SYVÄNTÖJEN RAAMATTUTYÖN SYYSKIRJE 2018
Syysterveiset Beershebasta
Jokainen 80 v. ylittänyt ymmärtää olevansa elämänsä
”loppusuoralla”. Varsinkin, jos puoliso on jo päässyt perille Herran luo. Haikeana, mutta Jumalalle kiitollisena,
muistelee yhteisiä
vuosikymmeniä ja
kokemuksiaan yhdessä. Kuitenkin
on myös niitä,
erikoisesti naisia,
jotka ovat eläneet
yksinäisenä
rikkaan elämän Herransa ja Vapahtajansa palveluksessa. Minäkin olen
tuntenut
useita,
nimenomaan suomalaisia kuten Aili
Havas ja Rauha
Moisio, jotka Jumala oli lähettänyt
jo ennen meidän
perhettämme Palestiinaan,
tuomaan Kristuksen
rakkautta
sekä
juutalaisille
että
arabeille. Löysin
hiljattain kirjojeni
joukosta Raakel Luomasen kirjan ”Portinvartijan majasta”
(Perussanoma 1991). Siinä hän kertoo Israelin ensimmäisen hepreankielisen kristillisen koulun tarinan, koulun,
joka suljettiin kaikilta juutalaislapsilta uuden lain tultua
voimaan 1968. Hän mainitsee myös, kuinka vanhan asuntolarakennuksen remontissa hän oli Kalervo Syvännön
apulaisena. ”Kalervo opetti minulle vanhan maalin poistamisen seinistä, reikien korjaamisen ja seinien hiomisen.
Opin sementin erilaiset sekoitukset, metallisten vesijohtojen katkomisen ja myös yhteenliittämisen. Kalervon harteille jäi kuitenkin rasain homma.” Kirja on elävä kuvaus
Suomen Lähetysseuran silloisesta lähetystyöstä Jerusalemissa ja sen työntekijöistä, jotka minäkin tulin hyvin tuntemaan asuessamme Jerusalemissa 1955-1957.
Olin perheineni silloin Jerusalemissa amerikkalaisen
CMA-lähetyksen ”maakalaistyötekijänä”, lähetyssaarnaajaperheen ”talonmiehenä”. Vuonna 1959 sama lähetys
tarjosi minulle vakinaista työpaikkaa ja asuntoa Beershebassa sinne perustamassaan Raamattukaupassa. Siellä olin
vastuullisena 38 vuotta, aina siihen asti kun isäni joutui
vuodepotilaaksi ja otin vastuun hänen 1956 aloittamastaan
Raamattujen painatus- ja jakelutyöstä Israelissa ja sen ulkopuolellakin. Kalervo oli isänsä apulaisena uskollisesti jo
alusta asti hoitaen kaikki ne kymmenettuhannet postilähetykset noin 60 maahan, usein apunaan joitakuita vapaaehtoisia. Alussa kulkuneuvona oli polkupyörä, mutta kun
isäni sai kerran erään suuremman lahjoituksen, hän lähti

ostamaan moottoripyörää. Hän palasi kuitenkin Haifan
matkaltaan autolla mallia FIAT Balilla 1937, joka sentään
vielä kulki. Sen auton kanssa Kalervo oppi sekä ajamaan
että korjailemaan sitä, ja myös muiden autoja. Myöhemmin
hän korjasi kylän uskovien pesukoneita ja jääkaappejakin,
näin käyttäen niitä taitoja, jotka Herra oli hänelle antanut,
auttaen monissa käytännön asioissa myös köyhiä siirtolaisperheitä, joita silloin alkoi saapua mm. Neuvostoliitosta.
Raamattujen tarve Israelissa on edelleen jatkuvaa. Eri
maista saapuneet juutalaiset siirtolaiset ja Afrikasta tulleet
pakolaiset sekä Thaimaan, Kiinan ja Filippiinien siirtotyöläiset tarvitsevat täällä Israelissa Raamattuja omalla äidinkielellään, puhumattakaan arabiankielisten Raamattujen
tarpeesta pakolaisten keskuudessa Euroopassa. Olen iloinen siitä, että entinen työpaikkani Beersheban Raamattukauppa on toiminnassa ja on edelleen kanavana Jumalan
sanan levittämisessä noin 20:llä kielellä ilmaiseksi kaikille
halukkaille yliopiston professoreista alkaen. Viimeksi eilen
vein sinne sekä normaali- että suurikokoisia heprean- ja
venäjänkielisiä Raamattuja sekä lasten kuvaraamattuja,
joita edelleen kysytään näillä molemmilla kielillä. Suurin
puute täällä on nyt espanjankielisistä Raamatuista.
USA:ssa Raamatustakin on tehty hyvä bisnes. Siellä
myydään 25 miljoonaa Raamattua vuosittain! Se ei tarkoita
normaalia perus-Raamattua, vaan suurimmalla Raamattujen painattajalla Zondervanilla on peräti 350 erilaista Raamattuversiota kuten esim. ”Naisten Raamattu”. Niinpä
amerikkalainen rabbi Tuly Weisz kyseli, onko heillä myös
”Israel-Raamattua”, mutta sitäpä ei ollut, vaikka Israel on
eräs keskeisimmistä aiheista Raamatussa.
Niinpä hän päätti itse toimittaa sellaisen yhdessä israelilaisten oppineiden kanssa. Häntä innosti erikoisesti Jumalan lupaus maasta Israelin kansalle. 5.Moos.11:12 ”Se
on maa..., jota Herran teidän Jumalanne silmät aina tarkkaavat...” Hän myöskin huomasi, että Raamattu selvästi
ilmoittaa, että ”päivien lopulla” Israelin kansa tulee palaamaan Israelin maahan ja siitä seuraa myöskin maan ennalleenasetus (”maidon ja hunajan maaksi”)... Weisz toivoo,
että USA:n juutalaiset lukisivat tätä hänen selitysraamattuaan ja innostuisivat muuttamaan Israeliin asumaan. Tämä
Israel Bible voidaan melkein kokonaan lukea ilmaiseksi
nettiosoitteesta: TheIsraelBible.com ”2000 vuotta Raamattu on erottanut juutalaisia ja kristittyjä toisistaan”, hän
sanoi, viitaten näin Vanhaan ja Uuteen testamenttiin. ”Toivon, että tämä Israel-Raamattu voisi nyt olla yhdistämässä
kristittyjä juutalaisiin juuriinsa.” Kuitenkin Israelissa 69
vuotta asuneena suomalaisena kristittynä, joka olen nähnyt
täällä ”pienten alkujen päivät”, voin nyt ilolla todeta, että
messiaaniset juutalaiset ovat jo ottaneet tämän tehtävän
itselleen ja he tekevät sen parhaiten, koska he voivat sanoa:
”Minä olen juutalainen, joka olen saanut Jumalalta syntini
anteeksi Uuden Liiton kautta, jonka jo profeetta Jeremia
ennusti Jumalan tekevän Israelin ja Juudan heimon
kanssa.”
Onko 70 vuotta Israelin valtion perustamisen jälkeen
siionismilla enää mitään merkitystä? Onko siionismi jo
täyttänyt tarkoituksensa? Poliittisena liikkeenä se on il-

maissut juutalaisten kotiinpaluun olevan heille vapautuksen liike. Tämä päämäärä tekee siitä kasvavan liikkeen. Jos
siionismi todella on vapautuksen liike, niin mistä se meidät
todella vapauttaa? Micah Goodman toteaa tutkimuksessaan, että varhainen siionismi oli kaksijakoinen vapautusliike. Sen ensimmäinen päämäärä oli vapauttaa juutalaiset
sekä Jumalasta että ”pakanoista”. Juutalaisten hajoitus
kansojen sekaan aiheutti heidän joutumisensa pakanoiden
vallan alle. Toisaalta rabbien kehittämä halacha-juutalaisuus pakotti juutalaiset noudattamaan 613 käskyä ja kieltoa
Raamatun antaman alkuperäisen 10 käskyn sijaan Jumalaa
palvellessaan. Tämä tilanne teki juutalaisista vapisevia,
säälittäviä ja neuroottisia ihmisiä. Liberaali rabbi Asher
Ginsberg (Ahad Ha´am) totesi, ettei vapaus tule juutalaisille vapautumalla juutalaisuudesta vaan sen täydellisestä
vastaanottamisesta. Sopusointu juutalaisuuteen tulisi vasta,
kun kumpikaan osapuoli ei yrittäisi pakolla hallita toisin
ajattelevia. Ortodoksithan eivät hyväksy tätä ratkaisua vaan
vaativat muita alistumaan ”Jumalan valtakunnan ikeen
alle” heidän rabbiensa johdolla. Modernit ortodoksit uskovat, että ihmisen täytyy vapaasta tahdostaan alistua Jumalan lakiin. Heille siionismi ei ole vain paluuta omaan maahan vaan juutalaisten paluuta myös juutalaisuuteen ja näin
vapautuen omaksumaan alkuperäisen luontonsa. Mikä on
sitten se alkuperäinen luonto juutalaisella? Se on olla vapaa! Kuitenkin juutalaiset kansana hyväksyivät Jumalan
antaman lain ja Hänen auktoriteettinsa Raamatun sanoilla:
”na´aseh v´nishma” eli ”Me teemme kaiken, minkä Herra
on puhunut” 2.Moos.19:8, 24:3-7. ”3300 vuotta sitten annettu lupaus on antanut meille uutta voimaa, joka on kestänyt aina tähän asti”, he toteavat. Se on Jumalan siunaus,
joka myös on vaikuttanut juutalaisten etevyyteen niin tieteessä kuin taiteessa. Juutalaiset eivät hyväksy maailmaa
sellaisena kuin se on nyt, vaan uskovat yksilön vapauteen,
joka antaa mahdollisuuden parantaa maailmaa (Tikun
Olam). Juutalainen on ennen muuta juutalainen, asuipa hän
kansalaisena missä maassa tahansa. ”Niinpä siionismin
tehtävänä on edelleenkin innoittaa juutalaisia palaamaan
alkuperäiseen kotimaahansa, mutta myös johtaa heidät
takaisin alkuperäiseen luontoonsa”, toteaa Aharon Wexler.
Israelissa on nyt eniten juutalaisia kansalaisina, yli 6
miljoonaa. USA:ssa on vielä 5,7 miljoonaa jäljellä, mutta
he eivät pidä kiirettä muuttaa Israeliin. Israelin valtio ei
kuitenkaan ole se Jumalan valtakunta, joka Raamatussa on
luvattu, vaikka uusi laki on nyt tehnyt siitä enemmän
”juutalaisen”. Jumalan valtakunta on oleva Rauhan Valtakunta, jossa villieläimetkin elävät sovussa keskenään,
Jes.11:6-10. Jesaja profetoi Israelista heti kirjansa alussa:
”Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta
Israel ei tunne, minun kansani ei ymmärrä.” Jes.1:3.
Hämmästyttävän tarkasti Raamattu myös ilmoittaa:
”Syntinsä he tuovat julki kuin sodomalaiset, eivätkä niitä
salaa.” Hiljattain pidetyssä sateenkaariyhteisön kulkueessa
Jerusalemissa oli noin 100 000 henkeä mukana ja Tel-Avivissa puolta enemmän. Tämä on Israelin kansankin keskellä nykytilanne, jota Jumala murheellisena seuraa, mihin
se johtaa, Room.1:24-27. Jumala ei katso sormien läpi
Israelinkaan syntielämää vaan varoittaa selvästi sen seurauksista, Room.2:5-10.

Israel juutalaisena valtiona on juhlinut jo viime vuodesta 2017 alkaen monia merkkipaaluja omassa historiassaan, joita lähellekkään mikään muu kansanheimo ei ole
päässyt omassa menneisyydessään. Heidän kauttaan
olemme saaneet kirjoitetun kertomuksen alkaen sekä maailman että myöskin ihmisen luomisesta. Jumala tarkoitti
ihmisen asumaan paratiisissa, jossa heillä oli kaikkea, mitä
he tarvitsivat aina siihen asti, kun he lankesivat syntiin –
eivätkä totelleet Jumalan selvää kieltoa. Sen seurauksia
ihmiskunta joutuu kantamaan edelleenkin. Niiden, jotka
valittavat maailman lisääntyviä ongelmia, pitäisi lukea
Raamatun kolmas luku ja nähdä kuinka syy on meissä
ihmisissä. Ihminen ei luonnostaan halua alistua Jumalan
johtoon eikä tahtoon eikä myöskään halua tunnustaa syyllisyyttään mihinkään syntiin Jumalaa vastaan. Tarvittiin
syyttömän eläimen kuolema syntiuhrina ja sovituksena
Jumalan edessä, kuten se Mooseksen laissa Israelin kansalle annettiin. Kuitenkin Jumala ilmoitti jo Jeremia profeetan kautta, että hän tekee Israelin heimon ja Juudan
heimon kanssa Uuden Liiton, ei sellaista liittoa kuin se,
jonka hän teki heidän isiensä kanssa viedäkseen heidät pois
Egyptin maasta. ”Se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä on sellainen, että minä panen
lakini (Toora) heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän
sydämiinsä ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat
minun kansani. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa,
enkä enää muista heidän syntejään.” Jer.31:31-34. Jumala
täytti tämän lupauksensa jo melkein 2000 vuotta sitten ja
lähetti Israelin kansan hartaasti odottaman Messiaan syntymään neitsyestä Beetlehemissä tallissa seimen lapsena
aivan kuten hänestä oli ennustettu. ”Sinä Beetlehem Efrata,
joka olet vähäinen Juudan sukujen joukossa, sinusta tulee
minulle hän, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudessa, iankaikkisissa ajoissa.” Miika 5:1,
Ps.89:5.
Synagogissa luetaan Mooseksen kirjoista vain ”saarnatekstit”, muita Raamatun kirjoja tuskin ollenkaan. Uusi
testamentti on rabbien jyrkästi kieltämä kirja, jota ei juutalainen saisi edes käteensä ottaa. Sen sijaan ortodoksijuutalaisten perheissä pojille opetetaan jo pienestä pitäen
rabbien perinnäissääntöjä eikä alkuperäistä Raamatun
sanaa. Raamattu sisältää kaiken sen tiedon, mitä ihminen
tarvitsee elääkseen maailmassa Jumalan yhteydessä ja
keskinäisessä sovussa ja rauhassa toisten ihmisten kanssa.
Jos et lue sanomalehtiä, olet tietämätön, ja jos luet, olet
saanut vääriä tietoja! Näin jo Mark Twain aikoinaan totesi.
Kabbala on kokoelma kirjoituksia, jonka ensimmäisinä
ottivat käyttöönsä juutalaiset rabbit v. 70 jKr. Sukupolvien
aikana siihen on tehty lisäyksiä ja muutoksia. Kabbalismi
on vallan ja voiman, hengellisen voiman, uskonto ja jatkoa
Baalin ja Molokin muinaiselle palvonnalle, jonka Jumala
on ankarasti kieltänyt VT:ssa. Todellisuudessa se on saatanan palvontaa, vaikka sitä nimeä ei koskaan mainita vaan
puhutaan ”mestarista”, jota opetellaan palvomaan. Kabbalismi on levinnyt Israelissa ja sitä opetetaan jo TV:ssäkin.
Sen keskuspaikkana on Safedin kaupunki Galileassa, jossa
vuosittain pidetään useamman päivän ”kabbalistinen konferenssi” johon kutsutaan kiinnostuneita mukaan tutustumaan tähän ”juutalaiseen salaiseen viisauteen” (Rebecca
Brown).

Jer.7:23 ”Kuulkaa minun ääntäni.” Tietysti meidän
täytyy totella Hänen ääntään, mutta mitä Hänen äänistään?
Talmud opettaa, että Jumala on jo laissaan määrännyt, että
”meidän täytyy totella enemmistön ääntä”. Toisen temppelin tuhon jälkeen ja seurauksena alkukristittyjen (juutalaisten) väitteestä, että ”uusi taivaallinen ääni on nyt tullut
Tooran (lain) yläpuolelle, profeettojen aika loppui ja rabbiinisen opetuksen aika tuli sen tilalle (Jumalan äänenä).
Jumala haluaa kunkin sukupolven (rabbien) keskinäistä hyväksymistä niin, ettei laki (Toora) jäykisty kuivaksi luuksi,
vaan säilyy säälivän Jumalan tahtona”, toteaa rabbi Shlomo
Riskin. Siihen vastaa Gershom Gale: ”Mitä taivaallisia
ääniä? Voiko erehtyä luulemaan Luojan ääntä joksikin
muuksi? Entä jos Israelin kansa Siinailla olisi esittänyt
tällaisen tekosyyn (olla kuulematta Jumalan ääntä, joka
heille puhui).”
”Haredi-juutalaisuuden rappeutuminen ja romahdus.
Israelissa on nyt enemmän juutalaisia kuin missään muussa
maassa, ja jeshiva-kouluja ja niissä oppilaita enemmän
kuin koskaan historiassa. Kuitenkin näen, että haredi-juutalaisuus on eksynyt tieltä, unohtanut tehtävänsä ja, pahinta
kaikesta, juuri se ortodoksijuutalaisuus, jonka pitäisi näyttää meille oikeata suuntaa, ja johon itsekin kuulun, on nyt
johtamassa meitä harhaan. Mitä on tapahtunut juutalaisuuden eettisille periaatteille? Uskonnolliset poliittiset puolueet ovat sitä, mitä Talmud nimittää itsensä vastakohdaksi.
Isien etiikka varoittaa meitä vallan halusta. Tuen antaminen vallassa oleville johtaa väistämättä uskon periaatteiden
uhraamiseen. Sama teksti varoittaa: älä käytä uskonnollisuutta taloudellisen hyödyn saamiseen.” Näin Michael
Hirsch (liikemies).
”Halacha-laki on täysin selvä sotaväkiasiassa. Kun
kansa oli hyökkäyssodassa (tulossa luvattuun maahan),
niin papit ja leviitat jatkoivat hengellisiä tehtäviään ja
olivat vapaat sotapalvelusta. Silloin taas kun kansa kävi
puolustussotaa ulkopuolista hyökkääjää vastaan, kukaan ei
ollut vapautettu sotapalvelusta. Me olemme nyt tilanteessa,
jossa ympärillämme on vihollisia, jotka haluavat tuhota
meidät. Iran, Syyria, Hizbollah Libanonissa, Hamas Gazassa. Me taistelemme nyt olemassaolostamme ja jokaisen
pitäisi olla siinä mukana (kymmenettuhannet jeshivaoppilaat ovat vapautettuja armeijan palvelusta). ᾽Jos se
kävelee kuin ankka ja kaakattaa kuin ankka, niin se on
ankka᾽ pitää yleensä paikkansa, mutta sitä totuutta on
vaikea soveltaa Jerusalemin Eda Haredit -ortodokseihin,
jotka mellastavat jopa sapattina, polttavat roskavaunuja,
kivittävät poliiseja ja kutsuvat heitä natseiksi. Toora
ilmoittaa selvästi, miten tulee kohdella juutalaisuuteen
kääntyviä – ottaa heidät avosylin vastaan: älä sorra
muukalaista, koska itsekin olit muukalainen Egyptissä.”
Ashkenazi-juutalaiset ovat eurooppalaista perua, kun
taas sefardi-juutalaiset ovat itämaista perua, joihin kuuluvat kaikki arabimaista Israelin perustamisen jälkeen
paenneet juutalaiset. Niinpä Israelissa on kaksi ”päärabbia”, mikä Suomen tilanteessa vastaisi kahta virassa olevaa
arkkipiispaa! Ashkenazi (ultra-ortodoksi) rabbinaatti katsoo olevansa teologisesti korkeammalla tasolla verrattuna
sefardi-rabbinaattiin, ja se onkin edelleen korkein hengellinen auktoriteetti juutalaisille Israelissa. Vanhan Testamentin juutalaisuushan loppui temppelin hävitykseen;

eihän uhritoimituksia ole voitu suorittaa ilman temppeliä ja
papistoa.
Rabbiininen juutalaisuus tarkoittaa, että rabbit päättävät
ihmisten jokapäiväisestä elämästä, siitä mikä on syntiä,
mikä ei – halacha-tradition mukaan, ei Raamatun. Maallistuneet ashkenazi-juutalaiset ovat perinteisesti hallinneet
Israelissa alusta asti, mutta 1984 sefardi-juutalaiset perustivat oman shash-puolueen saadakseen poliittista valtaa
käsiinsä. Heidän hengellinen johtajansa rabbi Ovadia Josef
sanoo puolueensa päämääränä olevan palauttaa ”kruunu”
sen laillisille omistajille eli Tooran selittämisen arvovalta.
Shash-puolueella on nyt 11 edustajaa Israelin eduskunnassa, joka on melkein 10 %. He ovat mukana nykyisessä
Israelin hallituksessa ja heillä on hallussaan sisäministeriö,
joka määrää monista tärkeistä asioista. He katsovat rabbien
sanan olevan valtion lakien yläpuolella. Rabbi Josef julisti
sapattisaarnassaan, että ”kuka tahansa vetoaa korkeimpaan
oikeuteen, hänellä ei ole paikkaa taivaassa!” He pitivät 100
000 ortodoksimiehen massamielenosoituksen oikeuden
päätöstä vastaan eräässä kouluasiassa. Suuressa julisteessa
luki lause ”Älkää koskeko minun voideltuihini”,
Ps.105:15. Jeesus sanoi oman aikansa lainoppineille ”Voi
teitä, kun te olette vieneet tiedon avaimen.” Lk.11:52-54.
Läntisen maailman kristittyjen keskuudessa on nyt tapahtunut ”suuri luopumus” alkuperäisestä Raamatun sanan
arvovallasta. Nykykulttuuri ei enää ansaitse jalon ja ylevän
kulttuurin nimeä. USA:ssa korkein oikeus muutti avioliittolakia niin, että Jumalan asettaman avioliiton alkuperäinen
tarkoitus miehen ja naisen välisenä liittona ei enää päde.
Tämä on eräs selvä ajan merkki ”Nooan ja Lootin päivistä”, Luuk.17:26-30. Sellaisia ovat myös ne monet uudet
modernistien tekemät raamatunkäännökset, ja englanniksi
niitä on todella monia erilaisia. Kaiken huippu on kuitenkin ”sukupuolineutraali Raamattu”, joita on jo useita eri
kustantajien julkaisemina. Keitä niillä halutaan miellyttää?
Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja sen jälkeen Hän
katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja näki, että se oli ”erittäin
hyvää”. Suomen kieli on erikoinen kieli myös tässä asiassa: HÄN-pronomini voi olla kumpi tahansa, mies taikka
nainen. Ainakaan suomalaiset eivät tällaista ”neutraalia”
Raamattua tarvitse sotkemaan selvää Jumalan sanaa.
Koko Raamatun keskeisin ja tärkein totuus on se, minkä
Jeesus sanoi juutalaisten johtomiehelle Nikodeemukselle:
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen
elämä.” Joh.3:16. Johannes toteaa omassa evankeliumissaan sen, että ”Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen
omansa eivät ottaneet häntä vastaan, mutta kaikille, jotka
ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.” Laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen (hepr. Messiaan) kautta. Tämä melkein
2000 vuotta julistettu sanoma ei ole vielä saavuttanut kuin
pienen määrän maailman juutalaisia, jotka ovat Jeesuksessa tunnistaneet heidän oman Messiaansa, joka on luvannut palata takaisin perustamaan Raamatun lupaaman Jumalan Rauhan valtakunnan maan päälle pääkaupunkinaan
Jerusalem.

Tätä päivää voimme jokainen olla esirukouksiemme
kautta jouduttamassa, sillä sielunvihollinen pyörii nyt Israelin ympärillä suuressa vihassa, erikoisesti uskovien seurakuntia ja perheitä monin tavoin ahdistaen, ja tietäen, että
hänen aikansa pian loppuu Jeesuksen paluuseen Jerusalemiin.
Hänen tulemuksensa odotuksessa, Olavi Syväntö
Rauha-Liljan syysterveiset
”Teidän vanhuutenne asti minä olen sama. Hamaan
harmaantumiseenne saakka minä kannan: niin minä olen
tehnyt ja vastedeskin minä nostan, minä kannan ja
pelastan.” Jes.46:4
Kirjoitan tätä kirjettä helteisestä Israelista palattuani yli
2 kk matkalta kotiin. Kun saatte tämän kirjeen ovat
Suomestakin helteet vaihtuneet syksyn viileyteen ja
iloitsette sateistakin. Kesäkirjeessä kerroin lähdöstäni
Omskiin toukokuun alussa. Viivyin siellä melkein siihen
asti, kun 2 vuoden viisumini loppui. Ilolla voin kertoa, että
työ jatkuu. Nuo viikottaiset käynnit kylissä ovat
kohokohtana minulle tässä työssäni. Nuo läheiset kontaktit
kärsiviin lapsiin ja heidän holhoojiinsa, äiteihin,
mummoihin, isiin ja muihin saman perheen lapsiin, antaa
minulle erinomaisen tilaisuuden välittää heille Kristuksen
rakkautta ja Sanaa. Se, että olen itse sairaanhoitaja ja
Radugan-tiimin jäsen, on kuin avain tähän mahdollisuuteen
välittää evankeliumia koko perheelle. Samoin
voin viedä äitiyspakkauksien
avulla
Sanaa
perheisiin, joilla
on terveitä lapsia.
Kun olin vielä Omskissa, saimme lahjaksi yllätyksen lastenhoivakotia
varten. Elävän ponin!!! Se on puolitoistavuotias kiltti poika. Sopii erinomaisesti vammaisten lasten hoitoja varten.
Poni on jo siellä omassa tallissaan ja sitä lapset ovat jo
käyneet
ihailemassa, mutta valitettavasti emme
ole vieläkään saaneet virkavallalta
tarvittavia leimoja
viralliseen lupaan
avata Hoivakotia.
Pyydämme
siis
jatkamaan esirukousta tämän asian puolesta!!!
Nyt elokuussa alkaa Raduganin jokavuotinen köyhien
ekaluokkalaisten ”koulureppuprojekti”. Kun menin Omskista Suomeen juhannukseksi, ostin Pietarissa 100 Lastenraamattua sitä varten. Jokaiseen koulureppuun pannaan
koulutarvikkeiden lisäksi tämä Lastenraamattu ja teidän
ystävien rakkaudella kutomat sukat. Iloitsen siitä, että
tätäkin kautta Raamatut löytävät tiensä köyhiin koteihin
koko Omskin läänissä. Suomessa sain uuden 5 v. passin ja

parin viikon kuluttua sain myös uuden 2 v. monikertaviisumin Venäjälle. Kiitos Herralle!
Odotellessani tätä viisumia rakas synnyinmaani otti minut todella ”lämpimästi” vastaan. Sain vierailla rakkaitten
ystävien luona ja nauttia ihanasta luonnosta. Liikuttavaa oli
nyt matkustaa junalla paikkoihin, jotka liittyvät isäni lapsuuteen. Lapinlahti, Kuopio, Pieksämäki... Ennen lähtöäni
Suomesta lähetimme joukolla Viipurista 285 kg avustusta
Omskiin. Siinä lähetyksessä meni 30
äitiyspakkausta,
40
paria uusia silmälaseja, työasuja henkilökunnalle, sukkia, ja
ponille satula kaikkine varusteineen. Nyt
sain
juuri
viestin
Valerilta
Omskista,
että lähetys on tullut perille. Hänkin viestittää teille, että
sydän on täynnä kiitosta teille kaikille niin monella tavalla
avustajille, ja sydän on täynnä kiitosta Herralle!
Olen tulossa syyskuussa Lempäälän juhlille 08.0909.09.18 ja myös Turkuun 11.09.18 tiistain tilaisuuteen
Martin kirkossa.
Siunaavin terveisin, Rauha-Lilja
***********************************************
Yhteystietomme:
Olavi Syväntö, P.O.Box 888, OMER 84965, Israel,
puh. +972-8-6460135
Kalervo ja Meri Syväntö, P.O.Box 204, TIBERIAS 14100,
Israel, puh. +972-4-6750267
Nirit Gersh, puh. +972-546640553, gershnirit@gmail.com
Rauha-Lilja Ben-Kiki, P.O.Box 6154, HOLON 58162, Israel
Lahjoitukset Raamattutyöhön: käytäthän viitettä, kiitos!
-Lempäälän Helluntaiseurakuntayhdistys ry, Israel-kassa
internet: www.lempaalanhelluntaisrk.fi, TSOP Lempäälä IBAN:
FI68 5228 0350 0144 65, BIC: OKOYFIHH, viite 1012. Rahankeräyslupa: POL-2015-12746. Myöntäjä: Poliisihallitus
1.2.2016. Toimeenpanoaika ja -alue: 1.2.2016-31.12.2020 koko
Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varojen
käyttötarkoitus: raamattulähetystyön rahoittaminen keräysaikana.
-Suomen Raamattuopiston Säätiö
Sampo Pankki IBAN: FI57 8000 1101 7757 90, BIC:
DABAFIHH, viite 130 000 913 517. Rahankeräyslupa: POL–
2015–9258. Myöntäjä: Poliisihallitus 10.12.2015.
Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2016-31.12.2020 koko Suomen
alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään
keräysaikana Raamattujen hankintaan ja jakeluun.
-Ruotsissa: Israels Vänner, Borås
Pankkisiirtotili nr: 5007-8716, viite: ”Syvännön Raamattutyö”.
Huom. lahjoitukset Raamattukodille suoraan Lempäälään
viitteellä 4019.
Ystäväkirjeen tilaukset, osoitteenmuutokset,
sähköpostiosoitteet ym. tiedot:
Suomen Raamattuopisto, PL 15, 02701 Kauniainen,
puh. (09) 5123 910, sähköposti: info@sro.fi

