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Olavin lapset puolisoineen 2013

Olavin tervehdys Beersheban seudulta
Israelin messiaanisten seurakuntien vastuunkantajien ”talvipäivät” olivat 26.10.18, ja ne pidetään
vuorotellen eri seurakunnissa ympäri maata. Niissä
keskustellaan ajankohtaisista ongelmista ja myös
opillisista asioista, kun siihen on tarvetta. Messiaaniset juutalaiset pitävät kiinni siitä, että he ovat
edelleen juutalaisia, vaikka uskovat Jeesukseen Israelille luvattuna Messiaana. Jumala on jo Vanhan
Liiton puolella selvästi luvannut tehdä ”Israelin
heimon ja Juudan heimon kanssa Uuden Liiton” –
mutta ei sellaista, jonka hän teki heidän isiensä
kanssa, Jer. 31:31-34. Israelin Messias tuli kansansa keskelle ihmisenä, eli juutalaisen miehen elämän
synnittömänä ja kuoli kansansa hengellisten johtajien vaatimuksesta ristinpuulla Jerusalemissa jo melkein 2000 vuotta sitten. Profeetta Sakarja siirtää
Raamatun lukijan meidän aikaamme luvuissa 12,
13 ja 14. Nämä tilanteet ovat Israelilla vielä edessään, Jerusalemin ja Juudean piiritys (YK:n joukot?). ”Mutta Daavidin suvun ja Jerusalemin asukkaiden päälle vuodatan armon ja rukouksen hengen
ja he katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet”, Sak.
12:9-10; 13:1. Mistä juutalaiset tietävät, kuka on se
”minä”, josta näissä jakeissa puhutaan, jos he eivät
vielä koskaan ole lukeneet Uutta testamenttia?
Mikä siis on Israelia rakastavien kristittyjen tärkein
velvollisuus? Toivon kaikkien uskovien ymmärtävän meidän esirukoustemme valtavan merkityksen
paholaisen ahdistaessa Israelia kaikin mahdollisin
tavoin sekä sisältä että ulkoa päin. Jo 70 vuoden
ajan Israel kansana toivoo, rukoilee ja odottaa rauhaa rajoilleen naapureidensa kanssa, mutta se ei ole
vielä edes näköpiirissä poliittisesti. Kuitenkin Raamattunsa tuntevat kristityt tietävät, mistä Israelin ja
koko maailman lopullinen rauha riippuu. Jeesus itse sanoi Jerusalemille: ”Te ette näe minua, ennen
kuin tulee se aika, jolloin (te juutalaiset) sanotte:
'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä'”,

Luuk. 13:34-35. Jeesus on se ”Rauhanruhtinas”,
josta profeetta Jesaja kertoo (Jes. 9:5-6) ja joka palaa pian perustamaan tuhatvuotisen rauhan valtakuntansa pääkaupunkinaan Jerusalem (Jes. 32:18,
Jer.33:16).
Miljoonat evankeliset kristityt ympäri maailmaa seurasivat God TV:stä Eagles' Wings (Kotkan
Siivillä) -järjestön järjestämää vuotuista rukouspäivää 7.10.2018 Jerusalemin rauhan puolesta, ja sadat
olivat mukana juutalaisten ystävien kutsuvieraina
ohjelmassa Jerusalemissa. Juutalainen rabbi kertoo:
”Olimme täysin yllättyneitä, kun ohjelma alkoi lauluryhmän aloittamalla laululla 'Messias, Messias,
Messias'. Sadat kristityt liittyivät mukaan rukoillen
ja kiittäen Jumalaa ja nostellen käsiään ylös. Minä
olin aluksi huvittunut ja lähetin tämän epätavallisen
näkymän ystävilleni facebookiin, ja eräs juutalainen ystäväni kysyi ivallisesti: 'Ketä Messiasta he
oikein juhlivat?' Siitä alkoi kuuma facebook-väittely, mitä ajatella kristittyjen tuesta Israelille yleensä ja mitä ajatella tästä 'Messias-innosta', joka on
vallannut joitakin kristittyjen piirejä.” Tämän Messias-laulun sanat ovat keskiaikaisen viisaan juutalaisen Maimonideen laatimat ja ne otettu ”Uskon
periaatteiden luettelosta”, jonka loppupäässä sanotaan: ”Minä uskon koko sydämestäni Messiaan tulemiseen. Vaikka hän viipyisi, minä odotan häntä
joka päivä.” Maimonides vaati, että jokaisen juutalaisen täytyy uskoa nämä hänen 13 ”uskon periaatettaan”, jotka hän luetteli: ”Jumala on Luoja, Hän
on yksi, Hänellä ei ole fyysistä ruumista, Hän on
kaikkialla läsnäoleva, Vain Häntä saa palvoa, Usko
profeettojen ilmestyksiin, Mooses oli suurin kaikista profeetoista, Tooran jumalallinen auktoriteetti,
Tooran muuttumattomuus, Jumala on kaikkitietävä,
Oikeus palkinnon ja rangaistuksen kautta, On oleva
kuolleiden ylösnousemus, Messias tulee ja me odotamme häntä hartaasti.”
Vaikka kristitytkin voivat hyväksyä monia näistä juutalaisuuden periaatteista, niin silti on monia
tärkeitä eroja kristillisyyden ja juutalaisuuden välillä. Mitä tulee Messiaaseen, kristityt uskovat hänen
jo tulleen kerran ja tulevan pian uudelleen. Juutalaiset eivät usko hänen tulleen vielä ollenkaan. Kuinka tärkeä ero tämä on? Evankelinen johtaja John
Hage on ratkaissut ongelman huumorilla. Osoittaen
ortodoksijuutalaista ystäväänsä hän sanoi: ”Me molemmat odotamme Messiaan tuloa aasilla ratsastaen
Jerusalemiin ja kysymme sitten Häneltä itseltään,
onko tämä se ensimmäinen vaiko toinen kerta”.
Maimonides itse suhtautui kristittyjen käsitykseen
Messiaasta sellaisella järkyttävällä kommentilla, joka on täysin yllättänyt juutalaiset arvostelijat. Seli-

tettyään juutalaisen Messiaan tehtävän ja myös todettuaan, ettei Jeesus täyttänyt niitä ”ehtoja”, tämä
12. vuosisadan ”pyhimys” kuitenkin totesi, että
kristittyjen usko Messiaaseen on sellainen positiivinen kehitys, joka valmistaa koko maailmaa yhdessä
palvomaan Jumalaa.” Näin totesi Rabbi Tuly
Weisz, joka on vastavalmistuneen uuden ”The Israel Bible” -Raamatun toimittaja ja josta kerroin jo
syyskirjeessämme 2018.
Lempäälän Helluntaiseurakunta on viettänyt jo
vuodesta 1956 vuosittain Israel-juhlaa syyskuun
toisena viikonloppuna. Isäni jälkeen Kalervo ja minä olemme olleet siellä aina mukana ja sisaretkin
toisinaan, mutta tänä vuonna olimme kaikki neljä
sisarusta siellä yhdessä, kukin kertoen omasta työsarastaan ja Jumalan armosta ja uskollisuudesta
monissa eri tilanteissa. Jumalan kello käy yhä nopeampaa vauhtia ja seurakunnan ylösotto ja Kristuksen paluu lähestyvät, mutta nyt on vielä seurakunnalla maailmassa työaikaa tarjota evankeliumin
ilosanomaa tälle syntiselle sukupolvelle.Vaikka ikä
alkaa jo painaa meitäkin, niin Herra on antanut
meille armon olla hänen paluutaan jouduttamassa
täällä hänen oman kansansa keskuudessa. Niinpä
olemme iloisia siitä, että nyt jo kolmas sukupolvi
on ottamassa vastuuta tässä Raamattutyössä veljeni
Kalervon ja minun rinnallani, jotka molemmat
olemme jo ylittäneet 80 vuoden iän.
Sen lisäksi, mitä voimme vielä itse painattaa
Suomessa, me myöskin ostamme eri Raamattuseuroilta Raamattuja ja Raamatun osia ilmaisjakeluamme varten. Monikielisen Jumalan Sanan tarve lisääntyy myös Israelissa. Uusi painos arabian- sekä
ranskankielisiä Raamattuja on nyt pian valmistumassa, samoin venäjän- ja hepreankieliset Kuvaraamatut. Israelin Raamattuseuralla on hyviä projekteja, joita myös haluamme olla tukemassa mahdollisuuksiemme mukaan. Äidinkielinen Raamattu on
”kullan arvoinen” omistajalleen, koska se on Jumalan omaa Sanaa näissä lopun ajan myrskyissä, jotka
ovat vain kiihtyneet, erikoisesti täällä Lähi-idässä
ja Israelin ympärillä.
Uskollisia esirukoilijoita tarvitaan kipeästi sekä
Israelin puolesta valtiona että myös täällä asuvien
uskovien juutalaisten, arabien ja kaikkien muidenkin puolesta. Niinpä Herran armosta mekin olemme
vielä hengissä! 17.10.18 heräsin 3.40 yöllä sireenin
ulinaan, juoksin Jonatanin perheen ovelle koputtaen
ja huutaen ”Rakettihälytys” ja laskeuduin nopeasti
alas kellariin, jonne he tulivat perässäni. Emme
ehtineet vielä sulkea rautaovea, kun kuului jysähdys kaupungista päin. Radiouutisissa kuulimme,
että Gazasta ammuttu raketti putosi Beersheban
keskustaan aivan lähelle rautatiesiltaa ja omakotitalon katon läpi tuhoten sen talon. Samalla kadulla
asui useitakin uskovia perheitä seurakunnastamme,

mutta he säilyivät vahingoittumatta. Tuhoutuneen
kodin yksinhuoltaja-äidillä oli aikaa yksi minuutti
ehtiä turvahuoneeseen kolmen 8-, 10- ja 12-v. poikansa kanssa, joista kaksi piti kiskoa ulos sängyistään ja kiireellä saada alas pommisuojaan kellariin.
Kukaan ei kuollut, mutta kuitenkin he saivat posttraumaattisen PTSD-shokin ja heidät vietiin sairaalaan.Toinen raketti oli suunnattu Tel-Aviviin, mutta
se putosi onneksi mereen kaupungin länsipuolelle.
Jos se olisi todella pudonnut itse kaupunkiin, niin
silloin olisi kyllä alkanut hyökkäyssota Gazan terroristeja vastaan. Näin herkässä on nyt tilanne Israelissa, joka on tänä vuonna juhlinut 70-vuotista
itsenäisyyttään valtiona. Israelilaisten täytyy vielä
oppia se Raamatun totuus, että lopullista rauhaa ei
heillekään tule, ennen kuin he kansana ottavat vastaan Rauhanruhtinaan Jeesuksen (Jes. 9:5-6; Sak.
13:8-9; Matt. 23:37-39).
Hänen ilmestymistään odottaen, Herran armon
varassa, Olavi Syväntö
Kalervon ja Merin terveiset Galileasta
Aloitan tuosta lähellä olevasta Gennesaretin järvestä, joka on nyt jo n. 5 metriä alempana normaalia korkeuttaan, tosin sadeaika on kohta alkamassa,
mutta sekin on nyt jo myöhässä entiseen verrattuna,
niin että jälleen tarvitaan rukouksia sateitten saamiseksi enemmän! Teillähän niitä on yleensä liikaakin, niin että voisitte lähettää niitä tännekin!
Myös raamattupula vaivaa jatkuvasti, kun ei ole
kovinkaan paljon jäljellä, mitä lähettäisi pyytäjille
varsinkaan Afrikkaan. Pyyntökirjeitä kyllä tulee
jatkuvasti monista maista, mutta ne joutuvat kirjejonon hännille odottamaan vuoroaan, valitettavasti.
Israelin tarpeethan me pyrimme toimittamaan aina
ensinmäiseksi ja hebrealaisia Raamattuja meillä on
tällä hetkellä runsaasti.
Tällä hetkellä meillä on apulaisina kokonainen
viiden hengen perhe Suomesta, nuorin on 12-vuotias ja osaa tehdä mitä milloinkin pyydetään. Muistan, kun joitakin vuosia sitten tuli silloinkin kokonainen perhe Suomesta ja nuorin oli vasta 6-vuotias. Hän osasi oikein siististi leikata pyyntökirjeistä
pois postimerkit, jotka vuorostaan lähetettiin Intiaan liimattavaksi lentolehtisiin, jolloin niiden menekki oli parempi! Tänään lähetimme juuri 52 viiden kilon raamattupakettia Ugandaan arabian kielellä. Pyrimme aina lähettämään yli 50 pakettia kerrallaan, koska siitä saa määräalennuksen postissa!
Kävimme eilen perhelääkärissämme Merin
kanssa, ja koska edellisissä verikokeissa ilmeni,
että minulta puuttui rautaa, niin sain kehotuksen
hankkia apteekista rautajuomaa, joka maistui ihan
hyvältä kuin mehu konsanaan! Muistan äidin kertoneen, että silloin kun hän vielä asui lapsuuden kodissaan Nousiaisissa, he panivat ruosteisia rauta-

nauloja kanojen juomaveteen, jolloin kananmunien
keltuainen tuli keltaisemmaksi!
Meri syö päivittäin neljää eri lääkettä ynnä vitamiinit, minulla on vain kaksi eri lääkettä ja nyt tuli
se rautajuoma lisäksi, ja kerran kuussa täytyy ottaa
verikokeet. Tällaista tämä vanhuus on nyt meidän
kohdallamme. Herran tulemusta odotellessamme
jatkamme Raamattujen levitystä sekä Israeliin että
lähetyskentille!
Kiitos esirukouksistanne puolestamme!
Meri ja Kalervo Syväntö
Shalom Ystävät!
Meillä on viimein rauhallista Syyrian rajalla, joka
sijaitsee muutaman kilometrin päässä meiltä. Sieltä
on nimittäin viime vuosien aikana kuulunut tykkien
pauketta vähän väliä, ja viime kesänä rajan yli
tullut miehittämäton kone ja muutama raketti räjäytettiin Kinneretin järven yllä, kun siellä kesäkuumalla oli rannat täynnä lomailijoita. Jumalan
varjelus oli jälleen ilmiselvä, kun kukaan ei vahingoittunut!
Viime kuussa saimme 25 000 Raamattua, joista
10 000 on arabiankielisiä. Niitä menee paljon
Ugandaan sudanilaisten pakolaisleireille, Irakiin ja
muihinkin arabimaihin. Myös persiankielisiä Raamattuja menee edellen Turkkiin, Afganistaniin ja
myös uusille iranilaisille seurakunnille Eurooppaan. He todella etsivät totuutta päästessään pois
islamin uhan alta!
Meillä ”Hanahar”-seurakunnassa on monia Afrikasta tulleita opiskelijoita, jotka ovat tulleet Israeliin opiskelemaan nykytekniikan soveltamista
maanviljelykseen. He eivät tule kaupungeista vaan
kaukaisilta maaseuduilta. Osa on jo tullessaan uudestisyntyneitä, mutta moni löytää täällä ollessaan
elävän Jumalan. Hyvin harvalla on oma Raamattu
tullessaan, ja he kertovat, että vain pastoreilla on
oma Raamattu niissä maissa, mistä he tulevat. Annoimme siis jokaiselle opiskelijalle oman Raamatun lahjaksi. Olisittepa nähneet heidän ilmeensä,
kun he pitelivät ensimmäistä kertaa elämässään
omaa Raamattua kädessään! Nämä opiskelijat ovat
Israelissa vuoden ja palaavat sitten takaisin omiin
maihinsa, jolloin uusi ryhmä opiskelijoita tulee heidän tilalleen. Edelliset lähtivät elokuussa ja pyysivät saada ottaa mukaansa useampia Raamattuja
perheilleeen ja seurakunnilleen. Niinpä täältä Jordanin laaksosta lähti satoja Raamattuja kaukaisiin
kyliin Ruandaan, Malawiin, Etelä-Sudaniin ja
Botswanaan. Saimme heiltä jo kuvia siitä, kuinka
he jakoivat kirjat buju-puun varjossa. Meillä oli
myös mahdollisuus opettaa heille Israelin asemaa
Jumalan suunitelmassa, ja kun he palaavat, he levittävät Israel-rakkautta ja tietoa omiin kyliinsä.

Eräänä iltana Aviel meni raamattuvarastolle
erään apulaisensa kanssa. Oli aivan pimeää, ja kun
hän lähestyi ovea, hän huomasi kissan istuvan liikahtamatta oven edessä. Yhtäkkiä hän kuuli suhinaa ja ihmetteli, missä on vesiputki puhjennut. Hetken päästä suhina lakkasi ja alkoi uudelleen, jolloin
hän ymmärsi, että on kysymys jostain vaarallisemmasta kuin vesiputkesta… Hän valaisi autonlampuilla heinikkoa ja huomasi kahden metrin päässä
ison kyykäärmeen. Kiitos Herralle, heidän onnistui
tappaa se otus, ennen kuin se olisi livahtanut sisälle
varastoon.
Edellisessä joulukirjeessä kerroimme, että raamattuauto on 20 v. vanha ja useasti ”sairas”, joten
tarvitsisimme ”terveemmän” auton. Muutama kuukausi sitten saimme sen ostettua, Chevrolet Sawana
2014 pakettiauton, joka on hyvässä kunnossa.
Haluamme kiittää ensiksi Herraa ja myös niitä, jotka uhrasivat rahaa tämän auton ostoa varten. Kiitos
teille!
Siunattua joulun aikaa, t. Aviel & Nirit
Rauha-Liljan lämpimät
kylmästä Siperiasta!

terveiset

ystäville

”Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä
pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksi sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen,
josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla,
ellei ole julistajaa?” Room. 10:13, 14. Olen jälleen
täällä Siperiassa, Omskissa, lumen ja jään maassa.
Lumi hautaa alleen puista pudonneet syksyn lehdet,
mutta se ei voi haudata alleen hätää, eivätkä kovimmat pakkasetkaan voi lievittää polttavaa sydämen
tuskaa. Saavuin tänne lokakuussa, kun ensimmäiset
lumet satoivat maahan. Nyt kirjoittaessani marraskuussa mittari osoittaa -23 oC.
Tämä Omskin lääni on kooltaan noin puolet
Suomen pinta-alasta. Asukkaita on n. 2 miljoonaa;
Omskin kaupungissa n. miljoona, ja muut asuvat
pienissä kaupungeissa ja kylissä. Teemme viikottain Radugan lastenavustustiiminä, 6-7 hengen joukolla matkoja kyliin säästä riippumatta. Viemme

moninaista apua vaikeasti sairaille ja vammaisille
lapsille.
Mutta, kuinka tärkeää onkaan viedä
myös sitä, mikä tuo
aidosti toivoa ja lohtua, sitä Kristuksen
rakkauden Sanomaa
pienille ja suurille.
Nämä äidit, jotka
usein ovat hyljättyjä
yksinhuoltajia, ovat
avoimia
kuuntelemaan ja ottamaan vastaan Jumalan Sanaa.
Monessa perheessä on lisäksi muita lapsia, jotka
iloitsevat yhdessä
äidin kanssa saadessaan kauniin
Lastenraamatun.
Nykytekniikka on
tullut avuksi myös
Evankeliumin viemisessä. Luemme
Raamatusta, että
”usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta”
Room.10:17. Olen
jakanut vuodesta
2007 lähtien jo yli tuhat auringonvalolla latautuvaa
ns. ääniraamattua parilla kymmenellä kielellä. Tällä
kerralla niitä oli mukanani 5:llä eri kielellä. Lähtiessäni lennolle Israelista Omskiin Moskovan kautta
rukoilin johdatusta kaikkeen. Suuressa lentokoneessa oli n. 500 matkustajaa. En usko, että istuin
vain sattumalta erään naishenkilön vierellä, joka
palasi Israelista saamasta sytostaattihoitoja joka 3
viikon välein minun kotikaupunkini sairaalassa
Holonissa, jossa itsekin olin ennen työssä. Eikä sekään ole sattumaa, että käsilaukussani oli se ääniraamattu. Tämä rouva otti sen liikuttuneena vastaan. Sovimme uuden tapaamisen, kun palaan kotiin ja hän tulee taas jatkohoitoon Israeliin.
Saavuttuani Omskiin sain luovuttaa uskovalle
uzbekki-veljelle ne kymmenet tuomani erikieliset
laitteet ja lisäksi myös kirjoja. Hän asuu eräässä
kylässä ja toimii eri kieliä puhuvien muslimien parissa. Ilolla hän kertoi, että oli antanut eräälle taksikuskille sen laitteen. Kuski oli niin innostunut siitä,
että antaa sen kuulua autossaan kuskatessaan ihmisiä. Tämä mies kyyditsee ihmisiä myös rajan yli
erääseen Venäjän naapurimaahan. Näinkin Sana
leviää... Tänään olin seurakunnan kokouksessa ja
pastori pyysi saada niitä laitteita sillä kielellä, mistä
naapurimaasta itse on kotoisin, ja haluaa viedä niitä

siellä käydessään. Pyydän teitä rakkaat esirukoilijat
kantamaan rukouksin näitä veljiä, jotka haluavat jakaa Sanan jyviä täällä uusista rajoituksista huolimatta.
Radugan kaunis uusi 3-kerroksinen hoivakoti
odottaa viimeistä leimaa papereihin, että saisimme
ilolla ottaa vastaan ensimmäiset hoidokit äiteineen.
Nyt viimeinen este on saada sinne valmiiksi oma
valmisteilla oleva keskuslämmitys . Eihän mitään
vesihoitoja ja muita hoitoja voi aloittaa, jos lämpömittari näyttää +6 oC. Tässä rukousaihe, että puuttuvat varat löytyisivät. Kiitän Herraa, että saan olla
jälleen täällä työssä mukana, vaikka ikääkin kertyy
vuosittain. Vähän ennen matkaa tänne minulta katkesi hammas. Täällä saan siihen avun hyvältä hammaslääkäriltä. Askelkin on jo vähän lyhyempi, mutta iloitsen suuresti, että saan olla vielä terve ja jaloillani. Teidän esirukouksenne ja tukenne auttavat
meitä jatkamaan täällä. Kiitos, että olette auttaneet
niin monella tavalla. Ilolla kerron, että tiimissämme
on jo 6 uskovaa työntekijää.
Veli Valerin, Radugan johtajan, ja meidän kaikkien puolesta lähetämme teille siunaavat uudenvuoden toivotukset alkavalle vuodelle 2019!
Sisarenne Rauha-Lilja
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