heimo vaelsi
Spartasta edelleen Espanjaan, Irlantiin, Britanniaan ja
aina Tanskaan ja Norjaan. Gawlerin teoriaa, että
daanilaisia olisi saapunut Spartan alueelle jo n. 1200
eKr., ei historiankirjoitus, Raamattu eikä arkeologia
tietenkään tue.
Ristiriitaa on siinäkin, että varhaisten daanilaisten olisi
pitänyt viedä muassaan perinteensä, jossa tietenkin
mukana
israelilaista
vaikutetta
daanilaisten
myöhemmästä epäjumalanpalvonnasta huolimatta. Sitä
Spartan historiassa ei näy. Onko esim. seuraava
spartalainen perinne kotoisin israelilaisesta perinteestä:
Avioliittoa solmittaessa naisen tukka ajeltiin kaljuksi ja
hänet puettiin pojaksi. Sen jälkeen aviomies raiskasi
”pojan” (väkisinmakaus oli kummankin osapuolen

näytös). Sen jälkeen pari ei elänyt yhdessä vaan mies eli
kavereidensa kanssa miesten asuntolassa. Oikeiden
historiantutkijoiden mukaan Kreikan muinaisissa kulttuureissa esim. homoseksuaaliset suhteet eivät olleet
mikään harvinaisuus.
Tuliko kaikille daanilaisille pioneereille, eri aikoina ja
”vuosisatojen kuluessa” jo ennen pakkosiirtolaisuutta
muuttaneille ryhmille totaalinen muistinmenetys heti
kohta Israelin kamaralta lähdettyä? Spartaan olisi
pitänyt siirtyä suhteellisen lyhyessä ajassa suurehko
kansanjoukko, jotka kaikki pian muistinsa menettäneitä. Raamattu ei myöskään kerro mistään daanilaisten aiemmista muutoista vaan toteaa Tuom.18:30:
”Sitten daanilaiset pystyttivät itsellensä sen veistetyn
jumalankuvan; ja Joonatan, Manassen pojan Geersomin
poika, ja hänen poikansa olivat daanilaisten sukukunnan
pappeina, kunnes maan väestö vietiin pakkosiirtolaisuuteen.”
Eräät uskovat daanilaisten ilmestyneen Espanjassa
iberialaisina. Tästä todisteeksi otetaan hepreaa
”muistuttavia” paikannimiä. Mm. Ebro -joki olisi johdettu
sanasta ”hebrew”. Kun British-Israelismin ”kielentutkijat” jätetään huomiotta, yleinen tieto on, että Ebro
tulee kuitenkin latinan sanasta Iberus tai Hiberus (Iber,
Hiber) mahdollisesti tarkoittaen Iberiaa ja alkuperäisväestö iberialaisia. Ikivanhan Baskin kielen ibai
(joki) ja ibar (laakso) katsotaan myös mahdollisiksi
kantasanoiksi.
Niemimaalla oli n. 1100 eKr. foikialaisten kauppaasema, kreikkalaisia tuli n. 8 vuosisadalla eKr. ja
karthagolaisia 6 vuosisadalla. Ensimmäiset roomalaiset
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saapuivat 218 eKr. puunilaisten sotien aikaan (264-146
eKr.), kun Rooma haastoi mahtavan Karthagon sotaan
Välimeren alueen herruudesta. Mitään yksiselitteistä
havaintoa ei ole olemassa, joka yhdistäisi Daanin tai
muut ”kadonneet” heimot kansanvaellukseen Iberian
niemimaalle. Daanilaisiksi on kuvattu myös Välimeren
milesialaiset, tanskalaiset ja muitakin kansanryhmiä.
Mutta milesialaiset saapuivat Irlantiin Heremonin
johdolla jo n. 1000 eKr. tai jopa 400 vuotta aiemmin.

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

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

Mormonismi
Israelismi sai sijaa Amerikassa myös mormonismin
myötä. Vapaamuurari Joseph Smith perusti oman
uskontokuntansa vuonna 1830 väitettyään saaneensa
Jumalalta ”uuden ilmoituksen”: Mormonin kirjan. Siinä
muinaiset israelilaiset saapuivat Amerikan mantereelle
jo varhain perustaen sinne oman kulttuurinsa.
Mormonit ovat tämän Israelin jälkeläisiä ja seuraajia.
Epäilemättä Smith tunsi kristillisyyden keskuudessa
virinneitä angloisraelilaisia ajatuksia kadonneista
heimoista ja niiden uudesta löytymisestä.
Pastori Ethan Smith julkaisi kirjan ”View of the
Hebrews, or the Tribes of Israel in America” (Katsaus
heprealaisiin tai Israelin heimoihin Amerikassa, 1823).
Hänen mukaansa profetioiden täyttymys edellytti 10
kadonneen heimon löytymistä ja palaamista. Nathaniel
Wood johti 1700 -luvun lopulla ryhmää, joka uskoi
Uuden Jerusalemin perustamiseen Amerikan mantereelle. Hänen seuraajansa pitivät itseään uusina
israelilaisina ja juutalaisina. Uuden Jerusalemin väestö
koostuisi amerikkalaisista israelilaisista. Eräät näkevät
Woodin liikkeen mormonismin kasvualustana.
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Mormonin kirja
Joseph Smith väitti saaneensa jumalallisen ilmoituksen
kautta tiedon muinaisista kultalevyille kirjoitetuista
teksteistä, jotka hän löysi. Niissä oli tieto Amerikan
alkuperäisistä asuttajista. Varhaisempi joukko purjehti
meren yli Amerikan mantereelle jo Baabelin kielten
sekoituksen aikaan. Myöhemmin, n. 600 eKr., lähti
joukko israelilaisia ”Lehin” johdolla Jerusalemista ja
saapui mantereelle. Mormonin kirja kertoo näiden
”sivilisaatioiden” ajasta ja tuhosta.
Mormonin kirjan mukaan profeetta Lehi julisti juutalaisille juuri ennen Baabelin pakkosiirtolaisuutta.
Raamattu ei mainitse sellaista profeettaa. Lopulta Lehi
sai Jumalalta käskyn lähteä perheensä sekä toisen
perheen kanssa uuteen, luvattuun maahan. Lehin
mukana kulkivat profeettojen kirjoituksia sisältävät
”pronssilevyt”. Kahdeksan vuoden erämaavaelluksen
jälkeen joukko saapui meren rantaan ja Lehin poika
Nefi sai käskyn rakentaa laiva. Jumala antoi heille
suuntaa osoittavan laitteen, eräänlaisen kompassin,
jonka nimi oli Liahona. Sen avulla joukko navigoi
Amerikkaan.
Kun Lehi kuoli hänen poikiensa välille syntyi kiista
vallasta. Nefi oli vanhurskas poika, Laaman ja Lemuel
jumalattomat pojat. Nefi johti joukkonsa muualle ja
perusti Jumalalle kuuliaisten yhteisön, eli nefiläiset.
Muiden poikien yhteisö tunnettiin lamanilaisina. Nämä
saivat kirouksen osakseen ja heistä tuli ihonväriltään
tummia. Mormonin kirjassa kerrotaan nefiläisten ajasta.
Välillä oltiin hengellisesti rappiolla ja silloin syntyi sotia

Mormoniuskomuksen mukaan lamanilaiset kirottiin ja heistä tuli
tummaihoisia
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Kun Israelin kuningaskunta jakaantui kuningas
Salomon jälkeen pohjoiseen ja eteläiseen osaan,
syntyivät Israelin 10 heimon ja Juudan
kuningaskunnat. Juudan heimon yhteyteen jäi
Benjaminin heimo.
Valtakunnat tuhoutuivat, kun ensin Assyrian
maailmanvalta voitti Israelin kuningaskunnan ja
alkoi siirtää sen väestöä pakkosiirtolaisuuteen v.
722 eKr. Sama kohtalo koitti Juudan valtakunnalle
Babylonian imperiumin aikana alkaen vuodesta
597 eKr.
Erityisesti Israelin pakkosiirtolaisuuteen
joutuneiden 10 heimon kohtalosta on vuosisatojen
ajan esitetty monenlaisia teorioita. Länsimaisen
kristillisyyden piirissä on asian suhteen syntynyt
myös paljon harhaanvievää opetusta, kuten BritishIsraelism kultti, jonka mukaan Israelin heimot
vaelsivat Eurooppaan ja kristityt länsimaat ovat
laajalti heimojen perillisiä.
Teoriat 10 heimon jälkeläisten tunnistamisesta
ovat synnyttäneet varsinaisen ”israelmagian”.
Myös mormoneilla ja eräissä salaopeissa
israelilaisuus on keskeisesti esillä. Tämä kirja
valottaa näitä näkemyksiä dokumentoidusti.
Toisin kuin teorioissa väitetään, israelilaiset ja
juutalaiset ovat yksi ja sama kansallisuus. Nykyinen
DNA -tutkimus paljastaa yllättävääkin tietoa, kuten
esim. monen palestiinalaisen alkuperä.
Aiheesta ei aiemmin ole julkaistu yhtä kattavaa
suomenkielistä teosta.
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