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Evankeliumin sanomaa
levitetään Israelissa

iskut ohjusten torjuntajärjestelmällään.
Lännessä Hamas rakentaa maanalaisia tunneleita Gazasta Israelin
puolelle ja varustautuu ilmeisesti
seuraavaan sotaan.
Presidentti Obaman virkakauden
viimeisinä viikkoina
Yhdysvallat
kieltäytymällä veto-oikeutensa käytöstä salli YK:n turvallisuusneuvoston
hyväksyä joulukuun 23. päivänä 2016
päätöslauselman 2334, jonka tarkoituksena on estää israelilaisten siirtokuntien rakentaminen ns. Länsirannalla eli Juudeassa ja Samariassa
sekä Itä-Jerusalemissa.
Viisi päivää ennen presidentti
Obaman virkakauden päättymistä eli
15. tammikuuta Yhdysvallat, YK:n
turvallisuusneuvoston puheenjohtajamaa Ruotsi sekä Ranska, järjestivät
Pariisissa rauhankonferenssin, jonka
päämääränä oli yksipuolisella päätöksellä Israelin tahtoa huomioonottamatta jakaa Israelin maa ja luoda
edellytykset perustaa Palestiinan
islamilainen arabitasavalta. IsoBritannia ja Australia kieltäytyivät
allekirjoittamasta julkilausumaa ja
kaatoivat
siten
ehdotuksen.
Seuraavana
päivänä
EU:n
ulkoministerit kokoontuivat Brysselissä pyrkien samaan päämäärään,
Palestiinan valtion perusteiden hyväksymiseen yksipuolisella päätöksellä.
Iso-Britannia
torjui
ehdotuksen
Kaikista sotilaallisista ja poliittisista
uhkista huolimatta Israelin kansa elää
ja puolustaa oikeuksiaan.

Alkuvuoden 2017
tapahtumia ja haasteita

V

arsinais-Suomen Israelin Ystävät ry:n vuosikokous pidettiin
14.02.2017 Agape-sydämen
salissa Turussa. Kokouksessa valittiin
piirijärjestön puheenjohtaja ja muut
piirihallituksen jäsenet, liittokokousedustajat ja vaalivaliokunnan jäsenet.
Valittujen nimet löydät takasivulta.
Päätettiin jatkaa piirin toimintaa
suunnilleen entisillä linjoilla ja Israelaiheisen jäsenkirjeen julkaisemista 2-3
kertaa vuodessa. Piirin taloudenhoito
päätettiin siirtää Israelin Ystävät ry:n
liiton toimistoon Tampereelle.
Kuten niin usein, näinäkin aikoina
Israelin valtioon kohdistuu monia uhkia
ja paineita. Pohjoisella suunnalla
jatkuu Syyrian sota, johon ovat
osallistuneet Syyrian valtio, kapinaan
nousseet Syyrian kansalaiset, kurdit,
ISIS ja alueen ulkopuolelta Venäjä ja
Yhdysvallat. Pitävää tulitaukoa ei ole
saatu aikaan. Libanonissa Iranin
tukema Hizbollah kerää aseita, mm.
ohjuksia ja uhkailee Israelia. Idässä
Iran kehittää ydintekniikkaansa ja
ohjuksiaan uhaten Israelia. Etelässä
tilanne
on
Egyptin
suunnalla
jokseenkin
rauhallinen,
mutta
Hamasin edustajat ovat Ismael
Hanijan johdolla pyrkineet luomaan
suhteita Egyptin johtoon. ISIS:iin
kuuluva ryhmä yritti puolestaan iskeä
ohjuksillaan Eilatiin, mutta Israel torjui
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hepreankielisiä videoita on katsottu yli
9 miljoonaa kertaa. Israelissa on vain
8 miljoonaa asukasta! Olemme innoissamme siitä, että hyvät uutiset todella
peittävät koko Israelin maan.
Kuitenkin vain 0,3 % Israelin
juutalaisista (noin 20 000) uskoo
Jeesukseen tällä hetkellä, ja vaikka
tähän lukuun voidaan lisätä myös
tuhansia arabiuskovia, meillä on vielä
paljon työtä tehtävänä. Seurauksena
siitä, että evankeliumi tavoittaa niin
monia, saamme israelilaisilta päivittäin
sanomia, joissa he kysyvät lisää
Jeesuksesta. Ja me vastaamme.
Joskus puhelimemme soi uudestaan ja uudestaan. Mies, joka soittaa,
uhkaa hyökätä henkilökuntamme
kimppuun ja saada heidät ”katoamaan”. Kaikkialle leviävät videomme,
jotka selittävät totuuden Jeesuksesta,
Messiaasta, eivät saa osakseen

E

rityisen kiinnostavaa meidän
kristittyjen Israelin ystävien näkökulmasta on, saako usko Jeesukseen
enemmän sijaa Israelissa ja miten se
voi tapahtua.
Yksi
Israelin
Ystävät
ry:n
messiaanisista
avustuskohteista
Isrelissa on Israelin Raamattukorkeakoulu, Israel College of the
Bible. Jäsenkirjeissään koulu on viime
viikkoina kertonut mm. Seuraavaa:
Kaikista maailman ihmisistä
meillä on suurin syy toivoon – meillä
on ehdoton varmuus siitä, että on
tulossa hyvää! Jeesus on sinetöinyt
meille sopimuksen ja antanut meille
kaikkein
suurimman
lahjan
–
iankaikkisen elämän hänen kanssaan. ”Se toivo meille on ikään kuin
sielun ankkuri, varma ja luja, joka
ulottuu esiripun sisäpuolelle asti”
(Hepr. 6:19). Luotamme siihen, että
vuonna 2017 yhä useammat löytävät
Jeesuksen, meidän toivomme ihanan
perusteen, kun julistamme häntä
kunnes hän tulee takaisin.

kaikkien arvostusta. Kuitenkaan
Israelin ensimmäisiä opetuslapsiakaan eivät uhkaukset pysäyttäneet,
eivätkä pysäytä meitäkään. Sillä
näemme ne suuret tavat, joilla Jumala
tavoittaa
kansansa
suurella
armollaan. Evankeliumin sanoma
leviää kautta koko Israelin hyvin
nopeasti, eikä kukaan voi sitä
pysäyttää.

Kaiken kaikkiaan meidän englanninkielisiä evankelioivia videoitamme
on katsottu 23 miljoonaa kertaa, ja
totuus, että Messias Jeesus kuuluu
myös
juutalaisille,
tulee
yhä
tunnetummaksi. Meillä on myös
israelilaisten hepreankielisiä todistuksia, kuinka he kohtasivat Jeesuksen,
yhdessä evankeliumin hepreankielisten esitysten kanssa ja vastauksia
tiukkoihin
kysymyksiin.
Näitä

Hannu Elo
Lähteitä:
Palestinian Media Watch,
World Israel News,
One for Israel,
United with Israel
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L

ähi-Idässä jännittynyt poliittinen
ja sotilaallinen tilanne on jatkunut
näkyen monella taholla ja
monella tavalla.
YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi 23.12.2016 päätöslauselman
2334, joka kieltää Israelia rakentamasta siirtokuntia ns. Länsirannan
alueelle eli Juudeaan ja Samariaan
sekä Itä-Jerusalemiin. Yhdysvallat olisi
voinut estää päätöslauselman hyväksymisen käyttämällä veto-oikeuttaan,
mutta presidentti Barack Obama ei
tehnyt sitä, mitä Israel piti selkään
puukottamisena. Jo ennen virkaanastumistaan Donald Trump puolestaan
käynnisti
kovan
diplomaattisen
kampanjan estääkseen päätöslauselman hyväksymisen, mutta ei
onnistunut siinä. Hän vastusti päätöstä
myös julkisesti asettuen siten Israelin
puolelle.

mm. Dimonan ydinreaktoriin ja Haifan
valtavaan ammoniakkivarastoon, mikäli Israel hyökkää Libanoniin. Israelin
tiedusteluministeri Yisrael Katz on
vastannut, että mikäli Hizbollah ampuu
Israeliin ohjuksia, Israel pitää sen
jälkeen maalinaan koko Libanonin
aluetta. Israel on ilmoittanut, että ei
pyri laajentumaan, mutta hyökkää
Libanoniin, jos se on välttämätöntä.
Myös Libanonin presidentti Michel
Aoun
on
esittänyt
Israelille
uhkauksia.
ISIS laukaisi äskettäin Siinailta
neljä rakettia kohti Eilatia. Israelin
ilmatorjuntajärjestelmä Iron Dome
torjui näistä kolme ja yksi raketti lensi
autiomaahan. Mitään vahinkoa ei
aiheutunut.
Palestiinalaiset ajavat kaikin
keinoin oman valtion perustamista
Palestiinalaiset ovat alkaneena
vuonna
2017
kampanjoineet
Palestiinan valtion perustamisen
puolesta. Siihen kuuluvat väitteet,
joiden mukaan Israelilla ei ole mitään
historiaa
Jerusalemissa
ja
Palestiinassa vaan juutalaiset ovat
varastaneet maan palestiinalaisilta,
minkä takia palestiinalaisilla on oikeus
käydä aseellista taistelua miehittäjiä
vastaan. Palestiinalaiset haluavat
pyyhkiä Israelin pois kartalta. Tämä
näkyy
symbolisesti
myös
käytännössä, kun palestiinalaiset
jatkuvasti levittävät karttoja, joissa
Israelin maan sijasta lukee Palestiina.
Joidenkin kilpailujen palkintoina
jaetaan Israelin muotoisia mitaleja,

Iran on Israelin suurin uhka
Israelilaiset ovat jo pitkään
pitäneet Irania nykyajan antisemitismin pahimpana pesäkkeenä. Iranin
eräät johtajat ovat ilmaisseet halunsa
tuhota Israelin valtion. Iranin kanssa
tehty sopimus ydintekniikan kehittämisestä jättää Israelin käsityksen
mukaan oven auki ydinaseen
kehittämiselle ja aiheuttaa kasvavan
uhan Israelille. Kun Iran samalla
kehittää myös Israeliin saakka
kantavia ohjuksia, vaara kasvaa.
Iran tukee ja rahoittaa mm.
Libanonissa toimivaa Hassan Nasrallahin johtamaa Hizbollah-järjestöä,
joka uhkailee Israelia ohjusiskulla
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koulukirjoissa Israelin kartoissa lukee
Palestiina, samoin palkintolautasissa,
Palestiinan hallintovirastoissa ja
veistoksissa julkisilla paikoilla. Lapsille
järjestetyssä tanssikilpailussa lauluilla
on ollut juutalaisvastaisia teemoja.
Palestiinan viranomaisen kansainvälisten suhteiden komissaari Nabil
Shaath sanoi Avdah –television haastattelussa, että palestiinalaisilla on
oikeus käydä aseellista taistelua mikä on palestiinalaisten peitenimi
terrorismille. ”Tämä on palestiinalaisten kiistaton oikeus”, Shaath
jatkaa. Tavoitteena on ”vapauttaa
kotimaamme”, jonka jälkeen on
olemassa ”Palestiinan demokraattinen
arabivaltio”, jossa juutalaiset, muslimit
ja kristityt elävät yhdessä. Tämä on
vastoin Oslon sopimukseen vuonna
1993 kirjattua PLO:n lupausta luopua
terrorismista ja muusta väkivallasta.
Käytännössä PLO palkitsee terroriteoista maksamalla terroristeille
palkkaa ja kunnioittamalla terroristeja
sankareina.
YK:n pääsihteeri puolustaa
Israelin historiallista oikeutta
Jerusalemiin

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres
puolestaan totesi, että on selvää, että
Jerusalemin temppeli, jonka roomalaiset tuhosivat, oli juutalainen temppeli. Haastattelussaan Israelin radiossa Guterres korosti myös, että Jerusalem on tänä päivänä kolmen
uskonnon pyhä kaupunki todeten, että
nämä ovat tosiasioita, joita kukaan ei
voi kieltää. Guterresin lausunnot ovat
aiheuttaneet Palestiinan hallinnossa
terävää arvostelua ja tuomitsemista,
koska ne ovat ristiriidassa Palestiinan
viranomaisten tarinan kanssa, tarinan,
joka kiistää kaikki juutalaisten historian siteet Jerusalemiin ja hylkää
juutalaisten temppelin olemassaolon
viitaten siihen aina termillä ”väitetty
temppeli”. Palestiinalaiset syyttävät,
että YK:n pääsihteeri Guterres on
tehnyt
syntiä
tunnustaessaan
juutalaisten historian Jerusalemissa,
hänen on pyydettävä anteeksi. Palestiinalaiset väittävät, että Jerusalem
kuuluu arabialaiseen Palestiinaan ja
se kuuluu vain islamilaisille ja
kristityille, eikä juutalaisille. Palestiina
hylkää Israelin oikeuden olemassaoloon määritellen, että Jerusalem ja
koko Palestiina Jordanin joelta
Välimereen ovat Palestiinan kansan
maa. Palestiinan uskontoasioiden
ministeriön mukaan Jerusalemin koko
pyhä paikka on puhtaasti islamilainen
paikka, johon kellään muulla ei ole
oikeutta. Palestiinan viranomaisen
mufti sanoo, että Al Aqsan moskeija
on puhtaasti islamilainen moskeija
eikä kellään muilla kuin muslimeilla ole
mitään oikeutta siihen.
Palestiinan hallinnon puheenjohtaja Mahmud Abbas kiistää juutalaisten juuret Jerusalemiin nimittäen
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juutalaisten historiaa harhaanjohtaviksi myyteiksi. Monet palestiinalaisten virkamiehet toistavat näitä
väitteitä, joita esitetään myös
moskeijan saarnoissa.
Kaiken kaikkiaan palestiinalaisten
johtajat kiistävät juutalaisten kaikki
historialliset yhteydet ja omistusoikeuden maahansa vaatien sitä
kokonaan palestiinalaisille
Trump on aloittanut uuden ajan
Yhdysvaltojen ja Israelin suhteissa
Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi on muuttanut
Lähi-idän tilannetta olennaisesti.
Donald Trump on vaalikampanjastaan
lähtien moneen otteeseen julistanut
olevansa Israelin ystävä ja liittolainen.
Hän valitsi yhdeksi keskeiseksi
neuvonantajakseen vävypoikansa Jared Kushnerin, joka on juutalainen.
Pääministeri Netanjahu on kertonut
tutustuneensa Trumpiin jo toimiessaan
Israelin YK-suurlähettiläänä New
Yorkissa.
Jo ennen virkaanasettamistaan
Donald
Trump
lupasi
korjata
Yhdysvaltojen ja Israelin suhteet.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on jo vieraillut Yhdysvalloissa ja
tavannut presidentti Trumpin kahdenvälisessä tapaamisessa. Yhteisessä
lehdistötilaisuudessa Netanjahu vaati,
että palestiinalaisten hallinnon täytyy
tunnustaa Israelin juutalainen valtio,
lopetettava kehottamasta tuhota Israel
ja lopetettava kasvattamasta ihmisiä
tuhoamaan Israel.
Trump puhui uudestaan löydetystä
yhteistyöstä arabien, lähinnä Egyptin,
Jordanian ja Saudi-Arabian kanssa.
Muutoksen taustana on radikaalien
islamistien tulo Lähi-idän politiikkaan.
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Israel on Yhdysvaltain tärkeä
liittolainen alueella ja tietynlainen
vastavoima. Iran on yhteinen uhka
Yhdysvalloille, Israelille ja joillekin
arabimaille. Iranilla on nyt entistä
enemmän rahaa terroristien tukemiseen.
Netanjahu tervehti ilolla presidentti
Trumpin tuomaa uutta aikaa sanoen,
että Israelilla ei ole parempaa ystävää
kuin Trump. Donald Trump ilmoitti jo
vaalikampanjassaan
siirtävänsä
Yhdysvaltain suurlähetystön Tel
Avivista Jerusalemiin, Israelin pääkaupunkiin. Palestiinalaiset ovat
vastustaneet ehdotusta ja uhanneet
vastata siihen väkivallalla.
YK ja Arabiliitto toistavat ehdottavansa kahden valtion mallia eli
Palestiinan valtion perustamista. Israel
ja Yhdysvallat puolestaan pyrkivät
yhdessä vaikuttamaan YK:n Israelin
vastaiseen vääristyneeseen asennoitumiseen ja moniin Israelin vastaisiin
toimiin.
Israel ja Yhdysvallat tekevät
yhteistyötä mm. turvallisuuden, tiedustelun, kyberasioiden, teknologian ja
talouden aloilla. Mielenkiintoinen piirre
Israelin politiikan perusteluissa on
Israelin uuden varaulkoministerin Tzipi
Hotovelyn kehotus maansa suurlähettiläille vedota Tooraan (eli
Vanhaan Testamenttiin) perusteena
Israelin kansan oikeudelle Israelin
maahan.
Lähteitä:
Palestinian Media Watch,
United with Israel,
World Israel News,
European Coalition for Israel
Hannu Elo

M

aailman katseet ovat jatkuvasti
Israelissa. Kuinka meidän tulisi
suhtautua tähän kansaan, josta
Raamattu sanoo meille, Muistakaa,
että olette Herralle, Jumalallenne,
pyhitetty kansa. Herra, teidän
Jumalanne, valitsi teidät maailman
kaikkien kansojen joukosta omaksi
kansakseen.
Israelin kansa ja Israelin valtio
ovat kaksi eri asiaa, siltikin ne liittyvät
toisiinsa. Se, että Israel on nykyään
valtio muiden joukossa, on kiistelty
asia. Siltikin voimme lukea Raamatusta lupauksia, jotka koskevat
nimenomaan Israelin kansaa. Israel
on pienen pieni valtio, johon on
paennut, näinkin voisi todeta, yhä
suurempi joukko ihmisiä.
Syystä tai toisesta juutalaisten
historia on ollut pakenemista maasta
toiseen, kansan historia on vainojen
historiaa. Eikö tähän taustaan nähden
ole oikeutettua, että juutalaisella
kansalla on nykyisin oma valtio, koti.
Tänäkään päivänä juutalaiset eivät voi
välttyä vainolta. Päinvastoin, sivistyneeksi itseään kutsuvassa Euroopassa juutalaiset kohtaavat enenevässä määrin vainoa. Tämä osaltaan
kiihdyttää muuttoa Israelii.
Ovatko Jumalan lupaukset sitten

siirretyt pois juutalaisilta kristityille?
Jos näin on, sitten Jumalan lupaukset
eivät pidä paikkaansa. Sillä esimerkiksi Aabrahamille Jumala lupaa, että
hänen jälkeläistensä määrä on
suurempi
kuin
tähtien
määrä
taivaalla.
Miten kristittyjen tulee suhtautua
juutalaisiin? Samalla tavoin, kuin
kaikkiin muihinkin ihmisiin. Kunnioittaen ja arvostaen. Kristinuskon historian musta piste on suhtautumisessa juutalaisiin. On väitetty, että
juutalaiset eivät enää olisi Jumalan
erityinen kansa. Perusteluna on
käytetty sitä, että juutalaiset eivät
ottaneet vastaan Jeesusta messiaana. Emme voi kuitenkaan väistää
vastuuta, Jeesuksen ristinkuolemaan
ovat syyllisiä kaikki ihmiset, sillä Hän,
viaton ihminen naulittiin ristille koko
ihmiskunnan edestä, käytännön toteuttajina olivat juutalaiset ja roomalaiset. Evankeliumi, ilouutinen lähti
etenemään, juutalaisten toimesta.
Kuuluuko ja tarvitseeko juutalainen kansa sitten evankeliumia? Tottakai, sillä kaikki ovat syntiä tehneet,
ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Yhä
useampi juutalainen on löytänytkin
Jeesuksen messiaana eli vapahtajana, pelastajana. Usko Jeesukseen
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on osa yhä useamman juutalaisen
elämässä. Juutalaiset eivät siis
pelastu automaattisesti olemalla
juutalaisia, vaikka ovatkin Jumalan
erityinen silmäterä. Siksi meidän tulisi
evankelioida tavalla ja toisella myös
juutalaisia.
Juutalainen Jeesus antoi elämänsä jokaisen ihmisen puolesta. Sitä
kautta juutalainen kansa on tuonut
erityisen siunauksensa koko maailmaan. Jeesuksen perheessä noudatettiin juutalaisia tapoja, siitä myös
Raamattu meille kertoo. Sekin kertoo
meille sitä, kuinka meidän olisi hyvä
arvostaa myös juutalaista perinnettä,
nykyisin on monia nk. messiaanisia
juutalaisia, jotka noudattavat monia
juutalaisia perinteitä, mutta uskovat
Jeesukseen, Vanhassa Testamentissa luvattuna messiaana.
Kun me seuraamme uutisointia LähiIdästä, on hyvä suhtautua mediaan
kriittisesti. Jos mahdollista, kannattaa
käydä Israelissa paikan päällä, ja
huomata kuinka siellä on toimiva
demokratia. Israel on tiukan paineen
keskelläkin pystynyt moniin innovaatioihin niin, että ennen kuiva erämaa
kukkii nyt kuin ihmeen kautta ruokkien
kansan. Kaikki mitä Israelista kerrotaan negatiivista, ei välttämättä pidä
paikkansa, tai kuva on yksipuolinen.
Samalla kun arvostamme Israelia,
emme tietenkään voi hyväksyä monia

ylilyöntejä, joita valtiossa on tehty.
Meidän tulee siunata myös palestiinalaisia ja rukoilla rauhaa koko
alueelle. Meidän ei tarvitse hyväksyä
pahuuden tekoja, on niiden tekijä
sitten juutalainen tai palestiinalainen.
Ilmestyskirjassa kuvataan, kuinka
Israelin alueella tapahtuu jossakin
vaiheessa mullistavia asioita. Jotkut
ennustukset ovat saattaneet toteutua,
mutta jotkut eivät ole vielä, ainakin jos
ennustuksia tulkitaan vähänkään kirjaimellisesti. Israelin kansalle luvataan
onnellista loppua. Sillä on kansan
historian tuskien ja vaivojen jälkeen
autuas loppu. Juutalainen kansa tulee
jollakin tavalla ottamaan vastaan
Jeesuksen Herrana ja kuninkaanaan,
ja sillä on erityinen rooli viimeisten
aikojen tapahtumissa.
Israel on saanut paljon, siksi siltä
myös paljon vaaditaan. Ehkä tämä
selittää pieneltä osaltaan niitä
kauhistuttavia asioita, jotka juutalainen
kansa on joutunut kokemaan. Kristitty
kansa on tietyllä tavalla velkaa juutalaisille, koska se on kohdellut heitä
hyvin huonosti. Jo tämän asian vuoksi
meidän tulisi olla arvioissamme
Israelia kohtaan huolellinen ja tarkka,
ja kaiken tulisi perustua tosiasioihin.
On myös syytä ottaa oppia historiasta,
ettei historia enää pääsisi toistamaan
itseään, ei juutalaisen eikä minkään
muunkaan kansan kohdalla. Olkaamme rohkeita ja hereillä, ettei minkäänlainen
kansallistunne
roihahda
tuhoisiin mittasuhteisiin.
Juutalaisen kansan keskeltä nousi
Jeesus, Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa. Jeesus eli sen aikaisessa
Israelissa tehden tunnustekoja, opettaen, parantaen ja pelastaen. Sen
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aikaisten uskonnollisten johtajien kuvioon Hän ei sopinut, ja Jeesus maksoi
siitä hengellään. Viaton uhri, Jeesuksen veri vuodatettiin meidän tähtemme.
Tänäkin päivänä on voimassa
tämä liitto, jonka Jumala teki
ihmiskunnan kanssa, jonka hintana oli
Jeesuksen elämä. Me voimme tuntea
henkilökohtaisesti Jeesuksen, miehen, jota kutsuttiin juutalaisten kuninkaaksi, mutta joka on vielä enemmän,
kuningasten kuningas ja Herrain
herra. Jeesus palaa vielä eräänä
päivänä, todennäköisesti Israelin maaperälle, silloin Hän tulee Herrana ja
voittajana, ja Häntä tulee kaikkien
kumartaa. Jeesukseen uskomiseen

kuuluu olennaisesti rikkomusten
tunnustaminen ja sen uskominen, että
synnit on anteeksiannettu. Tämän
merkkinä Jumalan Henki tulee ihmisen
sydämeen ja todistaa Jumalan
lapseksi tulemisesta. Henki opettaa,
lohduttaa ja rohkaisee kristittyä.
Jeesukseen uskovien onnellisena
osana on päästä perille taivaan kotiin,
Uuteen Jerusalemiin niin kuin sitä
paikkaa myös kutsutaan.

He is not here - for He is risen.
Matt 28:6, King James version
Hän ei ole täällä, sillä Hän on
noussut ylös.
Samuel Mäkinen
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Kaikkien aikojen suurin hightechkauppa israelissa
Mikko Luokkakallio

V

enäjän presidentti Vladimir
Putin ja pääministeri Benjamin
Netanjahu ovat pitäneet tiivistä
yhteyttä keskenään. Jokin vuosi sitten
Putinin delegaatio kävi hieromassa
maakaasukauppoja Israelin merialueelta. Nyt ajankohtainen aihe on
ollut Syyrian sisällissota. Jotta
vältettäisiin vahinkoja, on pitänyt
sopia pelisäännöistä lähinnä Golanin
läheisyydessä.
Viimeisin tapaaminen oli Moskovassa to 9. maaliskuuta. Netanjahu
kävi varoittelemassa Iranin liiallisesta
vaikutusvallan
kasvusta
Syyrian
sodassa. Israel on ilmoittanut nollatoleranssista, mikä koskee sen
alueellista loukkaamattomuutta. Muutamia välikohtauksia on ollut Syyrian
puolelta, joihin Israel on reagoinut
ankarilla vastatoimilla.
Samaisella Moskovan vierailullaan, joka sattui Purim-juhlan aikaan,
Netanjahulla oli tilaisuus palauttaa
Putinin
mieleen
Esterin
kirjan
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kertomus
Persian
kuningas
Kserkseestä ja Hamanista, jotka
aikoivat tuhota kaikki juutalaiset.
Hamanin vihan sytyttäjä oli juutalainen Mordehai, Esterin kasvatti-isä,
joka ei halunnut kumartaa ja palvoa
Hamania. Kun Mordehai oli paljastanut kuninkaalle hovin sisällä
virinneen salamurhahankkeen, pääsi
Mordehai kuninkaan suosioon ja
Esterin avulla kykeni pelastamaan
juutalaiset tuholta.
Entisen Persian eli nykyisen Iranin
johtajat eivät tästä luentoreissusta
oikein tykänneet. Iranin parlamentin
puhemies Ali Larijanin mielestä ilkeä
sionistinen Netanjahu vääristää muinaisen Persian historiaa ja hän
(Netanjahu) ei ole lukenut Tooraansa,
julisti Larijan parlamentin edessä.
Mikko Luokkakallio
Alakuvassa puhemies Ali Larijan

M

aanantaina 13.03. iltapäivällä julkistettiin amerikkalaisen Intelin ja jerusalemilaisen Mobileye:n välinen 15.3 miljardin dollarin kauppa. Kyseessä oli
Ziv Aviramin ja Amnon Shashuan
yhtiön 1999 perustaman yhtiön
älykäs kuljettajaa avustava järjestelmä. Se on kameratekniikkaan
perustuva järjestelmä, joka tuo turvaratkaisuja
liikenteeseen.
Laite
sisältää mm kaistavahdin, nopeusrajoitusten tunnistuksen, törmäysvaroittimen, yliajovaroittimen, turvavälin
tarkkailun,
kaukovalojen
ohjausautomatiikan. Se tarkkailee,
mittaa
ja
tallentaa
kuljettajan
ajotapaa. Järjestelmä on näin ollen
merkittävä edistysaskel siirryttäessä
kohti
kuljettajatonta
liikennettä.
Säästöjä kertyy myös vahinkojen
pienentymisen kautta ja polttoaineen
kulutuksen vähenemisen ansiosta.
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Jerusalemilaisyritys on vain 550
työntekijän osakeyhtiö. Sen tuotteita
voi
ostaa
myös
Suomessa.
Järjestelmä maksaa Suomessa n.
tuhat euroa ja asennus 300€.
Maailmalla on vastaavia järjestelmiä tarjolla, mutta näin merkittävää
avausta ei vielä ollut tehty aiemmin.
Ymmärrettävistä
syistä
kaupan
julkistamistilaisuudessa oli myyjän ja
ostajien lisäksi mm pääministeri
Benjamin Netanjahu.
Intel
on
maailman
suurin
monikansallinen
tietokoneprosessoreiden valmistaja ja kehittäjä. Sillä
on merkittävää toimintaa myös
Israelissa. Pääkonttori on Santa Clarassa Kaliforniassa. Työntekijöitä on
86300 henkeä, liikevaihto noin 40
miljardia dollaria. Intelin pitkäaikainen
johtaja, Unkarin juutalainen Andrew
Grove, kuoli vuosi sitten.

