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Israelin raamattutyön kuuulumisia 

Minun tehtävänäni on ensin lukea ne monet raa-
mattupyyntökirjeet, joita tulee eri maista, varsinkin 
Afrikasta. Sitten tarkistan, onko meillä kyseistä kiel-
tä vielä jäljellä, ennen kuin voi lähettää kirjoja. Li-
säksi tulee vielä harkita, kuinka paljon niitä voi itse 
kullekin pyytäjälle lähettää, että mahdollisimman 
monet saisivat edes jonkin verran. 

Annanpa esimerkkejä joistakin pyyntökirjeistä. 
Pyydetään 178 kovakantista englanninkielistä Raa-
mattua, mutta emmehän voi lähettää niin monta yh-
teen osoitteeseen, koska monet muutkin pyytävät 
niitä. Kaksi seuraavaa pyytäjää haluaa 300 Raamat-
tua kumpikin. Seuraavat kaksi pyytää 600 Raamat-
tua kumpikin. Kun isäni aikoinaan lähetteli Raamat-
tuja, niin hän totesi, ettei kaikilla ole tolkkuruuvia 
ollenkaan, joten se on sitten oltava lähettäjällä! 

Ghana ja Nigeria pyytävät eniten Raamattuja ja 
onneksi heidän kielensä on englanti. Nykyisin mi-
nulla ei ole työssä Merin apua, kun hänen oikea ol-
kapäänsä on edelleenkin kipeä eikä sillä kädellä voi 
kirjoitella osoitteita. Pyydän asiaan edelleen esi-
rukousta. 

Terveisin Kalervo ja Meri Syväntö 

 
Kevätterveiset Galileasta! 

Maailmassa, jossa sekaannus ja epätoivo lisäänty-
vät, kun ihmisten vapautta rajoitetaan yhä enemmän 
ja tulevaisuus on täynnä pelkoa, ainoa vakaa perusta, 
jolla seisoa, on Jumalan ikuinen ja muuttumaton Sa-
na. Se vetää puoleensa yhä enemmän ihmisiä. Tätä 
todellista toivoa haluamme edelleenkin jakaa mah-
dollisimman paljon, vaikka olosuhteet ovatkin han-
kaloituneet. 

Olemme – kiitos Herralle – saaneet paikallisia 
apulaisia osa-aikaisesti työhön mukaan suomalaisten 
vapaaehtoisten sijaan, joilla ei enää vuoteen ole ollut 
lupaa tulla tänne. Myöskään jatkossa se ei tule ole-
maan pitkään aikaan mahdollista, sillä sitten kun tu-
ristit saavat taas luvan tulla Israeliin, se tulee tapah-
tumaan tiukkojen säädösten alaisuudessa, mikä edel-
lyttää turistiryhmään kuulumista, edeltä sovittuissa 
paikoissa käymistä ja paljon muuta. 

Myös postilaitos on tiukentanut lakia, niin että 
yksittäisten postipakettien lähettämisessä tarvitaan 
kansainvälisen tietokoneen hyväksymä, sekä lähettä-
jän että vastaanottajan osoite. Suurimmassa osassa 
paketteja, jotka menevät Afrikkaan, tietokone ei tun-
nista osoitetta vaan se on sellainen, jonka vain pai-
kallinen postinkantaja tuntee "suuren buju-puun ta-
kana"... Kiitos Herralle, että vielä onnistumme lähet-

tämään myös näihin osoitteisiin, kun suurien määri-
en kohdalla tämä laki ei vielä päde. Rukoilkaamme, 
että tämä pysyisi pitkään näin. Hyvin koskettava 
pyyntö tulikin Ghanasta, spitaalisten kylästä. Usko-
matonta, että vieläkin on olemassa paikkoja, joissa 
spitaaliset asuvat keskenään kuten Jeesuksen aikana. 
Oli suuri ilo lähettää näille yksinäisille, hylätyille ih-
misille toivorikasta Jumalan Sanaa! 

Ovi Iraniin on edelleen avoin, mutta polku on hy-
vin mutkikas ja vaarallinen. Raamatut, jotka lähtevät 
meiltä, matkustavat eri henkilöiden mukana salaa ra-
jojen yli, sota alueiden läpi, kunnes löytävät perille 
onnellisten vastaanottajien käsiin. Yksi pariskunta 
sai lahjaksi Raamatun ja sen seurauksena otti Jee-
suksen vastaan! Olemme saaneet sellaisia kuvia, 
joissa ihmiset halaavat arvokasta lahjaansa, mutta 
emme tietenkään voi sellaisia kuvia julkaista. Pyy-
dämme, että muistatte rukouksissanne veljiä ja sisa-
ria, jotka henkensä uhalla kuljettavat tätä kallisar-
voista lastia yli rajojen, ja myös niitä, jotka sen pe-
rillä vastaanottavat, etteivät joutuisi uskonsa tähden 
kärsimään. 

Ilm. 3:5 "Se, joka voittaa, saa ylleen valkeat vaat-
teet, enkä minä pyyhi hänen nimeään elämän kirjas-
ta, vaan tunnustan hänet omakseni Isäni ja hänen en-
keliensä edessä." 

Siunattua pääsiäistä, Nirit & Aviel 

 
Olavin tervehdys Beershebasta 

"Helmikuu on lyhin kuukausistamme, mutta silti 
siihen mahtuu monia syntymäpäiviä, kuten minun ja 
vaimoni uudestisyntymispäivä, kun meidät molem-
mat kastettiin kylmässä vedessä yksityisessä uima-
altaassa Dallasissa. 7 kuukautta myöhemmin saa-
vuimme Israeliin. Olen varmaan unohtanut jo monia 
asioita 40 vuoden aikana, mutta tämän kokemuksen 
muistan kuin eilisen päivän." Näin aloittaa kerto-
muksensa messiaanisen seurakuntamme juutalainen 
pastori Howard ja jatkaa seurakunnan nykytilantees-
ta: "Ehkä Herra palaa ennen kuin 50 vuotta tulee 
täyteen. Tänään päivä alkoi normaalisti, mutta pian 
suunnitelmamme muuttuivat. Klo 8.30 sain kyselyn, 
suoritanko hautaan siunaamisia. Järkyttyneen naisen 
ääni kertoi puhelimessa, kuinka hänen miehensä oli 
kuollut edellispäivänä ollessaan kuntolenkillä. He 
olivat saaneet nimeni ystävältään, joka tuntee jonkun 
seurakunnassamme. Hautajaiset pidettäisiin tänään 
klo 13. Nainen odotti vastaustani puhelin auki ja ker-
toi, että hänen miehensä oli kristitty, mutta ei messi-
aaninen uskova. 
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vuotta sitten ja mies oli vasta 48-vuotias. Hänellä oli 
liikeyritys kaupungilla. Halusin tarkentaa rouvalle 
sen, että kristittyjen hautausmaan omistajat voivat 
kyllä hoitaa koko hautauksen, mutta jos perhe haluaa 
minun hoitavan sen, teen sen uskovaisena kristitty-
nä. Perhe suostui siihen. Kuolleella miehellä oli suu-
ri perhe ja liikeystäviä, jotka tulivat suurena joukko-
na haudalle. Silloin oli todella hyvä mahdollisuus 
kertoa kaikille näille ihmisille Jumalan rakkaudesta, 
kuinka hän antoi oman poikansa Jeesuksen syntiuh-
riksi ja kuinka jokainen, joka uskoo häneen, pelastuu 
(Joh. 3:16). Snl. 30:4 sanotaan: 'Kuka on noussut tai-
vaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kou-
riinsa tuulen? ... Kuka on asettanut kohdalleen kaik-
ki maan ääret? Mikä on hänen nimensä ja mikä hä-
nen poikansa nimi, sinähän sen tiedät?' 

Niiden, jotka uskovat, ei tarvitse pelätä, kun tulee 
aika lähteä tästä elämästä, vaikka yllättäen. Rukoi-
len, että jotkut saattoväestä kuulivat nämä sanani va-
kavana Jumalan rakkauden kutsuna ja ottavat sen 
vastaan omakohtaisesti. Seurakuntana toivomme 
voivamme jatkaa rukoushuoneemme kunnostamista 
edelleen ja odotamme kokoontumisrajoitusten hen-
kilömäärän poistamista voidaksemme jälleen ko-
koontua yhdessä, vaikkapa naamarit kasvoilla!" 

Vaikka Tel-Avivin lentokenttä on edelleenkin vi-
rallisesti suljettuna, niin uusien siirtolaisten kohdalla 
on tehty poikkeus. 26.2.21 Israeliin saapui 380 siir-
tolaista, joista suurin osa oli Etiopiasta, 82 Ukrainas-
ta ja 12 Etelä-Afrikasta. He kaikki joutuivat heti 
määräajaksi karanteeniin erityiseen koronahotelliin. 

Juutalaiset viettävät raamatullisia juhliaan ympäri 
vuoden, asuivatpa he missä maassa tahansa, mutta 
uudempaa Tu BiShvat -juhlaa voidaan sen nyky-
merkityksessä viettää vain Israelissa. Rabbit määrä-
sivät kyseisen pävän kaikkien puiden 'syntymäpäi-
väksi', joten se on nyt nimeltään Puiden uusivuosi, 
jolloin lapsetkin viedään istuttamaan nimikkopuu 
itselleen tai jollekin läheiselle. Sitten he seuraavat 
sen kasvamista, varsinkin jos se on perheen omalla 
pihalla. 

Kansainvälinen Open Doors -järjestö, joka toimii 
vainottujen kristittyjen auttamiseksi yli 70 maassa, 
on julkaissut maailmankartan, josta näkyy, missä 
maassa aktiivisia kristittyjä vainotaan eniten tällä 
hetkellä. Kartta peittää koko maailman ja sen voi ti-
lata Suomen Open Doorsilta (opendoors.fi). Israel-
kin näkyy siinä kartassa pienenä valkoisena suika-
leena, koska täällä ei 'virallisesti' vainota kristittyjä 
valtion toimesta, mutta sitäkin innokkaammin kyllä 
monet rabbit vastustavat messiaanisten juutalaisten 
perustamia seurakuntia. 

Meillä oli ilo saada täydennystä paikalliseen raa-
mattuvarastoomme, kun Aviel toi hiljattain autollaan 
meille pari tuhatta erikielistä ja erikokoista Raamat-

tua. Niistä lähes puolet oli vasta hiljattain saatu maa-
han ja tuotu satamasta suoraan päävarastoomme, jos-
ta ne sitten jaetaan lahjana uskovien seurakuntiin, 
jotka haluavat antaa jokaiselle pyytäjälle Raamatun 
hänen äidinkielellään, kouluikäisille lapsille tietysti 
hepreaksi tai arabiaksi. 

Israelin hallituksen mahtava rokotusohjelma on 
tarkoitus viedä kokonaan läpi huhtikuun loppuun 
mennessä. Tähän mennessä jo yli 4,85 miljoonaa ih-
mistä Israelissa on saanut ensimmäisen pistoksen 
Covid-19 virusta vastaan ja 3,57 miljoonaa jo toi-
senkin pistoksen, minä näiden joukossa. "Tehohoi-
dossa olevien koronapotilaiden määrä on laskenut 
alle 700:aan ensi kertaa kahteen kuukauteen", il-
moitti pääministeri Netanyahu ilahtuneena 5.3.21. 
"Rutto on jo takanamme", hän sanoi. 45 000 oppi-
lasta luokka-asteilla 7–10 voi nyt palata opiskele-
maan kouluihin ja jotkut koulut jatkavat opetusta 
myös kesäloman aikana, mikäli opettajat suostuvat 
siihen. 

Minun näköni on säilynyt hyvänä, kiitos Herralle. 
Normaali valossa voin lukea ilman lukulaseja, mutta 
kuuloni on heikentynyt, niin että kännykkäpuheli-
messa on vaikea keskustella. Vanha lankapuhelime-
ni toimii edelleen hyvin, kun pidän kuuloketta kor-
vaani vasten painettuna, mutta kännykkäpuhelimeni 
kokee sellaisen teon uudeksi 'käskyksi' ja katkaisee 
koko yhteyden! 

Siunattua pääsiäisjuhlaa ja kevätaikaa teille kai-
kille rakkaat ystävät, esirukoilijat ja tukijat! 

Olavi Syväntö 

 
Jonathan & Melissa Syvännön terveiset Jad 

Hashmonasta 

Olemme perheenä muuttaneet asumaan Jad Ha-
shmonaan viime vuoden joulukuussa. Olavin kanssa 
on nyt asumassa siskoni Anneli ja hänen miehensä 
David (heidän pysyvä kotinsa on Eilatissa). Tyttä-
remme Naomi aloitti viidennen luokan messiaani-
sessa uskovaisten koulussa Jerusalemissa. Vaimoni 
Melissa on jo tutustunut muutamiin naapurinnaisiin 
ja aloittanut ystävänsä kanssa naisten raamattupiirin. 
Lisäksi hän antaa englannin kielen opetusta paikal-
lisille lapsille. Minä olen jatkanut fysioterapeutin 
töitä ja teen pääasiassa kotikäyntejä Jerusalemista 
aina Beershebaan saakka. Olen nyt huhtikuussa 
avaamassa yksityisen fysioterapeutin vastaanoton 
Jad Hashmonassa. Maaliskuun lopussa irtisanoudun 
nykyisestä työpaikastani ja aloitan yksityisyrittäjänä 
fysioterapian alalla. 

Olen rukoillut Jumalalta viisautta tässä työpaikan 
muutoksessa ja toivon, että näin saan enemmän va-
pautta toimia raamattutyössä ja vapaaehtoisena aut-
tamassa naisten turvakodissa Beershebassa. Viimei-
set puolitoista vuotta olen työskennellyt pastoriystä-



väni Dov Bikasin kanssa (Aviv Ministryn johtaja) 
perustamassamme turvakodissa perheväkivaltaa ko-
keneille naisille ja heidän lapsilleen. Olemme autta-
neet näitä naisia ja heidän lapsiaan tammikuusta 
2020 lähtien. Nykyinen paikkamme Beershebassa 
avattiin toukokuussa 2020, ja se on ollut suurimman 
osan aikaa täynnä (kapasiteetti on 7 aikuista). 

Olen ollut mukana opettamassa naisille liikuntaa 
ja terveydenhoitoa sekä antanut tarvittaessa myös 
yksilöllisiä fysioterapian hoitoja. Olen auttanut myös 
eri huoltotöissä turvakodissa ja ollut mukana opetta-
massa raamattutunneilla ja johtanut ryhmäkeskus-
teluja. Työskentelen yhdessä muun henkilöstön ja 
vapaaehtoisten kanssa luodaksemme turvallisen ja 
vakaan ympäristön näille naisille, jotta he voisivat 
saavuttaa itsenäisyytensä yhteiskunnassa ja kokea 
Jumalan rakkautta elämässään. 

Lisäksi olen isäni tukena raamattutyössä, kirjeen-
vaihdossa ja Raamattujen kuljettamisessa Etelä-
Israelissa. Meillä on Beershebassa varastotila, jossa 
on erikielisiä Raamattuja annettavaksi lahjana uusil-
le siirtolaisille sekä siirtotyöläisille. Sain hiljaittain 
toimitettua Raamattuja Beersheban Raamattukaup-
paan ja jo samana päivänä paikan hoitaja soitti ja il-
moitti, että hän oli jo jakanut niitä juuri tuotuja ara-
bian- ja englanninkielisiä Raamattuja kaikille niitä 
haluaville asiakkaille. 

Rukoilemme, että saamme jatkaa Jumalan sanan 
kylvämistä ja elää niin, että olisimme esimerkkinä 
Jumalan rakkaudesta kaikille tämän maan asuk-
kaille. 

Jonathan & Melissa Syväntö 

 
Rauha-Liljan terveiset Keski-Israelista 

"Pyri osoittautumaan Jumalalle sellaiseksi, joka 
koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään hä-
peä, joka oikein jakelee totuuden Sanaa." 2. Tim. 
2:15 

Olemme jälleen keväässä. Kirjoitan tätä maalis-
kuun alussa Israelista, jossa luonto on jo herännyt 
kukkimaan. Pihallani viikunapuu on jo 'hiirenkor-
valla'. Siellä Suomessa lumet vasta alkavat sulaa. On 
aina ihana seurata tätä luonnon heräämistä! Silloin 
tekee itselläkin mieli kuin herätä tekemään jotain ja 
toimia kuin uusin voimin. Mutta elämme edelleen 
rajoitusten aikaa tämän Covid-19 pandemian takia. 
On koettelevaa olla rajoitettuna paikalleen, silloin 
kun haluaisi toimia. Kuitenkin voimme edelleen toi-
mia ollessamme paikallamme. Nykytekniikka antaa 
sen mahdollisuuden, että voimme olla yhteydessä yli 
maiden rajojen. Voimme rohkaista toisiamme ja nii-
tä, jotka toimivat kaukana meistä, rukoilla heidän 
puolestaan, tilata heille Raamattuja ja lähettää avus-
tusta. 

Olen   saanut   viestejä   uskovilta   ihan   Venäjän 

Kaukoidästä asti. Omskiin, keskelle Siperiaa, olen 
jatkuvasti yhteydessä. Työ siellä jatkuu, vaikka pak-
kaset nyt maaliskuussa vielä paukkuvatkin. Sain 
juuri eräältä veljeltä kirjeen, jossa hän kertoo, että 
nyt hän antaa viimeisen ns. Ääniraamatun sellaisen 
pyytäjälle ja kaipaa niitä hartaasti lisää! Monet kym-
menet, joita toimitin hänelle eri kielillä, hän on jo 
jakanut. "Voi Lilja, milloin tulet ja saan niitä lisää!" 
Vastasin, että rukoillaan avoimia rajoja. Niitä kaivat-
tuja laitteita seisoo kymmeniä Suomessa ja osa on 
täällä minullakin valmiina sinne vietäväksi. 

Nyt maaliskuussa 
tulee kuluneeksi jo 2 
vuotta siitä, kun Radu-
gan Hoivakoti sai luvan 
toimia, Valerin 60-v. 
syntymäpäivänä 29.3. 
vuonna 2019. Hän on 
edelleen ahertanut uu-
pumatta kaikin keinoin 
auttaakseen näitä vähä-
osaisia. Muistakaamme 
häntä ja Radugan työtä 
tukien ja rukouksin. 

Voin ilolla kertoa, 
että Herra on tehnyt 
suuria meitä kohtaan!!! 
Vaikka on edelleen voimassa nämä Covid-19 
epidemian rajoitukset, tämä koti palvelee täydellä 
teholla. Tähän mennessä kukaan ei ole sairastunut 
koronavirukseen, ei henkilökunnasta eikä hoidetta-
vista! Siellä on ollut jo noin 200 perhettä 4 viikon 
kokonaisvaltaisessa ilmaisessa hoidossa, avun tar-

peessa oleva lapsi 
ja omainen, yleen-
sä äiti. Parhaillaan-
kin kodissa on 13 
perhettä. Siellä 
hoidetaan monella 
eri hoitomenetel-
mällä myös äitejä. 
Tässä uusi hoitota-
pa vammaisille 
lapsille, joita aute-
taan laastareiden 
avulla. 

Iloitsen erikoisesti myös siitä, että Pietarista tilaa-
mani 200 Lastenraamattua ovat hoivakodissa jaossa 
jokaiselle kävijälle ja niitä jaetaan myös koti-
käynneillä kylissä. 

Kylissä käydään viikoittain viemässä apua pakka-
sista huolimatta, jotka joskus alittavat -35 Celsius-
asteen. Tarpeita siellä riittää! Äitiyspakkaus on aarre 
köyhälle äidille! Niitä lähetimme sinne aiemmin 
suuren määrän, kiitos Herralle ja tekijöille! Nyt ne 



alkavat olla lopussa. Samoin ne sadat ihanat kudotut 
sukat ja muut 
kudonnaiset, jot-
ka ovat läm-
mittämässä var-
paita ja sydämiä. 
Kunpa niitä voisi 
taas lähettää! 

Radugalle on 
tullut kotikäyn-
neillä tutuksi yli 
600 avun tar-
peessa olevaa 
lasta. Yhteys 
heihin jatkuu 
edelleen. Toivos-
sa on aina hyvä 

elää. Toivo antaa iloa ja ilo Herrassa voimia! 
Elämme ahdistavaa aikaa, mutta Jeshua Vapahta-

jamme lohdutti meitä sanoillaan: "Rauhan minä jä-
tän teille: minun rauhani – sen minä annan teille. En 
minä anna teille niinkuin maailma antaa. Älköön tei-
dän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljät-
kö." Joh. 14:27 

Tätä sydämen rauhaa, shalomia, haluan toivottaa 
teille kaikille rakkaat ystäväni! 

 

Suomessa yhteyshenkilöni, jolta voi saada lisä-
tietoja, on Marja Laurila, puh. 040 581 7774. 

Rakkain ja kiitollisin terveisin tuestanne, myös 
veli Valerilta. Hän pyytää erikoisesti rukoilemaan, 
että voisimme olla myös hengellisenä tukena näiden 
sairaiden lasten perheille. Rukoilkaa, että saisimme 
vielä tiimiin lisäksi lääkärin ja sairaaanhoitajan, joi-
den avulla voisimme ottaa vastaan vieläkin huono-
kuntoisempia lapsia hoidettavaksi. 

Herra siunatkoon tulevat päivänne ja pääsiäisen 
vieton, 

Sisarenne 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, 
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: RA/2020/1264. Myöntäjä: Poliisihallitus 
19.10.2020. Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2021 alkaen koko 
Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varojen käyttö-
tarkoitus: raamattulähetystyön rahoittaminen keräysaikana. 
 
-Suomen Raamattuopiston Säätiö 

Danske Bank IBAN: FI57 8000 1101 7757 90, 
BIC: DABAFIHH, viite 130 000 913 517. 
Rahankeräyslupa: RA/2020/1645. Myöntäjä: Poliisihallitus 
18.12.2020. Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2021 alkaen koko 
Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään 
keräysaikana Raamattujen hankintaan, varastointiin ja jake-
luun. 
 
-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 
 
 
 

Olavi ja Kalervo 

Syvännöstä kerto-

vaa, Jukka Mäki-

sen kirjoittamaa 

kirjaa Tienraivaa-

jan pojat (kustan-

taja Lempäälän 

helluntaiseura-

kuntayhdistys ry ja 

Aikamedia Oy) on 

vielä saatavissa. 

 

Yhden kappaleen tilaukset www.aikashop.fi (30 

€/kpl) ja isommat tilausmäärät www.betel.fi 

(lempaalanhelluntaisrk.fi). 


