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19. Hoosea 732–722 eKr. (9 v)
Hoosea kapinoi Assyriaa vastaan
Hoosea hallitsi Samariassa 9 vuotta, teki sitä, mikä on 
pahaa Herran silmissä, ja vaelsi Jerobeamin synneis-
sä (2. Kun. 17:1,2). Puulin jälkeinen Assyrian kuningas 
Salmaneser hyökkäsi Israelin kimppuun, ja Hoosea tu-
li hänelle alamaiseksi ja maksoi aluksi veroa. Assyri-
an kuningas huomasi kuitenkin Hoosealla olevan sa-
lahankkeita, koska Hoosea lopetti veron maksun ja 
lähestyi Egyptin kuningasta Soota, ja tästä syystä Hoo-
sea pistettiin vankilaan (2. Kun. 17:3,4). 

Samaria kukistuu 3 vuoden jälkeen, loput kansasta 
viedään pakkosiirtolaisuuteen
Assyrian kuningas Salmaneser hyökkäsi uudelleen ko-
ko maan kimppuun ja piiritti Samariaa 3 vuotta. Hän 
kuoli piirityksen aikana, ja hänen seuraajansa Assyri-
an kuningas Sargon II valtasi lopulta Samarian. Hän vei 
loput Israelista pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan ja aset-
ti heidät asumaan Halahiin, Goosaniin ja Haaborin jo-
en rannoille sekä Meedian kaupunkeihin 99 , jotka ovat 
Assyrian keskeisintä aluetta. Assyrian historian mukaan 
he saivat israelilaisista työvoimaa suuriin kaupunkipro-
jekteihinsa (2. Kun. 17:5,6) [135/197–199]. 

Israelin loppu
Tähän päättyi Israelin kansan tarina vuonna 722 
eKr. Jumala poisti viimein Israelin kasvojensa 
edestä profeettojen sanan mukaan ja siirsi hei-
dät pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan, josta he eivät 
enää koskaan palanneet takaisin omaan maa-
hansa (2. Kun. 17:23; 1. Aik. 5:26).

Samarialaisten tausta Israelissa
Tämän jälkeen Assyrian kuningas ”antoi tuoda kan-
saa Baabelista 100 , Kuutasta 101 , Avvasta 102 , 
Hamatista 103  ja Sefarvaimista 104  ja asetti hei-
dät asumaan Samarian kaupunkeihin israelilaisten 
sijaan. Ja he ottivat Samarian omaksensa ja aset-
tuivat sen kaupunkeihin.” (2. Kun. 17:24.) Tässä oli 
alkusyy samarialaisten historiaan. Juutalaiset ei-
vät seurustelleet samarialaisten kanssa (Joh. 4:9), 
mutta UT mainitsee samarialaiset usein eri tilanteis-
sa, mm. kertomuksissa laupias samarialainen, nai-
nen Sykarin kaivolla ja Filippus saarnasi evankeliu-
mia Samariassa.
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1) Sama kuin Kuuta [7/2/2864]
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5.7 Tapahtumia Elian elämässä 875–848 eKr.
Numerot liittyvät oletetussa aikajärjestyksessä niihin 
paikkoihin, joissa Elia vaikutti ja teki ihmetöitään. Elia 
vaikutti 27 vuotta (875 eKr.–848 eKr.) Israelissa pääasi-
assa kuningas Ahabin aikana (874 eKr.–853 eKr.). Isra-
el oli luopumassa Raamatun Jumalasta, ja Elia antau-

tui taistelemaan Jahven puolesta Baalia vastaan. Elialla 
oli taistelijan luonne, ja siksi hän seisoi vaikka yksin Ju-
malan edessä. Hänellä oli ihmisistä riippumaton pelo-
ton luonne, mutta Jumalalle hän oli sataprosenttises-
ti uskollinen.


