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Kuukausiraportti
Israelista
Helmi-maaliskuu 2006 / juutalainen vuosi 5766

Yllättävä ilmoitus
Tunnettu islamilainen oppinut
ja kairolaisen Al Azhar yliopiston entinen professori,
sheikki Achmed Mansour, selitti, että oikean islamilaisen
opetuksen mukaan Jerusalem
kuuluu juutalaisille. Prof. Mansour sanoi myös wahhabismin
olevan myrkkyä muslimeille.
Arutz 26.2.06
KF: Wahhabismi on
sunnimuslimien liike ja
se on islamin
pääopetuksena mm.
Saudi-Arabiassa ja
Qatarissa. Muslimeista
sunneja on suurin osa.
N. 90% kuuluu siihen ja
n. 10% ovat shiioja. Iran
on shiia valtio. Tosin
epäillään vahvasti, että
shiiojen lukumäärä on
arviota suurempi.
Raaka murha
kuohuttaa
Ranskaa ja etenkin
Ranskassa asuvia
juutalaisia kuohuttaa
23-vuotiaan Ilan Halimin raaka
kiduttaminen ja murha. Halim
siepattiin, hänta kidutettiin 24
päivää ja lopulta tapettiin.
19.2. yli 1000 henkeä marssi
Pariisissa osoittaen mieltään
juutalaisen surmaa vastaan.
Sieppaajat olivat muslimeita,
jonka takia eräät kokevat, että
poliisi ja hallitus pyrkivät
salaamaan tapauksen raakoja
yksityiskohtia. Seitsemän
henkeä on pidätetty osallisuudesta murhaan. Ennen

Halimin tappamista pahoinpitelijät yrittivät kiristää lunnasrahoja hänen perheeltään.
Löydettäessä Halimi oli vielä
elossa, mutta kuoli matkalla
sairaalaan. Tapaus sai monet
juutalaiset shokkiin ja epäilemään turvallisuuttaan Ranskassa. Arutz 21.2.

n. 11 km, ja ne eivät yleensä
ylitä Israelin asettamaan turvarajaa, mutta terroristit kehittävät kaiken aikaa parempia raketteja. IMRA 22.2, Haaretz
24.2.

Raketteja sataa
22.2 mennessä 200 Kassam
rakettia oli ammuttu Gazan
alueelta Israelin puolelle yksistään helmikuussa. Tammikuun saldo oli yli 100 rakettia.
Joulukuussa 2005 määrä oli
64, joten kyse on selvästä
kasvusta. Turvallisuusviranomaisten mukaan rakettien
laatu ja tarkkuus on lisääntymässä joten kyse on kasvavasta uhasta. Nykyisten Kassam rakettien kantomatka on

tisivuilleen kuvan, jossa Israelin Daavivin tähti tuhoutuu
ydiniskussa. Hamasiin kuuluva
Az A-Din Al-Kassam ryhmän
nettisivu:
www.alKassam.com/arabic .
Palestinian Media Watch,
21.2.
Iran on tarjonnut apuaan Hamasin palestiinalaishallinolle.
Israel on luvannut kaikin mahdollisin laillisen tavoin estää
Irania avustamasta palestiinalaisterrorismia. The Media

Hamas uhkaa ydintuholla
Ehkä luottaen Iranin pyrkimyksiin, Hamas on laittanut net-
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Line, 23.2.
Vielä Arafatista
Länsimaiden hyväuskoiset
johtajat uskoivat voivansa
saada Arafatin toimimaan demokraattisten pelisääntöjen
mukaan. Uskottiin Arafatin todella pyrkivän rauhaan ja rinnakkaiseloon Israelin valtion
kanssa. 16.2.2006 ANB arabiTV:ssa Arafatin työtoveri
Abd Al-Bari Atwan kertoi: ”Kun
Oslon sopimus oli tehty vierailin Arafatin luona Tunisissa.
Sanoin hänelle: Olemme eri
mieltä. En tue tätä sopimusta… Hän vei minut ulos ja
kertoi: Kautta Allahin, me
teemme ne hulluiksi. Kautta
Allahin käännän tämän sopimuksen heille kiroukseksi.
Ehkä en omana elinaikanani
mutta sinä tulet elämään ja
näet kuinka israelilaiset pakenevat Palestiinasta…” MEMRI
16.2.
Muslimikalifaatti maailman
johtoon
Helmikuun lopulla Temppelivuorella pitämässään puheessa, sheikki Ismail Nawahda saarnasi ”muslimikalifaatin” palauttamista. Tarkoitus
on rakentaa maailmankattava
organisaatio, joka alistaa maailman islamilaiseen systeemiin.
Sheikki kehotti kaikkia maailman muslimeja yhdistymään
vääräuskoisia vastaan. Kalifaatin johtaja on kalifi, joka
johtaa maailmanlaajaa islamia.
Hänen apunaan on 10-miehinen neuvosto. Kalifin päätökset ovat ehdottomia ja sitovat
jokaista muslimia. Maailmankattavaan muslimidiktatuuriin
pyritään maailman eri puolilla
toimivien pienryhmien toiminnan kautta. Nawahda muistutti kuulijoitaan Turkin kalifaatista, joka sortui 1924 kun Turkin hallitusmuoto muuttui. Hän
kutsui muslimeja taisteluun
länttä vastaan ja ylisti tanskalaisen lehden pilakuvien synnyttämiä mielenosoituksia
kannustaen jatkamaan niitä.
Muhammedin loukkaajat an-

saitsevat kuoleman, sanoi
Nawahda. Arutz 26.2..06.
KF: Vaikka kahden johtavan
muslimisuunnan, sunnien ja
shiiojen, välillä on eroja ja ne
usein johtavat keskinäisiin
kahnauksiin, niiden yhteinen
tavoite on silti alistaa maailma
islamin alle. Islam, joka merkitsee Allahin tahtoon alistumista, sisältää periaatteen
vääräuskoisten alistamisesta
oman valtansa alle. Tätä periaatetta palvelevat myös pilapiirroksista alkunsa saaneet
mielenosoitukset, joilla jotkut
länsimaiset johtajat saatiin
esittämään anteeksipyyntöjä
(kuten myös Suomen PM, valitettavasti) muslimeille. Vaikka
monen muslimin mielessä
varmaan on aito loukkaantuminen, niin anteeksipyyntöjen
esittäminen tulkitaan monin
paikoin alistamisen onnistumiseksi. Näin ne pikemminkin
vahvistavat ääri-islamilaista
suuntausta eivätkä niinkään
toimi kuten poliittiset johtajat
kuvittelevat, eli muslimien rauhoittamiseksi. Muslimien mielestä kyse on maailmanlaajasta uskonsodasta ja sitä
käydään nyt yhä useammalla
rintamalla. Kalifaatin periaatteisiin voi tutustua mm. tällä
islamilaisella nettisivustolla:
http://islamicworld.net/papers/islamic_plan.
htm
Kun mahdi saapuu
Yksi ed. mainitun uskonsodan
ilmentymä on Iran ja sen presidentin selvästi julkituomat
tavoitteet. Presidentti Ahmadinejad sai suurta paheksuntaa osakseen väittäessän holokaustia keksityksi, vaatiessaan Israelin juutalaisia
muuttamaan Eurooppaan ja
Israelin tuhoamista. Miksi YK:n
kuuluvan maan presidentti sanoo suoraan ”mitä ajattelee”,
eikä noudata diplomatian
sääntöjä. Esittäessään väitteitään hän tiesi aivan hyvin
millaisen vastaanoton ne saavat maailmanyhteisössä.

Kyse on Ahmadinejadin vahvasta uskosta messiaan,
Mahdin ilmestymiseen. Iranin
prsidentin mielestä USA pyrkii
olemaan ”viimeinen pelastus
koko ihmiskunnalle” ja se tuo
”epäoikeudenmukaisen” valtiomuotonsa islamin alueelle.
Näin USA yrittää ryöstää
Mahdin aseman.
Mahdi on shiiojen uskonnon
12 imaami, joka syntyi 868 jKr.
ja katosi maailman silmistä
941 jKr. ”piiloon”, kunnes palaa takaisin maan päälle yhdessä Jeesuksen (Isa)
kanssa. Sekä sunnit, että
shiiat uskovat mahdin ilmestyvän maailman lopulla. Saapumisensa jälkeen hän hallitsee
maailmaa 7 vuotta, jonka jälkeen on viimeinen tuomio ja
maailman loppu. Muita mahdin
ilmestymiseen liitettyjä uskomuksia ovat: Hän edeltää Jeesuksen ilmestymistä (on
muistettava, että muslimit kutsuvat myös Jeesusta messiaaksi). Mahdi tuo maailmaan
oikeuden ja rauhan vakiinnuttamalla islamin maailmanuskonnoksi. Sunnien mukaan
Jeesus voittaa antikristuksen
(ad-Dajjal), jonka jälkeen
mahdi ja Jeesus elävät maan
päällä ihmiselämän. Joidenkin
perinteiden mukaan Jeesus
mm. menee naimisiin, saa perillisiä ja kuolee. Shiiojen mukaan mahdin ilmestyessä suuri
joukko ei-muslimeja kääntyy
islamiin nähtyään merkit.
Mahdin vastustajat ryhtyvät
suureen sotaan, jonka mahdin
kannattajat voittavat koska
heistä jokaisella on ”40 vahvan
miehen voimat”.
Shiiojen suuri sota vastaa
Raamatun ”Harmageddonia”,
jossa oikea- ja väärämieliset
taistelevat ja jossa väärämieliset tuhotaan. Yhden selityksen
mukaan pahan voimat tulevat
Syyriasta ja Irakista taistelemaan Iranin, ”hyvän voiman”
kanssa. Iranin presidentin mukaan mahdin ilmestyminen ja
suuri taistelu on nyt oven
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edessä. Tämä Iranin presidentin ja kansan keskuuteen
levinnyt uskomus ei ole saanut
palstatilaa päälehdissä. Epäilemättä Iranissa on paljon niitäkin, jotka eivät täysin yhdy
presidenttinsä linjaan. Mutta
tilanteen vakavuutta lisää
maan johdon ja suuren kansanosan vakava uskomus pikaisesta maailmanlopusta ja
viimeisestä sodasta. Monet
iranilaiset kokevat olevansa
tämän valtavan tapahtuman
välikappaleena.
Videoidussa keskustelussa
Teheranissa ajatolla JavadiAmolin kanssa pres. Ahmadinejad puhui erikoisesta kokemuksesta, joka hänellä oli
YK:n esiintymisensä aikana
viime vuoden syyskuussa. Puheensa aikan hän koki kylpevänsä yliluonnollisessa, taivaasta tulevasta valossa. Tätä
valoa eivät muut kokouksen
osanottajat toki nähneet. Ainoastaan Ahmadinejadin omat
avustajat todistivat siitä. Yksi
pres. delegaatioon kuuluva tuli
todistamaan hänelle puheen
jälkeen: ”Kun aloitit sanoilla
’Allahin nimeen’ näin valon
tulevan ja ympäröivän sinut ja
suojelevan sinua loppuun
saakka”. Ahmadinejad puhui
myös ”aurasta”, vihreästä valokehästä joka sulki hänet sisäänsä. ”Tunsin sen. Koin
kuinka ilmapiiri muuttui äkisti
ja noiden 27 tai 28 minuutin
aikana kaikki maailman johtajat olivat silmää räpäyttämättä.
Kun sanon, he eivät liikuttaneet silmäluomiaan, en liioittele. Näytti kuin käsi pitäisi
heitä aloillaan…”
Iranin presidentti ei (ainakaan
julkisuudessa) pidä itseään
mahdina, vaan hän valmistaa
tietä ”imaami mahdin, Allah
hänen tuloansa jouduttakoon,
loisteliaalle ilmestymiselle”,
kuten hän todisti puheessaan
Teheranissa 16.11.05.
Iranissa on avattu ”kuuma
linja” messiaan ilmestymiselle

ja siihen erikoistuneet uutistoimistot kertovat viimeisten
tapahtumien kehityksestä.
Mahdin ilmestymistä odotetaan kouluissa, lastenlehdissä
kerrotaan siitä ja virallinen 160
hengen tutkimuslaitos jakaa
informaatiota asiasta.

Kohun aikana eräät muslimit ja
ei-muslimit ovat selittäneet,
että islamissa ei tehdä kuvaa
Muhammedista. Se ei pidä
paikkaansa. Muhammedia on
kuvattu aiemmin niin islamilaisessa kuin länsimaisessakin
taiteessa.

Ei ole siis yllätys, jos presidentti Ahmadinejad ajattelee
tarvitsevansa ydinasetta ”pahuuden” joukkojen invaasiota
vastaan. Nyt kun USA on Irakissa, pahan voimat, viimeinen
suuri taistelu ja mahdin ilmestyminen ovat oven edessä.
Rauha saadaan maailmaan
kun islam valtaa sen. Kyse on
siis uskonsodasta – haluamme
tai emme, suuri osa maailman
muslimiväestöä näkee asian
niin.

WWW sivuilla
http://www.zombietime.com/m
ohammed_image_archive/islamic_mo_full/
on tästä runsaasti esimerkkejä.

Eikö islamilainen maailma
ole kuvannut profeetta Muhammedia??
Nykyinen ”pilakuva jihad” on
selvästi tarkoitushakuinen – ei
suinkaan spontaani mielenilmaus. Islamilainen maailma,
jossa tunnetaan yhä edelleen
suurta epäluuloa ja jopa vihaa
länsimaita kohtaan, saatiin
liekkeihin, yhteiseen voimannäyttöön, mutta syy on syvemmällä kuin pilapiirroksissa.
Satiirisia pilapiirroksia Muhammedista (kuten muistakin
kuuluisista henkilöistä) on julkaistu jo aiemminkin vuosien
ja vuosikymmenien varrella.
On muistettava, että ko. piirrokset julkaistiin jo syyskuussa
2005 tanskalaisessa Jylland
Post lehdessä. Jo lokakuussa
2005 ne julkaistiin (aivan oikein: sellaisenaan) egyptiläisessä al-Fagr lehdessä. Egyptiläinen lehti tyytyi kritisoimaan
satiirikuvia, mutta se ei lietsonut vihaan. Miksi jo syksyllä
2005 ei ryhdytty osoittamaan
mieltä? Onko odotetulla mahdin ilmestymisellä osuutta asiaan?

Ohessa muutama esimerkki
islamilaisesta maailmasta:
Kuva 1 esittää Muhammedia
saarnaamassa (tekijä tuntematon).

Kuva 2 on Muhammedin yömatkasta, Bustan of Sacdi,
vuodelta 1514. Kuva on Bukharasta, Uzbekistanista (nyk.
The Metropolitan Museum of
Art kokoelmissa).

Kuva 3 on Rashid Al-Dinin
kirjasta Jami Al-Tawarikh,
”The Universal History”, kuvaa
Muhammedia Kaaban pyhä
kivi kädessään. Kuva on tehty
n. vuonna 1315 jKr.
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Mitä tulee uskonnollisten tunteiden loukkaamiseen, pitäisikö myös muslimimaailman
pyytää anteeksi kristityiltä?

Vanhoista kirjoista löytyy Muhammedin kuvia. Kuva 4 on
kirjasta ”La vie de Mahomet”,
M. Prideaux, julkaistu 1699.

Oheinen kuva esittää ristillä
riippuvaa palestiinalaista,
jonka kärsimyksiä verrataan
Kristuksen kärsimyksiin. Kristitylle Kristuksen kärsimys
merkitsee, että Hän kantoi ristillä koko maailman synnit, niin
muslimien kuin muidenkin. Jokainen, joka uskoo Häneen
saa syntinsä anteeksi ja hänellä on taas avoin tie Jumalan yhteyteen. Arabivertaus
loukkaa tätä uhria ja sen raamatullista merkitystä.
Silti kristityt eivät lähde polttamaan arabimaiden suurlähetystöjä.
Olisiko aika jo ihan yleiselläkin
tasolla tunnustaa, että uskontojen opeissa on sittenkin
merkittäviä eroja?

USA:n korkeimman oikeuden
rakennuksessa (valmistui
1930) on laaja kiviveistos,
jossa on Adolph A. Weinman’in veistos ”18 Lain antajaa”, Hammurabista John Marshalliin. Muhammed on kuvattu miekka ja Koraani kädessään. Koraani on
vasemmassa (epäpuhtaassa)
kädessä, joka sinänsä on
loukkaus Koraania kohtaan.
Se ei ole kuitenkaan synnyttänyt mellakointia.

Nehemia Rahasto
On Israelin messiaanisia uskovia
auttava tukirahasto, joka jakaa
korottomia lainoja ja rahallista
kriisiapua taloudellisten
vaikeuksien kohdatessa. Apua
saavat juutalais- ja arabiuskovat.

JUURET MAAHAN video.
Messiaaniset juutalaiset kertovat
tilanteestaan Israelissa. Lähetetään 17 eur lahjoitusta vastaan.
Muista lähettää tieto
lahjoituksesta erikseen joko
postitse tai sähköpostilla.
Mukana nimi- ja osoitetiedot.
Video on selostettu suomeksi.
Nehemia Rahasto
800014-70859126

Kristityn Foorumi
tilinumerot:
Lahjoitukset
kuukausipostitukseen
800015-70343674
Kirjat, videot, ym.
materiaali
800013-70854011

Israelin Kristityt Ystävät,
CFI Jakelukeskus
Kuten viime numerossa kerrottiin,
KF ei enää ylläpidä lahjoitustiliä
CFI:lle. Suomessa toimii kuitenkin
ryhmä, joka vuosittain lähettää yli
5000 kg vaate- ym. tavaraa CFI:n
Jakelukeskukseen. Julkaisemme
parissa numerossa tilinumeron,
jonne tulleet lahjoitukset käytetään
hankintoihin, rahti-, ym. kuluihin.
Työ on täysin vapaaehtoispohjalla
ja kaikki lahjoitusvarat koituvat
näin ollen CFI:n toiminnan
hyväksi. Jos haluat tukea CFI:tä
toiminnan kautta, ota tämä
tilinumero talteen:

HUOM! älä maksa etukäteen
tilille kun tilaat materiaalia. Lähetyksen mukana seuraa tilisiirto,
jonka mukaan maksu tapahtuu.
Tilaa joko kirjeellä/kortilla, tai
emailin kautta.

www.kristitynfoorumi.fi
foorumi@kristitynfoorumi.fi

Exodus-tiimi, Ylöjärvi
tilinro: Eräjärven SP
450014-245010.
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