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Tuula-Hannele ja Ossi Ikonen

PEKKA. T. LYYRÄSEN
”SUOMALAIS-UGRILAINEN EFRAIM” – TEORIA
1. JOHDANTO
Pekka T. Lyyräsen (7.7.1954 - 9.2.2016)
kuolinilmoitus oli Aamuposti lehdessä
sunnuntaina 6.3.2016 ja siinä oli runo:
”Lähti lentoon, enkeli taivaan, nosti syliin
väsyneen, pois kantoi isän hiljaa, vei
rannalle rauhan veen. Oli avoinna ovi jo
taivaan, jossa rakkaat odottaa. Me
tunnemme surua syvää, ikävää, vain
muistot kauniit jäljelle jää.”

Olemme muistelleet kiitollisuudella Pekkaa ja
hänen työtään Suomen israelilaisten juurien
tutkimuksen johdosta useammankin kerran tämän
kevään aikana. Nyt on aika puhua Pekka T.
Lyyräsen teoriasta, mikä on esitetty kolmessa
artikkelissa, jotka voi lukea Jarmo Väisäsen
ylläpitämässä Suomen israelilaiset juuret sivustolla
netissä osoitteessa jarmo10.org Englanninkieliset
artikkelit on kirjoitettu ja julkaistu 7.10, 27.10 ja
28.10.2011.

PEKKA. T. LYYRÄNEN: ”SUOMALAIS-UGRILAINEN EFRAIM” –TEORIA
Pekka T. Lyyräsen teoria1 nousee seitsemästä tutkimusalueesta, jotka ovat: 1) Raamattu, 2) Israelin ja Suomen
historia, 3) Arkeologia, 4) Antropologia ja kansatiede, 5) Kielitiede eli lingvistiikka, 6) Nimistötutkimus eli
suku- ja paikannimitutkimus sekä 7) DNA ja geenitutkimus. Pekka tutki kaikkia seitsemää aluetta. Viimeinen
eli DNA- ja geenitutkimus tuli hänelle läheisimmäksi etenkin sen jälkeen, kun hänestä tuli SuomalaisHeprealisen Family Tree DNA projektin2 ensimmäinen hallinnoija Jom Kippurina 2007.
Pekka T. Lyyräsen ”Suomalais-ugrilainen Efraim –teoria” (the Theory of Finno-Ugric Ephraim) sisältää kolme
premissiä eli peruslähtökohtaa, joiden tutkimisen kautta hän päätyi johtopäätökseen, että suomalaisissa on
runsaasti muinaisen Israelin pohjoisen kuningaskunnan jälkeläisiä. Pekka T. Lyyränen käytti teksteissään
itsestään lyhennettä PTL, mitä käytetään myös tässä artikkelissa jatkossa.
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Yleisesti ottaen matematiikassa ja luonnontieteissä teoria -käsite poikkeaa sosiaalitieteistä.
https://www.familytreedna.com/groups/hebrew-finnish-project/about/background
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Peruslähtökohdat ovat: 1) maantieteellinen sijainti eli Suomi maan ääressä, 2) DNA Y-haploryhmä eli isälinja
N, sekä 3) vaellusreitti: muinaisesta Assyriasta ja Babyloniasta (ajan myötä osa israelilaisista ei lähtenyt heti
vaeltamaan pois Assyriasta, vaan siirtyi alemmaksi Babyloniaan, Assyrian valtakunnan luhistuttua)
Kaspianmeren ja Mustanmeren alueelle, edelleen Keski-Volgalle ja sieltä Suomenniemelle.
Nämä kolme premissiä (sijainti, haploryhmä ja vaellusreitti) muodostavat teorian kulmakivet ja niihin liittyvät
tekijät/muuttujat selittävät sen, että osa muinaisista suomalaisista on muinaisten israelilaisten jälkeläisiä.3

2. SUOMEN SIJAINTI, HEIMOT, MAA-ALUEET JA KULTTUURI
PTL:n teoria perustuu siihen, että Raamattu ilmaisee selkeästi muinaisen Pohjois-Israelin kuningaskunnan
heimojen pakkosiirrot muinaisen Assyrian alueelle, väestön liikkumisen Babylonia alueelle, ja heimojen
pakenemisen eri aikoina eri puolille, myös tänne maan ääreen, Pohjoiseen.
Teorian lähtökohtana on raamatullinen ajatus siitä, että ns. aikojen lopulla Assyriaan karkotettujen heimojen
jälkeläiset palaavat takaisin todelliseen kotimaahansa Israeliin.4
Se, että Suomenniemeä pidetään Pohjoisena maana, on perusteltu eri tavoin edellä mainitun 7 tutkimusalueen
tuloksilla (ks. artikkelit 1,2,3). Tässä esitetään joitakin huomioita. Esim. muinainen Israelin kuningaskunta
jakaantui heimoihin ja heimoalueisiin, samalla tavalla suomalaiset ovat jakaantuneet 9 heimoon, joilla on ollut
omat alueensa, kuten Israelin heimoilla oli omansa. Läntisin heimo on Pohjalaiset (entisillä nimillä Kainulaiset
ja Kveenit) itäisin heimo on Karjalaiset.
Ja aivan samalla tavalla kuin kullakin Israelin heimolla on Raamatussa kuvattu oma luontonsa ja
temperamenttinsa, näin on myös Suomen heimoilla. Israelin muinaiset heimot olivat keskenään jatkuvissa
heimosodissa, ja heitä on kuvattu Raamatussa hurjaluontoisiksi, riidanhaluisiksi, väkivaltaisiksi, itsepäisiksi ja
Jumalan edessä tottelemattomiksi. Historialliset ja sosiaalitieteelliset tutkimukset ovat nostaneet esille
suomalaisten väkivallan. Ja geenitutkimusten tulosten perusteella tiedetään, että jotkut suomalaiset kantavat
impulsiivisuus geeniä perimässään.5
Suomalaiset kuuluvat suomalais-ugrilaiseen väestöön. Suurin osa muinaisen Pohjois-Israelin kuningaskunnan
heimojen rippeistä vaelsi kauaksi pohjoiseen, nykyisen Venäjän alueelle. Heidän jälkeläisistään on muodostunut
3

Sosiaalitieteessä usein riippuu sopimuksesta tai katsantokannasta, mitkä muuttujat ovat riippuvia ja mitkä
riippumattomia. Tässä tutkimuksessa selitettävä, riippuva muuttuja on suomalaiset/finno-ugrilaiset kansat. Selittävät,
riippumattomat muuttujat ovat ne muuttujat, jotka liittyvät kolmeen premissiin, kuten DNA- ja geenilöydöksiin,
kielitutkimuksen tuloksiin, jne. Tilastotieteessä ja kokeellisissa ja havainnollisissa tieteissä näitä termejä käytetään
aavistuksen verran eri tavalla kuin matematiikassa. https://fi.wikipedia.org/wiki/Riippuvat_ja_riippumattomat_muuttujat
4
Tästä alueesta on runsaasti lähteitä ja Raamatun kohtia, ks. jarmo10.org
5
PTL tarkasteli asiaa 5 Moos 28: 45 - 47 kohdan perusteella. 45. ”Kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi…46. Ne
jäävät merkkeinä ja ihmeinä sinuun ja sinun jälkeläisiisi iankaikkisesti. 47. Koska et palvellut Herraa, sinun Jumalaasi,
ilolla ja sydämen halulla, kun sinulla oli yltäkyllin kaikkea.” Israelin kansan geneettiseen isä- ja äitilinjaan Jumala on
pannut omat merkkinsä.
Ylikangas, Heikki. Puukkojunkkareitten esiinmarssi. Väkivaltarikollisuus Etelä-Pohjanmaalla 1790 - 1825. Helsinki.
Otava, 1976.
John R. Kelsoe, Behavioral neuroscience: A gene for impulsivity. Nature, 2010. 468, 1049 –1050.
http://www.nature.com/nature/journal/v468/n7327/full/4681049a.html
http://wyrdscience.wordpress.com/2011/01/01/researchers

2

3
suomalais-ugrilaisia ryhmiä, joita on nimitetty kansoiksi, ja niitä on nykyään noin 20. Nämä suomalaisugrilaiset kansat ovat asuneet Venäjällä vuosisatoja, heillä on ollut omanlaisensa identiteetti ja suomalaisugrilainen kieli. Suomalais-ugrilainen väestö ei ole kokonaan hävinnyt.
Vuosisataisen historiansa aikana assimiloitumista on tapahtunut runsaasti, ja suomalais-ugrilainen väestö on
sekoittunut muihin väestöryhmiin. Tämä mm. siksi, että se on joutunut adaptoitumaan eli sopeutumaan siihen
yhteiskuntaelämään, kenen hallinnassa maa on kulloinkin ollut.
Suomella on heimokuningas-historia. 1200 –luvulla tanskalainen historioitsija Saxo Grammaticus kertoo
Suomen kuningashistoriasta. Niin ikään islantilainen historioitsija Snorri Sturluson kertoo Suomen ja Kainuun
kuninkaista. Edelleen Isossakyrössä syntynyt muinaistutkija Elias Brenner kirjoitti vuonna 1670 kronikan, joka
mainitsee 15 muinaista kuningasta Suomessa. Näin suomalaisten historia pitää sisällään kuninkaita (ks. Jouko
Pesonen, Suomen kuninkaat6), jotka ovat hallinneet ”the Finnic tribes” eli Suomen heimoja, jotka ovat asuneet
laajoilla maa-alueilla7 alkaen itäisestä Siperiasta päätyen Pohjolaan, nykyiselle Norjan rannikolle.
Edellisen tietämyksen perusteella alettiin historiantutkijoiden ja teologien piirissä 1600 ja 1700 luvuilla esittää
käsityksiä, joiden mukaan suomalaiset olisivat muinaisen Israelin kuningaskunnan jälkeläisiä. Näissä
yhteyksissä käytetään usein nimeä ”juutalainen”. Noin 200 eKr alkaen ja 500 jKr saakka alettiin muinaisten
Israelin kuningaskunnan heimojen jälkeläisiä kutsua yhteisellä nimellä ”juutalaiset”, mikä liittyi sanaan
”Juudea” ja Israelin eteläiseen kuningaskuntaan. Israelin pohjoisen kuningaskunnan heimot olivat tuolloin jo
”kadonneet” (keskimäärin 720 eKr). Myös tässä kirjoituksessa käytetään israelilaisista – olkoot he sitten
muinaisen pohjoisen kuningaskunnan tai eteläisen kuningaskunnan jälkeläisiä usein nimeä ”juutalaiset”.
Ruotsalainen teologi, piispa ja kielitieteilijä Enevaldus Svenonius osoitti heprean kielen ja suomenkielen
yhtäläisyyksiä. Suomalaisen teologin Daniel Jusleniuksen väitöskirja vuonna 1712 osoitti suomenkielen
yhtäläisyyksiä hepreaan ja kreikkaan. Ja 1700 -luvulla ruotsalainen oppinut, lääkäri ja lintutieteilijä Olof
Rudbeck piti suomalaisia Israelin heimojen jälkeläisinä ja jäännöksenä (engl. remnant). Samoin ruotsalainen
historioitsija ja aatelismies Olof von Dalin uskoi, että muinaiset suomalaiset ovat viimekädessä Israelin
kadonneiden heimojen jälkeläisiä. Suomalainen historioitsija Johannis Bilmark tuo esille väitöskirjassaan
näkemyksensä, että suomalaiset polveutuvat muinaisen Pohjois-Israelin kuningaskunnan jälkeläisistä.
Mikkeliläinen historioitsija Axel Gabriel Gorander (myös Koranter, 1827-1877) kirjoittaa 1848
pitäjänhistoriassaan, että suomalaisen sukukunnan sikiäminen juontuu Assyriaan laitetuista 10 Israelin
sukukunnista. 8
Fennofiilien (mm. Daniel Jusleniuksen) keskeinen väite oli se, että suomalaiset ovat israelilaisten sukua ja että
suomenkieli on hepreankielen sukukieli. Myös aikalaisemme, seemiläisten kielten emeritus professori, tri
Tapani Harviainen (s. 1944) on kiinnittänyt huomiota suomen kielen ja heprean kielen yhtäläisyyksiin. Hän
mainitsee tässä yhteydessä heprean sanan em, mikä on vanhanaikaisella suomella emo; heprealaisen sanan
pimah, mikä on suomeksi piimä; heprean sana kirjah tai kirya, mikä on suomeksi kirja; heprean sana ragas,
mikä on suomeksi rakas; heprean sana ish, mikä on suomeksi isä; heprean sana abi, mikä suomeksi appi;
heprean sana chamas, mikä on suomeksi hammas. Oululainen Pirjo Kakko on tutkinut heprean ja suomenkielen
6

Jouko Pesonen, FINLAND DURING THE FIRST MILLENIUM 1st millennia AD
http://jarmo10.org/suomivuonnatuhat.pdf
Jouko Pesonen, Suomi tuhatluvulla, http://jarmo10.org/suomivu.pdf
7
Riasanovsky, Nicholas V, A History of Russia, Oxford University Press. 1963. Ks. myös vanhat kartat: jarmo10.org
8
Kertomus Suur-Sawosta eli Mikkelistä A. G. Koranterilta, https://issuu.com/mikkelinkaupunki/docs/kertoelma_suursawosta_eli_mikkelista
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yhtäläisyyksiä. Esa Kylänkoski Nurmijärveltä on tutkinut sukunimiä ja paikannimiä israelilaisessa
viitekehyksessä.

Fennofiilit ja rudbeckiläiset tiedemiehet toivat esille vanhoja suomalaisia tapoja, jotka muistuttivat
juutalaisuudesta: 1) Suomalaiset ovat viettäneet lepopäivää eli sapattia lauantaina kuten juutalaiset. On väitetty,
että kuningas Kustaa Vaasa olisi määrännyt suomalaiset viettämään lepopäivää sunnuntaina, kuten muut. 2)
Vanhat suomalaiset ovat aloittaneet vuoden maaliskuun alusta, kuten juutalaiset. 3) Sauna on liitetty juutalaisten
rituaaliseen puhtauteen. – Professori Henrik Gabriel Porthan vastusti ankarasti kaikkia ajatuksia liittää
suomalaiset juutalaisiin. Hän kysyi, ovatko muka myös venäläiset juutalaisia (hekin tunnetaan ahkerina saunan
käyttäjinä), kuten suuomalaiset väittävät olevansa. – Nyt tiedetään, että Venäjällä on ollut ja on edelleen paljon
juutalaisia. 4) Suomalaiset syövät happamatonta leipää pääsiäisenä, siis mämmiä, joka paistettiin ennen uunissa
tuohisessa astiassa.9 – Totta kuitenkin on, että nyky-Suomessa ja muinaissuomalaisuudessa esiintyy paljon
erilaisia juutalaisperäisiä tapoja10.
Lopuksi: Suomen ensimmäinen yliopisto perustettiin Turkuun vuonna 1640. Tämä yliopisto siirrettiin
myöhemmin Helsinkiin. Mutta yliopiston sinetti on pysynyt alkuperäisenä ja siinä lukee Sak 6:8. "Katso, ne,
jotka lähtivät pohjoiseen maahan, saattavat minun Henkeni lepäämään pohjoisessa maassa." Tätä on pidetty
osoituksena siitä, että yliopistopiirissä laajemminkin kannatettiin näkemystä, että Suomessa olisi jäännös
muinaisista Israelin heimoista.

3. ISRAELIN HEIMOJEN Y-DNA ISÄLINJAN HAPLORYHMÄ
PTL:n teorian toinen kulmakivi koskee suomalaisten ja suomalais-ugrilaisten kansojen isälinjan haploryhmää
N. Suomi on ainoa maa, jonka kansan isälinjan haploryhmä on voittopuolisesti N. ”Suomalais-Ugrilainen
Efraim”- teoria antaa PTL:n mukaan perusteluja oletukselle, että isälinjan haploryhmä N on yksi tärkeä avain,
kun ratkaistaan muinaisen Israelin kuningaskunnan heimojen kohtaloa. Käsityksenä on, että N olisi syntynyt
3500 vuotta sitten, joten N haploryhmän geenit ovat todella vanhoja.
Kuitenkin, N on Euroopan isälinjoista nuorin, siis niistä, joiden katsotaan olevan kantalinjoja, kuten I, R1a, R1b,
G ja E. Toisin sanoen, N on todennäköisesti johdettu haploryhmästä J.
PTL:n teoria perustuu raamatulliseen aikamäärittelyyn, jonka mukaan ihminen luotiin n. 6000 vuotta sitten.
Muinaisen Israelin kuningaskunnan heimojen kantalinja N jakaantuu 10 alalinjaan (sub lines), jotka on tuotettu
kantalinjasta N. Ja näillä alalinjoilla on useita muita alalinjoja.
Toisin sanoen, Assyriaan karkotettujen Israelin pohjoisen kuningaskunnan heimojen isälinja olisi ollut
haploryhmä N tai sen muunnokset, koska mutaatioita tapahtuu jatkuvasti ja ne muuttavat geenejä. Nämä Nheimot olisivat patriarkka Jaakobin pojat Ruben, Simeon, Dan, Naftali, Gad, Asser, Isaskar, Sebulon,
Josef=Efraim ja Manasse.

9

Professori Gabriel Henrik Porthan, jonka sukujuuret yltivät viipurilaiseen kauppiaaseen Kustaa Purtaseen, vastusti
ankarasti näiden tiedemiesten esittämiä näkemyksiä. Lähde Toivo Viljamaa: http://docplayer.fi/2627397-Mita-kuuluisuomalaisuuteen-porthanin-aikana.html
10
Juutalaisia tapoja on tutkinut Eija Niemeläinen. jarmo10.org sivusto sisältää mm. Pekka T. Lyyräsen kirjoituksia tältä
alueelta. Ossi Ikonen on koonnut dia-esityksiin kuvauksia suomalaisista tavoista, joilla on israelilaiset juuret.
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Patriarkka Jaakobin, sekä hänen poikiensa Benjaminin, Leevin ja Juudan isälinja olisi haploryhmä J.
Artikkelissa 2 PTL esittää patriarkkojen isälinjojen haploryhmät kuuden markkerin ja alleelien avulla.
”Finno-Ugric Efraim” –teorian mukaista isälinjaa haploryhmässä N olisi noin 77 % suomalaisista (vuonna
2008), ja vuoden 2016 tietojen mukaan runsaat 60% suomalaista, 67% udmurteista, 61% mareista, 53%
saamelaista, 51% komeista, 42% liettualaisista, 38% latvialaisista, 34% virolaisista, 23% venäläisistä ja 10%
valkovenäläisistä.

4. VAELLUSREITIT
PTL:n teorian mukaan muinaisen Pohjoisen Israelin kuningaskunnan heimojen jälkeläisten vaellusreitit
muinaisesta Assyriasta kulkivat Assyriasta ja Babyloniasta suomalais-ugrilaisille asuinalueille, nykyiselle
Venäjälle asti ja sieltä eteenpäin.
Seuraavaksi esitetään simuloidut reittipaikat perustuen uusiin tutkimustuloksiin. DNA-, historiallinen ja
kielitieteellinen tutkimus osoittavat, että muinaiset israelilaiset ovat vaeltaneet mm. näitä reittejä pitkin
pohjoiseen. Muitakin reittejä on ollut.
1) LÄHTÖ ASSYRIASTA

Muinaisia Assyrian juutalaiskyliä

Israelisjuurinen geenitutkija, tri Eran Elhaik ja tutkimusryhmä
pystyi GPS:n (the Geographic Population Structure) avulla
kääntämään DNA datan muinaisten esi-isien koordinaatteihin
ja paikallistamaan Pohjois-Turkin muinaisia israelilaisia kyliä.
Kylät, jotka sijaitsevat Silkkitien risteysten lähialueilla, ovat
Iskenaz, Eskenaz, Ashanaz ja Ashkuz. Toisin sanoen hän pystyi
todentamaan, että israelilaiset ovat asuneet Assyriassa,
jonne heidät Raamatun mukaan siirrettiin.11

Elhaik on tutkinut myös kieltä Ashkenaasien maassa Turkissa (lands of Ashkenaz in Turkey). Hän
painottaa, että kieli on yhteisön ”atomi”, sellainen molekyyli, joka sitoo yhteen yhteisön historian, ihmisten
identiteetin, käyttäytymisen, maantieteen ja genetiikan. Yhdessä Tel Avivin yliopiston professori Paul
Wexlerin kanssa Elhaik on GPS:n avulla osoittanut, että jiddishin kielen loivat slaavilais-iranilaiset
juutalaiskauppiaat matkatessaan Silkkitietä pitkin Saksan, Pohjois-Afrikan ja Kiinan välillä. Silkkitie (n. 300
eKr) on todellinen geenitie, jota pitkin juutalaisten geenit kulkeutuivat.
Nyt Elhaikin uudet tutkimustulokset vahvistavat PTL:n teoriaa. Geenitutkimusten tulokset osoittavat
juutalais-asutuksen olemassaoloa vaellusreittien varrella, alkaen Assyriasta. Kysymys vain kuuluu, ”mitä
juutalaisia” nämä olivat? Tiettävästi Israelin eteläisen kuningaskunnan Juudan väestö palasi Babylonian
pakkosiirtolaisuudesta Jerusalemiin, ainakin suurimmaksi osaksi. Sen sijaan Israelin pohjoisen
11

http://gbe.oxfordjournals.org/content/8/4/1132.full.pdf+html
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kuningaskunnan 10 kadonnutta heimoa ei palannut kuin ehkä vähäisessä määrin, vaan lähti vaeltamaan
Pohjoiseen.

2) SIIRTYMINEN ASSYRIASTA
KASPIANMEREN ALUEELLE

KAUKASUS

–VUORISTOON,

MUSTANMEREN

JA

Vaellus kulki Kaukasus-vuoristoon, Mustanmeren ja Kaspianmeren alueelle. Tiedetään, että muinaisen
Silkkitien ja nykyisen Kaukasus-vuoriston alueella asuu juutalaisia, muun muassa ns. vuoristojuutalaisia,
jotka historiansa mukaan ovat muinaisten Assyriaan ja Babyloniaan karkotettujen israelilaisten jälkeläisiä.
Esim. Buharan juutalaiset ovat asuneet näillä mailla jo 500 –luvulla eKr. He väittävät olevansa Isaskarin ja
Naftalin heimojen jälkeläisiä, ts. kymmenen heimon jälkeläisiä. Perinteisesti muinaisen Israelin sukupuissa
isälinjat ovat aina olleet ensisijaisia. Vasta 200 eKr alkaen ja noin 500 luvulta jKr jatkuen siirryttiin
enenevässä määrin äitilinjojen käyttöön.
Geenitukimus on varmistanut tämän juutalaisjuurisuuden. Vuonna 2002 geneetikko Dror Rosengarten teki
löydön, jonka mukaan vuoristojuutalaiset jakavat DNA-isälinjansa muiden juutalaisyhteisöjen kanssa, ja
nämä vastaavat Välimeren juutalaisten isälinjoja.12 Näitä juutalaisia isälinjoja on löydetty myös ns. eijuutalaisista italialaisista.
Geneetikko Doron M. Beharin ja ryhmän tekemä tutkimus (2008) toi esille, että 58,6 % tutkituista
Vuoristojuutalaisista olivat sellaisia, joiden äitilinja on voitu jäljittää Levantin alueen yhteen naiseen.
Levantti on maantieteellinen ja historiallinen termi, joka tarkoittaa aluetta Lähi-idässä Välimeren itäpäässä.
Levanttiin kuuluvat nykyisistä valtioista Jordania, Israel ja Libanon sekä Syyria lukuun ottamatta sen
itäosia.
Kuten Behar ja ryhmä tuovat esille, diasporajuutalaisten juuret voidaan jäljittää niihin valloituksiin, joita
muinainen Assyria ja Babylonia tekivät. Tulokset viittaavat siihen, että yleisesti ottaen Kaukasuksen
juutalaisyhteisö, eli Vuoristojuutalais-yhteisö, on perustettu 700 –luvulla eKr nykyisen Dagestanin ja
Azerbaidžanin seutuville juuri näistä pakoon lähteneistä israelilaisista/juutalaisista.

3) SIIRTYMINEN KAUKASUKSELTA KESKI-AASIAAN JA ”VOLGAN MUTKAAN”
Vaellus jatkuu Kaukasukselta Keski-Aasiaan ja Volgan mutkaan. Keski-Aasiassa löytyy eri nimillä
kulkeneita kansoja, kuten skyyttejä (800 eKr – 1000 jKr), kasaareja (700-900 jKr), Ashkenaaseja, sekä
useita suomalais-ugrilaisia kansoja; joitakin em. ryhmistä jo ennen 800 eKr ja sen jälkeen heidän
jälkeläisiään näihin päiviin asti.
PTL:n teorian mukaan suomalais-ugrilaiset kansat, joita alueelta on löytynyt ns. alkuperäsikansoina, ovat
tänne Assyriasta Kaukasuksen kautta vaeltaneita Israelin kadonneiden heimojen, siis kymmenen heimon,
geneettisiä jälkeläisiä. Myös muita kulkureittejä on varmaankin ollut.
Tämän mukaan suomalaiset ja heidän geneettiset lähisukulaisensa kuten karjalaiset, vepsäläiset, inkerikot,
vatjalaiset, virolaiset, setot (Virossa) liiviläiset (Latvia), mordvalaiset (ersän ja moksan kieliset), marit,

12

Rosengarten, D (2002). "Y Chromosome Haplotypes among Members of the Caucasus Jewish Communities".
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udmurtit, komit, hantit, mansit, unkarilaiset, nenetsit, enetsit, nganasanit, selkupit ovat niitä kansoja, joiden
muinainen isälinjan geneettinen perimä ja sukujuuri voidaan jäljittää muinaiseen Assyriaan ja joiden
alkuperäinen kotimaa on muinainen Israel.

4) SIIRTYMINEN SUOMALAIS-UGRILAISTEN KANSOJEN ALUEILTA
SUOMENNIEMELLE
Suomalais-ugrilaisilta alueilta siirrytään Suomenniemelle. Geneettiset tulokset osoittavat, että vaellusreitit
ovat ulottuneet suomalais-ugrilaisten heimojen alueelta (nykyiseltä Venäjän alueelta Suomeen ja aina
Norjaan asti). PTL:n13 teorian esittely päättyy tähän. Juutalaista äitilinjaa on käsitelty artikkelissa 3.

5. POHDINTAA ”SUOMALAIS-UGRILAINEN EFRAIM” –TEORIAN
POHJALTA
Tuula-Hannele ja Ossi Ikonen

SUOMALAISTEN KIEHTOVAT GEENIT
Nykyiset geenitutkimukset (2016) osoittavat, että suomalaisten N haploryhmän isälinjan, esim. N-M232 linjan,
geenit ovat todella kiehtovat. Geneettisiä yhteyksiä löytyy Liettuan suuriruhtinaskunnan Gediminidruhtinassukuun ja tätä kautta ”Jagiellonian” (engl.) kuninkaalliseen sukuun, Rurikin dynastiaan, Venäjän
kasakoihin, metsäsuomalaisiin, jne. Lisäksi näiden N-M232 miesten äitilinjassa löytyy geneettisiä yhteyksiä
espanjanjuutalaiseen Sanchez –sukuun, rabbiiniseen Ashkenaasi-sukuun, Sefardi-anusimeihin Espanjassa ja
Sisiliassa, Venäjän Cohen –sukuun, Amerikan intiaaneihin, jne.
Huhtikuussa 2016 on tiedusteltu eräältä kansainvälisesti tunnetulta johtavalta geneetikolta, miksi suomalainen
N haploryhmän isälinja N-M232 sekä näiden samojen miesten äitilinja voi olla kuvatunlainen, siis varsin
kiehtova. Hän kertoo avoimesti, että hän ei tiedä.
Johtopäätös: Vaikka PTL:n teoria esittää, että suomalais-ugrilaiset kansat polveutuvat muinaisista
israelilaisista, niin nykyinen sekulaari ja evoluutioteoriaan perustuva geenitiede ei ole tätä ongelmaa vielä
ratkaissut.
Sen sijaan historioitsija, professori Zvi Ben-Dor Benite uskaltaa tuoda esille vanhoja ja historiallisia
tiedemiesten esittämiä käsityksiä suomalaisten kuulumisesta muinaisten israelilaisten jälkeläisiin14. Tähän em.
teokseen on viitannut tutkija, tri Tuula-Hannele Ikonen väitöskirjassaan vuonna 201315. Toisin sanoen, myös
13

Pekka T. Lyyränen oli Helsingin yliopiston kasvatti. Hän oli valmistunut Teologisesta tiedekunnasta.
The Then Lost Tribes. A World History. Oxford University Press, 2009.
15
Tuula-Hannele Ikonen, Daughters of the Vale of Tears. Ethnographic Approach with Socio-Historical and Religious
Emphasis to Family Welfare in the Messianic Jewish Movement in Ukraine 2000. Academic Dissertation. University of
Tampere, Tampere University Press, 2013. Väitöskirja on luettavissa osoitteesta:
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/67982/978-951-44-9060-6.pdf?sequence=1
14
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nykyisin julkaistuissa akateemisissa tutkimuksissa voidaan pitää ovea raollaan sen tutkimiselle, että osa
suomalaista voi polveutua muinaisista Israelin kuningaskunnan heimoista.

EPÄILYKSIÄ
Suomalais-ugrilaisten yhteyksistä juutalaisiin löytyy muitakin epäilyjä. DNA-journalisti Anne Hart kysyy,
olisiko Pohjois-Euroopan varhaisiin juutalaisyhteisöihin haettu morsiamia suomalais-ugrilaisista tytöistä.16
Asuivathan he samoilla asuinalueilla.
Lisäksi on esitetty epäilyjä siihen suuntaan, että Keski-Volgalla asuvat tšuvassit olisivat suomalais-ugrilaisia ja
että he olisivat alun perin Krimin karaiitti-juutalaisia. Juutalainen historioitsija Mikhail Kizilov17 on tuonut
tämän esille referoidessaan italialaisen sosiologin ja väestötieteilijän Corrado Ginin tutkimushavaintoja. Niiden
mukaan Keski-Volgan suomalais-ugrilaisilla tšuvasseilla olisi samanlainen antropologinen olemus kuin on
Krimin karaiitti-juutalaisilla. Yleisestihän oli ajateltu esim. niin, että karaiitit kuuluisivat turkkilais-tataariseen
ja turkinkieliseen ryhmään, ja olisivat sekoittuneet suomalais-ugrilaisten kansojen kanssa 600 - 700 luvuilla
jKr.18 Karaiitti-juutalaisuus on juutalainen suuntaus, joka määrittelee kuukaudet kuun mukaan ja Uuden vuoden
alun ohran (aviv) kasvun mukaan Israelissa. Karaiitti-juutalaiset käyttävät sinivalkoisia tsitsit-tupsuja tallit rukousviittojensa kulmissa, jne.19 Tutkija Ginin mukaan karaiitti-juutalaisten, jotka olisivat siis suomalaisugrilaisia, esivanhemmat olisivat kuuluneet ugrilaisiin heimoihin eli tauro-kimmerialaisiin, jotka asuivat
Krimillä. Lopulta he sekoittuivat siellä kasaareihin. Lisäksi on vielä havaittu, että karaiitti-juutalaiset olivat
lähellä myös votjakkeja eli udmurtteja, hekin suomalais-ugrilaisia.
Tutkija Warren Paul Green20 analysoi karaiitti-juutalaisia tuoden esille, että Krimin karaiitit oman
historiatietonsa mukaan ovat asuneet Krimillä 500 luvulta eKr lähtien. He itse korostavat, että he eivät asuneet
Palestiinassa silloin, kun Jeesus ristiinnaulittiin. Monet juutalaiset tiedemiehet ovat esittäneet lausuntoja, että
karaiitit eivät ole oikeita etnisiä juutalaisia, vaikka heillä on juutalaiset tavat ja omanlainen juutalainen
uskonto. Tämän takia osa karaiiteistä arvion mukaan jopa 70 000, säilytti henkensä natseilta toisen
maailmansodan aikana, vaan eivät kaikki.
Itse asiassa Green on löytänyt muitakin ns. juutalaisia ryhmiä Etelä-Venäjällä, joita on pidetty ei-juutalaisina:
Judeo-Tat –juutalaiset eli Juhurit, Georgian juutalaiset, Jugutim –juutalaiset, Subbotnik –juutalaiset, juutalaiskeltit (Judeo-Celts) ja Nahomine-juutalaiset. Toisaalta nykyinen DNA- ja geenitutkimus osoittaa, että näissä
ryhmissä on etnisesti ”oikeita juutalaisia” ja monilla ryhmillä on historiatietoja, joiden mukaan he olisivat
”oikeita juutalaisia”, jopa Assyriasta tai Babyloniasta karkotettujen, muinaisen Pohjois-Israelin kuningaskunnan
jälkeläisiä.
Sosiologi Gini pitää myös yhtenä vaihtoehtona sitä, että Keski-Volgan kasaarit olisivat olleet suomalaisugrilaisia. Tästä onkin jo lyhyt päättelyn matka siihen johtopäätökseen, että kasaarit olisivat olleet Israelin

Ks. alaviite s. 27
16
Anne Hart, Tracing Your Jewish DNA For Family History & Ancestry, 2003.
17
Mikhail Kizilov, The Sons of Scripture, The Karaites in Poland and Lithuania in the Twentieth Century, 2015.
18
https://fi.wikipedia.org/wiki/T%C5%A1uvassia
19
https://fi.wikipedia.org/wiki/Karaiitit
20
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501677808577287?journalCode=feej19
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kadonneiden heimojen jälkeläisiä, jotka olisivat myöhemmin kääntyneet judaismiin.21 Tällaista kasaari-teoriaa
PTL ei kuitenkaan esitä ”Suomalais-Ugrilainen Efraim” –teoriassaan.22

ERAN ELHAIK JA MUUT EPÄUSKOISET
Samana vuonna 2013, kun Israelin Pääministerin toimisto ilmoitti alkavansa käyttää venäjänkielisissä
maahanmuuttajaryhmissä joissakin tapauksissa DNA-testejä, nuori (33 v) juutalainen, beershebalainen DNAja geenitutkija Eran Elhaik nousi julkisuuteen. Tämä iranilaisen äidin ja italilaisen isän poika ei kuitenkaan
lukeudu niiden ensimmäisten joukkoon, jotka ovat kyseenalaistaneet Ashkenaasi-juutalaisten geneettisen
”juutalaisuuden”, eli etnisen Lähi-Itä tai Palestiina-lähtöisyyden. Ashkenaasi-juutalaisia on jo pitkään eri
tieteiden taholla arvioitu Keski-Aasian muinaisen Kasaari-valtion, juutalaisuuteen kääntyneiden turkinsukuisen
heimon jälkeläisiksi – enemmän tai vähemmän. Mutta kun Elhaik toi tämän esille uusien geenitutkimusten
johtopäätöksenä, hyökkäykset Elhaikia kohtaan ovat olleet raivoisia.23
Arvostettujen tiedeyhteisöjen johtavia geneetikkoja on ryhtynyt ärhäkkään vastarintaan Elhaikin teoriaa
vastaan. Monet heistä väittävät samalla tavalla kuin yhdysvaltalainen, Yeshiva-yliopisto taustainen professori
Harry Ostrer kirjassaan ”Legacy: A Genetic History of the Jewish People” (2012), että juutalaiset jakavat
yksiselitteisesti Lähi-Idän alkuperän. Siis juutalaiset muodostavat yhden kansan (engl. ”One People”), ja tämä
pätee eritoten Ashkenaasi – juutalaisiin.
Juuri tämän teorian Eran Elhaik romuttaa.24 Yhteentörmäystä ei voida välttää. Elhaik väittää, että Ashkenaasijuutalaiset eivät periydy suoraviivaisesti Lähi-Idästä, vaan ovat perimältään sekoitus (mosaiikki) Kaukasian ja
Euroopan juutalaisista sekä Lähi-idän seemiläisistä esivanhemmista.25 Juutalaisväestö ylipäätään on
mosaiikkista.
Ei ole lainkaan ihme, että Elhaikin tutkimustulos on järkyttänyt juutalaista maailmaa perinpohjaisesti, sillä
suurin osa Yhdysvaltojen (70 - 80%) ja Israelin juutalaisista (lähes 50%) ovat juuri Ashkenaaseja.
Ohessa symbolinen kuva, jossa tri Eran Elhaik makaa X-kromosomiasennossa lumen ja jään päällä. DNA – ja
geenitutkimus voi ”herättää kuolleet luut” juuri kromosomeista.26 Elhaikin mielenkiinnon kohteena ovat

21

Kasaarien kaanikunnassa harjoitettiin shamaaniuskontoa, kunnes kasaarien yläluokka kääntyi juutalaisuuteen ja
joidenkin lähteiden mukaan 800 jKr koko kaanikunnan väestö olisi juutalaista, ainakin muodollisesti.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kasaarit
22
Kasaarit elivät 700 - 900 –luvilla jKr mm. samoilla seuduilla kuin suomalais-ugrilaiset kansat. Kasaarien yläluokka, ja
myöhemmin koko kansa, otti viralliseksi uskonnokseen judaismin. Myös skyytit, joita Elhaik nimittää tutkimuksessaan
nimellä Ashkenazi, asuivat samoilla Keski-Volgan alueilla jo ennen kasaareja, ja heidän valtakautensa oli 600 eKr – 300
jKr.
23
http://forward.com/news/israel/175912/jews-a-race-genetic-theory-comes-under-fierce-atta/#ixzz44rOsRXf4
http://forward.com/news/israel/175912/jews-a-race-genetic-theory-comes-under-fierce-atta/
24
“The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypotheses,”
http://gbe.oxfordjournals.org/content/5/1/61
Elhaikin kotisivu löytyy netistä http://www.eranelhaiklab.org/ ja hänen lyhyttä esitystä DNA – alueelta voi katsella you
tubesta osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=NrJMYCroThw
25
E. Elhaik. The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypotheses.
Genome Biology and Evolution, 2012; 5 (1): 61).
26
Kuvan osoite: https://sheffield.academia.edu/EranElhaik
https://www.google.fi/search?q=picture+of+chromosome+and+genome&sa=X&biw=1366&bih=601&tbm=isch&imgil=
mxvM78ovNIaoXM%253A%253BGWExiFS6vsPDkM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fveryshareimg.com%252
52Fgenes-chromosomesimages.html&source=iu&pf=m&fir=mxvM78ovNIaoXM%253A%252CGWExiFS6vsPDkM%252C_&usg=__KR7Obgr
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muinaiset kansat, mm. vanhat pohjoisessa Euroopassa eläneet kansat. Elhaikin kotisivu löytyy googlesta: eran
elhaik lab, tai osoitteella http://www.eranelhaiklab.org/

Kuva kromosomista ja genomista (engl. genome, perimä)

Tässä tiedemaailmassa käytävässä geenisodassa ”mitään ei ole vielä ratkaistu”. Kuuluisia tiedemiehiä on
asettunut Elhaikin rinnalle, mm. Tel Avivin yliopiston modernin historian professori Shlomo Sand.
Tiedepiireissä Elhaikia on kuvattu kunnianhimoiseksi ja vilpittömäksi tutkijaksi. Elhaikin väitöskirjan ohjaaja,
Houstonin yliopiston genetiikan professori Dan Graur, joka on itsekin juutalainen, ei yhtään ihmettele, että
Elhaik joutuu olemaan kuumalla paikalla sen ”tiedeklikin” edessä, joka uskoo, että juutalaiset ovat geneettisesti
homogeenisiä. Mutta nuori Elhaik on taistelunhaluinen, ja hän nauttii siitä! Ehkä tässä on syytä vielä mainita
se, että lehtitietojen mukaan Elhaik ei usko, kuten ei Sandkaan siihen, että patriarkka Jaakobin 12 pojasta olisi
kehittynyt nykyisen Israelin juutalaiset jälkeläiset. Nyky-juutalaiset muodostuvat pikemminkin mosaiikkisesti.
Prof. Shlomo Sand kantaa huolta siitä, että vaikka monilla arabeilla on hyvinkin likeinen geneettinen yhteys
Israelin geneettisiin juutalaisiin, niin heitä pidetään ikään kuin ”aidan toisella puolella”. Historiasta nimittäin
tiedetään, että aikojen kuluessa on niitä tapahtumia, jolloin juutalaisia (heprealaisia, israelilaisia) on kääntynyt
tai pakkokäännytetty islamilaiseen uskontoon ja heistä on tullut ikään kuin ”arabeja”. Asia herättää
mielenkiintoa.27 Varmaa on, että jos päästään tässä asiassa eteenpäin DNA- ja geenitutkimuksen tiellä, niin
uudet löydökset antavat uutta tietoa. Tätä arkaa aluetta PTL sivusi viime syksynä (2015) pohdinnoissaan.
Sefardi-juutalaiset on nostettu tieteen keskiöön samalla tavalla kuin Ashkenaasi-juutalaiset. Tel Avivin
yliopiston kielitieteilijä, professori Paul Wexler, toi jo 20 vuotta sitten julki tutkimustuloksia, joiden mukaan
Sefardi-juutalaiset muodostuvat pääasiallisesti käännynnäisistä (judaismiin kääntyneistä), jotka ovat asuneet
Lähi-Idässä, Arabiassa ja Pohjois-Afrikassa. Vain pienellä osalla heistä olisi etninen eli geneettinen linkki
Palestiinan juutalaisiin ja heidän jälkeläisiinsä. (Paul Wexler, The Non-Jewish Origins of the Sefardic Jews,
State University of New York Press, 1996)
Artikkelissa 3 “The House of Israel and the House of Judah come together” PTL tuo esille oman laskelman,
jonka mukaan nyky-Israelissa (v. 2010 - 2011) olisi vain vähän enemmän kuin 30% geneettisiä Abrahamin,
Isakin ja Jakobin jälkeläisiin. Tästä näkökulmasta katsottuna tutkijoiden Elhaikin ja Wexlerin, ja monien
muiden, tutkimustulokset vaikuttaisivat uskottavilta, mutta varmistusta vailla. Odotamme sitä aikaa, kun
todellisuus paljastuu. Lopulta saamme tietää, ketkä kuuluvat Israelin patriarkkojen geneettisiin jälkeläisiin ja
kenelle Raamatun lupaukset kuuluvat. Tuleeko tieto DNA- ja geenitutkimuksen kautta? Onko patriarkka
Joosefin luista saatu DNA –näytteet?

S3dlbU651zQ_ehsgWFAI%3D&ved=0ahUKEwix79uEnvXLAhUDiiwKHU4kDMsQyjcIMg&ei=q38CV_HtH4OUsgH
OyLDYDA#imgrc=mxvM78ovNIaoXM%3A
Kuvan osoite: https://sheffield.academia.edu/EranElhaik
27
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_converts_to_Islam_from_Judaism
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PERIMÄ JA POLVEUTUMINEN
Jokaisella ihmisellä on yksilöllinen genomi eli perimä, jossa on ihmisyksilön koko perintöaines geeneinä
koodattuna ihmisen DNA:han. Joku on joskus sanonut viisaasti, että Raamattu sisältää koko ihmiskunnan
historian ja DNA ihmissuvun ja ihmisen historian. Tämä näyttää pitävän paikkansa, mikäli uskoo Jumalaan ja
hänen luomistyöhönsä. DNA- ja geeniasiat ovat kuitenkin sen verran kiemuraisia asioita, ellei satu olemaan
biologi tai geenitutkija, että kovin suuria johtopäätöksiä ei kannata omassa viisaudessaan tehdä.
Kun ajattelemme näitä asioita, on ehkä hyvä muistaa juutalaisen, Jeesukseen Kristukseen uskovan evankelistarabbin, Fred Klettin opetus. Juutalaisia on hänen mielestään tarkasteltava, ei rodun (engl. race) mukaan (kuten
natsit tekivät), vaan polveutumisen ja jälkeläisten (engl. descend) mukaan. Juutalaiset polveutuvat
Abrahamista ja patriarkoista, mutta he eivät muodosta rotua. Klettiä soveltaen: Jos juutalainen mies Y menee
naimisiin aasialaisen ei-juutalaisen naisen kanssa ja saa hänestä lapsia, niin lapset polveutuvat juutalaisesta
miehestä Y, mutta lapset edustavat rodultaan aasialaisia. Jos tämä vaimo sitten kuolee ja juutalainen mies Y
menee uudelleen naimisiin afrikkalaisen ei-juutalaisen naisen kanssa, niin heidän yhteiset lapsensa polveutuvat
juutalaisesta miehestä Y, mutta lapset ovat rodultaan afrikkalaisia. Näin juutalaisella miehellä Y on Abrahamista
polveutuvia lapsia, jotka ovat keskenään eri rotua.
Rabbi Fred Klett pyrkii kuvaamaan nykytilannetta, jossa juutalaiset elävät erilaisissa yhteiskunnissa. Monet
juutalaiset ovat syntyneet eri kansojen keskellä; lisäksi usein he ovat seka-avioliittojen, juutalaisuuteen
kääntyneiden, ehkä jopa raiskausten tuloksena syntyneitä. He ovat myös rodultaan erilaisia tullessaan Israeliin
esim. Intiasta, Afrikasta, Skandinaviasta. He ovat iholtaan vaaleita tai tummia. Mutta kaikesta huolimatta, Klett
korostaa, että he ovat juutalaisia, patriarkka Israelista polveutuvan alkuperäisen juutalaisyhteisön jälkeläisiä.28
Vaikeatahan tämän ymmärtäminen on, mutta Raamattu antaa lupauksen Lopun ajalle, että ymmärrys lisääntyy
(Dan. 12:4).

LOPUKSI
PTL oli täysin itsenäinen tutkija. Hän kuitenkin oli keskustelu- ja sähköpostiyhteydessä, toimi luennoitsijana ja
jakoi ajatuksiaan muiden kanssa (ks. you tube, jarmo10.org).
On olemassa myös muita lähestymistapoja tutkia ns. Suomen israelilaisia juuria. Tri Antti Langella on oma
teoriansa. Lisäksi rabbi Yair Davidily, joka on Brit-Am (British American)/British Israelism – teoreetikko
esittää omia käsityksiään myös suomalaisten sukujuurista. PTL sanoutui jyrkästi irti Brit-Am ajattelusta. Kun
meiltä pyydettiin lupaa saada julkaista Pekan teoriaa esittelevät englanninkieliset Artikkelit 1,2 ja 3 Brit-Amin
nettisivustolla, PTL kieltäytyi. Perusteluna oli, että hänen ”Suomalais-ugrilainen Efraim” – teoriaa ei saa
sekoittaa Brit-Am teorian kanssa. - Lopuksi on huomattava, että kaikkien kristittyjen Raamatun tulkintaan ei
sovi ollenkaan Israelin kadonneet heimot tai Israelin 10 heimon paluu ns. lopun aikana.

28

http://www.chaim.org/khazars.htm
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______________________________________________________________________________________
VERKOTTUNUT SUOMEN JUURITUTKIMUS
Suomen Israelilaiset juuret – tutkimuksessa Ossi Ikosen
tehtäväksi on tullut yhdistää eri tutkimusalueiden tietoja
ja esittää niitä esim. seminaareissa. Lisäksi hän on
juurruttanut ymmärrystä Israelin raamatunhistoriaan ja
Raamattuun juuritutkimuksen todellisena alkulähteenä.
Tuula-Hannele Ikonen on sosiaalitieteen viitekehyksestä
käsin perehtynyt Diasporajuutalaisten vaellukseen ja
elämäntapaan. Hän on työstänyt PTL:n kanssa
”Suomalais-Ugrilainen Efraim” -teorian kirjalliseen
muotoon (Artikkelit 1, 2 ja 3). Ja hän käynnisti PTL:n
kanssa ”Family Tree DNA, the Hebrew - Finnish
Projectin” vuonna 2007. Teologi Kimmo Juutalainen on
palvellut tutkimusta siten, että tutkimuksen pohjaksi on
pyritty löytämään Raamatun alkuperäinen kieliasu ja
ilmoitus. Esim. Kirkkoraamattua 1992 ei pidetä
raamatuntutkimukseen sopivana, eikä sen käyttöä
epätarkkuuksien vuoksi suositella muutenkaan. Myöskin
vanha Kirkkoraamattu 1933/1938 sisältää virheitä,
joiden korjauksia Kimmo on tehnyt. Ne löytyvät
osoitteista jarmo10.org http://jarmo10.org/johdatus.pdf
ja http://jarmo10.org/iankaikkinen.pdf
Lisäksi aikanaan Esa Kylänkoski, Kari Kangasharju,
Pirjo ja Juha Kakko, Eija Niemeläinen, Hannu

Saastamoinen, sekä monet muut ovat olleet mukana
työssä. He ovat keränneet lähdemateriaalia, osallistuneet
eri tavoin tietojen vaihtoon ja keskusteluun, sekä pitäneet
tilaisuuksia eri puolella Suomea, Ruotsissa, Israelissa,
jne. Monivuotisen Suomen juuritutkimuksen yhteydenpidon on mahdollistanut kauhavalainen Jarmo Väisänen,
joka on itse tutkinut juuriasiaa, sekä tarjonnut ryhmän
jäsenille, ja myös muille asiasta kiinnostuneille, tärkeän
tiedotuskanavan: jarmo10.org - Suomen Israelilaiset
juuret – tutkimus on perustunut ja perustuu edelleen
täysin omakustanteiseen ja palkattomaan vapaaehtoistyöhön. Pankkitilinumeroita ei ole, eikä rahaa ole kerätty.
Jumalalle tehtävällä työllä ei tehdä bisnestä. Tämä oli
PTL:n periaate. Kun työtä tehdään vilpittömin sydämin,
Jumala pitää meistä huolta. PTL itse jätti seurakuntatyön
ja papin viran toimittuaan 25 vuotta luterilaisena pappina
ja ryhtyi Jumalan johdatuksessa tutkimaan Suomen
israelilaisia juuria, viimeisen 10 vuoden aikana erityisesti
geenitutkimuksen pohjalta. Mukana olevien yhteistyökumppanien sydämille Jumala oli puhunut samasta
asiasta. Nyt on aika jatkaa ilman PTL:n merkittävää
panosta, mutta Jumala on uskollinen ja Hän johdattaa
tutkimustyötä eteenpäin. PTL:n ”Suomalais-ugrilainen
Efraim” – teoria on tarkoitettu kaikille.
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