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Kalervon ja Merin tervehdys Galileasta! 
Emme edelleenkään ole voineet saada 

apulaista raamattutyöhön sen mokoman koro-
naviruksen takia. Nyt ollaan kehittelemässä 
rokotetta sitä vastaan, mutta ei vielä tiedetä 
sen kaikkia vaikutuksia. Afrikassa on huomat-
tu, että malariaan käytetty lääke on kelvolli-
nen myös koronaa vastaan! 

Merillä on vaivana oikean käden olkapää, 
joka on kipeytynyt niin, ettei hän voi enää kir-
joitella osoitteita paketteihin kuten ennen. 
Minä sekä pakkaan Raamattuja että välillä 
taas kirjoitan niihin pyytäjien osoitteet. Pyy-
dän teiltä esirukousta tuon Merin kipeytyneen 
olkapään paranemiseksi! Talvikausi on hiljat-
tain alkanut ensinmäisellä kunnon sateella, 
Kinneretin järven pinta nousi 2 cm sen ansi-
osta, kiitos Herralle. Täällähän ei kesäaikana 
sada ollenkaan! 

Välillä oli se tilanne, ettei voinut lähettää 
valmiita paketteja muutamaan viikkoon, kun 
ei ollut tullut varoja sitä varten. Paketteja ker-
tyi suurehkot määrät odottamaan postitusva-
roja. Kun Olavi kuuli tästä tilanteesta, hän lä-
hetti heille tulleista raamattutyön varoista tar-
peeksi minulle, joten tätä kirjoittaessani ne 
monet postisäkit on nyt saatu lähetettyä. Isra-
elin postissa saa paljousalennuksen, jos pos-
tipakettien määrä on yli 50 kpl kerralla, ja sii-
hen aina tietenkin pyrimme. Ghanasta tuli 
suuri pyyntö: 450 pakettia Raamattuja, joka 
tarkoittaa 2250 kirjaa! Isä totesi aikoinaan, et-
tä useilla afrikkalaisilla ei ole tolkkuruuvia! 
Meidän normaali pakettien määrä yhteen 
osoitteeseen on 3-5 pakettia, joissa kussakin 
on 5 Raamattua. 

Kiitos esirukouksistanne ja tuestanne, 
Kalervo ja Meri Syväntö 
 

Joulutervehdys Galileasta! 
Ikävä on monia tuttuja, joita ei ollut mahdol-

lista tavata tänä vuona Lempäälän Israel-juh-
lilla! Tilanne Israelissa, ja myös ympäri maail-
maa, on erittäin haastava; ilmassa on voima-
kas lopunajan tuoksu. Ei voi olla huomaamat-
ta tulvien määrää ja vahinkoja, maanjäristyk-
siä, tulivuorenpurkauksia, isoja tulipaloja ym. 
Puhumattakaan siitä, minne koronatilanne oh-
jautuu maailmanlaajuisesti! Euroopassa ja 
Amerikassa on kovasti nostanut päätään anti-
semitismi, jota levitetään varsinkin median 

avulla. Juutalaisten näyteikkunoita on rikottu 
New Yorkissa, hakaristejä piirretty Berliinin 
synagogiin ja monenmoisia ehdotuksia on 
nettiverkostoissa, kuten kaikkien koronasai-
raiden lähettäminen Israeliin tartuttamaan juu-
talaisia! Tämä on suuri tilaisuus evankeliu-
mille, koska monet Raamatun profetiat täytty-
vät silmiemme edessä ja niistä on hyvä pu-
hua, kukin mahdollisuuksiensa mukaan. Meil-
le on avautunut monia mahdollisuuksia vii-
meisten 2 kk:n aikana vastata naapureiden 
kysymyksiin, kun he ovat tulleet istumaan 
meidän lehtimajaamme ja keskustelleet pit-
kään tapahtumista. 

Erään kerran, kun Aviel vei paketteja pos-
tiin, koko postin tiimi kerääntyi takahuonee-
seen ja halusi tietää Avielin kannan tapahtu-
miin. Siitä kehittyikin niin pitkä keskustelu, 
että Aviel joutui patistamaan heidät takaisin 
tiskille ottamaan ärtyneitä asiakkaita vas-
taan... Muissa Lähi-idän maissa käy samoin. 
Paine kasvaa ja ihmiset etsivät Jumalaa. Mo-
net iranilaiset janoavat Jumalan sanaa ja 
teemme kaikkemme vastataksemme heidän 
tarpeeseensa. Farsinkieliset Raamatut mene-
vät Turkin kautta määränpäihinsä, mutta näyt-
tää siltä, että Turkin avoin ikkuna on lyhytai-
kainen; nimittäin Erdoganin ja Iranin johdon 
välillä tapahtuu uskonnollista ja poliittista lä-
hentymistä. Rukoilkaa varjelusta iranilaisille 
veljille ja sisarille sekä farsinkieliselle raamat-
tutilaukselle, joka on matkalla Israeliin. Sa-
manaikaisesti tuhannet Raamatut ovat lähte-
neet Ghanaan ja Ugandaan. Nyt ollaan lähet-
tämässä suurta ranskankielistä tilausta Rwan-
daan. Meillä on haasteita täällä Poriassa joh-
tuen siitä, ettei vapaaehtoisia voi tulla autta-
maan ja joudumme hoitamaan kaiken ilman 
ulkopuolista apua. Kiitos, kun muistatte ru-
kouksin. Turvahuoneprojekti on edennyt sen 
verran, että luvat ovat melkein valmiit, kunhan 
vain toimistot avaisivat ovensa, jotta saisim-
me paperit käteen. Suuret kiitokset teille, jot-
ka olette lahjoittaneet tähän projektiin varoja! 
Jos haluat ottaa osaa turvahuoneen rakenta-
miseen, ota yhteyttä sähköpostitse. "Niin kau-
an kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen 
tekojansa... tulee yö, jolloin ei kukaan voi työ-
tä tehdä" (Joh. 9:4). 

Siunattua joulun aikaa! Aviel & Nirit Gersh 
 



Olavin tervehdys Negevin autiomaasta! 
Tännekin tämän talven ensimmäiset sateet 

ovat myöskin jo saapuneet siunauksena. Kun 
lukee Raamattua, saa hämmästyä, kuinka 
ajankohtainen se on vielä meidänkin päivi-
nämme. Parhaillaan luen profeetta Jeremiaa, 
jonka luvussa 23 puhutaan Israelin heimon 
paluusta "pohjoisesta maasta ja kaikista 
muista maista, joihin hän oli heidät karkotta-
nut. Silloin he saavat jälleen asua omassa 
maassaan." Välittömästi tämän jälkeen pro-
feetta kuitenkin toteaa, kuinka "tämä maa on 
täynnä avionrikkojia, he rientävät pahante-
koon ja käyttävät voimansa vääryyteen". 
Jumala kuitenkin näkee kaikkien synnit ja tu-
lee ne tuomitsemaan. Israel kansana tulee 
vielä kokemaan "Jaakobin ahdistuksen" 
omassa maassaan (Jer. 30:7, 22–24). 

Antikristus ilmestyy maailmaan lopunajan 
"Messiaana" ja tekee "uuden liiton" juutalais-
ten kanssa. Vrt. Hebr. 8:8–13. Tiedämme, 
kuinka Israel itsenäisenä valtakuntana havah-
dutti koko kristillisen maailman toteamaan, 
että elämme nyt aikaa, jolloin monet Raama-
tun lupaukset ja ennustukset toteutuvat yksi 
toisensa jälkeen, ja nimenomaan juutalaisten 
siirtolaisten massamuutto Israeliin kaikista 
maista, joissa heitä oli vielä olemassa. Jer. 
30:1–3, 11–15, 21–24. Ilm. 7:3–8. Jumalan 
kellossa aika on mennyt eteenpäin, niin että 
alamme nähdä jo Ilmestyskirjan alkutapah-
tumia ja varoituksen Jumalan seurakunnalle, 
Ilm. 3:7–11. Olen tilan säästämiseksi kirjoitta-
nut Raamatun jakeiden lyhennykset, jotka 
kannattaa lukea yhdessä tämän kirjeen yhtey-
dessä. Uutiset täällä kertovat, kuinka Israelin 
presidentti Reuven Rivlin piti jo perinteisen 
jouluvastaanoton asunnossaan Israelin kaik-
kien kristillisten kirkkokuntien ylimmille johta-
jille, ettei koko ajan muuttuva koronavirus-
tilanne voisi estää sitä tilaisuutta. 

USA:n presidentin vaalit jännittivät myös Is-
raelin hallitusta monestakin syystä, mutta nyt 
ollaan kuitenkin tyytyväisiä, että se ruljanssi 
on ohi, vaikka veikin aikaa, kunnes lopullinen 
tieto saatiin varmistettua — tulee siis presi-
dentin vaihdos, jossa demokraattien Joe Bi-
den saa vallan. Joku lehtimies kirjoitti, ettei 
mikään maa ole niin uskonnollinen kuin USA. 
Jokainen virallinen puhe lopetetaan lausee-
seen "God bless America!" — "Jumala siunaa 
Amerikkaa!" Missään muussa länsimaassa ei 
ole God eli Jumala painettuna seteliin kuin 
USA:ssa. Nyt siellä tulee olemaan ensim-
mäistä kertaa varapresidenttinä nainen, Ka-

mala Harris, joka Suomessa olisi nimenä vitsi. 
Naisia on Suomen hallituksessa ollut alusta 
asti, ja jopa presidenttinä. Erityisesti olen 
iloinnut siitä, että kristillisen puolueen naiset 
ovat seisoneet Raamatun sanan perustalla, 
vaikka ovat joutuneet siitä jopa oikeudessa 
syytteeseen, kuten Päivi Räsänen. Rukoilen 
jatkuvasti synnyinmaani puolesta, että se säi-
lyttäisi uskonsa Jumalaan ja Jumalan sanaan, 
joka ei muutu. Koronaviruksen takia kaikki tu-
ristimatkat Israeliin on peruttu ja lennotkin lo-
petettu, mikä on suuri tappio Israelin talou-
delle. 

Elokuun lopussa Israelin hallitus päätti 
sulkea 30 aluetta, joissa oli eniten koronavi-
rukseen sairastuneita, mutta jo neljä päivää 
myöhemmin korjasi asian, ja vain 8–10 aluet-
ta suljettiin. Kaksi päivää myöhemmin orto-
doksipuolueiden painostuksesta hallitus 
muutti senkin suunnitelman vain yön ajaksi 
voimaan, joten sillä ei ollut mitään merkitystä 
koronaviruksen leviämiseen. Niinpä sairastu-
neiden määrä kasvoi viikottain 5½ tuhannella 
ja kuolleiden määrä kesän aikana oli 888. 

Kuitenkin Shalom-lehti julkaisi jo Lukijamat-
kan ohjelman Israeliin maaliskuun 2021 puoli-
välissä. Israelin hallitus tekee parhaansa saa-
dakseen tämän koronaviruksen leviämisen 
pysähtymään erilaisin rajoituksin ihmisten 
keskinäisissä tapaamisissa kouluissa, ravinto-
loissa, toreilla ja julkisessa liikenteessä, kiel-
täen jopa omalla autolla ajamisen toiseen 
kaupunkiin. Välillä ei saanut poistua kotoaan 
pitemmälle kuin 100 m ja yöllä ei saanut men-
nä kotoaan mihinkään. Nyt Israelissa odote-
taan, milloin tänne saadaan rokotteet, joita on 
tilattu useammastakin maasta, ja täällä itsekin 
niitä kehitetään. 

Israelin Raamattuseuran kautta olemme 
edelleen voineet hankkia sellaisia Raamattu-
ja, joita emme itse voi painattaa. Kaikkia Raa-
mattuja, joita saan hankittua, tuomme Beer-
sheban Bible Shop -raamattukauppaan, joka 
on edelleen olemassa uskovien vapaaehtois-
ten hoitamana. Kaupassa saa kerrallaan olla 
4 henkilöä. Kuka tahansa voi tulla sinne kyse-
lemään, keskustelemaan tai vaikka väittele-
mään Jumalasta ja uskon asioista, kuten sil-
loin kun itse olin siellä päivittäin. Kaikki Raa-
matut ja muutkin hengelliset kirjat ovat ilmai-
sia kaikille, vaikka hankimme ne ostamalla 
jostain. Siellä ei nyt enää myydä mitään, kaik-
ki on nyt ilmaista. Se on kuitenkin kiinni sil-
loin, kun muutkin kaupat ovat suljettuina koro-
naviruksen takia, muuten voi saada poliisilta 



ison sakon. Rukoilen, että kaikki uskovaiset 
saisivat sen armon Jumalalta, että voisivat ol-
la "valona ja suolana" sillä paikalla, johon 
Herra on johdattanut. 

Kiittäen ja siunaten teitä kaikkia Raamattu-
työmme tukijoita ja esirukoilijoita, 

Olavi Syväntö 
 

Jonathanin & Melissan tervehdys! 
Meidän pieni perhe on nyt tekemässä isoa 

muuttoa Jad Hashmonaan joulukuun alussa. 
Olemme pitkään rukoilleet johdatusta tässä 
asiassa. Tyttäremme Naomi (11v) on nyt vii-
dennellä luokalla ja on kokenut hyvin vaikeak-
si etäopiskelun (koronatilanteen vuoksi) ja 
myöskin eräiden luokkakavereiden käytöksen 
häntä kohtaan. Valtaosa luokkalaisista (siis 
juutalaisista perheistä) vastasi, etteivät he us-
ko, että Jumala on olemassa, kun opettaja ky-
syi asiaa lapsilta, mutta Naomi sanoi, että hän 
uskoo. Ei ole helppoa olla uskovainen ja erot-
tautua muista. Päätimme vaimoni kanssa, et-
tä nyt on aika muuttaa asuntoa ja koulua ja 
niin me saatiin Naomi aloittamaan opiskelu-
aan messianisten uskovien kouluun "Makor 
HaTikvah", joka on Jerusalemissa. 

Vaimoni Melissa sai suoritettua maisterin-
tutkinnon "Israelin opinnoissa" Ben Gurionin 
yliopistossa Beershebassa keväällä ja on 
saanut edelleen englannin kielen käännös-
työtä yliopistonsa professorilta. Työskentelen 
edelleen fysioterapeuttina tekemässä koti-
käyntejä täällä etelässä. Koronan takia ei ole 
nyt ollut oppaan töitä maaliskuusta alkaen. 

Olen isäni Olavin kanssa mukana Raamat-
tutyön asioilla. Raamattuseuran yhteistyön 
kautta saimme lahjoitettua ensimmäisestä 
painoksesta 250 kpl hepreankielistä koko 
Raamattua, jossa on selitykset vaikeista sa-
noista (varsinkin Vanhan testamentin puolel-
la), nuorille uskoville, jotka olivat juuri astu-
massa asepalvelukseen. Olemme myöskin 
kustantaneet taskukokoisen koko Raamatun 

painoksen soti-
laille, jotta he 
voisivat lukea 

Raamattua, 
missä olosuh-
teissa ovatkin, 
kun kännykän 
käyttö on kiel-

letty. 
Olen myös mukana auttamassa naisten tur-

vakodissa Beershebassa. Tämä koti on niille 
naisille, jotka kokevat perheväkivaltaa. Vain 
yksi esimerkki näistä naisista: eräs heistä 

varttui adoptioperheessä ja joutui 11–14-vuo-
tiaana seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. 
15-vuotiaasta lähtien hänen on jo täytynyt 
käydä psykiatrisissa hoidoissa, ja varhaisessa 
iässä hänellä oli jo 2 vauvaa, jotka sosi-
aalipalvelu otti häneltä pois. Nyt hän on ras-
kaana 68-vuotiaasta naimisissa olevasta mie-
hestä, ja on melkein varmaa, että tämäkin 
vauva otetaan häneltä syntymänsä yhtey-
dessä. Naisten turvakodin tarve on suuri, ja 
valitettavasti perheväkivalta on kasvava on-
gelma. Haluamme palvella näitä naisia ja 
heidän lapsiaan ja auttaa heidän fyysistä ja 
henkistä eheytymistään. 

On monia, jotka etsivät vastausta elämän 
suuriin kysymyksiin, monet ovat menettäneet 
työnsä ja ovat taloudellisesti ahtaalla. Sain 
keskustella erään potilaan kanssa uskosta ja 
siitä toivosta, että Messias (Jeesus) on tulos-
sa takaisin. Hän sanoi, että hänen rabbinsa 
on sanonut, että vuodenvaihteessa Messias 
on tuleva, mutta hän ei tiedä, kuka se on. Ru-
koilkaa Israelin puolesta, että moni löytäisi 
luvatun Messiaan Jeesuksen. 

Jonathan ja Melissa Syväntö 
 

Rauha-Liljan terveiset ystäville! 
"Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkää 

estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan 
valtakunta... Ja hän otti heitä syliinsä, pani 

kätensä hei-
dän päälleen 
ja siunasi hei-
tä." Mark. 10: 
14,16. Mei-
dän aikuisten 
tehtävänä on 
huolehtia ja 
hoivata lapsia 
ja kertoa heil-

le Kaikkivaltiaasta Isästä ja Jeesuksesta. Jee-
sus itse sanoi: "Sallikaa lasten tulla... älkääkä 
estäkö heitä!" Kuinka valitettavaa onkaan 
nykymaailmassa todeta, etteivät kaikki lapset 
saa edes kuulla kerrottavan Jeesuksesta! 

Kirjoitan tätä kirjettä Israelista, mutta sy-
dämelläni on edelleen Radugan työ kaukana 
Siperiassa ja seuraan, mitä siellä tapahtuu. 
Liikuttavaa on se, että olen saanut myös mo-
nilta vammaisten lasten äideiltä viestejä ja 
pyyntöjä tulla heitä uudelleen auttamaan. En 
ole voinut lähteä sinne CoVid-19:n takia, mut-
ta olen voinut huolehtia siitä, ettei sieltä puut-
tuisi Jumalan sanaa. Olen tilannut Pietarista 
kahdenlaisia Lastenraamattuja 200 kpl sekä 
U.V. 2021 kalentereita 100 kpl, joissa on kau-



nis kuvitus ja suurilla kirjaimilla jakeita Raa-
matusta. Näitä Raamattuja siellä jaetaan per-
heille kylämatkoilla ja annetaan jokaiselle äi-
dille, joka on ollut lapsensa kanssa Hoivako-
dissa, sitten kun he palaavat omiin koteihinsa. 
Hoivakodissa on myös hyllyllä vapaasti saata-
villa erikokoisia Raamattuja. 

Kiitän Herraa ja 
iloitsen, että työ 
siellä jatkuu täs-
tä koronaviruk- 
sesta huolimatta 
ja jopa laajenee-
kin! Sinne on 
saatu lahjaksi 2 
BAC-laitetta (Bio 

Acustic Correction eli bio-akustinen korjaus-
menetelmä, joka auttaa hoitamaan aivovam-
maisten keskushermostohäiriöitä). 

Hoivakodille on hiljattain asennettu suuri 
diesel-aggregaatti, joka on lahjoitus eräältä 
pankilta. Nyt ei ole enää sähkökatkojen vaa-
raa. Se takaa sen, että nyt sinne voidaan tuo-
da lapsia, jotka tarvitsevat happi- tai muita 
elintärkeitä laitteita. Kolmas suuri apu on uusi 
neliveto-sairaankuljetusauto, joka mahdollis-

taa sairaan lapsen 
turvallisen kuljetuk-
sen makuuasennos-
sa aina kylistä asti. 
Sekin tuli lahjoituk-
sena! 

Nyt kun lähestym-
me tämän korona-
vuoden 2020 lop-
pua, pyysin Valeril-

ta, Radugan johtajalta, tietoja tilantees-
ta.Tässä hänen iloinen viestinsä: "Voimme 
hyvin. Ei ole aikaa sairastaa. On paljon töitä 
eikä se CoVid-19 saavuta meitä. Kiitos Her-
ralle!!! Tämän vuoden kuluessa, tähän men-
nessä, on Hoivakodissa ollut hoitoja saamas-
sa 64 perhettä, 3–4 viikon jaksoissa. Eräässä 
perheessä oli 2 sairasta lasta. 

Meillä on uusi sosiaalityöntekijä, Marika —
Kiitos Herralle hänestä! Kävimme usein 
kylissä ja löysimme paljon uusia avun 
tarpeessa ole-
via lapsia. On 
myös uusi fy-
sioterapeutti. 
Kiitos Herralle 
hänestäkin. 
Monet lapset 
ovat kokeneet 

suuria, hyviä muutoksia toiminnoissaan. Äidit 
iloitsivat ihan kyynelissä. Kiitos, kaikki ystä-
vät, tuestanne ja esirukouksistanne!" Näin veli 
Valeri. 

Rakkaat ystävämme, on ihana tietää, että 
tätä työtä kannattavat Iankaikkiset Käsivarret. 
Kaikki kunnia Hänelle! Saamme turvallisesti 
odottaa tulevia päiviä ja uutta vuotta 2121. 

Siunaavin terveisin ja hyvän Uuden Vuoden 
toivotuksin, 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, sähköposti: 
gershnirit@gmail.com 
Rauha-Lilja Ben-Kiki, P.O.Box 6154, HOLON 58162, 
Israel, Rauha-Liljan yhteyshenkilö Suomessa: 
Marja Laurila, puh. 040 581 7774 
 
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: Poliisi-
hallitus 1.2.2016. Toimeenpanoaika ja -alue: 1.2.2016-
31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata 
lukuun ottamatta. Varojen käyttötarkoitus: raamattu-
lähetystyön rahoittaminen keräysaikana. 
Uusi rahankeräyslupa: RA/2020/1264. Myöntäjä: Po-
liisihallitus 19.10.2020. Toimeenpanoaika: 1.1.2021 al-
kaen, em. toimeenpanoalue ja varojen käyttötarkoitus. 
 
-Suomen Raamattuopiston Säätiö 
Sampo Pankki IBAN: FI57 8000 1101 7757 90, 
BIC: DABAFIHH, viite 130 000 913 517. 
Rahankeräyslupa: POL-2015-9258. Myöntäjä: Poliisi-
hallitus 10.12.2015. Toimeenpanoaika ja alue: 
1.1.2016-31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenan-
maata lukuun ottamatta. Varat käytetään keräysaikana 
Raamattujen hankintaan ja jakeluun. 
 
-Ruotsissa: Israels Vänner, Borås 
Pankkisiirtotilinr: 5007-8716 
viite: "Syvännön Raamattutyö" 
 
 
Ystäväkirjeemme tilaukset, osoitteenmuutokset, 
sähköpostiosoitteet ym. tiedot: 
Suomen Raamattuopisto, PL 15, 02701 Kauniainen 
puh. (09) 5123 910, sähköposti: info@sro.fi 
 


