
Rakkaat ystävät! 

Kiitos esirukouksistanne Israelin puolesta! Koemme niiden voiman täällä ihmeellisellä tavalla. 

Viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana Gazasta on lähetetty raketteja jatkuvalla syötöllä Israelin
kyliin ja kaupunkeihin. Raketteja on ammuttu tuhansittain – eilenkin 22.7. niitä lähetettiin yli 100.
Vaikka kymmenet asunnot ovat vaurioituneet, valtaosa kuolemaa ja hävitystä aiheuttavista raketeista
ei kuitenkaan ole tappanut juutalaisia tai tuottanut suurta tuhoa. Tämä itsessään on jo ihme, suuri
ihme. Esirukouksien valtava voima voi muuttaa tilanteita. Täkäläisessä paikallislehdessä muistutettiin
todellisesta Suojelijasta: ”Kiittäkäämme Jumalaa! Hän meitä on suojellut, ei Rautakupoli!”  

Tässä sotatilanteessa on itse asiassa kysymys henkien taistelusta. Vihollisen vihan vimma Israelia
kohtaan on niin valtava, että vaikka Israel oli valmis rauhaan jo ennen Gazaan suuntaamaansa
maahyökkäystä ja on sitä nytkin, Hamas ei halua lopettaa tuhoisaa työtään. Se ei välitä niistä
pyynnöistä, joita ovat tehneet monet merkittävät johtajat, esim. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon,
Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry ja palestiinalaisten presidentti Mahmoud Abbas (Abu
Mazen). Hamas ei ole lopettanut sotimistaan edes säälistä omaa Gazassa asuvaa kansaansa kohtaan,
joka todella kärsii, vaan käyttää palestiinalaisia siviilejä ihmiskilpinä ja painostaa heitä jäämään
koteihinsa, kun Israel varoittaa heitä lähtemään pois voidakseen estää siviiliuhreja.

Palestiinalaissiviilit ihmiskilpinä

Hamasin edustaja Sami Abu Zuhri totesi pari viikkoa sitten Al Aqsa -televisiokanavan haastattelussa
(http://www.memritv.org/clip/en/4340.htm), että siviilien käyttö ihmiskilpinä on osoittautunut
”tehokkaaksi tavaksi” taistella Israelia vastaan. Siviilejä kehotetaan jättämään huomiotta Israelin
antamat, tulevia iskuja koskevat varoitukset ja pysymään kodeissaan riippumatta siitä, miten vakava
vaara on kyseessä. Hamas on myös vaatinut Pohjois-Gazasta pakenevia palestiinalaissiviilejä
palaamaan takaisin koteihinsa. Vaara-alueelta pakenevia siviilejä voitaisiin nimittäin pitää ”vihollisen
[Israelin] kanssa yhteistyötä tekevinä”.

Israelin armeija on ilmoittanut, että se on joutunut perumaan useita ilmaiskuja havaittuaan naisia ja
lapsia ihmiskilpinä sotilaallisessa käytössä olevissa kohteissa. Israelin taistelu on oikeutettua
puolustussotaa ja vastausta siihen, että Hamas alkoi lähettää raketteja nimenomaan Israelin
siviilikohteisiin. Siviilikohteet eivät ole Israelin kohde Gazassa – jos ne olisivat, niin Gaza olisi jo
rauniokasa tuhannen tuhansine kuolleineen.

Israelin menetykset

Israel on maksanut tähän mennessä tästä sodasta kipeästi: Gazassa on kaatunut 29 israelilaista
sotilasta. Kuolleiden nimiä ja ikiä kuunnellessa tajuaa sen, että he olivat maan ääristä isiensä maahan,
ainoaan juutalaisvaltioon palanneiden vanhempien poikia, monet heistä nuoria perheenisiä. On
raskasta kuulla nuorten miesten hautajaisista ja nähdä heidän rakkaidensa tuskaa. Omaisten,
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läheisten, ystävien ja koko kansan kipu on syvä.  

Rakkaat ystävät, haastamme teitä nyt entistä voimakkaampaan esirukoukseen, sillä Israelin ja
Hamasin välinen tilanne on vielä aivan jumissa. Kehotamme teitä myös ilmaisemaan raamatullisen
kantanne keskustellessanne ihmisten kanssa tästä sota-aiheesta.

Olkaamme niiden puolella, jotka ovat monien hylkäämiä, jopa vihatun pienen juutalaisen kansan
puolella. Sitä halutaan taas hävittää ja sen valtiollista olemassaoloa uhataan jälleen. Palestiinalaisten
olemassaolo ei ole uhattuna, Israelin kansan sitä vastoin on. 

Messiaaniset nuoret armeijassa

Ensi viikolla monet koulunsa päättäneet uskovat messiaaniset nuoret aloittavat armeijan. Heillä oli
viikko sitten oma valmistava leirinsä, johon osallistui 54 nuorta. Ohessa on heistä otettu kuva.

Kuvassa on myös poikamme Danielin vanhin poika Ariel (aivan kuvan keskellä) ja kaksi muuta Jad
Hashmonan nuorta. Rukoilkaa heidän puolestaan!

Rukousaiheeksi ja tiedoksi teille, ystävät, myös se, että Gazassa on mukana ainakin kymmenen
uskovaista israelilaista sotilasta. Muistakaa heitä rukouksissanne!

Mielenilmaus Israelin puolesta

Lopuksi kutsun teitä menemään mukaan Mielenilmaukseen Israelin puolesta. Se toteutetaan
Helsingissä huomenna 24.7. Tilaisuutta varten kokoonnutaan Eduskuntatalon eteen klo 17.
Varaattehan Suomen ja Israelin liput mukaanne!
(ks.http://www.elisanet.fi/Juhani.starczewski/Mielenilmaus_Israelin_puolesta.htm)

Rakkaat ystävät, kiitos siitä, että olette mukana myös kaikissa näissä taisteluissa! 

Herran armon varassa,
Mirja Ronning
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