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Olavin terveiset Beershebasta! 
Toukokuussa aloitin kesäkirjeeni kertomalla tälle 

alueelle keskiyöllä tulleesta rakettihyökkäyksestä, ja oli 
vähällä, ettei tämä toistunut uudelleen. Jonatan vain 
huikkasi klo 7 aikaan aamulla työhön lähtiessään, että 
koko Beersheban alue on nyt rakettiuhan alaisena ja 
kaikki koulutkin ovat tänään kiinni. Kuuntelin 12.11. 
radiouutisten selostusta asiasta ja kiitin Herraa siitä, et-
tei tämä tilanne tapahtunut edellispäivänä, kun täällä 
kävi Beershebaan tutustumassa ”Syväntöjen Raamattu-
työn Israelin matkaryhmä” Suomesta oppaanaan poika-
ni Jonatan. Ryhmä kävi ensin tutustumassa Raamattu-
kauppaan, josta aikoinani olin vastuullisena 38 vuotta, 
ja sen jälkeen vielä Beersheban messiaanisen seura-
kunnan rukoushuoneella, jossa kerroin seurakunnan 
alkuhistoriasta 1970-luvulla. Lopuksi sanoin, että olen 
rukoillut Herralta, ettei hän sallisi nyt mitään sotatilan-
netta teidän ryhmänne aikana täällä. Se ”tilanne” alkoi 
sitten heti seuraavana yönä ja n. 400 rakettia ammuttiin 
Gazasta Israeliin kahden vuorokauden aikana. Kaikki 
ryhmätilaisuudet olivat silloin kiellettyjä 80 km säteellä 
Gazasta. Onneksi tämä ryhmä ei yöpynyt Beershebassa 
vaan Aradissa, tarpeeksi kaukana. Seuraavana päivänä 
he olivat Kuolleellamerellä ja saivat siellä kokea, kuin-
ka siinä vedessä voi kellua helposti – mutta jos sitä vet-
tä juo, siitä voi vaikka kuolla. Kuinka tärkeää onkaan 
puhdas vesi ihmisen keholle, mutta samoin on ”elävä 
vesi”, jota vain Jeesus voi antaa, ihmisen hengelle, 
Joh.7:38. 

Vanhempieni aloittaman Raamattutyön periaatteena 
oli alusta lähtien: ”Kuulkaa kaikki janoiset, tulkaa ve-
den ääreen, tekin, joilla ei ole rahaa”, Jes.55:1. Jeesus 
itse sanoi tämän saman asian juutalaisille lehtimajan-
juhlan viimeisenä päivänä, Joh.7:-37. Isälläni oli selvä 

Jumalalta saatu näky siitä, mikä oli hänen tehtävänsä 
sillä peltosaralla, jonne Jumala hänet lähetti – kylvä-
mään Jumalan sanan siementä juuri itsenäistyneeseen 
juutalaisvaltioon Israeliin, sekä juutalaisille että ara-
beille. Juutalaisten kautta olemme saaneet kaikki Raa-
matun sanan totuudet. Kuitenkin heidän Raamatustaan 
puuttuu se tärkein osa – Uusi Testamentti eli hepreaksi 
”Uusi Liitto”, kuten Jer.31:31 sen kertoo. Siksi olemme 
velkaa tuomaan sen heille takaisin ts. hankkimaan Raa-
mattuja, joissa on Uusi Testamentti, ja antamaan ne 
lahjana, ilmaiseksi jokaiselle, joka haluaa sen kirjan. 
Jumalan sanaa on kylvettävä ihmissydänten maaperään 
tavalla tai toisella. Me aloitimme sen sillä tavalla kuin 
se meille silloin oli mahdollista. Painatimme hepreaksi 
Matteuksen evankeliumia vihkosena nimellä ”Elävää 
vettä”, joka alkaa suoraan Jeesuksen sukuluettelolla ja 
jonka kansikuvana oli kaunis vettä virtaava puro – 
”Joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon lahjaksi 
elämän vettä”, Ilm.22:17. Jeesushan oli suoraan alene-
vassa polvessa sekä Aabrahamin että Daavidin jälkeläi-
nen, kuten Israelille luvatun Messiaan pitikin olla. 
Tässä vihkosessa oli postiosoite, josta voi pyytää äidin-
kielellään UT:n postissa ilmaiseksi kotiinsa. Monet 
pyysivät, ja luettuaan sen läpi – jotkut jopa omalta per-
heeltään salassa – tulivat uskoon ja ottivat Jeesuksen 
vastaan syntiensä sovittajana. Minäkin tunsin tällaisia 
”Nikodeemus”-uskovia. 1960-luvulla maassa ei ollut 
kuin yksi uskovien seurakunta, jossa heprea oli yhtenä 
kokouskielenä kolmesta. Nyt täällä on jo lähes pari sa-
taa messiaanista seurakuntaa eri puolilla maata. Eilen 
perustettiin ”Herran viinitarha” -niminen uusi seura-
kunta Haifassa. Messiaaniset eivät käytä ollenkaan kris-
tittyjen kirkkokuntien nimiä omissa seurakunnissaan. 

Kun nyt on kulunut 60 vuotta siitä, kun Lempäälän 
helluntaiseurakunta alkoi tukea Syvännön Raamattu-
työtä, niin sitä juhlittiin syyskuun toisena viikonlop-
puna Lempäälän uudessa lukiossa. Olimme siellä mu-
kana kaikki Kaarlo Syvännön lapset, minäkin nuorim-
man poikani taluttamana. Ystäviä oli paljon liikkeellä 
varsinkin lauantaina. 

Silloin julkaistiin myös Lempäälän helluntaiseura-
kunnan aloitteesta Jukka Mäkisen kirjoittama kirja 
Tienraivaajan Pojat, jonka kustantaja on Lempäälän 
helluntaiseurakuntayhdistys ry ja Aikamedia Oy. 
Siinä kerrotaan, miten molemmat pojat Olavi ja 
Kalervo tukivat vanhempiensa Raamattutyötä, vaikka 
asuivatkin eri paikoissa, ja 
miten vastuu työstä siirtyi 
heille heidän vanhempiensa 
jälkeen. Kirjojen tilaus-
osoite: yhden kpl:n tilaukset 
www.aikashop.fi ja isommat 
tilausmäärät www.betel.fi 
(lempaalanhelluntaisrk.fi). 

Mirjalla on miehensä 
Halvorin kanssa oma työmuotonsa kouluttaa kansallisia 
raamatunkääntäjiä Israelissa. Lisätietoja saa Mirjalta 
mirja.ronning@gmail.com tai Jerusalemin Raamattuko- 



 

 

din omilta kotisivuilta fin.bibletranslators.org 
Rauha-Liljalla taas on harvinainen tehtävä Venäjällä 

– kuolevien lasten Saattohoitokoti, jonne hän saa vietyä 
Jumalan sanaa myös digitaalisessa muodossa monilla 
eri kielillä, kuten hän on näissä kirjeissä vuosien aikana 
kertonut. Hän on jo täyttänyt 80 v. Meidän yhteinen ko-
kemuksemme on se, että Herra johdattaa lapsiaan alka-
en pienestä ja vieden eteenpäin uusiin tehtäviin, sitä 
mukaa kuin uskomme HÄNEEN kasvaa. Päämäärä-
nämme ei ole ihmisten edessä näkyvä elämänura, vaan 
uskollisuus siinä tehtävässä, jonka olemme Herralta 
saaneet, Matt.25:22. 

Maailma on vihan vallassa. Donald Trump kovisteli 
23.9.19 YK:ta aiheesta, jota ei kukaan aikaisempi 
USA:n presidentti ole näin selvästi tuonut esille, koski-
en kansainvälistä uskonnonvapausjulistusta: ”USA on 
perustettu sille periaatteelle, etteivät meidän oikeutem-
me tule hallitukselta – ne tulevat Jumalalta.” Hän jatkoi 
sanoen: ”Suunnilleen 80 % maailman ihmisistä elää 
sellaisissa maissa, joissa uskonnonvapaus on uhattuna, 
rajoitettua tai jopa kiellettyä. Ensin en uskonut sitä, 
mutta tarkistin asian ja murheellisena totesin, että näin 
todella on – 80 %.” Monia uskonnollisia ryhmiä kuten 
juutalaisia, kristittyjä, muslimeja, druuseja, hinduja jne 
vainotaan, kidutetaan ja murhataan usein heidän omien 
hallitustensa toimesta, mikäli he harjoittavat omaa us-
kontoaan niissä valtiossa, joissa he ovat ”kiellettynä 
vähemmistönä”. Esim. kristittyjä vainotaan jatkuvasti 
ympäri maailman. Uskonnonvapaustilanteen tutkimus-
keskus CRF vahvistaa, että kuukausittain n. 345 kristit-
tyä tapetaan uskonsa takia ja 105 kirkkoa ja rukoushuo-
netta poltetaan tai niihin hyökätään. Pakistanissa, Inti-
assa ja Afganistanissa kristittyjen väkivaltaiset vainot 
lisääntyvät. Nigeriassa n. 4000 kristittyä murhattiin 
vuonna 2018 ja tuhansia jo tänäkin vuonna nimen-
omaan islamilaisen terroristiryhmän ns. Boko-Haramin 
ja Fulani-jihadistien toimesta. Siellä on nyt kansanmur-
ha menossa eikä Nigerian hallitus itse eikä mikään kan-
sainvälinen elin ole puuttunut siihen asiaan. Lähi-itä, 
jossa juutalaisuus, kristinusko ja islam ovat syntyneet, 
on edelleen sellainen alue, jossa on suurin riski uskon-
toon liittyviin sosiaalisiin riitoihin. Islamilaisissa valti-
oissa sunnit ja shiat taistelevat myös keskenään, ja kris-
tityt, bahait ja muut ei-islamilaiset yrittävät selviytyä 
jotenkin ”pois alta ja jaloista”. Vaikka antisemitismi 
elää yhä vielä nimenomaan kristityissä länsimaissa, Eu-
roopassa ja USA:ssa, niin Israelin valtion olemassaolo 
takaa juutalaisille turvan Jumalan heille lupaamassa 
Israelin maassa, jossa Israelin valtio nyt on. Vasta alle 
puolet maailman juutalaisista on muuttanut Israeliin ja 
toinen puoli vielä viivyttelee Euroopan ja USA:n ”liha-
patojen” äärellä. He voisivat nyt vielä tulla tänne kaik-
kine varoineen ja sijoittaa ne monella tavalla Israelin 
kehitykseen, ennen kuin maailmanlaajuinen pörssiro-
mahdus voi hetkessä ne viedä, llm.18:4-5. Siirtolaisuus 
Israeliin on kyllä noussut melkein 30 % verrattuna 
viime vuoteen, jolloin saapui 16 005 uutta siirtolaista, 
heistä suurin osa Venäjältä ja Ukrainasta, jossa he 
erikoisesti nykyään tuntevat juutalaisena elämisensä 
epävarmaksi. 

Ensimmäisenä   sapattina   lehtimajanjuhlan  jälkeen  

synagogissa juutalaiset alkavat joka vuosi lukea alusta 
Vanhan Testamentin (Tanachin) tekstiä sekä sen seli-
tystä, ”parasaa”. Ensimmäinen ”parasaa” kertoo maail-
man ja ihmiskunnan luomisesta. Ihminen luotiin kuu-
dentena päivänä. ”Jumala sanoi: Tehkäämme ihminen 
kuvaksemme, kaltaiseksemme.” 1.Moos.1:26-27. Ju-
mala sanoi tämän monikossa – kenestä toisesta hän pu-
hui tässä jakeessa? Juutalainen selitys siihen on se, että 
koska Mooses oli ensimmäinen, joka kirjoitti Raamatun 
tekstiä, hän kertoi sen yksi päivä kerrallaan. Kun hän 
tuli siihen päivään, jolloin Jumala sanoi ”Tehkäämme 
ihminen”, Mooses sanoi: ”Sinä maailman valtias, miksi 
annat mahdollisuuden harhaoppisille?” (Genesis Bere-
sit Rabbah 8:8.) Midrash selittää, että kun Jumala aikoi 
luoda ihmisolennon, niin jotkut enkelit sanoivat Juma-
lalle: ”Älä luo ihmistä” ja toiset taas päinvastoin, että 
luo sellainen. Hyvyyden enkeli sanoi: ”Luo sellaisia, 
koska he tekevät hyviä tekoja.” Totuuden enkeli sanoi: 
”Älä luo, koska he ovat valheita täynnä.” Oikeuden en-
keli sanoi, että luo, koska he pitävät oikeutta voimassa. 
Rauhan enkeli sanoi: ”Älä luo heitä, koska he ovat kes-
kenään loputtomissa riidoissa.” Niinpä Pyhä Jumala 
kaappasi totuuden ja heitti sen maan päälle. Siitä palve-
levat enkelit sanoivat Jumalalle: ”Miksi olet näin ran-
gaissut oikeutesi johtajaa? Nouskoon totuus jälleen 
maasta ylös.” Midrash selittää tämän esimerkkinä ihmi-
sen ongelmallisuudesta ja kysyy: ”Oliko ihmiselle va-
paan valinnan antaminen hyvän ja pahan välillä liian 
suuri riski?” Kabbalah selittää: ”Puhtaan totuuden nou-
seminen maan päällä on itse asiassa täysin ihmis-
luonnon vastaista. Kun totuus ”heitettiin” maan päälle, 
se hajosi sirpaleiksi ympäri maailmaa. Niinpä jokai-
sessa ihmisessä on näitä totuuden sirpaleita ja ihmisen 
tehtävänä on kerätä niitä ja liittää ne yhteen, kunnes 
koko totuus saadaan esiin. Maailmassa ei ole nyt ke-
tään, joka edustaisi täydellistä totuutta. Kaikessa on ai-
na olemassa myös ”toinen puoli” totuutta. Vaatimatto-
muus – tämä on ensimmäinen luonteenpiirre, joka mei-
dän täytyy oppia. llman sitä totuus on maahan heitetty-
nä, unohdettuna. Vain jos opimme alentamaan elämän 
asennettamme ja näkökulmaamme, voimme löytää 
totuuden sirpaleita sydämessämme ja lähimmäistemme 
sydämissä. Näin Länsimuurin rabbi. Tässä juutalaisen 
rabbin kuvauksessa enkeleistä ja totuuden sirpaleista 
puuttuu kokonaan valheen enkeliruhtinas eli paholai-
nen, joka Eedenin puutarhasta lähtien on yrittänyt pi-
mittää ihmisiltä Jumalan antaman totuuden Raama-
tussa. Mitä pitemmälle aika kuluu ja teknologian ja 
elektroniikan kehitys menee maailmassa eteenpäin, sitä 
vaikeampaa ihmisten on hyväksyä totuus Jumalasta. 
Hän loi ensin koko maailman ja luomakunnan, ja sen 
jälkeen hän sanoi: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, 
kaltaiseksemme.” Niin Jumala loi ihmisen omaksi ku-
vakseen, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ihmisestä 
tuli elävä sielu ja Jumala otti ihmisen ja asetti hänet 
Eedenin puutarhaan viljelemään sitä. Herra Jumala an-
toi ihmiselle tämän käskyn: ”Syö kaikista muista puu-
tarhan puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä 
syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuo-
let.” Valheen valta maailmassa alkoi silloin, kun ihmi-
nen käärmeen houkutuksesta uskoi omalle lihalle 



 

 

mieluisaan valheeseen. Synti ja kuolema tulivat Juma-
lan ja ihmisen väliin ja siitä vaiheesta kertovat Vanhan 
Testamentin monet uhritoimitukset. Niitäkään ei enää 
ole voitu suorittaa Jerusalemin temppelin hävityksen 
jälkeen 70 jKr., jolloin juutalaiset kansana hajotettiin 
ympäri maailman. Maailma ei kuuntele Jumalan ääntä 
Raamatussa eikä halua ottaa sitä vastaan totuutena, 
koska maailmassa on niin paljon ”muita totuuksia”. 

Jumalan valtakunnan tulemista ja Israelin pelas-
tusta haluan edelleenkin olla jouduttamassa, 

Olavi Syväntö 

 
Kalervon ja Merin tervehdys Galileasta! 

Raamattutyön vihollinen on ollut aktiivinen viime 
aikoina. Kun olimme viemässä yli 50 raamattupakettia 
Tiberiaan postiin lähetettäväksi pyytäjille eri maihin, 
lähinnä Afrikkaan, auton moottorinpohja raapaisi tiessä 
ollutta kiveä ja moottoriöljyä alkoi valua maahan. Sitä 
ei kuitenkaan huomattu, ennen kuin auto pysähtyi. Sit-
ten vävy tuli toisella autolla apuun ja raamattupaketti-
säkit lastattiin siihen ja vietiin postiin. Vävyni Aviel 
soitti VW-huoltoon, että tulisivat hinaamaan sen tielle 
jääneen minibussin korjaamolle. Parin päivän päästä tu-
li tieto, ettei sitä heidän mielestään enää kannata korja-
ta – se tulisi turhan kalliiksi. Onneksi eräs vävyni tutta-
va oli jokin aika sitten lahjoittanut hänelle pienen hen-
kilöauton, kun tyttärelläkin on jo ajokortti. Siinä oli 
harvinaisen suuri tavaratila peräosassa, joten se sopi oi-
kein hyvin postisäkkien kuskaamiseen. 

Vaikka joka arkipäivä pakkaan Raamattuja lähetet-
täväksi eri maihin, niin pyyntökirjeet vain kasaantuvat. 
Pyysin apulaista mittaamaan, kuinka paljon kirjeitä eri 
maista on odottamassa. Hän otti metrin mitan ja mittasi 
kirjeniput. Eniten oli Ghanasta, 72 cm jono, sitten Ni-
geriasta 52 cm ja Beninistä 20 cm. Yhteensä jonoissa 
oli 1 m 53 cm, vaikka koko ajan lähtee yli sata 2-3 kg:n 
pakettia viikossa. Kaikilla ei ole ”tolkkuruuvia” ollen-
kaan, kuten isä sanoi aikoinaan. Esim. Intiasta pyyde-
tään lähettämään satoja ja tuhansiakin Raamattuja – on-
han se väkirikas maa! Meidän resurssimme eivät riitä 
heidän pyyntöihinsä. Voi sanoa, että annamme kuiten-
kin ”ensiapua” moneen maahan mahdollisuuksiemme 
mukaan. 

Tällä kertaa meillä on nyt kaksi apulaista. Toinen on 
minun apunani pakettien tekemisessä ja lähettämisessä 
sekä noutaen kirjoja varastosta pakkaamoon. Hän esim. 
kirjoittaa osoitteita paketteihin ja säkittämisen jälkeen 
lastaa ne autoon. Toinen taas huolehtii ruuasta meille 
kaikille neljälle hengelle sekä siivoamisesta kerran 
viikossa, niin Meri pääsee helpommalla. Minulla on 
jatkuva sydänlääkitys, 2 tablettia päivässä, sekä veren-
ohennuslääkitys, 1 tabletti iltaisin. 

Kiitos esirukoilijoille puolestamme! Herran tule-
musta odottaen ja Raamattuja edelleen pakaten, 

Kalervo ja Meri Syväntö 

 
Lämmin tervehdys Galilean Raamattukeskuksesta! 

Olemme vuoden 2019 lopulla ja voimme kiittää 
Herraa työntäyteisestä vuodesta. Viime kuukauden ai-
kana olemme vastaanottaneet kaksi raamattulähetystä, 
niin että varasto on todella täynnä, mutta sitä ei kestä 

kovin kauaa, koska ennen kuin tämä kirje saapuu teille, 
on jo satoja kirjoja matkalla postin kautta eri osoittei-
siin ympäri maailmaa. Seuraavat tilaukset on jo pantu 
liikkeelle, jotta ensi vuoden tarpeet saadaan täytettyä 
ajallaan. 

Suurin projekti on kuitenkin ollut uuden pakkaamon 
pystyttäminen ja käyttöönottaminen. Monta viikkoa on 
tehty töitä, et-
tä on saatu si-
sätilat val-
miiksi sekä 
sopiva kulku-
väylä autolta 
ovelle. Uusia 
koneita ja lait-
teita on myös 
hankittu nykytarpeita vastaavaksi. Vaikka uusi pakkaa-
mo ei sekään ole kovin suuri, on se kuitenkin avarampi 
kuin edellinen, jossa koneetkin olivat jo vanhat ja kulje-
tusreitit hankalat. 

Viime kuussa saimme ottaa vastaan Lempäälän hel-
luntaiseurakunnan järjestämän Raamattutyön turistiryh-
män, ja vaikka oli vähän ahdasta, pystyimme esittele-
mään uudet tilat ja nauttimaan Kalervon kertomista ko-
kemuksista pikkuisella kuistilla ihanien vapaaehtoisten 
valmistamien pullakahvien kera. Ajattelemme jatkossa 
mahdollistaa pienikokoisten ryhmien vierailut paikan 
päällä, kun järjestelyt tehdään etukäteen. 

Nyt on eteen noussut uusi haaste, nimittäin pommi-
suojahanke. Talossa ei ole pommisuojaa, koska se on 
rakennettu ennen 90-lukua, jolloin tulivat voimaan uu-
det säädökset. Niiden mukaan jokaiseen uuteen taloon 
on rakenettava turvahuone. Nykylain mukaan niissä 
täytyy olla myös asianmukaiset ilmansuodattimet siltä 
varalta, että raketit sisältäisivät kemiallisia tai biologi-
sia aineita. Viime vuoden aikana pohjoisrajan alue on 
ollut kireä, kun vihollisilla on n. 150 000 rakettia suun-
nattuna Israeliin päin ja osa niistä on ladattu kemialli-
silla kärjillä. Muutama päivä sitten neljä rakettia oli 
matkalla Golanille ja Galileaan, mutta kiitos Jumalalle, 
ne saatiin ammuttua ajoissa alas. Vaikka uutisissa ei 
sen enempää kerrota, me kuitenkin kuulemme öisin 
Israelin hävittäjien lentävän, kun ne yrittävät Syyrian 
puolella estää tälläiset hyökkäykset. Vaikka toki luo-
tamme Jumalan varjelukseen, haluamme tehdä voita-
vamme ja mahdollistaa turvallisen olon niille vapaa-
ehtoisille, jotka palvelevat täällä. Jos haluat ottaa osaa 
tähän pommisuojahankkeeseen tai sinulla on joitain 
kysymyksiä asiasta, ota yhteyttä meihin sähköpostitse 
gershnirit@gmail.com 

Siunattua Joulun aikaa teille kaikille, 
Nirit & Aviel 
 
Rauha-Liljan lämpimät terveiset Siperiasta! 

”Ja kun hyvää teemme, älkäämme väsykö, sillä me 
saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy”, Gal.6:9. 

Olen taas ilolla takaisin täällä kutsumukseni maassa 
ja paikassa Siperiassa, Radugan Lastenhoivakodissa 
Omskissa. Pakkasta täällä on jo lähes -20 oC. Tämä koti 
on keskellä metsää, jossa on raikas ilma ja öisin ihana 
tähtitaivas. 



 

 

Huhtikuusta alkaen, kun hoitokoti sai virallisen 
toimiluvan, täällä on saanut hoitoja 102 lasta äitiensä 
kanssa, mukana myös neljä  
isää. 

Hoidot ovat ilmaiset, 
moninaiset ja kokonais-
valtaiset myös vanhemmil-
le. Kolmiviikkoisen hoito-
jakson jälkeen on ilo 
todeta, miten lasten kunto 
on parantunut ja äidit / isät 

lähtevät kotiin roh-
kaistuneina. 

Meille on tärke-
ää myös hengelli-
nen tuki ja evanke-
liumi. Äitien kanssa 
syntyy läheisiä yh-
teyksiä, jolloin voi 

kertoa, mihin meidän uskomme perustuu. Erään täällä 
käyneen lapsen nimi oli Daniel. Kerroin äidille, että se 
on Raamatusta. Avasimme Raamatun, joita meillä on 
hyllyllä erilaisia lasten ja aikuisten Raamattuja vapaasti 
kaikkien käytettävissä. Äiti luki pojalleen Danielista. 
Hän innostui siitä ja toivoi, että pitäisimme ihan koko-
naisen raamatunlukuillan. Mikä riemu minulle! Ripus-
tin Israelin kartan seinälle. Äiti valitsi aiheeksi Johan-
nes Kastajan; joku toinen äiti halusi lukea, miten Jeesus 
valitsi opetuslapset. Näytin kartalta paikat, missä kaikki 
oli tapahtunut, ja lopuksi luimme Apt.1:6-11. Sanoin 
vielä, että näin tämä Ilosanoma lähti Jerusalemista ja 
saapui ihan tänne maan ääriin Omskiinkin asti. 

Emme ole unohtaneet kylämatkoja. Olimme taas 
meille uudessa paikassa, joka on perustettu 1896 ja 

jossa tietkin näyttivät olevan 
senaikuisia. Sieltä löytyi uu-
sia vähäosaisia perheitä, 
joista vain harvat välittävät. 
Viimeisessä perheessä tie-
simme olevan sairaan tytön, 
mutta oven avattuamme siel-

tä löytyikin 8 lasta. 5 poikaa istui sohvalla nukkuvan 3-
v. siskonsa vierellä. Osa talosta toimii kotina, ja sen 
takaosa on eläinten suojana. Jätimme sinne ilolla paljon 
avustusta ja isommille Lastenraamatun. 

Teidän rakkaiden ystäviemme avulla meillä on nyt, 
mitä jakaa. Viipurista lähetetty avustuskuorma on pe-
rillä. Siellä oli myös ENNÄTYSMÄÄRÄ rakkaudella 
kudottuja sukkia n. 500 paria! Nämä sukat eivät 
lämmitä ainoastaan kylmiä varpaita, vaan tuovat teidän 
rakkauden tervehdyksenne suoraan sydämiin. 

Viimeisen 2 päivän matkamme teimme pohjoiseen, 
300 km päähän Omskista, Taraan, joka on perustettu v. 
1594. Tarpeita ja hätää on täällä paljon. Valerin ajaessa 
autoamme paluumatkalla kysyin, mitä terveisiä nyt lä-
hetän teille? Hän vastasi: ”Kutsu veljiä ja sisaria tule-
maan yli Uralin ja palvelemaan yhdessä kanssamme!! 
Töitä riittää kaikille!!” 

Tähän ihan loppuun haluan jakaa kanssanne joi-
takin sydämeni ajatuksia täytettyäni 80 vuotta. Näihin 
80 vuoteen mah-
tuu laaja kirjo 
kokemuksia ja 
tapahtumia. Lap-
suus Suomessa, 
70 v. Israelissa, 
niistä 40 vuotta 
sairaanhoitajana. 
Sitten vuodesta 
2000 kymmeniä 
matkoja kauas 
itään. Jo 18 v. 
työtä Omskissa. 
Mikä sitten on 
kantanut kaiken 
yli? Se suuri 
Jumalan ARMO JA RAKKAUS, joka ei petä! 
Sydämessäni soi tuo ihana laulu: ”Kiitos sulle Jumalani 
armostasi kaikesta, jota elinaikanani olen saanut 
tuntea.” Siinä on 4 säkeistöä. Jokainen kuvaa, mitä me 
koemme elämässämme. Viimeisessä on ihana lupaus: 
”Kiitos, että tahdot mulle elon antaa iäisen. Kaikesta, oi 
Herra, sulle annan ikikiitoksen”. 

Näillä sanoilla haluan toivottaa teille kaikille 
siunattua Joulua ja alkavaa Uutta Vuotta 2020, 

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, Israelkassa 
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 

Pankkisiirtotilinr: 5007-8716, 
viite: ”Syvännön Raamattutyö”. 
 
Tämän ystäväkirjeen tilaukset, osoitteenmuutokset, 
sähköpostiosoitteet ym. tiedot: 
Suomen Raamattuopisto, PL 15, 02701 Kauniainen, 
puh. (09) 5123 910, sähköposti: info@sro.fi 


