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halom, tästä edespäin pyrimme lähettämään kopiointi- ja
postikuluja
säästääksemme
mahdollisimman
monet
jäsenkirjeet sähköpostilla. Lähetä nimesi, postiosoitteesi ja
sähköpostiosoitteesi allekirjoittaneelle Tietojasi käsitellään
luottamuksellisesti. Voit myös osallistua yo tilisiirrolla tämän
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Taitto Mikko Luokkakallio
Tämä kirje löytyy myös
Israelin Ystävien sivulta

leelta. Niinpä kysymme uudelleen
osoitteitanne tähän tarkoitukseen.
Vaihtoehtoisesti voit osallistua tämän
kirjeen kopiointi- ja postituskuluihin
oheisella tilisiirrolla, jonka viitenro on
23168. Kiitos lahjastasi. Vapaaehtoisesta lehtimaksusta mahdollisesti ylijääneet varat osoitetaan liiton
määrittämään kohteeseen.
Myöskin
tämä
lehti
tulee
luettavaksi liiton sivuille, kuten
aiemmatkin lehdet. Osoite on:
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halom Ystävät! Kevät on jo
edennyt pitkälle. Tämä jäsenkirje saavuttanee teidät vapun
jälkeen. Piirin vuosikokous pidettiin
keskiviikkona 13.02.2019 jo tutuksi
käyneessä Agapè-Sydämen salissa.
Kiitos paikan omistajille, että saamme
käyttää
tuota
oivallista
tilaa.
Seuraavan kerran voimme tavata
samassa paikassa jo 08.05.2019 klo
18. Kutsu tilaisuuteen on tässä
lehdessä. Tervetuloa!
Tämän lehden takakannessa näet
piirin kuluvan vuoden toimihenkilöt.
Varsinais-Suomen piirin vuosikokous
päätti myös laatia kaksi lehtimuotoista jäsenkirjettä. Tämänkertainen kirje sisältää 20 sivua
mielenkiintoisia Israelaiheisia juttuja.
Kiitokset kaikille kirjoittajille ja kuvien
lähettäjille.
Vuosi sitten tiedustelimme varsinaissuomalaisten jäsentemme sähköpostiosoitteita. Tulos jäi kuitenkin
odotettuakin laihemmaksi. Yhtenä
syynä lienee sekin, että läheskään
kaikilla ei ole käytössään nettiä ja
sähköpostia. Sähköpostin käyttö
vapauttaisi kuitenkin merkittävästi
varoja varsinaiseen avustustyöhön.
Yhden lehden kopiointi ja postitus on
tänä päivänä jo yli euron kappa-

www.iy.fi/uutiskirjeet
Israel tänään
Israelin
pääministeri
kasvatti
kannatustaan näissä ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa. Oikeistopuolue Likud ei kuitenkaan saanut
yksin enemmistöä 120-paikkaisessa
Knessetissä. Vaaleissa oli yhtä vaille
40 puoluetta. Monet jäivät alle vaadittavan 3.25% äänikynnyksen. Näin
kävi mm. erittäin suositun oikeusministerin Ayelet
Shakedin
ja
opetusministeri Naftali Bennetin
uuden puolueen. Onkin esitetty
vetoomuksia
lähinnä
Shakedin
ottamisesta mukaan hallitukseen.
Pääministeri Netanjahu ja presidentti Trump onnittelivat äänivyöryllä
valittua uutta Ukrainan presidenttiä.
Volodymir Zelenski on hyvin koulutetusta juutalaisperheestä keskiukrainalaisesta Krivoi Rogin terästeollisuuskaupungista.
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Gazan levottomuudet jatkuivat.
”Suuren paluumarssin” vuosipäivänä
Hamas koetti saada liikkeelle miljoonapäisen mielenosoittajajoukon
ja sen piti olla ”rauhanomainen mielenosoitus”. Ilmeisesti Egyptin toimenpiteillä ja painostuksella väkeä oli
yhteensä ”vain” noin satatuhatta
viidessä eri kohteessa.
Golanilla 1974 alkaen toimineen
YK:n alaisen rauhanturvajoukon eli
UNDOF:in chanalainen komentaja
kenraalimajuri Francis Vib-Sanziri
kuoli yllättäen Eilatissa 19.04.2019.
Hän aloitti komentajana syyskuussa
2017. UNDOD`in 1041-päinen joukko
koostuu Itävallan, Filippiinien, Intian,
Kroatian, Japanin ja Kanadan
joukoista.
Genesaretin pinta on noussut 3.40
metriä 27.11.2018 lukemasta, mikä
oli vuosituhannen alin lukema. Vielä
on kuitenkin 2.4 m matkaa siihen
tasoon, jolloin patoluukut on pakko
avata. Normaalisti veden pinta on
korkeimmillaan
huhti-toukokuun
vaihteessa. Pääsiäisen tienoilla
kylmä rintama toi vielä lumimyrskyn
ja runsaasti lunta Hermonille.
Todennäköisesti sulaminen jatkuu
vielä toukokuun puolelle. Vettä kyllä
tarvitaan, sillä normaalisti haihtuminen madaltaa pintaa puolisen
metriä ja Jordanialle luvattu määrä
samoin puolisen metriä. Uudet ja
tehokkaat suolanpoistolaitteet tuottavat kuitenkin jatkuvasti vettä, joka
pumpataan mm Eshkolin altaaseen
Tiberiaan ja Haifan välillä. Sieltä
lähtee tunneleita ja putkia etelään
aina Negeviin saakka.
Neljäntenä maaliskuuta 2019

avattiin uusi Ramon-niminen siviililentokenttä. Kenttä on ensimmäinen
Israelin alusta saakka rakentama
kenttä. Aiemmat olivat brittien eli
RAF:n rakentamia sotilaskenttiä, joita
on modernisoitu. Ramon sijaitsee
Timnan laaksossa 18 km Eilatista
pohjoiseen. Ensimmäinen sinne
laskeutunut kone oli Ryanairin Boeing
737, joka tuli Puolan Poznanista.
Nimensä
kenttä
on
saanut
ensimmäisestä
israelilaisesta
astronautista,
joka
menehtyi
01.02.2003 avaruussukkula Columbian tuhossa sen ollessa palaamassa pitkältä työlennolta mm
kansainväliselle
ISS-avaruusasemalle. Ilanin poika Assaf Ramon
menehtyi F-16 hävittäjän maahansyöksyssä 13.09.2009. Ilan Ramonin vaimo Rona menehtyi syöpään
17.12.2018. Ilan Ramon muistetaan
myös vaativasta retkestä, joka alkoi
juuri läheltä tätä uutta kenttää
Bagdadiin sunnuntaina 07.06.1981
iltapäivällä. Operaatio tunnetaan
nimellä ”Ooppera”, ja siinä tuhottiin
Saddam Husseinin valmistumassa
ollut Osirakin ydinlaitos.
Israelin kuuprojekti epäonnistui
laskeutumisen aivan viime metreillä
11.04.2019 klo 22.30, kun kuualus
Beresheet ei osannut tulkita oikein
maa-asemalta Tel Avivista annettuja
komentoja. Se oli ennättänyt lentää
virheettömästi 6,5 miljoonaa km ja
tehdä lukuisia manöövereitä matkansa aikana. Päärahoittaja Morris
Kahn ryhmineen on päättänyt
rahoittaa parin vuoden päästä uuden
yrityksen.
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Jerusalemin Raamattukoti

Turun paikallisosaston yleisötilaisuus
Agape Sydämen salissa, Luostarinkatu 12, Turku
ke 08.05.2019 klo 18.00.
Ohjelmassa:
Kahvitarjoilu ja
tava
Mikko Luokkakallion kuva-musiikkiesitys
Israelista
Ariel Rascovsky Israelista
tulkkina Ilkka Vakkuri
Karmel-kuoro joht Helena Mannervo
Tervetuloa kaikista paikallisosastoista!

https://theisraelboutique.com/rocket-art.html?a=nl0000rr_a24#new_tab

Kapernaum
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Pirkko Sunila

R

aamattukoti sijaitsee Yad
Hasmonassa.
Sen
ovat
perustaneet Mirja ja Halvor
Ronning. Hirsitalo on kodinomainen,
jossa opiskelijat vapaaehtoisten
kanssa muodostavat kuin perheen,
jossa jaetaan elämää ja opitaan
toinen toisiltaan. Opiskelijat ovat eri
maista tulleita käännöskonsultteja ja
pastoreita. Juuri äskettäin on ollut
kymmenen
käännöskonsulttia
viidestä eri maasta kahden viikon
Raamatun maan kurssilla. Mukana
oli pariskunta Kiinasta ja kaksi
Intiasta. He johtavat käännöstöitä eri
puolilla maailmaa. Pitkällä kurssilla,
joka kestää viisi kuukautta on yleensä
pastoreita.
Nyt
on
kurssilla
ranskankielisistä Afrikan maista
tulleita opiskelijoita. Kurssilaiset
opiskelevat
hepreaa
yliopiston
kielikoulussa ja lisäksi Hirsikodissa
saavuttaakseen saman tason sekä
lukemisessa että kirjoittamisessa.
Erääseen israelilaiseen VT:n heprean opettajaan opiskelijat ja
Hirsikodin ilmapiiri ovat tehneet
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syvän vaikutuksen. Hän opettaa
kieltä kuvin, elein ja sävelin. Samoin
on tärkeää tutustua Israelin maahan
ja luontoon. Jokin mielikuva Raamatun tapahtumista ja paikoista tietenkin on mutta retkillä saa uutta ymmärrystä. Rikkaat kielikuvat ja muut
tuntemattomat tai epäselvät asiat
tekstissä
avautuvat
Raamatun
maassa käydessä. Esim. yksinkertain sana ”ylös Jerusalemiin ja
alas Jerikoon” tulevat konkreettisesti
selviksi ja kertomus laupiaasta
samarialaisesta on avautunut uudella tavalla.
Jes. 55:10-11 kuvaa Jumalan
sanaa sateeksi, joka ”kastelee maan
läpikotaisin, tekee sen hedelmälliseksi ja versovaksi, ja antaa
siemenen kylväjälle ja leivän syöjälle… niin on sana, joka lähtee
suustani… ja tekee sen mitä minä
haluan, ja menestyy mitä varten sen
lähetän”. Tälläinen on Jumalan sanan
vaikutus kansoille, kun he saavat sen
omalla äidinkielellään.

Yad Hashmonan ruokasali.

Pyörremyrskyt – lopun ajan merkki?
Hannu Elo

Keväinen tervehdys Paimiosta

M

aaliskuussa 2019 seurattiin
päivittäin järkyttäviä uutisia
Mosambikin
pyörremyrskystä, jota pidetään eteläisen
pallopuoliskon ehkä pahimpana
kautta aikojen. Viime vuosina
hirmumyrskyt
ovat
koetelleet
useimpien valtamerien saaristo- ja
rannikkoalueita
ja
katastrofien
aineelliset vahingot ovat olleet
miljardien
eurojen
suuruisia.
Mosambikin tapauksessa pelätään
myrskyn tappaneen jopa tuhat ihmistä.
Mistä on kysymys? On ilmeistä,
että monet myrskyt ovat olleet
poikkeuksellisen ankaria ja osoittavat
ilmaston muutoksia. Mutta riittääkö jo
tutuksi käynyt fraasi riittävästi
selittämään tapahtumia?
Viime vuonna satuin Raamattua
lukiessani huomaamaan 2600 vuotta
vanhassa profeetta Jeremian kirjassa
(Jer.23:19-20 ja Jer.30:23- 24)
erikoisen kohdan:
”Katso, Herran myrsky, kiivastus,
puhkeaa, pyörremyrsky vyöryy kohti
jumalattomien päätä. Eikä Herran viha
asetu, ennen kuin hän on toteuttanut
ja täyttänyt sydämensä aivoitukset.
Aikojen lopulla te tulette sen hyvin
ymmärtämään.”
Onko tämä viesti meidän ajallemme?
Millaisessa asiayhteydessä tämä
teksti on Raamatussa esitetty? Se

liittyy erityisesti israelilaisten ja
juutalaisten
suuriin
historiallisiin
vaiheisiin,
kuten
juutalaisten
hajottamiseen ympäri maailman,
heidän paluuseensa isiensä maahan,
juutalaisten
ja
israelilaisten
ahdistukseen,
Daavidin
Pojan
ilmestymiseen
kuninkaaksi
Jerusalemiin,
israelilaisten
armahtamiseen ja pelastukseen sekä
kansojen tuomioihin. Osa näistä
ennustuksista, kuten juutalaisten
hajottaminen
ympäri
maailman,
juutalaisten vainot ja paluu omaan
maahansa
on
jo
historiassa
toteutunut, ainakin osittain. Profeetta
on siis ennustanut vuosisatoja ja
vuosituhansia
etukäteen
oikeita
historian tapahtumia, mikä on
ihmeellistä. Voimme uskoa, että
loputkin ennusteet ovat oikein.
Pyörremyrskyt voivat olla yksi
historian lopun aikojen merkki, joka
kutsuu ihmiskuntaa heräämään ennen
kuin on myöhäistä.
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E

lämme uuden kevään odotuksessa.
Niin kuin maailman Luojan ja
ylläpitäjän säätämät luonnonlait vuodesta toiseen toistuvat – vaikka ihminen
niitä toimillaan horjuttaakin – niin
toistuvat psalmin 16 sanat. Kuningas
Daavid lauloi ne Herralle sen jälkeen kun
Herra oli pelastanut hänet Saulin ja
kaikkien vihollisten käsistä.
Ystävät kaikissa osastoissa! Pysykäämme vakaina ja lujina Israelin
rinnalla.
Kaikessa
pienuudessamme
tahdomme mekin Paimiossa pitää yllä
uskon ja toivon lippua, uskoen Raamatun
lupausten toteutuvan Israelin kohdalla.
Nostakaa kätenne ja sydämenne Israelin
Jumalan puoleen ja pyytäkää Hänen
apuaan, rukoillen elvyttäkää hiipuneet
osastot toimimaan - jos niitä on, kokekaa
miten suurta ja suloista on kokea
Daavidin tavoin: ”Sinä, Herra, sytytät
minun lamppuni …sinun avullasi minä
ryntään yli vallien, Jumalani avulla minä
hyppään muurien yli” - jakeet 29-30).
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Niinkuin valo murtautuu esiin talven
pimeyden jälkeen, niin valaiskoon meitä
kaikkia Jumalan Pyhän Sanan valo
antaen voimaa, rohkeutta ja iloa
kaikkeen toimintaan Hänen kansansa
parhaaksi. Herätän jälleen sydämeni
ajatuksen: voisimmeko vierailla toistemme
tilaisuuksissa
tuoden
oman
tervehdyksemme eli antimme yhteiseen
ruokapöytään! Lupaan toimia tarvittaessa yhteyshenkilönä, jolle saisi
lähettää tiedot ja tiedottaisin edelleen
kaikille
yhdistyksille
alueellamme.
Olisiko mahdollista?

Pysykäämme uskollisina Herramme
lupauksiin luottaen, rukoillen päivittäin siunausta ja johdatusta Hänen
kansalleen.
Marjatta Järvinen
Paimion osaston pja
040 8389659
marjattaosmo@luukku.com

Autuaat ne, joilla on mielessänsä

Pyhät Matkat

M

atkat olivat omaa tuotanto- paikassa. Ryhmät asuivat noissa
amme ja Suomen Matkatoi- kohteissa ja kiersimme yleiset ja
misto oli käytännön apuna vähän harvinaisemmatkin Israelin
laivamatkojen, hotellien yms. tilauk- kohteet yleensä Syvännön veljesten
ja
asiantuntevalla
sissa. Ensimmäiset matkat 1980- ystävällisellä
loppupuolella tehtiin viikko sinne, opastuksella. Viikossa tuli kullekin
viikko perillä ja viikko takaisin ryhmälle tutuksi monet paikat
periaatteella. Laivamatkoja oli suun- Israelissa kuten esim. Karmel, Jerutaansa neljä. 1. Turku tai Helsinki – salem, Puutarhahauta, Kukonlaulun
Tukholma 2. Tanskan salmet (tuol- Kirkko, paikka jossa Pietari oli
loin ei siltoja vielä ollut) 3. Italia – hiilivalkealla ja alkuperäisine JeeKreikka 4. Kreikan läpi ajo ja lopulta suksen nousemine rappusineen rinKreikasta Haifaan. Mantereen läpi ajo teessä, Itkumuuri, Qumran, Massasiis kesti viikon suuntaansa, mutta da, Kuollut meri, Beerseba, vanha
matkalla nähtiin paljon. Sak- san läpi Jaffa, Tel Aviv, Galilean kierros,
pysähtyen
mielenkiintoisissa Kastepaikka Jordanilla, Tiberias,
paikoissa, kohti Alppeja, Itävalta, Betlehem, jne, jne.
Matkoilla oli ryhmässä matkanItalia, Venetsia, Kreikka, Korfun saari,
Igumenitsa, Patras, Ko- rintto, johtaja, joka vastasi lipuista, varaukAteena, Pireuksen satama, Patmos, sista ja käytännön järjestelyistä
matkan aikana, ja kuljettajana toimi
Rodos, Kypros, Limassol…
Kun viimein Haifa siinsi hori- useimmiten uskollinen, jo edesmensontissa, oli se aina sykähdyttävä nyt Timo Janhonen. Oman ryhmän
näky. Pyhä maa pyhine paikkoineen, apuemännät vastasivat matkaravinvaikka arki on tietysti arkea joka nosta ja virvokkeista. Mukana oli aina
paikassa. Enpä silloin alussa voinut myös hengellinen matkanjoh- taja,
joka yleensä oli joku suoma- lainen
kuvitellakaan, että meillä nyt on jo
Hengen täyttämä saarnaaja ja
toistakymmentä vuotta ollut oma
opettaja. Joskus oli ulkolaisiakin,
asunto Haifassa. Jo sitä ennen pe- kuten esim. Robert Curry Brasiliasta
rustimme vuosituhannen alkuvuosi- ja Richard Clickstein USA:sta.
na Menora-kodin ryhmiämme varten.
Matkoilla monet kävivät kasteella
Ensimmäinen sijaitsi vuokrakohtees- Jordanissa, ja uskon muutenkin mosa Jerusalemissa Mevasseret Zio- 8 nen saaneen kolmen viikon Hengen
nissa, toinen Tiberiaassa, jossa kosketuksesta sellaisen virran elälopulta olimme kahdessakin eri
määnsä, että sillä on ollut suuri
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merkitys myös jatkon kannalta.
”Autuaat ne, joilla on mielessänsä
Pyhät Matkat” oli kestävä motto
matkoillemme.
Näiden Israelin matkojen ohessa
ja niiden loppumisen jälkeen tehtiin
vuosikaudet myös Venäjän matkoja,
1-2 matkaa kuukaudessa. Näitä tehtiin pääosin Turusta käsin, ja matkan
varrelta kuten Tampereelta koottiin
avustusmatkalaisia lisää, ja määränpäänä oli yleensä Pietari, mutta
joskus myös Moskova. Joskus käytiin Siperiassa Omskissa, Jaroslavlissa ja Novosibirskissa asti, jossa
monien suomalaistenkin tuntema
Mordechai (Moti) Klimer silloin
vaikutti. Automme, sekä bussi että
kuormuri, ovat usein kuljettaneet
ryhmiä ja avustuksia myös Liettuaan,
Latviaan, Viroon jne. Mutta näistä ei
nyt tässä yhteydessä enempää.
Kaikella on aikansa. On aika
suunnitella, aika kehittää, aika
rakentaa. Parhaimmillaan busseja oli
n. 60, ja hallussa Etelä-Suomen
liikenteitä laajasti, oli linjaautoasematoimintaa, auto- ja varaosakauppaa, koriteollisuutta ja henkilökuntaa

toistasataa, jne. Mutta mikään täällä
ei ole ikuista. Oli aika aloittaa ja aika
luopua, ja tuli aika viedä se rakentamamme uniikki Pyhien Matkojen
vankkuri muistoksi museoon. Aika
kulkee, ihmiset vanhenevat, ja kun on
jo ikääntynyt, voimat eivät enää yllä
entiseen. Mutta muistot jäävät itse
kullekin.
Tärkeintä on, että ihminen uhraa
aikaansa
Jumalan
asioille
ja
suunnitelmille kiireisinäkin työvuosina. Vaikka elämä on toisaalta
vaivaa ja huolta, hengellinen puoli on
kullekin ihmiselle sydämen ilo ja
riemu jo tässä ajassa, ja Jumala on
luvannut siitä vielä erillisen palkankin. Tuo palkka Hänelle kokonaisvaltaisesta antautumisesta kestää iankaikkisuuden. Mikään ei aja
sen ohi tärkeydessä. Jos joku sanoisi, että vaihdatko tuon Jumalan iankaikkisen osuutesi rekkakuormalliseen timantteja ja kultaa, voitaisiin
vain sanoa, että viekäähän kiiruusti
nuo roskat pois. Arvokkaita tietysti
sinänsä, enkä niitä sinänsä väheksy,
mutta ovat kuin roskaa todellisiin
hengellisiin aarteisiin verrattuna.

Kolme luotettavaa menopeliä.
Henkilöt vas Risto Heinonen,
oik Olavi Syväntö.
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Tuomas Levänen

T

iberiaasta 40 km
etelään
sijaitseva Beit Shean on
Israelin historian kannalta
merkittävä kaupunki. Siellä on ollut
asutusta jo ennen kanaanilaisten
aikaaa ja kaupunkia ympäröivät
kukkulat
ovat täynnä jäänteitä
juutalaisista asutuksista ja bysanttilaisista mosaiikkilattioista. Vuoren
päältä löytyy egyptiläinen asutus ja

muiden
kaupunkien
tavoin
kaupunginjohtaja kysyy monissa
asioissa neuvoa päärabbilta, joka on
rabbi Josef.
Uuden kaupunginjohtajan valinta
oli uskonnollisille suuri voitto; olin
itsekin mukana hänen vaalitilaisuuksissaan
viime
kesänä kaupungin linja jatkuu erittäin päältä
uskonnollisena sefardikaupunkina.

Beit Sheanin kaupunginjohtaja
Ziki Levi ja kaupungin päärabbi
kiinnittämässä mezusaa.

muslimien rukoushuone. Kesällä
kaupunkiin avattiin ensimmäinen
Chabad-synagoga, ja ystäväni, pastori Eliav perusti kaupungin ensimmäisen messiaanisen seurakunnan.

Elämän Hengen seurakunta
Eliav on neljän pienen lapsen isä.
Koska he uskovat Jeesukseen,
heidän perheensä on häädetty neljä
kertaa kodistaan, ja heiltä on poltettu
kuusi autoa. Tästä huolimatta Eliav
on todella kiitollinen, "Jumala on
järjestänyt joka kerta parempaa
tilalle." Nykyinen auto ja koti ovat
saaneet palvella jo monia vuosia.
Viime kesänä synagogassa yksi
johtavista rabbeista alkoi opetustunnillaan julistamaan kristittyjä vas-

taan. Keskeytin hänet ensimmäisen
lauseen jälkeen ja sanoin, että antaa
kristittyjen olla rauhassa ja keskittyy
juutalaisten opettamiseen. Yleisössä
oli ainakin viisi muuta johtavaa rabbia.
Puoli synagogaa huusi amen, ja
sovimme rabbien kanssa, että kristityt
saavat olla rauhassa. Tämä päätös
vaikutti
myös
ympäröiviin
kaupunkeihin. Kaikki nämä rabbit ovat
ystäviäni vuosien takaa, esimerkiksi
viime kesänä söimme lähes päivittäin
yhdessä. Seurakunta kokoontuu
kodeissa (kuva), koska kokoustilaa ei
ole vielä. Sellainen
tarvittaisiin
mahdollisimman pian, ja ennen
kaikkea taidollisuutta ja siunausta
kuulla tästä. Olen tavannut Beit
Sheanissa niin monta uskovaa
juutalaista, että olen jo oppinut
tunnistamaan heidät, ja ohjaan
seurakunnan yhteyteen. Kaikki tosin
eivät uskalla. Beit Sheanin ja
Nasaretin uskovat tekevät myös

aktiomatkoja Afulaan. Teette
hyvin,
jos
muistatte
tätä
palmukaupunkia
rukouksissanne.

Muinaista Beit Sheania

hieroglyfitekstejä.
Nykyinen Beit Shean on virallisesti sefardijuutalainen kaupunki, ja
siinä suuntauksessa yksi koko maan
keskuksia. Uskonnollisen merkittävyytensä tähden kaupunki pitää
asemastaan kiinni, ja monien

Mutta toisaalta eräänlainen suvaitsevaisuus eri tavalla ajattelevia
kohtaan on lisääntynyt. Uskonnollisuuden vähenemisen näkee myös
siitä, kuinka paljon kadulla liikkuu
autoja shabatin aikaan. Pari vuotta
sitten kaupungin laidalle tuli pieni
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Kotikokous

E

nää sitä ei tarvitse arvailla
ja spekuloida. USA:n presidentti
allekirjoitti 25.03.2019 presidentillisen julistuksen, jonka mukaan
USA tunnustaa Golanin ylänköalueen kuuluvan osaksi Israelin
suvereenia valtiota. Aivan tuulesta
temmatusta ajatuksesta tai spontaanista mielenilmauksesta ei tapahtumassa sentään olllut kysymys.
Jerusalemin suurlähetystön avajaisissa 14.05.2018 Floridan osavaltiota edustava Ron De Santis,
kertoi
ehdottavansa
kongressin
ulkoasioiden valiokunnalle Golanin
tunnustamista Israeliin kuuluvaksi,
ja sanoi tuolloin olevan johdonmukaista, että myös Golan tunnustettaisiin
osaksi Israelin valtiota, aivan kuten
tehtiin Jerusalemin kohdalla.
Mandaattihallinto1920-1948
1.maailmansodan jälkeen perustettu Kansainliitto, siis nykyisen YK:n
edeltäjä, jakoi mm Lähi-Itään Ottomaanien Imperiumille ennen sotaa
kuuluneita alueita voittajavaltioiden
hallinnoitavaksi
ns
mandaattisopimuksilla ja niihin liittyvillä
oikeuksilla ja myös velvoitteilla.
Briteille jäivät suuret alueet, nykyinen
Saudi-Arabia, Irak, Egypti sekä ns
Palestiinan mandaatti, joka käsitti
tuolloin nykyisen Jordanian ja Israelin,
mukaan lukien Golanin.
Trans-Jordania
Britit olivat kuitenkin luvanneet
12

Abdullahille, nykyisen Jordanian
aluetta tuolloin hallinneelle emiirille,
oman kansallisen valtion palkkioksi
siitä, miten hän ja Arabilegioona
auttoivat brittejä sodassa Turkkia
vastaan. Tarkoitus oli antaa emiirille
suuri osa nykyistä Saudi-Arabiaa,
mutta sheikki Ibn Saudin joukot olivat
toista mieltä ja niin emiirin joukot
hävisivät taistelut ja Abdullah jäi
nuolemaan näppejään.
Britit pitivät kuitenkin lupauksensa
emiirille, mutta nyt vain juutalaisen
kansalliskodin kustannuksella, ja
erottivat siitä kolme neljäsosaa
muodostaen
Trans-Jordaniaksi
nimitetyn
osan
brittiläistä
mandaattialuetta. Ei siis omaa
itsenäistä valtiota, sen vuoro tulisi
myöhemmin. Alueelle oli jo ehtinyt
muuttaa
arviolta
10-12.000
juutalaista, mutta he saivat saman
tien
tylyt
lähtöpassit
takaisin
Jordanjoen länsipuolelle. Itäpuolelle
ei ollut mitään asiaa. Juutalaisten
kansallinen koti, olikin supistunut
23%:iin alkuperäisestä, (Golan ml)
sen jälkeen kun Kansainliitto päätti
muodostaa Trans-Jordanian,
24.07.1922. Tämä päätös on
edelleen voimassa ja siirretty
Kansainliiton lopettamisen jälkeen
YK:n vastuulle 1945 ja YK sitoutui
peruskirjassaan
noudattamaan
niitä.

Englannin ja Ranskan sopimus
Laajaa ns Palestiinan mandaattialuetta, johon kuului tuolloin edelleen myös silloinen Trans- Jordania,
hallinnoivat britit jatkoivat hyvin omavaltaista toimintaansa niin TransJordanian asiassa kuin myös
pohjoisessa Golanin alueella. Sehän kuului alunperin San Remon
molemmissa, 1920 sekä 1922 konferensseissa Balfourin julistuksen
myötä ja sen määrittelemänä, maail
man juutalaisille tarkoitetuksi osaksi
mandaattialuetta - siis kansalliseksi
kodiksi. Mutta vain vuosi Churchillin
Valkoisen Kirjan päätöksen toteutta
misesta britit luovuttivat Golanin
ylänköalueen Ranskan Syyrian
mandaattialueeksi, johon se myös
liitettiin. Mutta vain hallinnoitavaksi,
ei siis lopulliseksi mandaattialueeksi. Sellainen toiminta oli
nimittäin
mandaattihallinnon
ehdottomasti kieltämä toimenpide.
Mutta tälle liitokselle nykyinen
Syyria perustaa väittämäänsä Golanin kuulumisesta heidän valtapiiriinsä. Asia ei siis ”kuulunut” Kansainliitolle, sillä
Britannia
ei luovuttanut Ranskalle mandaattioikeuksia.
Tosiasia on kuitenkin se, että
myös Golanin alue oli kuulunut jo yli
3000 vuotta sitten Israelin pohjoiseen kuningaskuntaan, pääosin
Danin ja myös osittain Manassen
heimon alueille. Syyrialaisten väittämät eivät siten perustu kuin
ottomaanien jälkeiseen aikaan ja
Ranskan mandaattiajalle. Jälleen
kerran juutalaiset määrättiin pois–
tumaan perinteiseltä isiensä maalta.

Iso-Britannia jatkoi näin epäjohdonmukaista mandaattiajan politiik–
Mistä syystä britit päätyivät
kyseiseen
ratkaisuun?
Missään
tapauksessa siihen ei olisi ollut mitään
pakottavaa syytä, sillä heidän
asevoimansa
olivat
riittävät
hallitsemaan myös Golanin aluetta.
Toisaalta sinne ei ollut levinnyt vielä
tuolloin kovinkaan paljon juutalaista
asutusta. Heitä asui vielä tuolloin
etupäässä Hule-järven ympärillä ja sen
etelä ja lounaispuolen alueilla. Ranska
oli puolestaan keskellä riitaisia
arabijoukkoja, heidän mandaattialueellaan
käytiin
jatkuvia
pienimuotoisia sotia alueen druusien,
alawiittien, sunnien, shiiojen ja
maroniittikristittyjen kesken, myös
osittain Golanilla. Etnisesti katsoen
Golanin druusit olivatkin tuolloin
lähempänä eteläistä Syyriaa, vaikka
ovatkin nyt Israelin kansalaisia.
Niinpä Ranska jakoi mandaat
tialueensa
kahdeksi
paremmin
hallittavaksi alueeksi, Libanoniksi ja
Syyriaksi, samoin kuin teki myös Iso
Britannia Trans-Jordanian suhteen.
Samalla he sopivat brittien kanssa
Golanin ylänköalueen hallinnollisesta
jakamisesta
Ranskan
Syyrian
mandaatin hyväksi. Britit olivat tuolloin
merkittävässä
asemassa
myös Kansainliitossa ja samalla
useissa sen päättävissä elimissä.
Briteillä olisi siten ollut jo moraalinenkin velvollisuus toimia aikaisemmin laadittujen ja hyväksyttyjen
sääntöjen mukaan, niiden jotka myös
Kansainliitto
oli
hyväksynyt
yleiskokouksessaan ja sen jälkeen
tiedottanut asianosaisille tahoille.
Mandaattialueen luovuttamisesta
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kolmannelle osapuolelle oli omat
selkeät määritelmänsä myös Iso
Britannian hallinnon sisällä, ainakin
mitä siihen tulee periaatteellisella
tasolla. Käytäntö mandaattialueilla
näyttää olleen toinen kuin mitä
Lontoossa oli päätetty. Seuraavassa
ote Englannin parlamentin tiedoksiannosta Kansainliitolle. Se koski
kokonaisuudessaan
alkuperäisen
mandaattialueen hallitsemista ja
eräänä sen artiklana oli selkeä kielto
koskien alueen luovuttamista toiselle
osapuolelle. Se oli otsikoitu seuraavasti:
Artikla 5: Mandaattihallinto vastaa
siitä että Palestiinan aluetta ei
luovuteta tai vuokrata, tai millään
muullakaan tavalla aseteta minkään
vieraan hallinnon vallan alle. 15
Syyria itsenäistyi 24.10.1945 ja
määritteli, tuolloin YK:n hyväksymänä myös Golanin kuuluvaksi
itselleen. Tässä kohden YK käveli
omien
peruskirjaan
kirjattujen
päätöksiensä yli. Erään niistä
mukaanhan YK sitoutuu tunnustamaan kaikki Kansainliiton aikanaan
tekemät sopimukset ja saattamaan
ne voimaan. Tuolloin unohdettiin
tarkoitushakuisesti v.1920 ja 1922
Kansainliiton
mandaattiaikana
tekemät sopimukset, ne joista olen
edellä jo maininnut.
Kuuden päivän sota ja sen syyt
Syyria rakensi Golanille mittavan
tykistö- ja bunkkeriverkoston ja jota
myös säännönmukaisesti käytettiin
alhaalla Hule-järven ja Tiberiaan

155 mm telatykkejä M109

alueella olevia israelilaissiirtokuntia ja
asukkaita vastaan. Ennen vuoden
1967 sotaa Syyria miinoitti lähes koko
alueen,
eikä
ole
milloinkaan
suostunut luovuttamaan miinakarttoja Israelille. Heidän näkemyksensä
Golanin omistuksesta ei tietenkään
edellytäkään sitä. Vuodesta 1948
aina vuoteen 1967 saakka Golan oli
suurin sotilaallinen ja strateginen
uhka juutalaisvaltiota kohtaan. Mikä
siis muuttaisi tämän asetelman jos
Golan palautettaisiin Syyrialle?
*) Toinen merkittävä syy kuuden
päivän sotaan 1967 oli Arabiliiton
päätös 1964 rahoittaa suuri ja kallis
projekti nimeltään Headwater Diversion Plan. Siinä ajatuksena oli
katkaista oheisen kuvan mukaisella
punaisella viivalla merkityllä kanavalla Genesaretiin laskevat joet.
Israel katsoi suunnitelman loukkaavan sen suvereniteettia. Töitä
Syyrissa johti muuan insinööri Bin
Laden - myöhemmin tunnetun
Osama-pojan isä. Israelin onnistui
soluttaa Syyriaan oma vakoojansa Eli
Cohen, joka ”ystävystyi” Bin Ladenin
ja korkeitten sotilaiden kanssa. Eli
Cohenin onnistui toimittaa pienellä
radiolähettimellään
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tarkat tiedot Mossadin päämajaan Tel tuksia myös Jordanian liittämisestä
Aviviin. Huhtikuussa 1967 Israelin Syyriaan. Tätä puolta vain harvemilmavoimat tuhosi rakenteilla olevat min ajatellaan
kanavat ja linnoitteet.*)
Vastaavasti Golan on Israelille
äärimmäisen tärkeä torjuttaessa
Tässä kohden ei tarvitse kuin koillisesta tapahtuvia hyökkäyksiä. Se
vilkaista alueen geologista profiilia, joka hallitsee Golania, hallitsee
niin on helppo ymmärtää, miksi Golan tänään, erityisen tehokkaiden tykistön
on niin äärettömän tärkeä Syyrialle. ja ohjusten aikana, käytännössä koko
Se on ylivoimaisesti paras alue pohjoista Israelia. Alueen korkeuserot
Israelia vastaan käytävää sotaa ovat jo sellaisenaan hyökkäävän
ajatellen. Samalla se tukee Syyrian armeijan
komentajan
unelma,
hegemonia-ajattelua, tarkoitan ajaluonnollinen suoja ja ylivertainen
näköala alas tuhottavan kohteen
maa-alueisiin,
elintärkeään
vesilähteeseen
Genesaretiin,
Tiberiaaseen
ja
Hule-järveä
ympäröiviin alaviin viljelyseutuihin.
Tottakai Syyria haluaa alueen
itselleen. Ei maan takia, vaan
islamilaisen uskonnollisen tavoitteen
toteuttamiseen. Maa-alueena Golan
vastaa noin yhtä prosenttia Syyrian
pinta-alasta, joten siitä ei voi olla
kysymys, että he tarvitsisivat alueen
muun
Syyrian
ylikansoittumista
vastaan.
Samasta strategisesta syystä
Israel ei voi luopua Golanista, sillä
nykyiset valtiosuhteet Syyrian ja
Iranin,
myös
Irakin,
välillä,
merkitsisivät sitä, että ennen pitkää
Israelilla olisi yhteinen raja Iranin
kanssa. Raja, jota olisi mahdotonta
puolustaa, ja joka antaisi Iranille
entistä paremmat mahdollisuudet
yrittää toteuttaa ulkopoliittista ja
uskonnollista tavoitettaan Israelin
tuhoamiseksi.
Teksti: Pekka Sartola
*) Mikko Luokkakallio
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V

aikka Israel on maallinen valtio,
sillä on selvästi hengellinen
olemassaolon
perustus
Sanassa. Tämä näkyy käytännössä
mm. siinä, että uskomattomilla
ihmisillä ei ole kiinnostusta Israeliin
kuin korkeintaan sitä arvostellen ja
negatiivista propagandaa luoden,
mutta kun ihminen tulee uskoon,
syttyy usein samalla rakkaus tuota
Raamatun maata kohtaan. Israel on
ajan kello myös Jeesuksen sanoissa.
Hän
kehottaa
tarkkaamaan
viikunapuuta, ja mainitsee Matt 24
ajan merkit meille lopun ajan
sukupolvelle: ”Oppikaa viikunapuusta
tämä vertaus: Kun sen oksa virkoaa
ja lehdet puhkeavat, te tiedätte, että
kesä on lähellä. Samoin nähdessänne kaiken tämän tietäkää, että se
on lähellä, oven edessä. Totisesti
minä sanon teille: Tämä sukupolvi ei
katoa, ennen kuin tämä kaikki
tapahtuu.” Elämme
siis
hyvin
merkityksellisiä
aikoja,
ja
on
mielenkiintoista saada elää juuri nyt.
Oheinen vanha kuva Kalervo
Syvännöstä ja minusta kertoo samaa
tarinaa. Luovutin elämäni Jeesukselle
Kalevi Lehtisen kokouksessa 1983, ja
muutaman
vuoden
prosessin
seurauksena kävin
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uskovien kasteella 1986, ja erosin
samalla kirkosta. Tuo kaste oli minulle
todellinen avain eteenpäin. Pidin
huolta siitä, että varmasti 100%
minusta upotettiin, ja kävi juuri kuten
Sana lupaa: ”Ottakoon kukin teistä
kasteen, niin te saatte PH:n lahjan”.
Tuosta hetkestä syttyi myös Israelrakkaus ja luvatut armolahjat, ja piti
päästä Israeliin mahdollisimman pian.
Kun olin bussifirman toimitusjohtaja,
järjestin ensimmäisen matkan bussilla
Turusta Euroopan läpi Haifaan 1987
keväällä. Kalervo palasi tuolla bussilla
Suomeen ryhmämme kanssa, sekä
samalla muutama Olavi Syvännön
nuorempia perhekuntalaisia.

Israelin vaalit puhuttavat juuri nyt
Myöhempinä
vuosina
näitä
ihmisiä.
Kansa on jakautunut
bussimatkoja tehtiin lisää ja jatkossa
muutettiin vähän, jolloin ryhmä joka käytännössä Netanyahun ja kolmen
meni bussilla Israeliin, kiersi haastajan yhteisen ryhmittymän
bussillamme siellä ja palasi lentäen välille. Kansanäänestys oli aikoitakaisin. Toinen ryhmä taas lensi naan mm. Siitä, luovutetaanko
Israeliin, ja palasi bussilla Suomeen. Gaza. Muistan meidänkin autosViimeisimmät matkat tehtiin vielä samme tuolloin olleen oranssin
erilaisiksi siten, että lennettiin nauhan, joka ilmaisi liikenteessä,
kumpaankin suuntaan, ja bussi jäi että ehdoton kantamme oli olla
Jad Hashmonan pihalle kuukausiksi luovuttamatta. Kuten tuokin vaali
ja eri ryhmien palvelutehtäviin. osoitti, Gaza niukalla enemmistöllä
luovutettiin ja seuraukset ovat olleet
Tämänvuotisella yksityismatkallamme tapasimme Olavin kodissaan katastrofaaliset sen ohella, että PM
Beerseban seudulla, Kalervon ja Ariel Sharon sairastui ja kuoli ja
Merin Tiberiaassa, ja Rauha-Liljan kansa sai niskaansa jatkuvia
aivan yllättäen eräässä kadunkul- pommituksia lähietäisyydeltä aina
massa Jerusalemissa. Tuo tapaa- näihin päiviin saakka. Kuulimme
minen oli sekunnin tarkkuudella, kun 07.04.2019 Suomen radiosta, että
Netanyahu
lupaa
liittää
olimme Jaffakadun Raamattukau- PM
siirtokunnat
takaisin
virallisesti
Israpasta lähteneet ja seuraavissa
valoissa paloi punainen. Siinä eliin, jos hän saa jatkaa pääminishuomattiin Rauha-Liljan profiili, ja terinä. Ei voi kuin toivottaa ”Bibille”
hänen
mukanaan
oli
kaksi siunauksellista aikaa ja voimia tehdä
suomalaista naista. Yllättävällä kaikki se, mikä on Jumalan Sanan
tapaamisella oli merkitys, koska mukaista ja oikein.
Siunatkoon maan oikeat ihmiset
naisilla oli ongelmia rahtitavaran
oikeille
paikoille niin, etä Jumalan
kanssa, jonka Rauha-Lilja tarvitsi
uusille Venäjän matkoilleen mukaan. tahto saa tapahtua Suomessa voiMeille mahtui lisää 10 kg, jonka mallisesti ja siunaukseksi koko kansaimme aikanaan kentällä Suomeen salle. Isämeidän Rukous pitäisi
vietäväksi, josta ne sitten jatkavat lukea joka kodissa joka päivä,
matkaansa. Tottakai tapasimme ainakin ihmisten mielissä. Presimaassa monia muitakin suomalaisia, dentin soisi ohjaavan kansaa myös
pääasiassa Tiberiaassa, vaikka itse hengellisesti, kuten maan isälle kuuasummekin
Haifan
kyljessä luu. Sota-aikoina näin tapahtui ja
paikallisten ympäröiminä. Tuossa ratkaisevia ihmeitä myös tapahtui.
kansan
korottaa.
miljöössä ei ole ollut vuosien mittaan Vanhurskaus
Nykykäytännön
mukaan
presidentti
muita
turisteja
kuin
meidän
vieraitamme, joten olemme täysin
uppoutuneet israelilaiseen elämänmenoon ja seuraan ja erilaisiin
avustuskohteisiin.
17

sanoo
vuodessa
vain
kaksi
hengellistä sanaa, ja toivottaa
Jumalan Siunausta uutena vuotena,
joka sekin on eräiden mielestä liikaa.
Pimeys on hyvin pitkällä sekä meillä
että koko Euroopassa.
Yleisesti ottaen Israelin tavallinen
väestö ei tunne Jumalan Sanaa, UT
ei kiinnosta ja rabbit kehottavat
välttämään koko kirjaa, ja väittävät,
ettei se kuulu heille. Se on heistä
kristittyjen manipulaatiota ja väärää
oppia. Huomionarvoista on myös se,
että joka Sapatti virallisesti luetaan
Tooraa ja pala joistakin profeetoista,
jotka Rabbinaatti on maahan määrännyt luettaviksi. Nuo Raamatunkohdat on aina huolellisesti valittu niin,
että niissä ei vahingossakaan ole
mitään viittausta Jeshuaan. Esim.
Jesaja 53 ympäriltä kyllä luetaan
kohtia, mutta ei ikinä itse tuosta
luvusta sanaakaan. Kerran Moskovan
pääsynagoogassa meille kävi niinkin,
että päärabbin kanssa

keskustelussa mainitsimme jotain
Jes. 53 luvusta. Rabbi otti Raamattunsa ja näytti meille, että hänen
Raamatussaan sellaista lukua ei oltu
siihen ikinä painettukaan. Koko luku
oli poissa.
Tälläkin Israelin matkalla tuli
vastaan eräitä paikallisia ystäviämme, joille jo vuosia sitten olimme
antaneet koko Raamatun lahjaksi joko
hepreaksi tai venäjäksi, riippuen
äidinkielestä. Kun nyt kysyimme,
ovatko he tutustuneet siihen, osa ei
edes muistanut sellaista saaneensakaan, jotkut eivät olleet kirjaa
avanneet, ja osa vain kuittasi
olevansa niin laiska lukemaan.
Suomalaisilla on kyllä sama vika.
Raamattu hyllyssä ei opeta ketään,
ellei sitä lueta. Eräskin israelilainen
kertoi, että kyllä hänellä on osa
Raamattua aina mukana. Kyllä olikin,
mutta oli avaimenperän kokoinen nide
ja niin pientä tekstiä, ettei tekstistä
saanut suurennuslasilla-

kaan selvää. Se oli hänellä kuin
amuletti. Mukana on, mutta sisältöä
hän ei tuntenut. Jokaisessa juutalaiskodin ovenpielessä on myös ns.
Mezusa, kotelo, jossa on määrätty
Raamatun lause sisällä. Kysyttäessä, mikä sananpaikka siellä on, eivät
he osaa vastata. Se on vain osa
traditiota. Samoin kuin kipat miesten
päässä. Sen pitäisi olla merkki
erityisestä kunnioituksesta Jumalaa
kohtaan, mutta käytännössä jotkut
näistäkin miehistä voivat olla
epärehellisiä yms.
Tieto lisää tuskaa, sanoo Sana. Näin
on monessakin yhteydessä ja mm.
siinä, että juutalaiset eksyvät vielä
tulevaisuudessakin vain sen tähden,
että eivät ota ojentuakseen Raamatun kokonaisesta Sanasta. Temppeli-instituutti Jerusalemissa ym.
järjestöt ovat valmistelleet kolmannen temppelin rakentamista jo vuosia, ja piirustukset ja esineistö ovat
valmiina. Se tullaan rakentamaan,

koska Raamattu kertoo, että antikristus tulee nousemaan temppeliin
ja väittää olevansa Jumala. Mitä
muuta pitää vielä juutalaisten kokea,
ennen kuin peitevaate otetaan heidän
silmiltään pois, ja he näkevät
selkeästi, itkevät Messiastaan ja
pyytävät hänen saapumistaan. Vasta
sitten aikakausi muuttuu. Milloin
Jeshua palaa noutamaan omansa, ei
ole ihmisten eikä enkelien tiedossa,
eikä Pojankaan, joten tarkoista ajankohdista on turha taittaa peistä. Pitää
vain katsoa ajan merkkejä, ettei
kellekään meistä kävisi niin kuin
Nooan päivinä. ”He eivät aavistaneet
mitään, ennen kuin vedenpaisumus
tuli ja vei heidät kaikki mukanaan. Niin
on myös silloin kun Ihmisen Poika
tulee.” Matt.24:39.
Jeshua aina meille painokkaasti
teroittaa missä ikinä olemmekaan:
”Vielä minä sanon teille: Valvokaa!”

Risto Heinonen ja Israelin Suomen
suurlähettiläs Zewi Zur 2007 Turussa.
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