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Kuukausiraportti
Israelista
Elo- syyskuu 2006 / juutalainen vuosi 5766

Uusi paristo
Tel Avivin yliopiston tutkijat
ovat kehittäneet uuden
pariston, joka on parempi kuin
nykyiset pitkäikäiset litiumparistot. Litium paristojen ja
akkujen haittana on niiden
kuumeneminen, joka
pahimmillaan aiheuttaa
tulipalovaaran. Israelilainen
keksintö poistaa
vaaran ja samalla
nopeuttaa
akun/pariston
uudelleen
lataamisaikaa.
Keksintö käyttää
hyväkseen uutta
”nano teknologiaa”.
Idea perustuu
siihen, että tuhansia
pienen pieniä
paristoja (n.
hiuksenvahvuisia)
liitetään yhteen
niin, että
ylikuumeneminen
estyy, vaikka
sähköntuotto
lisääntyy nykyisestä tasosta.
Keksintö tullee kaupalliseen
käyttöön 4 vuoden sisällä
(Arutz 7 27.8).
Kidnappaus
Hamas ja Fatah järjestöt eivät
ole saaneet yhteistä
palestiinalaishallitusta, mutta
kun kyse on kesäkuussa
kidnapatun israelilaissotilaan

Gilat Shalitin vapauttamisesta,
äänenpainot ovat yhteneviä.
PM Mahmoud Abbas vaatii
Israelia vapauttamaan Marwan
Barghoutin ja Ahmed
Saadatin, jos Shalit halutaan
takaisin. Barghouti on
vankilassa kärsimässä viittä
elinkautista israelilaisten
murhista ja Saadak puolestaan

oli Israelin turistimin.
Rehavam Ze’evin murhan v.
2001 suunnittelija. Hamasin
vaatimuksissa ovat kaikkien
nais- ja teini-ikäisten
terroristien ja kaikkien
pitkäaikaista tuomiota Israelin
vankiloissa kärsivien
palestiinalaisterroristien
vapauttaminen. Hamasin
puhemiehen mukaan ”Israel ei

tule saamaan pienintäkään
tiedonmurusta Shalitin
kohtalosta ja hänen
kunnostaan ennen kuin
Israelin PM Olmert toteuttaa
vankien vaihdon”. Abbasin
liittymisestä Hamasin kuoroon
sanoo israelilainen
kansanedustaja Effie Eitam:
”Abu Mazenin (Abbas)
vaatimus viattomien
ihmisten murhaajan
vapauttamisesta paljastaa
todelliset kasvot... ääni
on Abu Mazenin mutta
kädet ovat Hamasin”.
Hizbollahin sieppaamien
Ehud Goldwasserin ja
Eldad Regevin
vapauttamisesta ei ole
juurikaan keskusteltu
(Arutz 7 25.9).
Hizbollah uhoaa
Hizbollahin johtaja
sheikki Nasrallah
Nasrallah ”sylki
kansainvälistä yhteisöä
päin kasvoja”, sanoi
Israelin ulkom. puhemies
Mark Regev, viitaten
syyskuun massatapahtumaan
Beirutissa. Tapahtumassa
puhunut Nasrallah sanoi, että
Hizbollah ei aio luovuttaa
aseitaan nykyiselle Libanonin
hallitukselle. Hizbollah on nyt
vahvempi kuin koskaan ja sillä
on yli 20000 rakettia,
enemmän kuin mitä oli ennen
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sotaa, uhosi Nasrallah (Arutz
25.9).
Palestiinalaista rasismia
Palestiinan hallituksen
äänitorvena toimiva
Palestiinan media loukkasi
USA:n ulkom. Condoleezza
Rice’a hänen Lähi-idän
vierailunsa aikana.
Palestiinalaisessa mediassa
häntä kuvattiin sanoilla
”värillinen”, ”musta” ja
”musta lady”. Erään
palestiinalaisen mukaan
palestiinalaiset ovat vihaisia
mustille, jotka ovat kokeneet
sortoa USA:ssa, mutta eivät
silti nyt tue palestiinalaisten
vaatimuksia (Israel Today
20.9).
Eräät muslimioppineet
tuomitsevat Hizbollahin
Saudiarabialaisen
sunnimuslimi sheikki Safar alHawalin ajatusten sanotaan
inspiroineen Osama bin
Ladeniakin. Hän onkin yksi
arvostetuimpia
muslimioppineita ja on yksi
niistä, jotka ovat tuominneet
Hizbollahin. Sheikin mukaan
Hizbollahin nimi, joka
tarkoittaa ”Allahin puolue”, on
oikeasti ”paholaisen puolue”.
”Älkää rukoilko Hizbollahin
puolesta... kenenkään ei tule
alistua sen määrättäväksi eikä
rukoilla sen voittoa” (Israel
Today 20.9).
Kauan ei tarvinnut odottaa
... kun raketteja taas sataa
Israelin puolelle. Hamas
ampui voimakkaan Kassam
raketin, joka putosi
Ashkelonin kaupungin Begin
aukiolle haavoittaen lähistöllä
ollutta naissotilasta jalkaan.
Useat ihmiset joutuivat
shokkitilaan. Toinen raketti
putosi erään kodin pihaan,
mutta kukaan ei saanut
vammoja. Asukkaiden mukaan

raketit olivat nyt
äänekkäämpiä kuin entiset.
Hamasin mukaan se aikoo
kehittää ja ampua rakettejaan
entistä syvemmälle Israelin
alueelle, ensin Ashkeloniin ja
sitten kauemmaksi (Arutz 7
26.9).

Ennalleen asettaminen –
alkaen Jerusalemista vai
kristikunnasta?
Juhani Aitomaa

Apt 3:20-21 ”että virvoituksen
ajat tulisivat Herran kasvoista
ja hän lähettäisi hänet, joka on
teille edeltämäärätty,
Kristuksen Jeesuksen. Taivaan
piti omistaman hänet niihin
aikoihin asti, jolloin kaikki
jälleen kohdallensa asetetaan,
mistä Jumala on ikiajoista
saakka puhunut pyhäin
profeettainsa suun kautta.”
Tästä raamatunjakeesta
juontaa ns. ennalleen
asettaminen –opetus, joka on
liitetty Israelin lisäksi tai sen
sijasta myös UT:n
seurakuntaan.
Ennen Jeesuksen taivaaseen
astumista opetuslapset olivat
40 päivää Herran seurassa.
Apt 1:3: ”ja joille hän myös
kärsimisensä jälkeen
moninaisten epäämättömien
todistusten kautta osoitti
elävänsä, ilmestyen heille
neljänkymmenen päivän
aikana ja puhuen Jumalan
valtakunnasta.”
Apt 1:6: ”Niin he ollessansa
koolla kysyivät häneltä
sanoen: ’Herra, tälläkö ajalla
sinä jälleen rakennat Israelille
valtakunnan?’" Jeesus ei
tyrmännyt opetuslasten
käsitystä Israelille tulevasta
valtakunnasta, vaan sanoi Apt
1:7-8 ”...’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.’”
Johanneksen evankeliumin
mukaan ne olivat Herran
viimeiset sanat maan päällä,
sitä seurasi taivaaseen
nouseminen. Heti sen jälkeen,
opetuslasten tuijottaessa
taivaalle, Raamattu antaa
meille enkelien tuomana
lupauksen. Apt.1:11 ”ja nämä
sanoivat: ’Galilean miehet,
mitä te seisotte ja katsotte
taivaalle? Tämä Jeesus, joka
otettiin teiltä ylös taivaaseen,
on tuleva samalla tavalla, kuin
te näitte hänen taivaaseen
menevän.’”
Näistä jakeista selviää
raamatullinen ohje ja määräys
koskien kristillistä
seurakuntaa, Kristuksen
ruumista, maan päällä.
1.Opetuslasten kysymys koski
Israelia. Jeesuksen vastaus ei
tyrmännyt opetuslasten
oletusta. Opetuslasten
kysymys ankkuroitui VT:n
profetioiden pohjalle, joissa
kuvataan Israelin ja koko
maailman hyväksi tulevaa
rauhan- ja hyvinvoinnin aikaa,
ns. messiaanista valtakuntaa.
2.Raamattu ei missään kohden
sano, että srk:lle tai Israelille,
olisi annettu tehtävä hallita
maailmassa ennen Kristuksen
paluuta: ”ei ole teidän
asianne”. Silti siihen on pyritty
ja siihen edelleen pyritään
kristillisyyden nimessä.
Srk:n tehtävä maailmassa on
olla Kristuksen todistaja.
Evankeliumi kuuluu
maailmassa ja kuulija itse
päättää sulkeeko vai avaako
hän korvansa sille.
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Raamatussa, UT:n puolella
toistuu usein sanonta: ”Jolla
on korva se kuulkoon”. Myös
VT:ssa profeetta Hesekiel 3:27
”Mutta kun minä puhuttelen
sinua, avaan minä sinun suusi,
ja sinun on sanottava heille:
Näin sanoo Herra, Herra.
Kuulkoon, joka kuulee, ja
olkoon kuulematta, joka ei
kuule; sillä he ovat
uppiniskainen suku” (tämä
koskee paitsi Israelia myös
koko ihmiskuntaa).
Ihmiskunta on aina pyrkinyt
rauhaan mutta ilman Jumalaa.
Seurakunnankin historiassa on
selviä merkkejä siitä, kuinka
kristityn nimeä kantavat aika
ajoin pyrkivät ihmisvoimin
muuttamaan maailman ja
uskovat siten toteuttavansa
Jumalan tahtoa maan päällä.
Tässä kehityksessä katolisen
kirkon vaikutus on ollut
huomattava. Muistamme esim.
ristiretket. Toisaalta
maailmassa on ollut kansojen
johtajia, joiden kuvitelma on
ollut toteuttaa 1000-vuotinen
rauhanvaltakunta. Näitä ovat
olleet mm. Napoleon ja Hitler.
Koskaan aiemmin
kristikunnan historiassa ei
kuitenkaan ole ollut
ajanjaksoa, jolloin kristityt
olisivat yhtä laajalla rintamalla
maailmanlaajuisesti saatu eri
tavoin uskomaan, että heidän
tehtävänsä on saada aikaan
rauha maailmassa – kuin tänä
aikana. Seurakunnalle
opetetaan, että Jumala on
antanut tehtävän, jossa entiset
kristityt sukupolvet ovat
pahasti epäonnistuneet, ja se
on maailman valtaaminen ja
saattaminen rauhantilaan.
Valtaus tulee tehdä ”vaikka
väkisin” (kuten mm. suuren
TV-yhtiön TBN:n johtaja Paul
Crouch on esittänyt) ja kaikilla
yhteiskunnallisen elämän osa-

alueilla. Tätä tavoitetta
edistävät opit tunnetaan mm.
seuraavilla nimillä:
Reconstruction
(ennallistaminen, uudelleen- t.
jälleenrakentaminen),
Retaking (uudelleen haltuun
ottaminen), Dominion
(herruus) ja Kingdom Now
(valtakunta nyt), joiden hyvä
yhteisnimitys on valtateologia.
Myös karismaattinen
menestysteologia liittyy
läheisesti valtateologiaan.
Varsinaisen valtateologian
lisäksi samansuuntaisia
ajatuksia on esitetty mm.
angloisraelismi (Anglo t.
British Israelism,
angloisraelismi: länsimaat ovat
Israelin 10 kadonnutta heimoa
ja Raamatun lupaukset
Israelille kuuluvat nyt niille) ja
kristillinen sionismi (Christian
Zionism, joka eräässä
äärimuodossaan uskoo myös
toimivansa rauhanvaltakunnan
tulemiseksi maan päälle, sillä
Kristus ei voi palata ennen
kuin kaikki juutalaiset on
koottu Israeliin).
Valtateologialla on 3
perususkomusta:
1.Saatana sai vallan
maailmassa Adamin ja Eevan

lankeemuksen kautta.
2.Seurakunta on Jumalan
väline ottaa valta takaisin
saatanalta (Jumala ei voi tehdä
sitä, jos srk ei tee).
3.Jeesus ei voi tai ei halua
palata, ennen kuin srk on
ottanut vallan maailmassa
kaikilla yhteiskunnan osaalueilla.
Tämä on selkeästi vastaan
Jeesuksen ilmoitusta: ”ei ole
teidän asianne…”, sillä tässä
ihminen ottaa vallan valmistaa
Kristuksen paluun aika ja
hetki.
Valtateologia etenee lähinnä
kolmella tavalla:
1.Rukoustyö
Ns. ”hengellinen sodankäynti”
ja siihen liittyvä
rukoustoiminta (Spiritual
Prayer Movement).
Tällä pyritään sitomaan ja
karkottamaan pahat
henkivallat alueittain: oma
koti, oma tontti, oma kylä,
kaupunki, oma maa, maanosat,
jne. Kun se on tehty, syntyy
herätys, alueen ihmiset
vastaanottavat evankeliumin ja
seurakunnan valta laajenee.
Tähän liittyy ”hengellinen
kartoitustyö” (Spiritual
Mapping), jossa asiaan
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”perehtyneet” kristityt
kartoittavat mitä henkiä alueella
on ja mitä toimia niiden
karkottaminen vaatii. Toimia ovat
esim. erilaatuiset ja pituiset
rukoussessiot, rukousmarssit, jne.
Uusi ns. Kontemplatiivinen
rukousliike (Contemplative
Prayer Movement, jota katoliset,
kuten karmeliitat, dominikaanit,
Opus Dei, ym. ovat aina
harjoittaneet, on suuntautumista
sisäisesti omaan itseen
meditoimalla ja mietiskelemällä
ja tätä kautta löydettyjen
hengellisten kokemusten
välittämistä muille - nykyinen
kontemplatiivinen liike liittyy
läheisesti itämaiseen
meditointiin), liittää hengelliseen
sodankäyntiin meditaation lisäksi
mm. paaston ja labyrintit (joka on
ns. rukouskävely, jossa labyrintin
muotoista reittiä edetään
labyrintin keskukseen, niitä on jo
muodostettu eri puolilla maailmaa
ja paikoista pitää rekisteriä
ainakin Labyrinth Society
http://wwll.veriditas.labyrinthsoci
ety.org/ ).
Yksi kansainvälinen hengellinen
sodankäynti -liikkeen johtaja on
Suomessakin vieraillut
”profeetta” Cindy Jakobs, joka on
läheisesti yhteydessä
valtateologian uranuurtajaan, C.
Peter Wagneriin. Cindy Jakobs
edustaa myös ”Jumalan
Kenraalit” nimellä tunnettua
hengellinen sodankäynti
johtajistoa maailmassa
(http://www.generals.org ).
”Jumalan Kenraalit” nimi on
tullut esille myös Nokia Mission
johtajan Markku Koiviston ja
piispa Juhan Pihkalan
keskusteluissa, sillä Cindy Jakobs
on vieraillut profetoimassa myös
Nokia Mission tilaisuudessa
Jakobsin Jumalan Kenraalit
nettisivuilta löytyy mm. seuraava
teksti, jossa Lou Eagle (Justice
House of Prayer www.jhop.org )
kutsuu 40 päivän hätärukoukseen,
alkaen äitienpäivästä 14.5.2006
jatkuen 22.6. asti. Tämä on jakso
“Deboran sotaa” (Deborah's War)

ja johtaa Kansakunnan
Suunnanmuutoksen Ensimmäinen
Päivä -nimiseen (the first day of
Shift the Nation)
rukoustapahtumaan Washington
DC:ssa. Lou Eaglen raportista
luemme: ”...saimme näyn, että
Bob Jones (kiistelty mutta
arvovaltainen karismaattisen
liikkeen profeettahahmo) tapaisi
meidät ja avustaisi tehtäväämme
eteenpäin. 70 hengen ryhmämme
vietti 2 päivää tämän profeetan
kanssa ennen kuin lähdimme
rukoustehtävään… Hän antoi
meille sanan: Me tarvitsemme
kotkia (profeetat), jotka näkevät
näyn hengessä, mutta meillä tulee
olla tuuttajia (honkers, villihanhiesirukoilijat) jotka lentävät V
muodostelmassa läpi aina toiseen
taivaaseen ja rukoilevat kotkien
(profeettojen) näyt olevaiseksi
(todeksi, synnyttävät näyt)…
teimme lupauksen järjestönä
rukoilla Bob Jonesin näyt ja unet
(visions and dreams) todeksi…
Bob Jones sai näyn 1999, jossa
”palava pensas” ( the 'Burning
Bush' , President George Bush)
tuli Teksasista ja toisen kautensa
toiselle puoliskolla, jos srk
rukoilisi, hän tekisi paljon
aborttien lopettamiseksi,
homoseksuaalien avioliittojen
estämiseksi ja rukouksen
tuomiseksi takaisin
amerikkalaisiin kouluihin.
Uskomme, että olemme ratkaisun
hetkessä täyttääksemme tämän
unelman/näyn juuri nyt… 2006
vaalien tulos voi joko auttaa tai
estää pres. George Bushin
täyttämään Jumalan tarkoituksen
presidentin toimessaan… Kaikki
riippuu siitä, jos srk rukoilee.
Historia kuuluu esirukoilijoille!”
Hengellinen sodankäynti -rukous
valmistaa meitä aikaan, jossa
“ihmeiden ja merkkien” avulla
itse itsensä nimenneet “apostolit”
ja “profeetat” hallitsevat
maailmaa “uuden apostolisen
uskonpuhdistuksen” (New
Apostolic Reformation) kautta.

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
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
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