
SYVÄNTÖJEN  RAAMATTUTYÖN  TALVIKIRJE  2021 – 2022 

 

Shalom ystävät! 

Vuosi 2021 lähestyy loppuaan ja haluamme 
kiittää Herraa siitä, että hänen armonsa ja huo-
lenpitonsa on ollut suuri erilaisista haasteista 
huolimatta! Täkäläinen pariskunta sekä meidän 
tyttäremme ovat nyt vakiintuneet suomalaisten 
vapaaehtoisten sijaan lukemaan kirjeitä, pak-
kaamaan kirjoja, kirjoittamaan osoitteita ja aut-
tamaan, missä tarvitaan. 

Kuluneena vuonna raamattupyynnöt ovat li-
sääntyneet paljon, kun maailmassa epätoivo ja 
puute lisääntyvät. Vaikka kuljetus- ja painatus-
kustannukset ovat nyt kovassa nousussa, 
olemme pystyneet Herran armosta ja teidän tu-
kemana tilaamaan kaksinkertaisen määrän 
Raamattuja edellisvuosiin verrattuna! Oromon-
kielisiäkin Raamattuja on nyt tilauksessa 17.000 
kpl. Ne on tarkoitettu Etiopian, Kenian ja So-
malian alueilla asuville oromo-heimon jäsenille, 
joita on yhteensä noin 37 miljoonaa. 

Hankala lähetys, joka sisälsi muutamia tu-
hansia kappaleita espanjankielisiä Raamattuja 
Venezuelaan, saapui perille turvallisesti naapu-
rimaan uskovien avustuksella ja löysi tiensä 
kymmenien iloisten pastoreiden jaettavaksi. Kii-
tos esirukouksistanne, joita ilman emme voisi 
jatkaa tätä työtä! Toiveena olisi saada painatet-
tua ja lähetettyä Raamattuja myös muilla Afri-
kan heimokielillä, kuten kinyarwandaksi (Ruan-
dan kieli). 

Israeliin tulee joka vuosi valtion hankkeena 
suuri joukko maatalousopiskelijoita Afrikasta 
yhdeksi vuodeksi ja opintojensa ohessa he työs-
kentelevät banaani-istutuksilla ja hedelmien-
pakkauslinjoilla. Useille heistä olemme pitäneet 
kokouksia ja lahjoittaneet oman Raamatun eng-
lannin kielellä, koska he eivät omista sellaista 
ollenkaan. He kuitenkin toivoisivat saavansa 
Raamatun omalla äidinkielellään. Monia on tul-
lut uskoon ja mennyt kasteelle ja kotiin palates-
saan he vievät Raamattuja lahjaksi kotikyliinsä 
niin paljon kuin saavat painon puolesta ottaa 
matkalaukkuunsa. Rukoillaan, että Herra armos-
saan siunaa vuoden 2022 suurella Hengen sa-

dolla ja antaa meille itsekullekin uskoa ja voi-
mia hänen elopellollaan! Galatalaiskirjeessä 6: 
9-10 sanotaan: "Ja kun hyvää teemme, älkääm-
me lannistuko, 
sillä me saam-
me ajan tullen 
niittää, jos em-
me väsy. Sen-
tähden, kun 
meillä vielä ai-
kaa on, teh-
käämme hyvää 
kaikille, mutta 
varsinkin us-
konveljille." 

Siunattua 
joulua ja uutta vuotta! 

Aviel & Nirit Gersh 

 
Shalom teille rakkaat ystävät ja esirukoilijat! 

Kuuma kesä on vihdoinkin takana meilläkin. 
Saimme hiljakkoin ensimmäisen kunnon sateen, 
kun kahdessa päivässä satoi noin 30 ml. Se puh-
disti ilman kesän pölyistä sekä virkisti meitä ja 
luontoa, joka on kärsinyt viime aikoina tuli-
paloista kuivuuden takia. Saimme jopa hakea jo-
takin lämpimämpää päälle, kun saman tien ilmat 
viilenivät alle kahdenkymmenen asteen. Kaler-
vo menee edelleen joka aamu pakkaamaan Raa-
mattuja ja kirjoittamaan osoitteita, minä kirjoitin 
niitä ennen, mutta sitten oikea olkapää kipeytyi 
pahasti. Olemme paljon rukoilleet sen puolesta 
ja kipu on nyt pois, mutta varon rasittamasta si-
tä. Meidän Nirit-tyttäremme ja minun Lea-sis-
koni, jotka asuvat lähellä, auttavat meitä käytän-
nön asioissa, käyvät kaupassa, keittävät ruokaa, 
siivoavat ym, mikä on suuri kiitosaihe Taivaan 
Isälle. Saimme muutama viikko sitten kaksi uut-
ta lastenlastenlasta lisää; he ovat hyvin suloisia 
ja, kiitos Herralle, myös terveitä ja pirteitä. Kii-
tos teille esirukoilijat, kun muistatte meitä ru-
kouksin. Olette yksi tärkeä rengas tässä työssä. 

Teitä siunaten Porian mäellä, 
Meri ja Kalervo 



Rauha-Liljan terveiset ystävillemme! 

"Uhraa Jumalalle kiitos ja täytä lupauksesi 
Korkeimmalle. Ja avuksesi huuda minua ahdis-
tuksen päivänä, minä vapahdan sinut ja sinä tu-
let kunnioittamaan minua." Ps. 50:14-15 (suora 
käännös hepreasta) 

Olen palannut turvallisesti ja terveenä kotiin 
kuukauden matkalta Suomesta noin 2 vuoden 
poissaolon jälkeen. Sain tavata monia kaivattuja 
työtovereita, vanhoja ja uusia ystäviä, jakaa ru-
kousaiheita ja kantaa niitä yhdessä Herran eteen. 
Erikoinen tapaaminen minulla oli rakkaan ystä-
väni Mirjam Nikkilän, Herran palvelijattaren, 
sairasvuoteen vierellä. Siinä siunasimme hänet 
Herran siunauksella yhdessä Joel Syvännön 
kanssa. Seuraavana päivänä sain viestin, että 
hän oli päässyt Herransa iloon. 

Nyt sydämeni on täynnä kiitosta Korkeim-
malle, joka tekee ihmeitä ilman määrää!!! 
Syyskirjeessä kerroin siitä hätätilanteesta, joka 
uhkasi Radugan Lastenhoivakotia Omskissa. 
Sieltä oltiin sulkemassa vedet ja sähkötkin. Käy-
tännöllisesti katsoen ja paikallisten mielipitei-
den mukaan emme mitenkään olisi voineet ehtiä 
kaivaa kaivoa ja löytää hyvää vettä annetussa 
rajatussa ajassa ennen veden sulkemista. Piti 
saada vielä monet viralliset luvatkin. Kuitenkin 
kaikkien ihmeeksi vain lyhyessä ajassa saatiin 
luvat, ja kun alettiin kaivaa, niin jo 3 päivän 
päästä löytyi vesisuoni, josta pulppuaa 6 kuuti-
ota hyvää vettä tunnissa ja vain 38 m syvyydes-

tä, eikä monen sadan met-
rin syvyydestä, kuten oli 
arveltu! Kaivajat itsekin 
sanoivat sitä IHMEEKSI! 
Kuvassa näette, miten Va-
leri maistelee tätä elävää 
vettä. Lisäksi oli tulossa 
yli 15 asteen pakkaset ja 
piti heti saada johdettua 
vesi 160 m päähän Hoiva-
kotiin 3,5 m syvyydessä, 

sillä talvella voi olla jopa 38 asteen pakkaset 
(jollaisissa olen itsekin ollut). Sekin onnistui 
juuri ajoissa melkein päivälleen ennen veden 
sulkemista. HALLELUJAA!!! Ihme oli sekin, 
ettei tarvinnut lähettää kotiin äitejä ja lapsia ve-
den sulkemisen takia. Hoivakoti voi siis edel-
leen jatkaa toimintaansa auttaen tosi hädässä 
olevia perheitä. 

Nyt lähestytään joulua ja uutta vuotta. Olen 
taas tilannut 100 lasten kalenteria, joissa on kau-
niita kuvia ja Raamatun ja-
keita suurilla kirjaimilla. Ti-
lasin myös 300 Kuvaraa-
mattua jaettavaksi jokaiselle 
vammaisen lapsen perheelle 
kyläkäynneillä ja Hoivako-
dissa, yhdessä tämän ka-
lenterin kanssa. Monille äi-
deille tämä Kuvaraamattu 
avaa ensimmäistä kertaa mahdollisuuden tutus-
tua elävän Jumalan Sanaan ja Pelastajaan Jee-
sukseen. Kotona useilla on Marian ja muiden 
pyhien ikoneja ja rukouskirjoja tai koraani, jota 
naiset eivät edes lue. Työ siis jatkuu ilolla. Käy-
dään kylissä, joissa aina löytyy uusia avun tar-
peessa olevia, ja Hoivakodissa jatketaan hoitoja. 
Radugalla on kirjoilla n. 800 hoitoa tarvitsevaa 
lasta. Heihin on tutustuttu kyläkäynneillä, ja yli 
250 näistä lapsista on saanut äitinsä tai muun 

omaisensa kans-
sa kuukauden pi-
tuisen kokonais-
valtaisen hoidon 
täysin ilmaiseksi 

Hoivakodissa. 
Toiset odottavat 
vuoroaan. Erilai-

sia hoitoja on parikymmentä, ml. hoidot äideille. 
Radugassa on kodin ilmapiiri, jossa vammainen 
lapsi voi vaikka leipoa pipareita. 

Seuraava haaste meillä on sähkökaapelin yh-
distäminen Hoivakotiin. Saimme jo jatkoaikaa, 
mutta n. kuukauden päästä uhkaa virran katkai-
seminen sinne. Tämä työ on alunperin perustettu 
uskon varaan, ja niin se toimii edelleenkin. 

Raamattu kehottaa kantamaan toistemme 
kuormia. Kiitos siitä, että te rakkaat sisaret ja 
veljet, monet työtoverit ja esirukoilijat, olette jo 
monia vuosia niin tehneetkin. Nyt Suomessa 
käydessäni IRR-TV teki ohjelman, jossa Valeria 
ja minua haastateltiin ja jossa kerromme Radu-
gan työstä. 

Valeri haluaa viestittää teille erikoisesti 
seuraavat terveisensä: "Äidit kiittävät Jumalaa, 
että Radugan tiimi on voinut auttaa heitä. Me 



olemme vain kuin se putki, jonka kautta elävä 
vesi virtaa... tämä palvelutehtävä on mahdollista 
vain monien veljien ja siskojen ansiosta. Me kii-
tämme Jumalaa siitä, että voimme palvella yh-
dessä näitä vammaisia lapsia, joita ei auta mi-
kään kunnallinen projektikaan. Auttakaa meitä 
auttamaan heitä. Pyydämme teitä rukoilemaan 
tämän työn puolesta." 

Vuosiluku on kohta vaihtumassa. Mitä se tuo 
tullessaan, on Kaikkivaltiaan tiedossa. Meidän 
asiamme on olla uskollisia palvelijoita, kunnes 
Hän tulee hakemaan meidät kotiin. "Ja kun hy-
vää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me 
saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy." 
Gal. 6:9 

Yhteyshenkilöni Suomessa, jolta voi saada 
lisätietoja, on Marja Laurila, puh. 040 581 7774. 

Joulun lapsi, elävä Vapahtajamme Jeesus, 
siunatkoon ja johdattakoon teidän tulevat päi-
vänne ja koko alkavan uuden vuoden 2022! 

Rakkain terveisin sisarenne Rauha-Lilja 

 
Olavin tervehdys Beershebasta! 

Hiljattain oli Suomen uutisissa artikkeli siitä, 
kuinka Suomen väkiluku nyt lähestyy lukemaa 
5 555 555. Tämä on merkityksellinen luku siksi, 
että viimeistä kertaa Suomen väkiluku on nätti 
yhden numeron sarja. Numerosarjaa 6 666 666 
ei Suomessa koskaan nähdä. Toki väestöennus-
teet ovat menneet pieleen aiemminkin. Israelin 
väkiluku on kasvanut jo yli 9,3 miljoonaan, mis-
tä määrästä juutalaisia on n. 7 miljoonaa. 

Israelin nykyinen syntyvyys on 3,1 lasta 
naista kohden, mikä on korkein luku 37 OECD-
maan keskuudessa. Syntyvyys ei ole korkea ai-
noastaan uskonnollisten parissa vaan myös 
maallistuneiden juutalaisten joukossa. Asukasti-
heys ja hedelmällisyys Israelissa ovat länsimai-
den korkeimpia. Israelin väkiluku on kaksinker-
taistunut viimeisten 30 vuoden aikana uusien 
siirtolaisten ja korkean syntyvyyden kautta. 

Jumala on edelleen kokoamassa omaa kan-
saansa maailman ääristä sen luvattuun kotimaa-
han, Israeliin. Nyt antisemitismi on melkein kai-
kissa länsimaissa taas nousussa. Suosittu rans-
kalainen viikkolehti Charlie Hebdo julkaisi sar-
jakuvan, jossa tuomittiin koronavirusrokotteet ja 
syytettiin juutalaisia siitä, että he levittävät ko-
ronavirusta maailmassa. Viikkonumeron alussa 
oli vihreä krokotiilin hahmo "peruukkeineen", 
päässään kipa, näyttäen himokkaasti pitkää kiel-
tä. Piirroksen henkilön pitkä nenä muistuttaa 
juutalaisen kansan historian synkistä päivistä. 
Sarjakuvan on arvioitu olevan suunnattu Albert 
Burlalle, lääkejätti Pfizerin toimitusjohtajalle, 

joka vastaa suurimmasta osasta koronarokotteita 
monissa maissa ympäri maailmaa. Kuva viittaa 
siihen, että Burla on innokas myymään rokotteet 
ansaitakseen yhä enemmän rahaa, koska hän on 
juutalaista syntyperää. 

Israelissa on tähän menneessä kuollut covid-
19-virukseen n. 8 200 henkeä. Kolmannen roko-
tuksen on Israelissa saanut nyt yli 4 miljoonaa. 
Israel on joutunut uudestaan sulkemaan turistien 
tulon marraskuun lopussa omikron-virusmuun-
noksen takia, juuri kun ensimmäiset turistiryh-
mät alkoivat saapua maahan. Poikani Jonathan, 
joka on ajoittain työssä myös oppaana, on saa-
nut tiedon, että kaikki hänen seuraavaksi 5 kuu-
kaudeksi varatut turistiryhmänsä ovat peruneet 
tulonsa Israeliin tilanteen epävarmuuden takia. 
Israelin turismi on kärsinyt viimeisten kahden 
vuoden aikana eniten muihin aloihin verrattuna. 

Nyt on kulunut 26 vuotta siitä, kun suuressa 
"Rauhan puolesta" -kansankokouksen tapahtu-
massa (04.11.1995) nuoren uskonnollisen juuta-
laisen luoti kaatoi pääministeri Rabinin maahan 
ja hän kuoli matkalla sairaalaan. Monet ovat sa-
noneet, ettei Israel ole enää sama Rabinin mur-
han jälkeen; jotakin on murtunut ihmisten sisäl-
lä, kun he ovat tutkineet omaa sisintään ja 
löytäneet sieltä vihaa ja katkeruutta lähimmäisi-
ään kohtaan. Kun seurasin juutalaisen kansan 
syvää murhetta ja katumusta, eräs Raamatun 
profetia nousi valtavana mieleeni. Entäpä jos tä-
mä koko Israelin kansaa väkevästi puhutellut 
asia olikin Jumalan sallima "kenraaliharjoitus" 
siitä päivästä, josta profeetta Sakarja ennustaa: 
"He katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet. He 
valittavat Häntä, niin kuin valitetaan ainokaista" 
(Sak. 12:10)? Uskovina me voimme olla joudut-
tamassa Jumalan rauhanvaltakunnan tulemista 
"Israelille ja koko maailmalle" viemällä juuta-
laiselle kansalle Raamatun alkuperäistä ilosano-
maa  Jeesuksesta – Pelastajasta  ja  Rauhanruhti- 
naasta. 

Kiitolliset, lämpimät, ja rakkaat joulutervei-
set Joulun maasta sekä siunattua armon vuotta 
2022! 

Olavi Syväntö 

 

Jonathanin ja Melissan tervehdys! 

Luin erittäin mielenkiintoisen artikkelin (20. 
9.2021 Ynet-sivustolta), jossa amerikkalaistutki-
joiden kerrottiin löytäneen todisteita siitä, että n. 
3 650 vuotta sitten suuri meteoriitti oli räjähtä-
nyt Kuolleenmeren taivaalla ja aiheuttanut sen-
aikaisen, alueen suurimman kaupungin tuhon. 
Tutkijat arvelevat, että tämä esiinkaivettu rau-
niokaupunki saattaa olla raamatullinen Sodoma, 



joka oli tuolloin suurempi kuin Jeriko ja Jeru-
salem. Raamattu kertoo tästä: "Herra antoi sataa 
taivaasta tulta ja tulikiveä Sodoman ja Gomor-
ran päälle. Hän tuhosi nämä kaupungit ja koko 
tasangon sekä kaupunkien kaikki asukkaat ja 
maan kasvitkin." (1. Moos. 19:24–25) Monet 
Raamatun lukijat ja tutkijat ovat epäilleet Raa-
matun kertomusta Sodomasta ja Gomorrasta ja 
luokittellet sen vain taruksi. On mahtavaa asua 
Israelissa ja nähdä omin silmin Raamatun ku-
vauksia maasta sekä todeta yhä uudelleen, kuin-
ka tarkasti Jumala on johdattanut Raamatun 
tekstin kirjoittamisen meidän luettavaksemme ja 
uskon pohjaksi. 

Monet edistykselliset ihmiset sanovat esimer-
kiksi näin: "Vaikka Raamatusta löytyykin vii-
sautta, se on ihmisten kirjoittama. Nämä miehet 
kirjoittivat, mitä he uskoivat Jumalasta eivätkä 
he välttämättä ymmärtäneet kaikkea oikein." 
Tämän näkökulman ongelmana on se, että se 
antaa edistysmielisille vapauden olla eri mieltä 
Raamatun sisällöstä, pitää kiinni vain siitä, mis-
tä he itse pitävät, ja heittää loput pois ilman ka-
tumusta. Uskomme perusta on Raamattu, joka 
on kompassimme, mutta jos alamme horjua pois 
Raamatun sisällöstä, silloin alamme hyväksyä 
ei-totuuksia. "Koko Raamattu on syntynyt Ju-
malan Hengen vaikutuksesta, ja se on hyödylli-
nen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kas-
vatukseksi vanhurskaudessa." (2. Tim. 3:16) 

Raamattutyö Israelissa on tärkeä, sillä aino-
astaan Jumalan elävä 
sana voi kirkastaa 
juutalaisille totuuden 
heidän omasta Messi-
aastaan Jeesuksesta. 
Olemme toimittaneet 
Raamattuja monilla 
kielillä eri seurakntiin 
Etelä-Israelissa, Beer-
sheban raamattukaup-
paankin, jossa jaetaan 
ilmaiseksi Raamattuja 

halukkaille. Olemme toimittaneet Raamattuja 
myös Israelissa oleville ei-juutalaisille työläi-
sille. Aravan erämaalaaksossa on monia kibbut-
seja ja moshaveja, jotka työllistävät thaimaalai-
sia (n. 25 000). Eräs ystäväpastori oli pyytänyt 
meiltä thainkielisiä Raamattuja, ja niinpä hän 
saikin niitä meiltä jaettavaksi thaimaalaisille 
työntekijöille. Haluamme levittää niin juutalai-
sille kuin "pakanoillekin" tätä ilosanomaa, että 
Jumala on armollinen ja on tarjonnut meille pe-
lastuksen Jeesuksen kautta. 

Asumme edelleen Jad Hashmonassa ja olen 
jatkannut siellä oman fysioterapian klinikan töi-
tä. Lisäksi olen edelleen mukana vapaaehtoisena 
naisten turvakodissa Beershebassa, missä olen 
pitänyt viikottaisia raamattutunteja kodin asuk-
kaille. Vaimoni Melissa opettaa englantia ja 
Naomi-tyttäremme (12v) käy paikallista kibbut-
sin koulua. Olemme kiitollisia Jumalan johda-
tuksesta ja huolenpidosta. 

Toivotamme täältä Jeesuksen synnyinmaasta 
teille kaikille Raamattutyön tukijoille hyvää jou-
lua ja siunattua uutta vuotta! 

Jonathan & Melissa Syväntö 
 

Yhteystietomme: 
Olavi Syväntö, P.O.Box 888, OMER 84965, Israel, 
puh. +972-8-6460135 
Jonathan Syväntö, sähköposti: syvanto@gmail.com 
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: Raamattulähetystyön 
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 

 
Olavi ja Kalervo Syvännös-

tä kertovaa, Jukka Mäkisen     

kirjoittamaa kirjaa Tienrai-

vaajan pojat (kustantaja 

Lempäälän helluntaiseura-

kuntayhdistys ry) on vielä 

saatavissa. Yksittäistilaukset 

(30€/kpl) aikashop.fi ja 

isommat tilaukset netistä 

lempaalanhelluntaisrk.fi 


