”Olavi Syvännön uutispaloja Israelista”
Tänä vuonna sateet eivät kuitenkaan olleet vielä alkaneet ja luonto oli rutikuivaa. Hanukka- juhlan
ensimmäisenä päivänä 2.12.10 syttyi Karmel vuorella Isfyan druusikylän metsässä druusipoikien
varomattomuuden seurauksena tulipalo, joka levisi nopeasti koko sille alueelle ja jatkui valtavana
roihuna yötä päivää neljä vuorokautta. Israelin palolaitos oli aivan alimitoitettu tällaiseen
tilanteeseen ja apua pyydettiin heti ulkomailta ja sitä myöskin saatiin. 18 maasta tuli 192 palomiestä
sekä 39 palosammutus helikopteria ja lentokonetta. USA:n Supertanker Jumbo 747 oli mahtava
kone, mutta ehti paikalle vasta neljäntenä palo päivänä, mutta oli ratkaisevana apuna loppu
sammutuksissa.
Tehokkainta ”maanpäällistä” apua saatiin nimenomaan palestiinalaisilta – kolme modernia
paloautoa ja 21 palosotilasta, myös Jordania ja Egypti lähettivät palosammutustarvikkeita. 17000
henkeä jouduttiin evakuoimaan kodeistaan, kolme kylää paloi kokonaan ja tuli tuhosi 250 taloa
ja yli 5 miljoonaa puuta 1230 hehtaarin alueella, joiden uudelleen kasvaminen kestää 40 vuotta.
Palo vaati myös 43 kuolon uhria, joista 3 oli Beershebasta ja nuorin heistä 16 v. vapaaehtoinen
palokuntapartiolainen Haifasta. Koko maa on järkyttynyt tästä kokemuksesta, joka osoitti ihmisten
avuttomuuden tällaisissa tilanteissa. Useat messiaaniset seurakunnat ilmoittivat internetissä
ottavansa vastaan kodittomia perheitä luokseen, myöskin Beersheban seurakunta, jossa itse olen
mukana. Samoin monet seurakunnat, myöskin meidän seurakuntamme, ovat keränneet
keskuudestaan avustusta näille perheille, jotka ovat menettäneet kaiken.
Israel kansana kokee nyt olemassaolonsa olevan uhattuna ja on kesällä pitänyt suuren
väestösuojeluharjoituksen. Koko Israelin siviiliväestö on nyt alttiina raketti iskuille Gazan alueelta
etelässä ja Libanonin alueelta pohjoisessa, puhumattakaan Iranin kauko-ohjuksista. Tämän vuoden
2010 aikana on Gazasta ammuttu Israeliin raketteja ja kranaatteja yli 200, viimeksi joku päivä
sitten.. Vauhti vain kiihtyi rauhanneuvottelujen alkaessa, jotka ”Hamas” on nyt taas katkaissut.
Raamatussa on meitä kehotettu muistuttamaan Herraa Jerusalemin tilanteesta (Je.62:1,6-7)
Nyt jos koskaan on todella aihetta rukoilla Israelin kansan puolesta, että he ymmärtäisivät ”mikä
heidän rauhaansa sopii”. (Jes.48:18) Vasta Herran Jeesuksen paluu tuo todellisen rauhan Israelille
sekä koko maailmaan. Niinpä mekin haluamme olla täällä Hänen paluutaan jouduttamassa.
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