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halom hyvät Israelin ystävät
Varsinais - Suomen piirin alueella. Pidät käsissäsi kuluvan vuoden toista jäsenkirjettä. Kirje on piirin
tiedotuskanava, jota myös kaikki paikallisosastot voivat käyttää omiin
tarkoituksiinsa.
Piirin jäsenkunnassa tiedetään
olevan monia Israelin ja Raamatun
asiantuntijoita, joita kutsumme lämpimästi artikkelitoimittajiksemme. Takakannesta löytyy jäsenkirjeen päätoimittajan Mikko Luokkakallion yhteystiedot. Hänelle voi tarjota tekstejä.
Toivomme, että tekstit ovat järjestön
tavoitteiden ja hengen mukaisia sekä
välittävät hyvää sanomaa Raamatussa
ilmoitetun Jumalan Sanan pohjalta.
Israel, Jumalan valittu kansa, kiinnostaa meitä kaikkia. Raamatun historian Israel kiinnostaa, mutta yhtä hyvin
myös tämän päivän Israel. Vainot Israelia kohtaan eivät ole lakanneet,
paremminkin vain lisääntyneet. Siitä
seuraavassa.
Ajankohtaista Israelista: Viimeisin
juutalaisvaino, joka yhä jatkuu, tunnetaan nimellä Kolmas intifada – palestiinalainen kansannousu. Viime lokakuussa alkanutta palestiinalaisten terroriaaltoa kutsutaan myös ”puukkointifadaksi”. Puukkoiskut, ampumiset,
polttopullojen heittelyt ja autolla päälle
2

ajamiset ovat yksittäisten palestiinalaisten
tekoja. Uhrit ovat tyypillisesti olleet
sattumanvaraisesti kadulla vastaan tulleita
juutalaisia. Tilastollisesti palestiinalaisiskuja on ollut noin 200, joissa 30 juutalaista on kuollut ja yli 400 haavoittunut.
Israelin viranomaisten vastatoimissa
palestiinalaisia on menehtynyt yli 200
henkeä ja loukkaantuneita on yli 15000.
Palestiinalaisten toimet aiheuttavat tavallisissa juutalaisperheissä pelkoa ja kauhua. Yhtä hyvin niin lapset, aikuiset kuin
vanhukset voivat olla uhreja, ketään säästämättä.
Israelin pohjoisrajalla, Libanonin
Hezbollah on voimansa tunnossa ja kaivaa
kiihtyvällä vauhdilla tunneleita kohti Israelin rajaa. Tunneleita myöten Hezbollah
valmistelee terrorihyökkäyksiä Israelin
puolelle. Samaa taktiikkaa Hamas käytti
Gazan alueelta Israeliin, mutta se paljastui
viime hetkillä. Hezbollahilla on valmius
aloittaa massiivinen ohjus- ja rakettitulitus
yli rajan Israeliin. He ylpeilevät ohjustensa ja aseidensa suurella määrällä ja
tarkkuudella. Kehittyneimmät ohjukset
kantavat jokaiseen Israelin kolkkaan ja
niiden osumatarkkuus on metrien luokkaa.
Israelin viranomaiset ovat aidosti huolissaan ja evakuoimassa pohjoisen rajan
läheisyydessä olevaa asutusta mahdollisen
sodan jaloista.

Israelin yksi merkittävimmistä ja patologisimmista vainolaisista on Iran.
Iranin sotilasjohto uhkasi, viimeisten
ballististen ohjuskokeiden onnistuttua,
kykenevänsä
tuhoamaan
Israelin
minuuteissa, jos heidän maansa johto
niin päättäisi. Lausunto viittaa ydinaseen käyttöön. USA:n johdolla länsi
teki keväällä sopimuksen Iranin kanssa
ja vapautti maan kauppasaarrosta. Nyt
presidentti Obaman neuvonantaja
myöntää, että USA oli valehdellut Iranin
sopimuksesta Israelille. Israel vastusti
voimakkaasti sopimista epäluotettavan
Iranin kanssa.
Myönteisiä ja erittäin harvinaisia
uutisia tulee YK:n päämajasta. Yleisistuntosaliin oli kesäkuun vaihteessa
ahtautunut yli 2000 edustajaa osoittamaan tukeaan Israelille ja vastustamaan Israelin tuotteiden boikotointia.
Edustajat vaativat modernin antisemitismin, Israel-vihan ja demonisoinnin lopettamista. Israelin YKsuurlähettilään mukaan ei koskaan näin
suuri joukko edustajia ole kokoontunut
yleisistuntosaliin osoittamaan yksimielisesti tukeaan Israelille.

Lähi-Idän rauhanneuvottelut ovat
pitkään olleet poikki. Parhaillaan Ranska on tekemässä esitystä rauhanneuvottelujen käynnistämiseksi. Historia tullee toistumaan; kestävää rauhaa ei
taaskaan saada aikaan. Rauha Israelin
kanssa on vastoin PLO:n peruskirjaa ja
siksi mahdoton. Mitä ikinä sovitaankaan, PLO haluaa ajaa Israelin mereen ja tuhota juutalaiset. Mikään ei ole
muuttunut sen osalta.
Muistakaamme Israelia esirukouksin,
rauhaa sen rajoille ja Jerusalemiin.
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evään matkamme Israeliin on
taas takanapäin. Tilanne jatkuu
siellä ennallaan. Syyriassa soditaan runsaan 40 kilometrin etäisyydellä
Tiberiaasta. Libanon ilmoittaa varustautuvansa uuteen sotaan Israelia vastaan.
Gaza valittaa Israelin saartoa heitä
kohtaan. Saarto tosin vuotaa aika pahasti.
Päivittäin Israelista Gazaan kuljetetaan
noin 800 rekkakuormallista tavaraa.

univaikeuksia, kertovat nukkuvansa siellä
todella levollisesti.
Mielestäni olen nähnyt, kuinka Raamatussa kirjoitetut profetiat täyttyvät
nykyisin ensimmäisen kerran niiden kirjoittamisen jälkeen.Yli kymmenen profetiaa
on täyttynyt tai täyttymässä. Esimerkkinä
voin mainita profetian
,
joissa Jeremia sai kutsun profeetaksi n. 627
eKr. Sitä ennen oli pohjoiset heimot pakolla
viety nykyisen Syyrian ja Turkin alueille.
Jeremia eli ja näki Jerusalemin hävityksen
vuonna 586 eKr. Siitä lähtien Israel ja
Jerusalem on ollut miehitettynä.

Israel myy Gazaan lähes kaiken siellä
käytettävän sähkön. Tosin maksuliikenteessä on ilmennyt pieniä vaikeuksia.
Sähkölaskusta Israelille on näet jäänyt
maksamatta yli $400 miljoonaa. Kaikki
Vasta vuonna 1948 Israel julistautui
Gazassa käytettävä polttoaine myydään itsenäiseksi valtioksi. Silloin alkoi aika,
Israelista. Turkki vaatii, että Israelin ja jolloin
hallitsijat
nousevat
heidän
Gazan välinen raja aukaistaan. He eivät keskeltään.
ole ollenkaan huolestuneet Egyptin ja
Risto Takkinen
Gazan välisestä suljetusta rajasta. Egypti
näet sulki rajansa sen jälkeen, kun ilmeni,
että Siinailla taistelevat terroristit saivat
aseita Gazasta. Tosin he aukaisivat rajan
48 tunniksi muutamia päiviä sitten.
Voisi kuvitella, että tilanne näkyy
ihmisten arjessa. Liikenteessä kärsimättömyys on yleisempää kuin meillä
täällä Suomessa. Toisaalta useat meidän
suomalaisista ystävistämme tuntevat
Israelissa ollessaan ihmeellistä rauhaa.
Esimerkiksi monet, joilla on ollut

Turun paikallisosaston yleisötilaisuuksia 2016.
Su 28.08. klo 17.00 Pallivahan kirkossa Johannes-messussa pastori Michael
Yaron Israelista, Katulähetyksen lauluryhmä, pastori Mikko Lauren, Hannu
Elo. Michael Yaronin osallistuminen on vielä varmistettava. Tervetuloa!
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uutalaiset elävät hyvin tiiviissä
yhteisöissä. Miehet kokoontuvat yhteen
kolmesti päivässä, ja lisäksi on rabbin
opetushetki joka päivä. Sen lisäksi kohtaamme kaduilla ja kaupoissa, usein myös
syödään yhdessä. Alkuseurakuntakin noudatti
tätä mallia - eivät he kokoontuneet kerran
viikossa, vaan joka päivä. Yhteisön ulkopuolelle voi jäädä omasta tahdostaan, tai
rikkomalla shabatin.
Olemme eläneet Israelin ortodoksijuutalaisten kanssa täällä, ja he tietävät, että
olemme suomalaisia Jeshuaan uskovia, ja se
on saanut sadat juutalaiset ajattelemaan
Uuden Testamentin asioita uudella tavalla.
Uudessa Testamentissa Jeshua ja apostoli
Shaul, eli Paavali, hakeutuivat koko ajan
synagogiin juuri näihin samoihin rukoushetkiin mukaan. Olemme lähellä aikaa, kun
juutalainen kansa tunnustaa Jeshuan Messiaakseen. Saamme läheltä seurata monien
profetioiden toteutumista. Profeetta Amoz
kirjoittaa,
(Aamos 1:5), ja
Talmudin ja midrash rabban mukaan Kiir on
Kreikan saaristoa. Juuri sitä kautta arameaa
käyttävät syyrialaiset ja irakilaiset ovat tulleet
Eurooppaan viimeisen vuoden sisällä!
Seuraava jae puhuu Gazan palatsien
tuhosta. Googlen kuvahaulla voitte katsella
Gazan loistohotelleja ja palatseja, joita ei
uutisissa näytetä. Hakusanoiksi vaikka
. Israelin hallitus on uhannut niiden
tuhoamisella, jos siviilien puukottaminen ja
muu terrorismi ei lopu. Voi olla, että saamme
pian nähdä tämänkin profetian toteutumisen.
Ensimmäistä kertaa historiassa Gaza on
täynnä rakennuksia, jotka voidaan luokitella

palatseiksi. Meidän aikanamme!
Minut pysäytti eräänä päivänä kadulla
mies, joka esitteli itsensä paikallisen
jeshivalaitoksen opettajaksi. Hän sanoi,
että Jumala käski tulla kysymään minulta
Jeshuasta. Keskustelimme aika kauan,
mutta jos ajatellaan historiaa, kymmenen
vuotta sitten kristitty olisi ajettu pois
ääriortodoksien alueelta. Jotain on muuttunut, ja koko ajan muuttumassa. Teemme
työtä täällä esirukousten ja ihmeiden
varassa, jaamme juutalaisille Uusia Testamentteja ja muuta materiaalia, ja
elämme ja rukoilemme heidän kanssaan,
ja keskustelemme heidän omista kirjoistaan. Juutalaiselle ei voi näyttää Uudesta
Testamentista, että Jeshua on Messias,
mutta sen voi näyttää vaikka arameankielisestä psalmien midrashista. Midrashkirjat ovat raamatun selitysteoksia, niistä
puhutaan Aikakirjoissakin.

(Jes.29:17-20).
Israelista siunaten,
Tuomas, Suvi, Maria & Martta Levänen
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”Enkeli”, joka pelasti Golanin.
Osa II/II

Mikko Luokkakallio

käyksen alkua Israelin hallitus peruu
käskyn, jonka takana on USA:n diplomaattinen painostus. Seuraukset ovat
vakavat. Peled antaa nyt käskyn muuttaa
koneiden maataisteluaseistuksen ilmasodan tarpeiden mukaiseksi.
Sodan alussa Egyptin Tu-16
pommittajat laukaisevat 25 kpl 1000 kg
AS-5 Kelt ohjusta kohti Israelia. Näistä 20
pudotetaan Mirage, Nesher ja PhantomOperaatio Badr (täysikuu).
koneilla, 3 ei osu maaleihinsa; vain kaksi
Syyrialaiset hyökkäävät Golanilla aiheuttaa tuhoa tutka-asemille.
viiden divisioonan, 188 tykistöpatterin
ja 1400 panssarivaunun voimalla. Golanilla osataan hieman ennakoida.
Pohjoisen maanpuolustusalueen koIsraelilla on toiminnassa vain 188
mentaja,
kenraalimajuri Jizhak Hoffi
panssarivaunua ja 11 tykistöpatteria
haistaa
tilanteen
vakavuuden Nazaretin
sodan alkaessa.
Siinailla Bar-Levin linjaan oli jätetty esikunnassaan yhdessä armeijan komenvain 500 miestä päivystykseen. Egypti tajan ja alaistensa kanssa. Hoffi mobilisoi
aloittaa massiivisen kahden tunnin 13.30 kahden panssaridivisioonansa
tulivalmistelun 4000 tykillä ja ylittää rungot äärimmäisen kriittisessä vaikanavan savuverhon suojassa 11 heessa kohti lähtöasemia: pohjoisessa
kohtaa neuvostovalmisteisia pont- prikaatikenraali Rafael Eytanin 36.PsD,
toonisiltoja pitkin. Hiekkavallit puh- kenraalimajuri Dan Lanerin viiden panssarprikaatin vahvuinen 240. PsD
kotaan jättimäisillä vesitykeillä.
Kapernaumin tasalla, josta eversti Jossi
Hyökkäyksen merkkejä ilmassa.
Peledin johtama 20. Panssariprikaati
Vastoin monia käsityksiä, merk- hyökkää divisioonan kärkenä Genekejä tulevasta suurhyökkäyksestä oli saretin eteläpuolelta kohti Kuneitraa.
nähtävissä ja niitä varten oli olemassa
Golanin tilanne vakautetaan suurista
suunnitelmat valmiina. Ilmavoimien tappioista huolimatta nopeasti reservien
komentaja, kenraalimajuri Benny ja ilmavoimien tuella vaikka lokakuun
Peled esittää puolilta päivin alkavaa pilvet roikkuvat usein alhaalla Golanin ja
ehkäisevää iskusarjaa, joka kohdis- Hermonin päällä ilmatukea vaikeuttaen.
tuisi Syyrian ilmavoimia, Syyrian ja Kuitenkin jo ma 08.10. ollaan saavutEgyptin ilmapuolustusta, lentokenttiä tamassa 1967 linjoja painopisteenä
ja Egyptin siltalaitteistoja vastaan. Kuneitran alue.
Armeijan komentaja, kenraali David
Kun ti 09.10. klo 03.35 osuu Syyrian
Elazar
hyväksyy
suunnitelmat. 550-kiloinen Frog-7 ohjus lähelle Ramat
Viimeisillä minuuteilla ennen hyök-
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om Kippurin, suuren sovituspäivän sota alkaa sapattina
06.10.1973 klo 14.00. Myöhemmin selviää, että presidentit
Sadat ja al-Assad olivat aikaistaneet H-hetkeä neljä tuntia, sillä
aikaa kun ”Enkeli” lentää Roomaan
ja edelleen Lontooseen.
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Davidin tukikohtaa Nasaretin länsipuolella, saa tämä aikaan uuden vaiheen
Golanin taistelussa. Vaikeasta lentosäästä huolimatta Israelin Phantomlentue käy pommittamassa Damaskoksen keskustassa pääesikuntaa ja
ilmavoimien esikuntaa. Silminnäkijänä
lähellä oli työtoverini Dragsvikista, YKtarkkailija kapteeni Risto Lindgren
perheineen. Heittäytymällä lattialle he
säilyvät
lentävistä
ikkunalasien
sirpaleista huolimatta ilman pahempia
naarmuja. Israelin panssarit etenevät
tykistön ja ilmavoimien tukemana kohti
Damaskosta saavuttaen Hermonilta
tulevan vuolaan ja kirkasvetisen Sasan
puron runsaan 30 km päässä Syyrian
pääkaupungista. Ollaan siis raskaan
tykistön kantaman päässä Damaskosta.
Suuria ratkaisuja tehdään.
Israel valmistelee jo 08.10. kahden
20 kt taktisen ydinaseen (Hiroshima 13
kt) käyttöä tappioiden noustua hälyttävän
suuriksi. Samoin tiedetään Neuvostoliiton
tuoneen Alexandriaan ydinkärjin varustettuja Scud-ohjuksia kun kenraalien Ariel
Sharonin ja Avraham Adanin reserviläispanssaridivisioonat ylittävät kanavan ja
saartavat 17.10. Egyptin 3. Armeijan
Suezin kaupungin alueella. Israelin ydinsodan uhka laukaisee USA:n valtavan
materiaaliavun aloituksen.
Massiiviset
materiaalikuljetukset
Neuvostoliitosta Egyptiin ja Syyriaan
sekä USA:sta Israeliin käynnistyvät.
Yhteensä 250 lennolla tuodaan Israeliin
27.000 tonnia tarvikkeita ja reserviläisiä.
Aluksi käytetään ElAlin ja muita
israelilaisia koneita. Operaatio ”Nickel
Grassissa” tuodaan 15.11. mennessä
ilmateitse 22.342 tonnia tarvikkeita.
Lockheed C-5 Galaxy tuo jokaisella 147
lennollaan 81 tonnia ja C-141 koneen 421

lennolla kullakin 27 tonnia. Lisäksi
lennetään 56 Phantomia ja Hercules
C-130 kuljetuskoneita ja meritse
tuodaan 80 Skyhawkia sekä 10 CH-53
helikopteria Israeliin.
Sodan päätös ja seurauksia.
Sota päättyy 25.10. aamulla. Siinailla UNEF II toimii 1973-1979
Egyptin ja Israelin väliseen rauhantekoon saakka. Golanilla UNDOF
aloittaa 31.05.1973 ja jatkuu edelleen.
Israelin tappiot kaatuneina ovat 2656
sotilasta; haavoittuneita 7250. Vastapuolen henkilöstötappiot ovat vähintään kolminkertaiset. Materiaalitappiot molemilla osapuolilla ovat
tähtitieteelliset.
Israelin ensimmäisen sotaviikon
aikana saamaa aloitetta kuvaa se, että
Egypti pudottaa venänäläisohjuksillaan enemmän omia koneitaan kuin
Israelin koneita. Israelilainen lentäjäässä, eversti Giora Aven (s. Epstein)
pudottaa 17 egyptiläiskonetta, joista
12 Jom Kippurissa. Pääosin hän pudottaa vastustajansa Miragen ja
Nesherin tykeillä; vain neljä ohjuksilla.
Muita yli 10 pudotuksen pilottia 1982
mennessä on 13. Ässä-statuksen
omaavia (5 pudotusta) on 52 pilottia.
Vuoden 1973 öljykriisi vaikuttaa
ihmisten elämään ympäri maailman.
Muistamme kuinka esim joka toinen
katulyhty Suomessa sammutetaan
energian säästämiseksi.
Jälkipyykki alkaa sodan jälkeen.
Virheelliset poliittiset ja sotilaalliset
ratkaisut johtavat korkeimman oikeuden päällikön, Shimon Agranatin johtaman komission raportin johdosta
IDF:n komentajan David Elazarin ja
sotilastiedustelu Amanin johtajan Eli
Zeiran sekä kolmen muun johtajan
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eroon. Myös Golda Meir sekä Moshe Nyt agentti on vailla luvattua suojaa.
Dyan ja heidän hallituksensa joutuvat Enkelin nimi on Ashraf Marwan,
eroamaan.
edesmenneen presidentti Nasserin vävy.
Mutta kuka oli ”Enkeli?”
Israelilainen historioitsija, tri Uri
Bar-Yossef on vahvasti sitä mieltä,
että Enkelin varoitus pelasti Golanin
ylängön, koska heti 06.10. aamulla oli
kiireessä mobilisoitu panssareita sen
verran, että iltapäivällä saadaan Syyrian joukot-vaikkakin vaivoin - pysäytettyä Nafahin alueella. Nafahin risteys
on jo puolivälissä alamäkeä kohti
Genesaretin järveä.
Enkelin henkilöllisyydestä on
vuosien kuluessa julkaistu lukuisia
raportteja, tarinoita ja kirjoja, joista
yksikään ei pidä paikkaansa. Hänen
arveltiin olevan, aivan oikein, hyvin
lähellä Egyptin korkeinta johtoa.
Erottamisestaan turhautunut sotilastiedustelun johtaja kenraali Eli Zeira
kirjoittaa kirjassaan 2004 Enkelin
olleen egyptiläinen kaksoisagentti,
joka tilaisuuden tullen syöttäisi
israelilaisille karmean valheen. Tarina
on erinomainen mutta ei pidä
paikkaansa. Zeira ei luovuta. Kirjansa
uudessa laitoksessa ja myös
televisiossa hän kertoo kaikkien
järkytykseksi Enkelin nimen. Tämä on
ennen kuulumatonta ja anteeksiantamatonta tiedustelumaailmassa.

8

Marwanin loistava jatkoura.
Ashraf Marwan ehtii Jom Kippurin
sodasta aina tuohon 2004 paljastumiseensa saakka luoda merkittävän
uran liikemiehenä ja miljardöörinä. Hän
jättää salaiset puuhansa ja alkaa sijoittaa
rahojaan tuottavasti. Loistelias asunto
Lontoossa osoitteessa 24 Carlton House
Terracessa on yksi asuinpaikoista.
Arabien teollisuusliiton puheenjohtajuus
tuottaa kosolti yhteyksiä liikemaailmaan.
Hän ostaa osan lontoolaisesta Chelsean
jalkapallojoukkueesta ja kilpailee maanmiehensä Mohamed al-Fayedin kanssa
Harrodsin kauppakeskuksesta.
Rauhantyötä Sadatin edustajana?
Nasserin kuoltua 28.09.1970 Marwan
edustaa presidentti Sadatia monissa
arabimaiden pääkaupungeissa. Ei voi
välttyä ajatukselta, etteikö Israelin hyvin
tunteva Marwan olisi ollut vaikuttamassa
Sadatin mielipiteisiin vuonna 1978 Camp
Davidissa solmitussa rauhassa. Kolmen
hävityn sodan ja valtavien aineellisten ja
inhimillisten tappioiden kypsyttäminä
molemmat osapuolet ovat valmiina sovintoon.
Silmukka alkaa kiristyä.
1980-luvulla
Marwanin
nimi
yhdistetään asekauppoihin, jotka liittyvät
Libanonin terroristeihin ja Gaddafin
hallintoon Libyassa. Tarina on täysin
epäuskottava. Ilman Mossadin myötävaikutusta Marwan ei riskeeraisi tällaista.
Se olisi nopeasti ollut hänen loppunsa.
Ehti kulua parikymmentä rauhallista
vuotta kunnes vuonna 2002 Lontoossa
ilmestyy kirja nimeltä A History of Israel.
Siinä israelillainen tutkija Ahron Bregman

mainitsee kaksoisagentin, joka toimittaa
Israelille väärää tietoa. Bregman ei
mainitse nimeä mutta kutsuu vakoojaa
”vävypojaksi”. Tämä suututtaa Marwania,
joka Al-Ahram-lehden haastattelussa
ivaa kirjaa typeräksi etsivätarinaksi. Nyt
puolestaan Bregman ottaa nokkiinsa ja
paljastaa ”vävypojan” olleen Ashraf
Marwan. Pian tulee ulos myös Eli Zeira
julistaen, että Israelia ”huijannut” kaksoisagentti on tosiaankin Marwan.
Zwi Zamir palaa töihin oltuaan jo 30
vuotta eläkkeellä Mossadin postilta.
Hänen suojattinsa Marwan ei suostu
enää keskustelemaan hänen kanssaan,
koska kokee, että Zamir ei kyennyt
suojelemaan häntä. Zamir syyttää
ankarasti Zeiraa valtiosalaisuuksien
paljastamisesta. Perustetaan kaksi tutkijalautakuntaa, jotka molemmat päätyvät
samaan tulokseen: Marwan ei ollut
kaksoisagentti eikä ollut aiheuttanut
Israelille minkäänlaista vahinkoa.
Surullinen loppunäytös.
Egyptin johtajat eivät tietysti halua
myöntää, että yksi heidän johtajistaan on
petturi
ja
sionistivakooja.
Sen
myöntäminen olisi järkyttänyt Egyptin
kansaa ja nakertanut heidän uskoaan
johtajiinsa. Niinpä he valitsevat toisen
lähestymistavan: he kehuvat ja ylistävät
Ashraf Marwania julkisesti mutta samalla
sinetöivät hänen kohtalonsa. Suorassa
lähetyksessä nädään miten Hosni
Mubarak yhdessä Marwanin kanssa
laskee
virallisessa
seremoniassa
seppelettä appensa Nasserin haudalle.
Tällä teollaan ja myöhemmillä sanoillaan
Mubarak koettaa ankarasti kiistää
Marwanin olleen vakooja.
Israelilainen oikeusistuin vahvistaa
Zeiran ja Zamirin nokittelun oikeudessa
12.06.2007 Zamirin hyväksi. Kaksi

viikkoa myöhemmin, 27.06.2007 Marwanin ruumis löydetään jalkakäytävältä hänen parvekkeensa alta
Lontoossa. Israelilaiset tarkkailijat
syyttävät Egyptin Mukhabaratia hänen
murhastaan. Murhatun leski Mona
Marwan os. Nasser syyttää, tuskin
ketään yllättäneessä lausunnossaan,
lontoolaisessa The Guardian-lehdessä 11.07.2010 antamassaan haastattelussa Mossadia miehensä murhasta. Edellä kerrottuun viitaten hän
onkin välillisesti oikeassa. Lähinnä Eli
Zeiran holtiton käytös ja lausunnot
johtivat murhaan.
Silminnäkijät kertovat arabin
näköisten miesten seisseen 7.
kerroksen terassilla Lontoossa minuutteja ennen hänen kuolemaansa.
Scotland Yard ei löydä syyllisiä.

Nasserin nuorempi tytär Mona Marwan
Kairossa The Guardianin haastattelussa kolme vuotta miehensä kuoleman
jälkeen.

Artikkelin I osa on luettavissa
tämän nettilehden loppuosasta
osoitteesta:
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usa ei tarvitsekaan applen apua.
Tämä on luettava, että lukitus oli
käytännössä avattu. Samalla jpostilla oli ”varma tieto”, että
avaaja olisi cellebrite-niminen
start-up firma petah tikvassa telavivin kupeessa. Varmistus tulikin
viikon sisällä. Ti 29.03. Levisi
maailmalle tieto, että pin-koodi
oli murrettu. Tekijästä, tekotavasta
ja
hinnasta
liikkui
uonna 2015, 2. Joulukuuta arvailuja.
28-vuotias
pakistanilaissyntyinen syed faCellebrite on kansainvälinen
rook
ja
hänen
vaimonsa
vuonna 1999 perustettu yhtiö,
Tashfeen maliik ampuivat 14 ja
jonka pääjohtaja on yossi carmil
haavoittivat 21 ihmistä. Teko
tapahtui
san
bernandinossa
kaliforniassa.
Kohteena
oli
inlandin
kehitysvammaisten palvelu- ja
kuntoutuskeskuskeskus.
Farook ja malik tapasivat
pyhiinvaellusmat-kalla
mekassa 2013 ja muuttivat 2014
usa:han. Pariskunta sai surmansa poliisien takaa-ajossa.

Cellebrite avasi
applen pin-koodin

V

Liittovaltion poliisi fbi
vaati
applea
murtamaan
farookin iphone 5 puhelimen
saadakseen siinä mahdollisesti
olevaa aineistoa. Apple kieltäytyi. Fbi pyysi apua ulko(kuvassa). työntekijöitä on n 200,
puolisilta toimijoilta.
sijoitu-spaikat usa, munchen, singaMaaliskuun 22. Päivänä
pore, peking, intia, sa0 paulo ja
the jerusalem post kijoitti, että
lontoo.
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I

sraelin Ystävät ry:n XXXI liittokokous
pidettiin la 28.05.2016 Tampereella Kalevan kirkon seurakuntasalissa. Kokoukseen osallistui 41 edustajaa 15 piirijärjestöstä
eteläisimmästä Suomesta Lappiin asti.
Kokous aloitettiin tuttuun tapaan laulamalla
yhdessä suvivirsi. Kokousta johti liiton
puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti (kuvassa),
esittelijänä ja sihteerinä oli toiminnanjohtaja
Ilkka Vakkuri ja teknisenä sihteerinä Ritva
Räty. Varsinais-Suomesta kokoukseen osallistuivat piirihallituksen jäsenet Samuel
Mäkinen ja Hannu Elo.

Vuoden 2015 toimintakertomuksen mukaan yhdistyksemme toimintaa on harjoitettu
jokseenkin
viime
vuosien
tapaan.
Messiaanisten juutalaisten yhteisöjä lähinnä
Israelissa on edelleen tuettu aktiivisesti ja
niiden edustajille on järjestetty Suomen
kiertueita ympäri vuoden. Messiaanisten
juutalaisten tuen osuus avustusten kokonaismäärästä vuonna 2015 oli yli 60%.
Muista Israelin Ystävien tärkeimmistä
toimintamuodoista mainittakoon Syvännön
raamattutyö, exodustyö, leiritoiminta, vapaaehtoistyö Israelissa sekä monet sosiaali- ja

terveyspalvelujen
avustuskohteet
Israelissa sekä arabikristittyjen tukeminen.
Yhdistyksen maksaneiden henkilöjäsenten määrä nousi vuoden 2015 aikana
yli sadalla hengellä ja oli vuoden 2015
päättyessä 5284 henkeä. Jaettujen
avustusten määrä kasvoi edelliseen
vuoteen verrattuna hieman ollen yhteensä
€200.000. Liittohallituksen sisäinen
yhteistyö oli myönteistä ja rakentavaa.
Vuoden
2015
toimintakertomus
hyväksyttiin.
Vuoden 2015 tilinpäätös todettiin
edellisen tilivuoden kaltaiseksi ja
tilikauden tulos €78.000 tappiolliseksi.
Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin
liittohallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus.
Liiton toimintasuunnitelmassa vuodelle 2017 asetettiin tavoitteeksi harjoitetun monipuolisen toiminnan jatkaminen, jossa painopisteinä ovat messiaanisten juutalaisten tukeminen ja
evankeliumin linja. Liiton tulo- ja menoarvio vuodelle 2017 hyväksyttiin kiinnittäen huomiota siihen, että talouden
tasapainottaminen edellyttää tulojen lisäämistä ja menojen pienentämistä.
Vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti liiton puheenjohtajaksi seuraavaksi
kolmivuotiskaudeksi valittiin yksimielisesti eduskunnan entinen varapuhemies
Anssi Joutsenlahti ja myös vaalivaliokunnan ehdottamat neljä muuta
jäsentä samoin yksimielisesti. Vaalivaliokuntaan vuodelle 2017 valittiin VarsinaisSuomesta Hannu Elo ja varalle Timo
Joutsen.
Asiallinen, sopuisa ja rakentava liittokokous päätettiin yhteiseen virteen ja
Israelin siunaukseen.
Hannu Elo
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”Enkeli”, joka pelasti Golanin.
Osa I/II

Mikko Luokkakallio

H

än oli enkelikasvoinen, ujo
egyptiläistyttö, joka tapasi
1965 Heliopolisin tenniskentällä komean nuoren miehen. Molemmat tulivat arvostetusta, menestyneestä perheestä. Nainen rakastui
oitis tähän juuri valmistuneeseen
luonnontieteiden
kandidaattiin.
Parin isät sopivat häistä heinäkuussa 1966. Nuori mies pääsi
suhteillaan tasavaltalaiskaartin kemian osastolle ja kohta ylemmäs
tiedeosastolle. Tästä sai alkunsa
yksi hämmästyttävimmistä agenttitarinoista.

Hääkuva Kairossa 1966.
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Nuori tiedemiehen alku ei ollut
tyytyväinen
uuteen
työhönsä
ja
asemaansa. Hän halusi jatkaa opintojaan Lontoossa ja saikin siihen luvan.
Lontoon houkutukset veivät yksinäisen
opiskelijan mennessään. Railakas elämä
1960-luvun lopun Lontoossa kulutti
nopeasti hänen varansa. Hän löysikin
helposti rahoittajan kuwaitilaisheikki
Abdullah Mubarak al-Sabahin Suad
vaimosta.
Mutta
juttu
paljastui.
Kiukkuinen appiukko kutsui vävynsä
häväistynä Kairoon ja vaati tytärtään
Moonaa ottamaan eron. Tämä kieltäytyi
ehdottomasti.
Vävypoika vaihtaa puolta.
Nöyryytetty vävypoika sai palata 1969
Lontooseen jättämään kotitehtäviänsä
yliopistolle. Katkerana ja turhautuneena
hän soitti Israelin suurlähetystöön
Lontoossa esitellen itsensä. Puhelun
vastaanottanut virkamies ei ottanut asiaa
tosissaan eikä ilmoittanut siitä eteenpäin.
Toinenkin soitto jäi vaille vastausta. Vasta
kun Mossadin Euroopan jaoston päällikkö
Shmuel Goren sai loikkaajalta puhelun,
alkoi tapahtua. Goren tiesi, kuka soittaja
oli. Hän ei saanut soittaa enää
lähetystöön, vaan hänelle annettiin
salainen numero yhteyden pitoa varten.
Huippusalainen raportti toimitettiin
ramsadina (Mossadin päällikkö) toimineelle Zvi Zamirille ja Rehavia Vardille.
Vardi oli kolme vuotta aiemmin junaillut
irakilaislentäjän loikkauksen suoraan
Bagdadista Israeliin, jolloin kohteluunsa
erittäin turhautunut maroniittikristitty
Munir Redfa lensi länsimaiden suuresti

himoitseman Mig-21 hävittäjän 16. elokuuta1966 klo 08.00 Hazorin lentotukikohtaan. Israelilaiset pääsivät näin 10
kuukautta ennen kuuden päivän sotaa
tutustumaan vihollistensa hävittäjäkalustoon.
Agenttiehdokas oli myöskin pettynyt
1967 sodan tulokseen, jossa Israel oli
nöyryyttänyt Egyptiä, Syyriaaa ja Jordaniaa yhden aamupäivän aikana
tuhoten kentilleen niiden ilmavoimat ja
saavuttaen näin täydellisen ilmaherruuden.
Tarjokasta testataan.
Agentin tarjouksessa oli kaikki
klassisen huijausoperaation tunnusmerit: korkea-arvoinen vihollisen edustaja
ilmoittautuu vapaaehtoisesti agentiksi,
jonka värväämiseksi ei tarvitse nähdä
vaivaa. Onko hän Egyptin Mughabaratin
kaksoisagentti? Tosaalta asia voidaan
nähdä päinvastoinkin: hän on ihanneagentti, jolla on pääsy huippusalaiseen
materiaaliin. Tiedettiin, kuka mies on: hän
on myös hedonisti, joka rakasti rahaa.
Ennen päätöksen tekoa järjestettiin
”työhaastattelu”. Miehemme saapui
haastatteluun komeasti pukeutuneena.
Hän ilmaisi halunsa siirtyä voittajan
puolelle. Ideologisen motiivin lisäksi hän
halusi
jokaisesta
toimittamastaan
raportista 100.000$ rahaa. Tällaisia
summia ei koskaan oltu maksettu
Mossadin agentille.
Vakuuttavia raportteja.
Ensimmäinen ”koeraportti” tuli nopeasti. Se koski Moskovassa 22.01.70
pidettyä kokousta, jossa Nasser vaati
nykyaikaisia pitkän kantaman hävittäjäpommittajia. Asiakirja todettiin aidoksi ja
se hämmästytti sen nähneitä. Lontoosta
vuokrattiin asunto jatkotapaamisia varten, tehtiin turvallisuusjärjestelyt ja

perustettiin erityisrahasto agenttia
varten. Palvelusaikanaan tähtiagentti
velotti yhteistyöstä arviolta 3 milj.
dollaria .
Järkyttävä puhelinsoitto.
Yhdeltä yöllä 5. lokakuuta 1973
tuli Lontoon turvapaikkaan puhelu
Kairosta. Linjalla Mossadin tärkein
agentti lausui vain muutaman sanan,
joista yksi oli ”kemikaalit”. Israelilaisagentti soitti heti Tel Aviviin Zvi
Zamirille, joka kertoi asian esikuntapäällikkö Freddie Einille ja samaan
hengenvetoon ilmoitti lähtevänsä Lontooseen. Viestin sisältö tarkoitti: ”Israeliin ollaan hyökkäämässä hetkenä
minä hyvänsä!”
Zvi Zamir otti ennalta sovitun koodisanan erittäin vakavasti. Zamir odotti
koko perjantaipäivän viestin tuojaa
Kairosta, joka nähtävästi oli poikennut
Roomassa. Tärkeä tapaaminen oli
vasta illalla kello 23. Jom Kippurin
juhla oli alkanut Israelissa ja pysäyttänyt koko valtakunnan. Tapaaminen
kesti kaksi tuntia ja egyptiläinen sai
100.000$ palkkionsa. Zamir koetti
epätoivoisesti saada yhteyttä Israelin
johtajiin. ”Hyvä herra, Israelissa on
tärkeä juhlapäivä,” vastasivat puhelinkeskukset. ”Juhlat” alkoivat iltapäivällä.
Jatkuu seuraavassa numerossa …

Kenraalimajuri
Zvi Zamir. Mossadin päällikkö
1968-1974.
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