KORAANI

KORAANI:

KORAANIN kertomus Israelin kansan

Lehmän suura 2;47.
Israelilaiset! Muistakaa armoani, jota
olen teille osoittanut, ja että olen
suosinut teitä ja
korottanut teidät yli
kaikkien kansojen
(Valittu kansa)

LUVATTU
Koraani vahvistaa Israelin kansan oiMAA
keudet luvattuun maahan! - Olon EgypJeriko
tissä ja matkan Luvattuun maahan!
Caza

Mirjam kuoli Beersebassa. Tämän
Mirjamin pitäisi olla Jeesuksen äiti
islamin opin mukaan. Ei ole! Jeesus
syntyi 1 200 vuotta myöhemmin!

Sukkot

Kades-Barnea
Entä kun Me jaoimme meren kahtia
teidän edessänne ja pelastimme ja
hukutimme faraon kansan silmienne
nähden? ( Meren ylitys ja egyptiläisen sotajoukon tuho)

Käärmeet ja vaskikäärme. 4 Moos. 21;4

Pitom
Jumala johti
heidät
”väärään”
suuntaan,
mutta pelasti
heidät takaaajavilta
vihollisilta

Kaste

Pilvi tuli Israelilaisten ja Egytiläisten
väliin! Se antoi valoa Israelilaisille,
mutta egyptiläisillä se oli pimeys!

Noin 19 km ??

Seuraava Egyptin sotajoukko hukutetaan kokonaan
sulkeutuvaan mereen, eikä
yksikään pelastu.

Lähetetään vakoojia
Luvattuun maahan. Se ei
ollut Jumalan mieleen.
Siitä seurasi suuria ongelmia: - Melkein 40 vuotta
harhailua erämaassa.

Tällä alueella
he pyörivät
kymmeniä
vuosia

Mara
Elim

51. Entä kun Me määräsimme
Mooseksen viipymään edessämme neljäkymmentä vuorokautta, ja sillä aikaa kun hän oli
poissa, te valitsitte
(epäjumalaksenne) vasikan,
koska olitte uppiniskaisia?
(Laintaulut ja epäjumalan teko)

ri
me

sla
Kai

KORAANI: Lehmän suura 2;60.
Entä kun Mooses pyysi vettä janoiselle
kansalleen, ja Me sanoimme: »Lyö sauvallasi kallioon!» ja kaksitoista lähdettä
pulppusi kivestä, niin että joka sukukunta
tiesi juomapaikkansa? »Syökää ja juokaa
Jumalan antimista, älkääkä kavalasti saako aikaan pahennusta maan päällä.»

Tekstit ovat Koraanille tyypillisiä. Hyppivät asiasta toiseen. Asioilla ei ole alkua eikä loppua.

kVajoamasta on
tietoja internetissä!

KORAANI
Lehmän suura 2;51.

Punainen meri

KORAANI: - Lehmän suura 2;57.
Ja Me levitimme suojaksenne
pilven ja lähetimme teille mannaa ja viiriäisiä. »Syökää sitä
hyvää, mitä olemme teille suoneet.»

Jumala antaa 10
käskyä Hoorebin
vuorella.

KORAANI on Toorasta
ulkomuistista kirjoitettu,
joten siinä on muistivirheitä. Lisäksi KORAANI
on kirjoitettu näistä tapahtumista noin
2 000 vuoden kuluttua.
Mahdoton sen on olla
tarkkaa tietoa.
Tärkeintä tässä on
KORAANISSA oleva tunnustus Israelin valtiosta!
Tätä asiaa eivät imaamit
tuo lainkaan esille!

Redifim
Ilmestysmaja

Kuvassa on tärkeimpiä otteita KORAANISTA, jotka
vahvistavat Israelin olevan juutalaisille luvattu maa!
Seuraavilla sivuilla on lisää asiaan liittyviä tietoa!

Siinainvuori
Horeb
Vuosi lähdöstä

EDOM

Hautavajoama
ulottuu TansaEilat niaan saakka

Ensjon-

Pyhä Henki
Ps. 106;9 ”Hän nuhteli
Kaislamerta ja se kuivui,”
Ylityspaikka oli Kaislameri!

Petra
Aaron
kuoli

Horma

KORAANI: - Lehmän suura 2;50.

Parannus

Horinvuori

Beerseba

10 käskyä

Veri pihtipieliin.
Jeesus jo mukana!

Kuollut meri

KORAANI: Pöydän suura 5;26.
(Heidän Herransa) sanoi: »Tämän
tähden olkoon se heiltä kielletty
maa neljäkymmentä vuotta,
jotka heidän on erämaassa vaellettava. Älä siis katkeroidu väärintekijäkansan vuoksi.

tavajoama
laa

Ramses

Tulo Luvattuun maahan

Araban hau

Ennen lähtöä tuli
Jumalan kutsu:
- Lähde pois synnin
Egyptistä!

MOAB

Jerusalem

Ja muistakaa, kuinka Me pelastimme teidät faraon
kansan käsistä, egyptiläisten käsistä, jotka vaivasivat teitä julmilla rasituksilla, tappoivat poikanne ja
antoivat vain tytärtenne elää. Tämä oli Herranne
sallima kauhea koettelemus.

Jaakobin mukana muutti
Egyptiin yhteensä 70 henkeä!

Jordanvirta

Matkasta luvattuun maahan:

KORAANI: - Lehmän suura 2;49

Kutsu

Pöydän suura 5;21
Kansani, kulkekaa sisälle
Jumalan luvattuun pyhään maahan. Älkää kääntykö pakoon, muutoin
varmaan joudutte perikatoon. (Israelilaisille Luvattu maa)

Kultainen vasikka

Pyhän Hengen kaste

