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I

srael on ajankohtainen maa, aina
vain. Miten me suhtaudumme
tähän maahan ja sen kansaan?
Ehkä on hyvä etsiä vastauksia
Raamatusta. Mitä sieltä löydämme?
Varmasti paljon asioita. Tärkeinpänä
se, että Jeesus kuoli ja ylösnousi
kaikkien kansojen, myös Israelin
maaperällä
asuvien
kansojen
tähden. Eli juutalaisten, arabien ja
lukuisten muiden kansojen puolesta,
jotka asuvat kyseisellä seudulla.
Raamatusta löytyy myös selvät
ohjeet, miten meidän tulee suhtautua
kaikkiin ihmisiin. Tämä koskee
kaikkia kansoja. On rakkautta muita
ihmisiä kohtaan, että toimimme
Jumalan
rakkauden
välittäjinä,
kaikkeen maailmaan.
Israelin
ystävät,
mikä
on
mielestäni tärkein kyseisen järjestön
tehtävistä? Pitää esillä tätä hyvää
sanomaa moninaisin tavoin, myös
Israelissa. Että moni juutalainen,
arabi ja muiden kansojen edustaja
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löytäisi Jeesuksen, Herrana ja
pelastajana.
Seuraavaksi tärkeintä on toteuttaa järjestön nimestä löytyvää
tehtävää. Olla Israelin ystävä.
Millainen on hyvä ystävä? Hän on
rehellinen suhteessaan ystäväänsä.
Hän ottaa tarvittaessa kriittisetkin
asiat esille ystävän kanssa, kahden
kesken. Ystävä ei levittele vääriä
totuuksia toisesta, vaan ottaa
asioista selvää. Ja jos on jotain
epäkohtia, hän ottaa ne esille
mieluiten suoraan asianosaisten
kanssa.
Ystävä tukee silloinkin, kun muut
hylkäävät. Ystävyys Israelia kohtaan
on mielestäni erityisessä asemassa
Raamatussa, ollaan siis Israelin
ystäviä.
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Toimitukselta

I

sraelin Ystävien Varsinais-Suomen piirin sääntömääräinen
vuosikokous pidettiin tiistaina helmikuun 7. klo 18.00.
Piirihallituksen, liittokokousedustajien ja vaalivaliokunnan jäsenten
nimet ja yhteystiedot näet tämän jäsenkirjeen takakannesta.
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus päätti laatia kolme jäsenkirjettä.
Tämän jälkeen seuraava on syksyllä ja kolmas joulukuun alussa.
Hallituksen sähkopostineuvonpidossa päätettiin kerätä jäsenten
sähköpostiosoitteita postikulujen säästämiseksi, koska jokainen
paperikirje maksaa 0.86 € postimaksuissa ja lisäksi kirjeen kopioinnin.
Tiedottaja Mikko Luokkakallio mikko.luokkakallio@saunalahti.fi
ottaa vastaan osoitteet ja säilyttää ne luottamuksellisina vain
jäsenkirjeiden postitukseen. Samalla voit antaa pienen lahjasi
paperisten jäsenkirjeiden lähettämiseksi, koska kaikilla ei ole
sähköpostia. Takakannessa lisää tietoa asiasta. Kiitos!

Risto Takkinen

I

sraelissa Genesaretin järvi on
suurin makean veden allas. Sen
veden
korkeuden
vaihteluja
seurataan tarkasti. Netistä löytyy
veden korkeusvaihteluista käyrästöjä esim. vuodesta 1967 lähtien.
Siitä voidaan havaita, että vuodesta
2000 alkaen veden pinta on laskenut
kolme kertaa niin alas, että sitä ei ole
voitu pumpata valtakunnan verkkoon. Johtuuko tämä ilmaston

muutoksesta, vai onko tässä kyse
myös jostain muustakin? Raamatussa Jumala lupaa syyssateen ja
kevätsateen, viljan, viinin ja öljyn, jos
he noudattavat Herran käskyjä ja
opetuksia: 5.Moos11:13,14. Toisaalta pahat teot estävät heitä saamasta
hyvää. Jer 5:24.
Vuonna 2008 sademäärä väheni
niin radikaalisti, että neljän vuoden
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aikana vedenpinta järvessä oli alle
punaisen viivan. Mikä tämän saattoi
aiheuttaa? Vaikka raamatussa ei ole
varsinaista kieltoa Jerusalemin eikä
Israelin maan jakamisesta, niin
voimme nähdä, että se ei ole
Jumalan tarkoitus. Jooelin kirjassa
näemme, että kansat jotka ovat
jakaneet Israelin ja vieneet Jumalan
kullat ja hopeat temppeleihinsä,
kohtaavat Jumalan tuomiot. Jerusalemin ja Israelin jakamisesta
koituu rangaistus. Joel 3 toteutuu
silloin, kun Jumala kääntää Juudan,
Jerusalemin ja Israelin kohtalon/lopettaa vankeuden (aramea).

Vesi on ollut sadan vuoden
aikana vain yhden kerran niin
alhaalla, kuin se oli viime syksynä.
Vuoden vaihteen jälkeen, toinen
päivä
tammikuuta,
Israelin
eduskunnassa vahvistettiin lakimuutos, joka vaikeuttaa Jerusalemin
jakamista. Mahdolliseen jakamissopimukseen on saatava 2/3
enemmistö. Sen toteutuminen tuntuu melko vaikealta. Myös aborttien
määrä on pudonnut puoleen
aikaisemmasta
kahden
viime
vuoden aikana Nyt neljä viikkoa
eduskunnan päätöksen jälkeen
Genesaretin järven pinta on noussut
117 cm. Tämä on enemmän, kuin
kuivimpien talvien koko sademäärä
Sateet ovat mahdollisia kevään
tulevina viikkoina. Näen, että Jumala
on nähnyt nämä muutokset ja on
antanut
hyvyyttään
välittömästi
sateen muodossa.
Meillä on elävä Jumala, joka
seuraa mitä teemme ja vaikuttaa sen
pohjalta elämäämme.

Vuonna 2008 Israel ja Palestiina
neuvottelivat maan jakamisen valmiiksi. Palestiina olisi saanut 98 %
siitä, mitä kehtasi vaatia. Toden–
näköisesti sopimus sisälsi myös
Jerusalemin
jakamisen,
koska
Abbas oli hyväksynyt jaon. Sopimus
ei toteutunut, koska pääministeri
joutui eroamaan ennen sopimuksen
allekirjoittamista. Tästä hankkeesta
seurasi neljän vuoden sateiden
voimakas väheneminen niin, että
Genesaretin järvestä ei saatu vettä
valtakunnan verkkoon.
Elämme taas vaikeaa kuivuuden
aikaa. Vuonna 2014 Israelissa
säädettiin
laki,
joka
väljensi
aborttilakia. Samaan aikaan, kahden
valtion ratkaisua, kannatti pääministeri esikuntineen. Vuonna 2014
Genesaretin veden pinta nousi vain
43 cm. Normaalivuosina pinta voi
kohota 1,5 - 4 m. Kahden viime
vuoden aikana vettä ei ole pumpattu
järvestä valtakunnan verkkoon.
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Munchen 1938 ja 2018 !
Vuonna 1938 Ranskan ja Iso-Britannia
asettuivat tukemaan Adolf Hitleriä
mahdollistaen näin liittämään osan
Tsekkoslovakiasta Saksaan. Britannian
pääministerin Neville Chamberlainin
lanseeraama ajatus ”Rauha meidän
elinajaksemme” kesti vuoden, jolloin II
maailmansota alkoi Puolan valtauksella.
Vuonna 2018 Munchenissä oli kyse
Syyrian tilanteesta ja Israelin-Iranin
suhteesta. (Kuva yllä)

Oliko Kserkseen hovi nykyisen
Iranin Hamadanissa?
Esterin kirjassa mainitaan Susan
kaupunki, jossa kuningas Kserkses
järjesti mittavat pidot ruhtinaille ja
ylimmille
virkamiehilleen.
Sen
nykyisestä paikasta eivät historioitsijat
ole yhtä mieltä. Iranin juutalaisten
keskuudessa elää kuitenkin sitkeästi
traditio, johon kuuluu Purim-juhlan
aikaan pyhiinvaellus Hamadaniin.
Paikalla uskotaan olevan Esterin ja
Mordechain hauta. Lue Esterin kirja.

Agape-sali,
Luostarinkatu 12 Rafi Shimon

Turun osaston tilaisuuksia

Lentäjän virhe syynä
Sapatin aamuna 10.02. pudotetun IDF:n
F-16 hävittäjän turman syy oli lentäjän
virheellinen toiminta, toteaa ilmaIsraelin Ofek-sateliitit havaitsivat
voimien tutkinta. Miehistö ei noudatSuhoi Su-57 Syyriassa !
tanut annettuja ohjeita, vaan halusi
Su-57 on Venäjän ilmavoimien viiden- suorittaa tehtävänsä loppuun. Venäläisnen sukupolven häiveominaisuuksilla valmisteinen ohjus pudotti hävittäjän,
varustettu
taistelukone,
jonka joka murskautui Israelin puolelle.
lentoonlähtömassa on noin 30 tonnia.
Lentäjät haavoittuivat. Edellinen IDF:n
hävittäjäturma oli 1982.
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Hannuniitun srktalossa, Virmuntie 2. Vieraana Ariel
Roscovsky sekä Dora Ben-Hama,
joka laulaa ja soittaa klassista
musiikkia.
Leena Kairavuo, Ilkka Vakkuri ja
Hannu Elo.
Kahvitarjoilu alkaen 17.30.
Agape-sali,
Luostarinkatu 12 Juventus Petrulis
Mikaelin srk
Puistokodissa. Tilaisuuden esiintyjä
ei ole vielä tiedossa

Paimion osaston tilaisuuksia
Paimion Asemasrk
Vistantie 10
Raamattutunti Eivor Beckman
Mikaelintalo Pyölint. 3
Sanaa, kuvia ja musiikkia Israelista
Halikon kappalainen Erkki Kiiski.
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Israel 70 vuotta –
mitä edessäpäin?

T

änä keväänä vietämme nykyIsraelin 70-vuotisjuhlaa. Muistamme toki Raamatun historiakirjoitusten
perusteella,
että
Israelin valtio perustettiin jo kolme
vuosituhatta sitten kuningas Saulin,
kuningas Daavidin sekä kuningas
Salomon
aikaan.
Israelilaisten
jouduttua roomalaisten karkottamiksi
luvatusta maastaan lähes kaksi
vuosituhatta sitten Israelin valtion
olemassaolo näytti lopullisesti päättyneen. Roomalaiset halusivat pyyhkiä Israelin nimenkin pois maailmankartalta antamalla sille nimen
Syyria Palestiina.
Jäljelle jäi kuitenkin Raamattu,
jonka lehdiltä löytyi satoja lupauksia
siitä, kuinka Jumala on kokoava
kansansa takaisin omaan maahansa. Vuosisadat ja vuosituhannet
kuluivat ilman merkkiä paluusta. Maa
joutui monien vieraiden kansojen
käsiin, rappeutui rappeutumistaan ja
lopulta lähes autioitui. Ympäri
maailmaa hajotettujen ja vainottujen
juutalaisten unelma ”ensi vuonna
Jerusalemissa”
näytti
varmasti
monesta juutalaisesta kovin etäiseltä, jopa turhalta toivolta.
Sitten 1800-luvun lopulla juutalaisvainojen koettelemassa Euroopassa virisi siionistinen liike, jonka
johtavana hahmona esiintyi Theodor
Herzl. Baselissa vuonna 1897
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Hannu Elo

pidetty siionistikonferenssi asetti
tavoitteeksi juutalaisvaltion perustamisen. Herzl kirjoitti päiväkirjaansa
profeetallisen ajatuksen, että viiden
tai korkeintaan 50 vuoden kuluttua
juutalaisvaltio tulisi olemaan kaikkien
tunnustamaa todellisuutta.

Nyt me tiedämme, että tämä
ennustus toteutui, kun Yhdistyneet
Kansakunnat vuonna 1947 päätti
Palestiinan jakamisesta juutalaisvaltioon ja arabivaltioon, ja vuonna
1948 Israel sitten päätti perustaa
oman valtion. Arabit eivät tätä
hyväksyneet vaan viisi Israelia
ympäröivää arabivaltiota hyökkäsi
heti seuraavana aamuna, 15.05.-48,
Israelin kimppuun tarkoituksenaan
tuhota vastasyntynyt Israelin valtio ja
jakaa sen maa keskenään. Israel
kuitenkin selviytyi hyökkäyksestä ja
voitti sodan.
Israelin valtion syntymisestä lähtien sen väkiluku on kasvanut

moninkertaiseksi, Israel on rakentanut suuria kaupunkeja, kehittänyt
nykyaikaista elinkeinoelämää, teollisuutta ja tiedettä sekä noussut
maailman nykyaikaisimpien maiden
joukkoon.
Israel on vuosien 1948-1949
itsenäisyyssodasta lähtien joutunut
puolustautumaan vihamielisiä naapurimaitaan vastaan keskimäärin
kerran vuosikymmenessä. Vuonna
1956 käytiin Siinain sota, vuonna
1967 kuuden päivän sota, vuonna
1973 Jom kippur –sota, vuonna
1982 operaatio Rauha Galileaan,
vuonna
1991
Israel
joutui
Persianlahden sodan yhteydessä
ohjushyökkäysten
kohteeksi
ja
vuonna 2006 käytiin Libanonin sota.
Kaikesta tästä Israel on selviytynyt,
mutta tilanne on tälläkin hetkellä
vaarallinen, eniten Iranin todennäköisen ydinohjusvalmistelun takia.
Myös Israelin naapurissa toimivat
terroristijärjestöt varustautuvat Israelia vastaan.
Israelilla on aihetta juhlia menestystään tänä vuonna, mutta mitä
tapahtuu tästä eteenpäin? Voiko
Israel säilyttää alueensa ja jopa
laajentaa sitä niihin rajoihin saakka,
jotka Jumala on Raamatun mukaan
sille luvannut? Pystyykö Israel
säilyttämään Jerusalemin jakamattomana pääkaupunkinaan? Miten
Israel pystyy selviytymään seuraavasta tai seuraavista sodista?
Nämä kaikki ovat teemoja, joita
Raamatussa käsitellään. Jumala
ilmoitti yli 3000 vuotta sitten luvatun
maan
rajat
Moosekselle
(4
Moos.34). Tämä rajaus sisältää

kokonaan ns. Länsirannan ja Gazan
sekä Golanin alueen. Tällä perusteella Israelia ei pidä jakaa
erottamalla Israelin maasta mainittuja alueita, koska Jumala on ne sille
luvannut.
Profeetta Joel ennusti noin 2500
vuotta sitten, kuinka Jumala kääntää
Juudan ja Jerusalemin kohtalon ja
käy
oikeutta
pakanakansojen
kanssa kansansa Israelin takia (Joel
3). Sillä ne ovat hajottaneet sen
pakanakansain sekaan ja jakaneet
Jumalan maan, ja heittäneet hänen
kansastaan arpaa. Pakanat aloittavat ”pyhän sodan” Israelia vastaan
ja hyökkäävät. Joelin kirjan luvussa
2 kuvattu sodankäynti viittaa ilmeisesti ohjussotaan. Herra on kuitenkin kansansa suoja, Israelin lasten
turva. Jumala rankaisee kansoja,
jotka ovat tehneet väkivaltaa juutalaisille. Jumala antaa juutalaisille
heidän verivelkansa anteeksi, ja
Herra on asuva Siionissa.
Profeetta Sakarja julisti noin 2500
vuotta sitten ennustuksen, Herran
sanan Israelista. Herra tekee
Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi
kaikille
kansoille.
Hän
tekee
Jerusalemin väkikiveksi kaikille
kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat,
repivät pahoin itsensä, ja kaikki
maan kansakunnat kokoontuvat sitä
vastaan. Tämä viittaa ilmeisesti
Yhdistyneisiin Kansakuntiin ja niiden
Israel-vastaisiin päätöksiin. Jumala
ratkaisee sodan ja hävittää kaikki
pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Sodan fyysisten
vaikutusten (Sak.14:12) perusteella
kyse on ilmeisesti ydinsodasta.
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Jumala vuodattaa Daavidin suvun ja
Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen ja he
näkevät lävistetyn esikoispojan, ja
Herra on oleva koko maan kuningas.
Entä mikä on oleva palestiinalaisten osa Israelissa? Profeetta
Hesekielin mukaan (Hes.47:13-23)
muut kuin juutalaiset Israelissa
asuvat ja heidän jälkeläisensä, siis
esimerkiksi palestiinalaiset, saavat
lopulta Messiaan tultua samanarvoisen perintöosan juutalaisten
kanssa.
Edellä olevat raamatunkohdat
viittaavat
vahvasti
Jeesuksen
tulemukseen. Pystymmekö määrittelemään sen ajankohtaa mitenkään? Suuressa puheessaan Öljymäellä Jeesus kuvasi tulemustaan
antaen monia merkkejä mutta
toisaalta sanoen, että me ihmiset
emme tiedä sitä päivää emmekä sitä
hetkeä. Hän tulee silloin, kun emme
luule. Useat hänen mainitsemistaan
ennusmerkeistä, kuten nälänhätä ja
sotauutiset ovat olleet nähtävissä
historian kulussa kaikkina aikoina,
joten niiden perusteella ei voida
aikaa tietää. Monet ovat erehtyneet
lähtiessään ennustamaan Jeesuksen tulemuksen ajankohtaa. Toisaalta hän antoi joitakin merkkejä, jotka
eivät ole vielä toteutuneet. Mitkä ovat
sellaisia merkkejä?

Kun viikunapuun oksa jo on tuore
ja lehdet puhkeavat, kesä on lähellä.
Tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin
kaikki nämä tapahtuvat. Viikunapuuta pidetään israelilaisten kotona
olemisen symbolina ja on ajateltu,
että Israelin kansan kohdalla
tällainen ajankohta olisi alkanut
Israelin valtioksi tulon vuotena 1948.
Kun Jumala asetti ihmisten eliniäksi
70-80 vuotta, on päätelty, että
Jeesuksen tulemuksen vuosi olisi
viimeistään 80 vuoden kuluttua
Israelin
valtion
synnystä
eli
viimeistään vuonna 2028.
Toinen erityinen merkki on
hävityksen
kauhistus
pyhässä
paikassa. Tämä voisi tarkoittaa jotain
tuhotyötä Temppelivuorella, esimerkiksi
pommiattentaattia
tai
harhautuneen ohjuksen räjähdystä ja
Kalliomoskeijan tuhoutumista, mikä
voitaisiin tulkita Israelin teoksi, joka

voisi olla syynä suuren sodan
aloittamiseen. Mutta, kuten totesin, me emme tiedä aikaa
emmekä hetkeä. Jeesus antoikin
meille kaikille hyvän ohjeen:”
Valvokaa siis, sillä te ette tiedä,
milloin
talon
herra
tulee.
”Luotamme siihen, että Jeesus on
voittaja ja kutsutut, valitut ja
uskolliset saavat voittaa hänen
kanssaan.
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I

sraelin synagogissa tapahtuu
paljon tällä hetkellä. Rabbit tutkivat Uutta Testamenttia muiden
kirjoitusten lisäksi, ja kesän 2016
jälkeen ovat alkaneet pitämään
raamattutuntejakin UT:n teksteistä.
Olen ollut itse kuuntelemassa montaa sellaista. Välillä tuntuu siltä, että
rabbi tuntee Uuden Testamentin paremmin kuin tavallinen kristitty saarnaaja. Jos rabbi pitää kirjasta
opetusta, hänen täytyy myös tuntea
kirja hyvin, että osaa vastata kuulijoiden kysymyksiin.
Juutalaiset eivät halua käännyttämistä, mutta kääntyvät kyllä itse jos
asia alkaa tarpeeksi kiinnostamaan.
Yhdestä ääriortodoksien synagogasta minua varoitettiin, että minut
tapetaan, jos puhun siellä Jeshuasta.
En puhunut, mutta kuulin ne
kuiskaukset, kuinka ihmiset esittelivät minua toisilleen, "tuo on se
Jeshuaan uskova suomalainen".
Saman synagogan johtavalle rabbille valitettiin minusta, että minun
mukanani tulee kristittyjä synagogaan. Rabbi sanoi lyhyesti, "jos ne
tulevat hänen mukanaan, saavat
tulla." Asia loppuun käsitelty. Kyseisen synagogan johtaja kuiskasi
minulle kesken yhden rukouskokouksen, "minäkin uskon", ja siirtyi
vähän sen jälkeen messiaaniseen
seurakuntaan.
Ilmapiiri on muuttunut Galileassa
ja Jokilaaksossa todella myönteiseksi uskonnollisten keskuudessa,

mutta esimerkiksi Negevissä on isoja
ongelmia. Venäjän messiaanisten
perustama seurakunta on jo kaksi
kertaa joutunut sulkemaan ovensa
uskonnollisten juutalaisten painostuksesta. Juutalaiset kohdataan
keskustelemalla kirjoituksista, ei
yrittämällä käännyttää.
Tätä kirjoittaessani on alkamassa
Purim-juhla. Yhden tällaisen juhlan
alkaessa olin Tiberian kadulla katselemassa purim-asuja perheelleni,
kun luokseni tuli pitkäpartainen mies,
ja sanoi, että Jumala käski tulla
kysymään minulta Jeshuasta. Hän
oli alueen suurimman Jeshivaoppilaitoksen opettajia. Kun kysyin,
mitä hän opettaa, hän vastasi
"gemaraa". Siis niitä Talmudin
"kehällisiä osia" (ydin on mishna).
Kuinka paljon me kristitytkin keskitymme kehällisiin asioihin näkemättä
asioiden ydintä, sitä, mikä on tärkeää?
Tuomas Levänen Israelista.
Alakuvassa synagoga.
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Mitä oikein tapahtui 10.02.2018 ?

S

apattiaamuna 10. helmikuuta
klo 04.30 tuntematon ilma-alus
tunkeutuu Syyrian-Jordanian
rajan saumasta Israelin ilmatilaan.
Sitä on seurattu sen lähdöstä alkaen
ja AH-64 Apache taistelukopteri
(kuva alla) hälytetty vastaan odottamaan. Aamuhämärissä lentäjä

saakin näköhavainnon amerikkalaisvalmisteisesta
Iranin
Lockheed
Martinin RQ-170 miehittämättömästä
häivelennokista? Mitä imettä?!
Kone osoittautuu huonoksi kopioksi 2011 Iranissa alasamm
tulittavat utusta USAF-lennokista.
Israelin Ofek-tie-dustelusateliitti oli
kuvannut lenno-kin T-4 tukikohdassa
vähän ennen sen tuloa. Näin sitä
ehkä
ehdittiin
jo
odottaa.
Tiedustelulennokki ehtii 10.2. olla
vain 90 sekuntia Israelin ilmatilassa,
kunnes Apache tiputtaa sen alas Beit
Sheanin lähellä.
Israelin
ilmavoimat käynnistää no-peasti
kahdeksalla (kaksi lentuetta) F-16

hävittäjällä iskun syvälle Syy-rian
puolelle
iranilaiseen
ohjauskeskukseen Tiyasin lentotukikohtaan, josta lennokki on lähetetty
matkaan.
Tiyas eli T-4 on Kirkuk - Tripoli
852 km pituisen öljyputken viimeinen
pumppausasema ennen Tripolia.
1930 luvulla rakennetut putket
Kirkukista Haifaan ja Tripoliin
varustettiin pumppausasemilla, joita
jo Ranskan ja Britannian mandaattien ilmavoimat suojelivat.
Paluumatkalla yksi F-16 saa
osuman Syyrian venäläisestä S-200
(SA-5) ilmatorjuntaohjuksesta.
Pian
hävittäjän
putoamisen
jälkeen Israel käynnistää suuren
mittakaavan ilmaiskut, joiden kohteina on Syyrian ilmapuolustusjärjestelmä sekä iranilaisia kohteita
Syyriassa. Iskut osuvat kahteentoista
maaliin, mukaan lukien kolmeen
ilmatorjuntapatteristoon sekä neljään
iranilaiseen kohteeseen, jotka ovat
osa Iranin sotilaallista läsnäoloa
Syyriassa. Syyrian ilmapuolustus
laukaisee 27 kpl S-200 ohjusta ilman
tulosta. Joidenkin lähteiden mukaan
lähes puolet Syyrian ohjuspuolustuksesta tuhotaan. Tietoa ei voida
vahvistaa.
Israelin asevoimat varoittaa Irania
siitä, että se on vastuussa lennokin
lähettämisestä Israelin ilmatilaan.
Bashar
al-Assadia
kannattava
liittouma ilmoittaa, että Israelin väite
iranilaisesta
lennokista
Israelin
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Pienen maan elinehto

Israelin ilmavoimien synty

B

rittien mandaattihallinnon aikana oli vaikeata saada lupaa
siviililentotoiminnan aloittamiseen. Alan pioneerit Israel Zohav ja
Zvi Nadav opiskelevat Ranskassa
ilmailuinsinööreiksi 1927-1930. Britannia antaa vihdoin luvan Israelin
maan Lentolinjan perustamiselle
23.12.34. Juutalaisilla on tällöin
kaksi koulukonetta.
Vuonna 1935 perustetaan Jordanin laaksossa lentokerho Shahaf
(Lokki) ja naisten ilmailukerho Nachat. Juutalaisten toisissa mekkabeissa huhtikuussa 1935 nähdään
joukko saksalaisia purjelentäjiä, joilla
on merkittävä vaikutus Palestiinan
ilmailuun. Syntyy sopimukset kolmen
koneen ostosta Puolasta. Palestiinan ilmailukerho avaa toisen
purjelentokurssin Galileassa. Lisää
kerhoja perustetaan Jerusalemiin,
Haifaan, Tel Aviviin ja Jisreelin
laakson kibbutsiin. Vuoden 1936
arabimellakoiden keskellä perustetaan ilmailuyritys Aviron. Sen tarkoitus on perustaa matkustajapalvelu Tel Avivin, Haifan ja
Tiberiaan välille sekä oma lentokoulu. Puolasta tuodaan lentäen
RWD-13 kone. Englannista ostetaan
ja kunnostetaan Tiger Moth alkeiskoulukone.
Aviron tukeutuu syrjäiseen Jordanin laaksoon Genesaretin eteläpäähän piiloon RAF:n katseilta sen

avustaessa Haganaa tiedustelussa,
yhteydenpidossa ja haavoittuneiden
kuljetuksissa.
Britit eivät rajoita arabien maahanmuuttoa, kun heitä tulvii kymmenestä eri maasta työmarkkinoille.
Vuoden 1930 Passfield White Paper
sen sijaan rajoittaa merkittävästi
juutalaisten maahanmuuttoa ja levottomuudet lisääntyvät.
Maaliskuussa 1938 perustetaan
Avironin lentokoulu Afikimin kibbutsiin, josta kurssin yhdeksän oppilasta saavat siipensä 20.7.1939.
Vuonna 1940 yhteensä 30 lentäjää
saavat A-luokan lupakirjan. Nyt
myös RAF käyttää tämän koulun
palveluja. Marraskuussa 1946 oma
koulu on tuottanut jo 108 lentäjää.
Liittoutuneiden joukoissa palveli
aluksi runsaasti juutalaista kenttähenkilökuntaa, mutta jo kesällä -42
britit alkavat kouluttaa juutalaisia
lentäjiä. Ensimmäisten joukossa
ovat nimet Ezer Weizman, Dan
Tolkowski ja Aharon Remez; kaikki
myöhemmin Israelin ilmavoimien
komentajia.
Myös
USA:ssa
koulutetaan
lentäjiä 1941 alkaen. Nuorella
valtiolla
on
näin
jo
ennen
syntymäänsä runsas lentäjäreservi,
mutta ei juurikaan koneita eikä
organisaatiota.
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Haganan esikuntapäällikön Israel
Galilin kehotuksesta RAF:n juutalainen lentäjä Aharon Remez
yhdessä ystävänsä Hyman Shechtmanin (Shamir) kanssa saavat
elokuussa 1947 tehtävän laatia
virallisen suunnitelman juutalaisasutuksen ilmavoimiksi. Miehet ovat
alusta lähtien olleet vakuuttuneita
omien
ilmavoimien
tärkeydestä
edessä olevassa sodassa arabimaiden
vakinaisia
armeijoita
vastaan. Suunnitelma luovutetaan
Galilille jo 23.10. Siinä huomioidaan
haitta, mikä johtuu brittien läsnäolosta ja vetäytymisestä, laivueiden
sijoituksista ja tehtävistä, maaorganisaatiosta ja ilmavoimien esikunnasta ja sen tehtävistä.
Juutalaishallinnon johtaja David
Ben Gurion pitää suunnitelmaa
hyvänä ja päätetään perustaa
Haganan ilmailuosasto, Sherut
ha`Avir, Lentopalalvelu. Kanadasta
tuodaan kaksi De Havilland Tiger
Moth-konetta. Lentopalvelu perustetaan Lyddaan, jossa sillä on
yhdeksän konetta, edustaen viittä eri
konetyyppiä. Konevahvuus lisääntyy,
kun Aviron luovuttaa kaikki kevyet
koulukoneensa Lentopalvelulle kun
turvallisuustilanne heikkenee päivä
päivältä.
Ensimmäinen taistelulento
Sisällissota alkaa välittömästi, kun
YK äänestää 29.11.1947 Palestiinan
jakamisesta. Syyriasta ja Jordaniasta
oli jo 1946 siirtynyt 900 aseistettua
arabia Palestiinaan. Nämä joukkiot
sulkevat nyt teitä ja eristävät
siirtokuntia, joihin päästään vain

14

ilmateitse. Nyt myös Palmachin
ilmailuosasto liitetään Lentopalveluun. Koneet siirretään Lyddasta
Sde Doviin rantakentälle tulitukselta
parempaan suojaan.
Negevistä saadaan 17.12.47
viesti, joka kertoo juutalaisten kolonnaa vastaan hyökätyn ja taistelijoita
on haavoittunut. Pinhas Ben Porat ja
lääkäri Polak lähtevät kolmipaikkaisella puolalaisvalmisteisella RWD-13
koneella matkaan. Ben Porat
laskeutuu Bet Esheliin ja saa tietää,
että yksi haavoittuneista on kuollut ja
toinen viety sairaalaan. Ben Porat
lentää
saarrettuun
Nevatimiin,
poistaa koneesta sivuovet, saa
mukaansa konekivääriampujan ja
käsikranaatteja. Ben Porat kaartaa ja
kallistaa konetta, jotta ampuja voi
tulittaa oviaukosta ja samalla heitellä
käsikranaatteja. Pian hyökkääjät
pakenevat henkensä edestä. Ben
Porat
laskeutuu
siirtokuntaan,
vaihtaa
(alakuva)
konekiväärin
haavoittuneeseen, jonka kuljettaa

Bet Esheliin ja myöhemmin Tel
Aviviin. Iltapäivällä Ben Porat noutaa
vielä toisen haavoittuneen.
Britit
ovat
raivoissaan
ja
ilmoittavat vastedes ampuvansa alas
jokaisen aseistetun lentokoneen.
Yhteistoimintaoperaatio
Sde Doviin sijoitetun A-laivueen
ensimmäinen neljän koneen yhteisoperaatio tapahtuu Gush Ezionissa,
johon hyökkää suuri arabijoukko
aamulla 14.1.1948. Tiger Mothin on
määrä pysäyttää hyökkääjä konekivääritulella ja kranaatein. Vihollista
ei Gush Ezionissa kuitenkaan
havaita, mutta huonosta tammikuun
säästä huolimatta Austerin ja RWD13 miehistöt pudottavat ammuksia ja
lääkintätarvikkeita siirtokunnan aukiolle. Neljäs kone, Taylorcraft
kuljettaa
sovitusti
polttoainetta
läheiselle Berot Jizhakin kentälle,
missä koneet on määrä tankata ja
lentää takaisin Sde Doviin. Sieltä
lentäjien on määrä häipyä ennen
kuin britit tulevat. Brittien Auster
havaitseekin koneet Gush Ezionissa,
jolloin koneet lentävät sovitusti
Jitzhakiin, tankkaavat ja jatkavat Sde
Doviin. Brittien kunnioittama Ezer
Weizman pannaan asialle, selvittämään selkkaus parhain päin.
Ezerin setä Chaim Weizman oli
Israelin ensimmäinen presidentti.
Kohti itsenäistymistä
Kevät 1948 on levotonta aikaa.
Arabiliiton
Pelastuksen
armeija
aiheuttaa Lentopalvelulle paljon tehtäviä. Maaliskuussa autetaan Kfar
Uriaa ja Hartuvia, jonne tehdään
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kymmeniä
lentoja.
Brittijoukot
pudottavat 12.04. yhden Austerin
Kfar Ezioniin.
Kevään levottomuuksien aikana
tehdään ahkerasti konehankintoja
USA:sta vientikiellosta huolimatta.
Irwin Schindlerin yritys ostaa
kuljetuskoneita ”lampaiden kuljetuksiin”. Näillä kuljetetaan Mustang- ja
Harwardhävittäjiä. Samoin ostetaan
20 kpl RAF:n romuina myymiä
koneita kunnostettaviksi. Seitsemän
lentokuntoista
konetta
tuodaan
Britanniasta peitetarinan turvin.
Prahasta tuodaan 20 Avia S-199
”Mersua” 20.5.-48. Huhtikuussa
koneiden hankinta kiihtyy. EteläAfrikan juutalaisia lentäjiä ilmoittautuu.
Ben Gurion julistaa Israelin
itsenäiseksi 14.5.1948. Seuraavana
päivänä Egyptin Spitfire-hävittäjät
iskevät Sde Doviin. Israelilla on 36
lentokonetta seitsemässä tukikohdassa, mutta ei yhtään taistelukonetta. 02.06.1948 Israel siirtyy
hävittäjäkauteen saatuaan Tel Nofiin
Avia S-199 Messerschmit laivueen
Tsekkoslovakiasta. (Alakuva)
Mikko Luokkakallio
Lähteet:
Pentti Perttula, Jyrisevä taivas

