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Syysterveiset Galileasta! 
Kuuma kesä jatkuu meillä noin neljän-

kymmenen asteen tuntumassa; keski-
päivällä ei voi tehdä juuri mitään ulkosalla. 
Hiljattain otimme vastaan suuren lähetyk-
sen, joka sisälsi noin kymmenentuhatta 
englanninkielistä Raamattua, niillä kun on 
suurin menekki. Ensi viikoksi odotamme 
seuraavaa viidentuhannen lastia. Erikoinen 
kiitosaihe on, että saimme viisituhatta 
Raamattua turvallisesti perille Ugandaan, 
jossa paikallinen lähetyskeskus jakaa niistä 
puolet ja toiset puolet on jo varattu israeli-
laisten nuorten aktioryhmälle, jonka olisi 
määrä sekä auttaa humanitaarisissa tar-
peissa että evankelioida ja jakaa Jumalan 
sanaa. Iranilaisilta olemme saaneet monet 
kiitokset kirjoista, jotka ovat saavuttaneet 
määränpäänsä. 

Ystävämme Nigeriassa soitti muutama 
päivä sitten ja pyysi esirukousta. Hänen 
kotikylässään muslimit ovat polttaneet hei-
dän kirkkorakennuksensa, ampuneet kuoli-
aaksi pastorin pojan ja saaneet aikaan 
paljon tuhoa. Hänen oma setänsäkin on 
haavoittunut. He joutuivat pakenemaan 
kaupunkiin, mutta hyvin suuri maaseutualue 
kristittyine kylineen on vaarassa, koska 
muslimit ottavat haltuunsa yhä enemmän 
alueita. Näytää siltä, että islam nostaa taas 
päätään eri puolilla maailmaa ja käyttää 
tällä kertaa myös rahaa ja politiikkaa eikä 
vain väkivaltaa. Israelissakin näemme huo-
lestuttavan suuntauksen, jossa muslimit 
ostavat juutalaisista asutuksista maata ja 
taloja ja muuttavat niihin asumaan, ensin 
muutama henkilö, ja sitten kun heidän läs-
näoloonsa totutaan, he tuovat perässään 
koko suvun... He ovat myös valmiit maksa-
maan paljon korkeamman hinnan, kuin mitä 
itse talon arvo olisi. Yleisesti tiedetään, että 
he saavat rahaa muslimimaista varta vas-
ten "maiden lunastamiseksi". 

Muistakaamme, että tämä tärkeä työ on 
teidän ja meidän yhteinen aherruksemme, 
jossa jokainen kantaa kortensa kekoon 
Jumalan valtakunnan hyväksi! Olemme kii-
tollisia jokaisesta rukouksesta ja tuesta, 
jotta voimme saavuttaa ihmissieluja, kun se 
vielä on mahdollista. 

Siunattua syksyä toivottaen, 
Nirit ja Aviel Gersh 

Olavin tervehdys Beershebasta! 
Kesäkirjeemme aloitin kertomalla Israelin 

terveyshuollosta, joka on hyvä ja tehokas 
hoitaessaan koronaviruspotilaita sairaalois-
saan ympäri maata. Samoin kerroin "raketti-
sateesta" Gazan puolelta ympäri Israelia 
juuri 86-vuotissyntymäpäiväni jälkeisenä 
yönä. Nyt paikallisissa uutisissa kerrotaan, 
kuinka 2000 hehtaaria metsää on jo palanut 
15.8. alkaneessa metsäpalossa 10 km 
Jerusalemin länsipuolella. 10000 asukasta 
on jouduttu evakuoimaan Beit Meirin alueel-
ta, mistä palo alkoi. Onko joku sen mahdol-
lisesti sytyttänyt? Kuiva ilma ja kuuma tuuli 
työnsivät liekkejä eteenpäin Jerusalemin 
länsipuolen kukkuloilla. Sitä sammuttamas-
sa oli 75 palokuntaa ja 10 lentokonetta. 
Apua pyydettiin ulkomailta asti. Tämä palo 
on suurin, mitä Jerusalemin alueella on 
ollut, yltäen samaan laajuuteen kuin 
Karmel-vuoren tulipalo vuonna 2010, joka 
tuhosi 5000 hehtaaria metsää ja jossa kuoli 
44 henkeä. Ihminen itse on osasyyllinen 
maailmanlaajuiseen ilmaston lämpenemi-
seen. "Meidän täytyisi ymmärtää, että tämä 
on strateginen uhka ja että kaikkien täytyy 
siihen valmistautua, koska tilanne pahenee 
koko ajan. Jotain täytyisi tehdä heti", julis-
taa Israelin luonnonsuojeluministeri Tamar 
Zandberg. Raamattukin puhuu vaikeista 
ajoista "viimeisinä päivinä" ja siitä, minkä-
laisia ihmiset silloin ovat, 2. Tim. 3:1-5. 

Paavali, joka itse vainosi Jeesukseen 
uskovia, kohtasi Jeesuksen Damaskon tiel-
lä kaatuen maahan kuin salaman iskusta ja 
tullen sokeaksi. Hän kuuli äänen sanovan: 
"Saul, Saul, miksi vainoat minua?" Hän ky-
syi: "Herra, kuka olet?" Ääni vastasi: "Minä 
olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja 
mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mi-
tä sinun on tehtävä." Saulus nousi maasta, 
mutta hän ei nähnyt mitään. Kädestä talut-
taen hänet vietiin Damaskokseen. Siellä oli 
opetuslapsi nimeltä Ananias, jolle Herra 
sanoi: "Kysy Juudaksen talosta Saulus-
nimistä tarsolaista. Hän on rukoilemassa." 
Ananias vastasi: "Herra, olen monelta kuul-
lut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän 
on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. 
Täälläkin hänellä on ylipapeilta saatu val-
tuus vangita kaikki, jotka huutavat avuksi 
sinun nimeäsi." Mutta Herra sanoi hänelle: 



"Mene, sillä hän on minun valittu aseeni 
viemään minun nimeäni pakanakansojen ja 
kuninkaiden ja Israelin lasten eteen." Niin 
Ananias lähti ja pani molemmat kätensä 
Sauluksen päälle ja sanoi: "Herra lähetti 
minut – Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä. 
Hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin 
ja täyttyisit Pyhällä Hengellä." Oli kuin suo-
mut olisivat pudonneet Sauluksen silmistä, 
ja hän sai näkönsä, ja hänet kastettiin. 
Apt.teot 9:1-31. 

Olemme suomalaisena perheenä seu-
ranneet Israelin valtion syntymistä, kehitty-
mistä ja hengellistä kasvamista yli seitse-
män vuosikymmenen ajan. Olemme näh-
neet ensimmäiset Jeesukseen uskovat 
messiaaniset juutalaiset ja heidän pienet 
seurakuntansa ja tukeneet heitä jakamalla 
heille ilmaiseksi hepreankielisiä Raamattu-
ja, joissa on myös Uusi testamentti. Juuta-
laisten kautta olemme saaneet koko Juma-
lan sanan ja ensimmäiset kristitytkin olivat 
juutalaisia Jeesuksen opetuslapsia kuten 
Pietari. Kuitenkin rabbien johtama juutalai-
suus ei ole koskaan hyväksynyt Jeesusta 
syntiemme sovittajana. Jos joku rabbi tulisi 
uskoon, hän menettäisi heti virkansa. Usko-
vien olisi pitänyt rukoilla enemmän rabbien 
puolesta, että joku heistä uskaltaisi todella 
tutkia Uutta testamenttia ja sen opetusta 
syntien sovituksesta Jumalan edessä. Nyt 
on noussut juutalainen, joka on tehnyt 
sellaisen yliopistotason tutkimuksen, jota ei 
tietääkseni kukaan ole tehnyt ennen häntä. 
Eitan Bar on syntynyt Tel Avivissa. Hän on 
väitellyt tohtoriksi v. 2020 Dallasin teologi-
sesta seminaarista USA:ssa. Hän kirjoittaa 
kirjansa esittelyssä: "Me, jotka olemme 
syntyneet ja kasvaneet Israelissa, emme 
koskaan käyneet keskustelua Jeesuksesta 
emmekä hänen puheistaan. Sitä ei käyty 
kotona, ei synagogassa eikä mediassa. 
Jeesus on pidetty kansaltamme salassa. 
99,7% juutalaisesta väestöstä Israelissa 
torjuu ajatuksen, että Jeesus olisi Messias. 
Kahdentuhannen viime vuoden ajan kaikki 
hengellinen ajattelu juutalaisuudessa on 
välittynyt ortodoksirabbien kautta. Aina 
Messiaan ajoista lähtien rabbit ovat asettu-
neet evankeliumia vastaan... Mutta nyt sa-
laisuus on paljastettu!" Eitan Bar kertoo: 
"Viiden vuoden ajan kävin läpi rabbien 
kirjallisuutta, lehtiartikkeleita ja videoita, 
jotta voisin vastata rabbien väitteisiin." 

Työn tuloksena 
on ilmestynyt tämä 
kirja: Messias ja 
rabbien opetukset, 
joka on nyt julkaistu 
suomenkielisenä 
Avainmedian kus-
tantamana. Israelis-
sa Eitan Bar on 
aloittanut myös ra-
diolähetykset, mutta 
saa nähdä, voiko 
hän jatkaa niitä! 

Jatkamme edelleen alkuperäistä tehtä-
väämme eli Jumalan Sanan levittämistä 
lahjana sekä Israelissa että myös sen 
ulkopuolella mahdollisuuksien mukaan. Jo 
kolmas sukupolvi perhekunnastamme on 
mukana tässä työssä tavalla tai toisella. 
Herralta tarvitsemme itsekukin uutta voimaa 
päivittäin. Esirukouksistanne ja tuestanne 
kiittäen, 

Vanha veljenne Herrassa, Olavi Syväntö 
 
Rauha-Liljan syysterveiset ystäville! 
"Niinkuin peura halajaa vesipuroille, niin 

minun sieluni halajaa sinua, Jumala. Minun 
sieluni janoo Jumalaa, elävää Jumalaa." 
Psalmi 42:1-2 

Kirjoitan tätä Israelin elokuisessa hel-
teessä. Kaipaamme jo syyssateita, sillä 
viimeksi täällä satoi vain vähän toukokuus-
sa. Koko maailma tarvitsee Elävää vettä! 
Ilman vettä ei ole fyysistä elämää, eikä il-
man Jumalaa ole hengellistä elämää. 

Syyskuussa on tänä vuonna täällä Isra-
elissa monet juhlat. Ensimmäisenä on uusi 
vuosi 5782, jonka aatto on jo 6.9. Rabbien 
mukaan sinä päivänä Jumala loi maailman. 
Viimeinen syksyn juhlista on 8-päiväinen 
lehtimajanjuhla. Silloin juhlan lopussa syna-
gogissa aletaan lukea uudelleen alusta 
Tooraa ja rukoilla, että Jumala antaisi syys-
sateet ajallaan. 

"Mutta juhlan viimeisenä, suurena päi-
vänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: 'Jos 
joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja 
juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisim-
mästään on, niinkuin Raamattu sanoo, 
juokseva elävän veden virrat.'" Joh.7:37-38 

Tätä Elävää vettä tarvitaan ympäri 
maailmaa. Omalta osaltani olen yrittänyt 
jakaa sitä Herran armosta, Hänen ja teidän 
ystävienne avulla,  jo yli 21 vuotta  kaukana 



Idässä. Viimeksi Omskissa, jossa toimii 
Radugan perustama Lastenhoivakoti. Hoi-
vakodissa kokonaisvaltaista hoitoa ovat 
saaneet jo monet sadat lapset ja äiditkin 
täysin ilmaiseksi. Tärkeinä hoitoina ovat 
myös erilaiset vesihoidot. 

Nämä kärsivät äidit lapsineen ovat kotoisin 
hyvin ankeista olosuhteista. Monet heistä 
ovat olleet ilman asianmukaista hoitoa ja 
äidit ilman tukea. Sain veljeltämme Valerilta 
kuvia, kun he olivat kylissä auttamassa näi-
tä avuttomia. Kuvien alle hän kirjoitti: "Ha-
luan langeta kasvoilleni maahan ja itkeä." 
 

Heti sen jälkeen 
sain häneltä kirjeen, 

jossa hän kertoi to-
della hälyttävästä ti-

lanteesta. Koko Hoivakotia uhkaa sulkemi-
nen! Kuka sitten auttaa näitä avun tar-
peessa olevia perheitä? Kuka jakaa heille 
Elävää vettä? 

Meiltä ollaan sulkemassa vesi ja sähköt 
noin kuukauden päästä!!! Tähän mennessä 
olemme saaneet ne viereiseltä hotellilta 

maksua vastaan. 
Siellä omistaja on 
nyt vaihtunut eikä 
enää halua jatkaa 
sopimusta. Olem-
me todellakin kas-
vot maassa rukoi-
lemassa Jumalan 
ihmettä! 

Ainoa ratkaisu veteen on kaivaa oma kai-
vo. Mutta siihen tarvitaan varoja. Olemme 
päättäneet alkaa toimia uskossa heti niillä 
varoilla, joita nyt on olemassa... Sama 
tilanne on sähkön kanssa. Voimme vetää 
oman kaapelin, mutta varat eivät vielä riitä 
siihen. Lisäksi suuri rukousaihe on Hoiva-
kodin hoitotiimi. Uusien sääntöjen mukaan 
siellä voivat olla työssä vain ne, jotka ovat 
saaneet koronarokotteen. Osa on kieltäyty-
nyt toistaiseksi. Aikaa rokotteen saamiseksi 
on 26.8. asti. Kuitenkin työ jatkuu, niin 
kauan kuin voimme! Parhaillaan siellä on 
uusi ryhmä huonossa kunnossa olevia 
lapsia äiteineen hoidoissa 26.8. asti siinä 
toivossa, että työ voisi jatkua edelleenkin. 

Veljemme Valeri pyysi viestittämään 
teille nämä rukousaiheet. Hän kiittää tues-
tanne esirukouksin ja avustanne tässä vai-
keassa tilanteessa. Uskomme, että mikä 
ihmiselle on mahdotonta, se on Jumalalle 
mahdollista! Lisätietoja tilanteesta voitte 
saada Marja Laurilalta (puh. 040 581 7774). 

Haluni olisi tulla käymään Suomessa 
pitkästä aikaa syksymmällä, jos Herra suo, 
mutta kaikki riippuu koronatilanteista. 

Rakkaat ystävät! Kiitos vuosien yhteis-
työstä! Kiitän Herraa, että saan jakaa kans-
sanne nämä rukousaiheet! Hänen ARMON-
SA varassa me kaikki olemme ja elämme! 

Siunaavin terveisin, Rauha-Lilja 
 
Jonathan & Melissa Syvännön terveiset 
Ynet-arikkelissa (28.08.21) oli otsikkona 

"Päärabbinaatti paavia vastaan: Paavi sa-
noi Toorastamme, että se on 'kuollut Too-
ra'." Taustana artikkelille oli Paavi Francis-
cuksen saarna pari viikkoa sitten, missä 
hän oli sanonut, että Toora on kuollut: "Too-
ra ei ole oppi elämästä. Jeesus Messias on 
pelastanut ihmiskunnan Tooran ikeestä." 
Rabbi Arusi pitää yllättyksenä Paavin lau-
suntoa siitä syystä, että nykyinen paavi on 
tunnettu ystävyydestään juutalaisuuden 
kanssa Argentiinan arkkipiispan ajoistaan 
lähtien. Päärabbinaatti uhkaa lopettaa yh-

 



teytensä "Pyhän istuimen" kanssa, ellei 
Paavi julkaise selvennystä tähän asiaan. 

Tämä on juuri se ydinristiriita Jeesuksen 
ihmiskunnalle antaman ilosanoman ja rab-
bien kehittämän juutalaisuuden välillä, josta 
Jeesus varoitti: "Te olette tehneet Jumalan 
sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden" 
(Matt. 15:6). Paavali selventää lain (Tooran) 
tarkoituksen Roomalaiskirjeessä: "Mutta me 
tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, 
sen se puhuu lain alaisille, että jokainen 
suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylli-
seksi Jumalan edessä; sentähden, ettei mi-
kään liha tule hänen edessään vanhurs-
kaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee 
synnin tunto. Mutta nyt Jumalan vanhurs-
kaus, josta laki ja profeetat todistavat, on il-
moitettu ilman lakia, se Jumalan vanhurs-
kaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kris-
tukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka usko-
vat; sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki 
ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirk-
kautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskau-
den hänen armostaan sen lunastuksen 
kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, 
jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi 
uskon kautta hänen vereensä, osoittaak-
sensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättä-
nyt rankaisematta ennen tehdyt synnit." 
(Room. 3:19-25) 

"Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suu-
reksi tulisi; mutta missä synti on suureksi 
tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi, et-
tä niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, 
samoin armokin hallitsisi vanhurskauden 
kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen 
Kristuksen, meidän Herramme, kautta." 
(Room. 5:20-21) 

Tätä ilosanomaa haluamme levittää juu-
talaisille ja kaikille "pakanoille", että Jumala 
on armollinen ja on tarjonnut pelastuksen 
Jeesuksen kautta. Uskovaisia syytetään Is-
raelissa siitä, että he ovat käänyttämässä 
juutalaisia kristinuskoon. Totuus on, että us-
ko Jeesukseen vapauttaa juutalaisen perin-
näissäännöistä, jotka eivät ole Jumalan elä-
vää sanaa vaan ihmisten kehittämä uskon-
to. Raamattutyö Israelissa on tärkeää, sillä 
ainoastaan Jumalan elävä sana voi kirkas-
taa juutalaisille totuuden heidän omasta 
Messiaastaan Jeesuksesta. 

Asumme edelleen Jad Hashmonassa ja 
olen jatkanut oman fysioterapian klinikkani 
töitä Jad Hashmonassa. Olen myös muka-

na Raamattutyössä ja vapaaehtoisena nais-
ten turvakodissa Beershebassa. Raamattu-
pyyntöjä tulee eri puolilta Israelia; ystäväni 
Aradissa tilasi meiltä juuri muutaman laati-
kollisen Raamattuja heprean, espanjan, 
arabian ja venäjän kielillä. Sain pyynnön 
eräältä uskovalta romaniankielisestä Raa-
matusta hänen naapurilleen, sillä hän oli to-
distanut tälle Jeesuksesta ja tämä henkilö 
halusi lukea Raamatusta lisää Jeesuksesta 
omalla äidinkielellään. 

Kesän aikana heinäkuussa vaimoni Me-
lissa ja tyttäremme Naomi matkustivat Yh-
dysvaltoihin sukulaisia tapaamaan ja minä 
menin perässä elokuussa. Palaamme Isra-
eliin juuri ennen juutalaisten uuden vuoden 
aattoa (Rosh Hashana). Rukoilkaamme Is-
raelin kansan puolesta, että he saisivat 
nähdä Jumalan lähettämän Vapahtajan ja 
vapautua ihmisten perinnäissääntöjen or-
juudesta. 

Jonathan & Melissa Syväntö 
 

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, sähköposti 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: RA/2020/1264. Myöntäjä: Poliisi-
hallitus 19.10.2020. Toimeenpanoaika ja -alue: 
1.1.2021 alkaen koko Suomessa Ahvenanmaata 
lukuun ottamatta. Varojen käyttötarkoitus: Raamattu-
lähetystyön rahoittaminen. 
 

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

-Ruotsissa: Israels Vänner, Borås 
Pankkisiirtotilin nro: 5007-8716  (tili ei ole vielä auki) 
viite: "Syvännön Raamattutyö" 
 
Ystäväkirjeemme tilaukset, osoitteenmuutokset, 
sähköpostiosoitteet ym. tiedot: 
Suomen Raamattuopisto, PL 15, 02701 Kauniainen 
puh. (09) 5123 910, sähköposti: info@sro.fi 


