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Niritin ja Avielin kesäterveiset Galileasta 
Ilmat alkavat vähitellen saavuttaa kesälämpötiloja 

ilmastonsäätelytekniikasta huolimatta. Israelissa ol-
laan jo muutaman vuoden ajan kokeiltu hidastaa 
kesälämpötilojen nousua sumuttamalla lentokoneista 
sulfiidikaasua pilvien yläpuolelle, niin että se heijas-
taisi osan auringonsäteilystä takaisin. Tämä geotek-
niikka on kyllä huomattavasti viilentänyt ilmoja 
mutta myös haittavaikutukset ovat olleet epämuka-
via: monella on ilmaantunut astmaa ja allergioita... 
Ei auta muu kuin tunnustaa, ettei ihminen voi palata 
paratiisiin omin voimin. :) 

Hiljattain saimme hyvin mielenkiintoisen raamat-
tupyynnön maasta, johon meillä ei ole aikaisemmin 
ollut kontakteja ja jonka kanssa Israelilla ei ole dip-
lomaattisuhteita. Yhteyshenkilön kautta saimme tie-
tää, että kommunistisessa Venezuelassa Etelä-Ame-
rikassa on kova puute Raamatuista, niitä on vaikea 
löytää ja ne maksavat monen kuukauden palkan. Et-
simme eri vaihtoehtoja, joista yhtenä olisi ollut viral-
listen lupien hankkiminen ja suuren raamattumäärän 
lähettäminen Caracasin satamaan laivalla, mutta kä-
vikin ilmi, että lahjuksia tulisi maksaa niin paljon, 
että jokaisen Raamatun hinta kolminkertaistuisi tai 
jopa nelinkertaistuisi. Lopuksi ymmärsimme, että 
paras tapa on sama, joka pätee muslimimaihin, eli 
Raamatut lähetetään naapurimaihin ja sieltä rohkeat 
henkilöt kuljettavat kirjat rajan yli. Sen jälkeen pai-
kalliset jakavat ne eteenpäin. Koska kaikki tämä on 
uutta ja asiassa mukana olevilla henkilöillä ei ole 
paljon kokemusta, pyydämme erikoisesti teidän ru-
kouksianne kaikkien tässä asiassa mukana olevien 
henkilöiden puolesta, että Jumala antaisi viisautta ja 
varjelusta sekä ihmisille että Raamatuille, jotta ne 
löytävät perille sinne, missä niitä eniten kaivataan. 

Kiitos, kun muistatte rukouksin myös Israelin 
hallitusta, jota ollaan nyt neljänsien vaalien jälkeen 
kokoamassa. Näytää siltä, että tästä tulee Israelin 
historian erikoisin koalitio, jossa yrittävät nyt tulla 

keskenään toimeen sekä vasemmisto- että oikeisto-
puolueet. 

Siunattua Kesää! 
Nirit ja Aviel Gersh 
 
Kalervon ja Merin terveiset 
Kiitos teille rakkaat ystävät, jotka jaksatte kantaa 

meitä rukouksin. Olemme Merin kanssa jaksaneet 
kohtalaisen hyvin ja minä jatkan edelleen Raamattu-
jen paketoimista. Onhan sitä välillä kaikenlaista vai-
vaa, mutta se on niin kuin sanotaan, ettei vanhuus 
tule yksin. Kiitos myös monista kirjeistä ja korteista, 
joita olemme saaneet pitkin kevättä. Ne todella läm-
mittävät sydäntä. Osa on ollut jopa toista kuukautta 
matkalla; kovin hidasta on tämä nykyajan posti! 

Meidän kylällä on, kiitos Herralle, säilynyt rauha, 
vaikka niinkin lähellä kuin Tiberiaan kaupungissa 
rikkoutuivat suuren hotellin ikkunnat arabien ja juu-
talaisten välisissä yhteenotoissa, jonka kaltaisia oli 
koko maassa, samaan aikaan kun Gazasta ammuttiin 
Israeliin tuhansia raketteja. Maantiet olivat poikki 
monin paikoin ja ulkona liikkuminen oli vaarallista. 
Nyt on jälleen hiljaisempaa. 

Olkaa siunatut! 
Kalervo ja Meri Syväntö 
 
Olavin tervehdys Beershebasta 
Vaikka talvisateet Israelissa ovat jo loppuneet ja 

luonnossa kevään kukkaset värittävät nyt maisemaa, 
niin mieliala ihmisillä on masentunut monestakin 
syystä. Kevään kukkaset eivät kestä kauan Israelin 
kesän helteissä, joten paras aika vierailla täällä 
Raamatun maassa on huhti-toukokuussa. Kuitenkin 
turismi on jo vuoden ajan ollut rajoitettua kokonaan 
toisesta syystä eli Kiinasta turistien mukana liik-
keelle lähteneen viruksen vuoksi, joka on nopeasti 
levinnyt ympäri maailmaa, myös Israeliin. Vaikka 
Israelin terveyshuolto on erittäin hyvä ja tehokas, 
niin silläkin on nyt ollut ongelmia hoitaa kaikkia 
näitä koronaviruspotilaita. Sairaalat ovat jo täynnä 
eikä hoitajiakaan ole enää tarpeeksi. 

Toukokuun 9. päivän jälkeisenä yönä klo 1.30 al-
koi Hamasin terroristien rakettisade Gazasta Israelin 
alueelle. Minunkin piti nopeasti laskeutua jyrkkiä 
portaita alas pommisuojaan ja ensimmäinen jysäh-
dys ulkona kuului päivänselvästi jo ennen kuin eh-
dimme saada teräsoven kiinni. Näin kului ensimmäi-
nen yöni 86-vuotiaana, ja kiitin Herraa hänen armos-
taan ja rakkaudestaan elämäni aikana. Sisareni Rau-
ha-Lilja muisti vielä sen laulun sanat, joka meidän 
lapsuudessamme laulettiin päivänsankarille: "Kiitos 
sulle Jumalani armostasi kaikesta..." Silloin isäkin 
aina lauloi mukana, vaikkei hänellä ollut ollenkaan 
lauluääntä! Hän sanoi ennen kuolemaansa, että sit-



ten taivaassa hänkin voi "uusin kielin" kiittää Jee-
susta. Hänellähän oli koulutodistuksessaan laulussa 
alhaisin mahdollinen arvosana eli 4, aivan samoin 
kuin minullakin oli. Tämä rakettisade Gazasta jatkui 
siitä lähtien erikoisesti yöaikaan, ja se oli suunnattu 
Israelin kaikkiin suurimpiin kaupunkeihin. Kotiky-
lämme on lähellä Beersheban kaupunkia ja hälytys 
siellä sekä räjähdykset kuuluivat hyvin meille asti. 

Nykyinen USA:n presidentti Joe Biden on ker-
tonut monta kertaa vuosien aikana ensimmäisestä 
matkastaan Israeliin. Senaattorina 1973 Biden sai 
mahdollisuuden tavata silloisen Israelin pääminis-
terin Golda Meirin, joka yhdessä Yitzhak Rabinin 
kanssa selosti niitä vaaroja, joiden edessä Israel jou-
tui koko ajan seisomaan, näyttäen kartalta vaikeaa ti-
lannetta. "Saatoin nähdä hänen kasvoillaan syvän 
huolestuneisuuden", Biden sanoi kertoessaan tästä 
tapaamisesta vuonna 2010. Golda Meir oli rauhoit-
tanut häntä sanomalla: "Senaattori, älkää olko huo-
lissanne, meillä israelilaisilla on 'salainen ase'." 
Biden jatkoi: "Luulin, että hän ilmoitti tämän asian 
vain minulle eikä kenellekään muulle koko maa-
ilmassa. Luulin, että hän kertoo sen minulle ja ky-
syin häneltä kiihkeästi, mikä se Israelin salainen ase 
on. 'Meillä ei ole mitään muuta paikkaa mihin 
mennä', vastasi Golda Meir." Tämä hänen totea-
muksensa on edelleen totta. Juutalaisia on vielä nyt-
kin enemmän Israelin maan ulkopuolella kuin asuu 
Israelissa. Juutalaisilla ei ole mitään muuta mah-
dollisuutta olla kansana missään muualla kuin siinä 
Jumalan antamassa "Luvatussa maassa", jonne 
Mooses johti kansansa 40 vuoden erämaavaelluksen 
kautta. 

Israelin monien raamatullisten juhlien joukossa 
helluntai- eli shavuot-juhlalla on monta merkitystä. 
Eräs niistä on juutalaisen Zoharin mukaan Israel-
morsiamen ja Kaikkivaltiaan Jumalan välinen avio-
liitto. Silloin valvotaan koko yö tutkien Mooseksen 
kautta annettua lakia, onko se ymmärretty oikein. 
Perimätiedon mukaan Israelin kansa ei jaksanut lop-
puun asti kuunnella Mooseksen kautta annettua Ju-
malan lakia, vaan illan tullen torkkui väsyneenä 
Jumalan vuoren juurella Mooseksen puhuessa sille. 
2. Moos. 24-31. Niinpä nyt vietetään shavuot-juhlaa 
tutkimalla koko yö Jumalan antamaa lakia. Shavuot 
on myös viljankorjuujuhla, jota vietetään 50 päivää 
pääsiäisen jälkeen ohranleikkuun päättyessä ja veh-
nänkorjuun alkaessa. Silloin maatiloilla juhlitaan ja 
iloitaan vuoden sadosta sitä pelloilta korjattaessa. 
"Jumalan lain hyväksyminen Siinain vuoren juurella 
merkitsi kansallisen kypsyyden saamista, mikä on 
juutalaisuuden suurin lahja koko ihmiskunnalle", 
toteaa juutalainen kirjailija Dvora Waysman. 

Ruutin kirja Raamatussa on yksi niistä viidestä 
kirjakääröstä, jotka luetaan kerran vuodessa läpi 

synagogassa. Se on kertomus rakkaudesta mooabi-
laisen miniän ja juutalaisen anopin välillä, mikä johti 
siihen, että juutalainen mies otti vaimokseen tämän 
mooabilaisen lesken, joka oli sanonut anopilleen: 
"Sinun kansasi on minun kansani ja sinun Jumalasi 
on minun Jumalani". Tästä avioliitosta syntyi Oo-
bed, josta tuli kuningas Daavidin isän Iisain isä, 
Ruut 4:17. Seuraava kirja Raamatussani on ensim-
mäinen Samuelin kirja, jossa kerrotaan rukouksia 
kuulevasta Jumalasta. Jumala antoi Hannalle pojan, 
jota hän Herralta rukoili. Kiitollisena Hanna luovutti 
hänet jo pienenä poikana eliniäksi palvelemaan Her-
raa. Aikuisena Samuel toimi tuomarina koko elä-
mänsä ajan ja voiteli Israelin kansan ensimmäiset 
kuninkaat, ensin Saulin ja sitten Daavidin, korkeaan 
virkaansa kansan johtajina. Kristittyinä uskovina 
meidän tulee rukoilla oman kansamme hallituksen ja 
johtajien puolesta, että he saisivat viisautta ja johda-
tusta Jumalalta, miten suhtautua juutalaisiin sekä 
Israelin kansaan ja valtioon. Juutalaisten kautta 
olemme saaneet sekä Vanhan että Uuden Testamen-
tin kirjoitukset luettavaksemme omalla kielellämme. 
Herra antakoon sitä armoa, että myöskin eläisimme 
Jumalan sanan mukaan sen elämän, minkä olemme 
itse kukin Jumalalta elettäväksemme saaneet. 

"Joka aamu on armo uus…" Herralle kiitollisena 
kaikista teistä uskonystävistä, esirukoilijoista ja tu-
kijoista, jotka hän on antanut. 

Herramme paluuta ja hänen valtakuntansa tule-
mista odottaen, ikääntynyt veljenne Herrassa, 

Olavi Syväntö 

 
Jonathan & Melissa Syvännön terveiset 
Jad Hashmonasta 
Olemme perheenä asuneet Jad Hashmonassa jo 

viisi kuukautta. Huhtikuussa avasin yksityisen fysio-
terapian klinikan Jad Hashmonassa. Vähitellen on 
tullut lisää potilaita, niin että olen kiitollinen Juma-
lalle hänen huolenpidostaan tässä suhteessa. Minulla 
on nyt enemmän vapautta toimia Raamattutyössä ja 
vapaaehtoisena naisten turvakodissa Beershebassa. 



Olen työskennellyt pastori-ystäväni Dov Bikasin 
kanssa eri tehtävissä turvakodissa, jossa on majoi-
tettu perheväkivaltaa kokeneita naisia ja heidän lap-
siaan. Olen edelleenkin ollut Olavin tukena Raamat-
tutyössä, kirjeenvaihdossa ja Raamattujen toimitta-
misessa Etelä-Israeliin. 

Tyttäremme Naomi sai palata opiskelemaan kou-
luunsa Jerusalemissa, nyt kun koronarajoituksia on 
vähennetty. Vaimoni Melissa jatkaa englaninkielis-
ten artikkeleiden editointia professorilleen Beershe-
ban yliopistossa. Hän on myös mukana naisten raa-
mattupiirissä Jad Hashmonassa. Lisäksi Melissa on 
alkanut antaa englannin kielen opetusta paikallisille 
lapsille. 

Toukokuun 10. päivänä – ns. Jerusalem-päivänä – 
Hamas ampui raketteja Jerusalemiin vastalauseena 
Al-Aqsa -moskeijan mellakointiin, jossa Israelin po-
liisi joutui menemään moskeijan sisälle, sekä sen 
seurauksena, että palestiinalaisten keskinäiset vaalit 
peruttiin. Gazasta ammuttiin 11 päivän aikana Isra-
elin puolelle ennätysmäärä raketteja, yhteensä 4070 
kpl, joista 1400 torjuttiin Israelin torjuntaohjuksilla 
(osa raketeista putosi asutuksien ulkopuolelle). Vali-
tettavasti Israelissa kuoli 12 henkeä ja 336 haavoittui 
rakettien osumisesta. Israel joutui jälleen puolusta-
maan omia kansalaisiaan ja tekemään vastahyök-
käyksiä Gazaan, joten siellä taas kuoli 232 henkeä ja 
yli 2000 haavoittui. Hamas aloitti tämän sotimisen 
tietäen, että sen omia kansalaisia kuolee, koska 
Hamas aina ampuu siviilien keskuudesta siinä toi-
vossa, että he säästyisivät Israelin vastatulitukselta. 
Israel teki kaikkensa, kuten aina, ettei siviilejä va-
hingoitettaisi, ja harkitsi tarkasti, mihin sen vasta-
iskut kohdistuivat. Lopputulos oli sama kuin aiem-
minkin eli Gazan kaupungin ja muiden asutuksien 
tuho: 1335 hajotettua rakennusta ja satojen miljoo-
nien dollarien vahingot. Hamas on saanut rahallista 
avustusta monien vuosien aikana ja suuren osan siitä 
rahasta Hamas on haaskannut aseistukseen eikä 
Gazan alueen kehitykseen. 

Rukoilemme, että tämä välirauha jatkuu Isra-
elissa, niin että saamme jatkaa Jumalan sanan kylvä-
mistä ja Jumalan rakkaudesta todistamista tämän 
maan asukkaille, sekä juutalaisille että arabeille. 

Jonathan & Melissa Syväntö 
Jad Hashmona 
 
Rauha-Liljan kesäterveiset ystävillemme! 
"Sitten ei Israelin heimolle ENÄÄ ole pistävänä 

orjantappurana eikä vaivaavana ohdakkeena yksi-
kään sen naapureista, jotka ovat heitä halveksineet. 
Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, 
Herra. Näin sanoo Herra, Herra: Kun minä kokoan 
Israelin heimon kansoista, joitten sekaan he ovat 
hajotetut, silloin minä näytän pyhyyteni heissä paka-

nakansain silmien edessä, ja he saavat asua maas-
sansa, jonka MINÄ annoin palvelijalleni Jaako-
bille." (Hes. 28:24-25) 

Kuitenkin tätä kirjoittaessani elämme valitetta-
vasti vielä rauhatonta aikaa. Kävin Olavin luona 9.5. 
Beershebassa onnittelemassa häntä hänen täyttäes-
sään 86 vuotta. Seuraavana päivänä 10.5. oli Jeru-
salemin juhlapäivä sen muistoksi, kun vuonna 1967 
vanha Jerusalem liitettiin uuteen kaupunkiin. Siitä 
lähtien se on ollut yhtenäinen Israelin PÄÄKAU-
PUNKI. Useimmat maat eivät sitä vieläkään tun-
nusta! Sehän oli jo 3000 vuotta sitten Daavidin aika-
na Israelin pääkaupunki! Psalmissa 122:3 luemme 
kuin profetiana: "Sinä Jerusalem, rakennettu kau-
punki, joka on kuin yhteen liitetty" (tarkka käännös 
hepreasta). 

Päätin ajaa jo aamusta sadan kilometrin matkan 
Olavilta kotiini Holoniin. Arvelin, että saattaa tulla 
ikävyyksiä, kun samaan aikaan oli meneillään musli-
mien kuukauden kestävä Ramadan-juhla ja muita 
rauhattomuuksia. Ehdin rauhassa ajaa kotiin, mutta 
illalla alkoivat sireenit soida 8 kertaa peräkkäin 
meidänkin alueellamme. Ohjuksia lensi Jerusalemiin 
päin ja niitä tuli kymmenittäin sarjoina myös tänne 
Tel-Aviviin päin. Kuulin kymmeniä pamauksia, kun 
"Rautakupoli" ampui niitä alas. Sitten kuulin kovan 
räjähdyksen: linja-auto meidän kaupungissamme sai 
täysosuman. 

Israel päätti aloittaa operaation nimeltä Muurin-
vartija, sen jälkeen kun ohjukset uhkasivat pääkau-
punki Jerusalemia. Siitä lähtien näitä ohjuksia on 
lentänyt jo 3400 eri kylien ja kaupunkien päälle. Nyt 
viimeksi eilen ja tänään 18-19.5. joitakin ohjuksia on 
tullut myös Libanonista Pohjois-Israeliin ja Haifan 
alueelle. Koulut ovat kiinni ja yöt nukutaan turva-
huoneissa, jos sellainen on. Minulla ei ole. Lento-
kenttä on suljettuna. Vältetään autolla ajamista. Vä-
hän aikaa sitten nämä samat rajoitukset olivat voi-
massa COVID-19 -viruksen takia. 

Nyt samalla kun ajattelen loukkaantuneita 
Israelissa, tulee syvä sääli myös muslimeja kohtaan, 
jotka eivät ymmärrä, mitä heidän rauhaansa sopii, 
kun nousevat Jumalan "silmäterää" vastaan, joka on 
palannut Jumalan heille antamaan MAAHANSA. 
Rukoilen sekä heidän puolestaan että juutalaisten 
puolesta, että he avaisivat silmänsä ottamaan vastaan 
Jeshuan, todellisen rauhan tuojan koko maailmalle – 
Rauhanruhtinaan! Elämme lopun aikaa, jolloin kaik-
kialla ympäri maailmaa on rauhatonta ja laittomuus 
pääsee valtaan. Raamatussa meillä on ohjeet kaik-
kiin tilanteisiin. 

"Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, 
perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsi-
en kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä LUJI-
NA USKOSSA, tietäen, että samat kärsimykset täytyy 



teidän veljiennekin maailmassa kestää." (1. Piet. 
5:8-9) 

Olen jatkuvasti yhteydessä veljeemme Valeriin, 
joka johtaa Radugan työtä Omskissa. Siellä talven 
lumet ovat jo sulaneet. Kiitämme Herraa, että siellä 
työ jatkuu monista vaikeuksista ja suoranaisesta val-

heellisesta hyök-
käyksestäkin 

huolimatta. Kui-
tenkin siellä käy-
dään edelleen 
viemässä Juma-
lan Sanaa, apua 
ja lohtua kyliin, 
sekä tuodaan 
lapsia hoitoon 
Radugan Hoiva-
kotiin. Juuri tällä 
viikolla Hoiva-
kotiin saapui jo 

viides tämän vuoden ryhmä, avun tarpeessa olevia 
lapsia äiteineen, saamaan ilmaisia hoitoja neljän 
viikon ajaksi. Teille rakkaat työmme esirukoilijat ja 
tukijat sain Valerilta liikuttavan kirjeen, jonka hän 
pyysi jakamaan kanssanne: 

"Meillä on ihmeellinen PAPA – ISÄ! Tänä vuon-
na olemme kokeneet monia vastoinkäymisiä niin 
aineellisesti kuin henkisestikin. Minä kiitän Jumalaa 
tapaamisesta kanssasi junassa. (Se tapahtui 20 vuotta 
sitten 27.7.2001.) Olen kiitollinen sinulle Lilja vah-
vasta todistuksestasi Jeesuksesta. Kiitän esimerkis-
täsi Herran uskollisena ja todellisena palvelijatta-
rena. Hoivakoti ei ole meidän rakentamamme, ei 
Valeri Evstig-
neevin eikä 
Liljan. Se on 
Jumalan ih-
meellinen luo-
mus. Me olem-
me vain väli-
käsiä, jotka 
hän valtuutti 
tehtäväänsä. 
Eikä meillä ole 
mitään pyyn-
töjä, ainoas-
taan suurta kii-
tollisuutta. Ja 
kirjoita vielä 
kirjeeseen: 
'Jumala vastaa rukouksen mukaisesti: ei rukoukseen 
itseni hyväksi, vaan rukoukseen toisten hyväksi, jot-
ka ovat Jumalan rakkauden tarpeessa'." 

Rakkaat ystävämme ja työtoverimme! Tämä työ 
on todella annettu meille kaikille Herralta ja kaikki 

kunnia kuuluu ainoastaan Hänelle! Muistakaamme 
toisiamme esirukouksin tässä niin rauhattomassa 
ajassa. 

Herra siunatkoon kesänviettonne virkistykseksi ja 
uskon vahvistukseksi! 

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 
jakeluun. 
 
-Ruotsissa: Israels Vänner, Borås 
Pankkisiirtotilinr: 5007-8716   (tili avautumassa uudelleen) 
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 kertovaa, Jukka Mäkisen 
kirjoittamaa kirjaa Tienraivaajan pojat 
(kustantaja Lempäälän helluntaiseurakuntayhdistys ry 
ja Aika-media Oy) on vielä saatavissa. 
 
Yhden kappaleen 
tilaukset 
www.aikashop.fi 
(30 €/kpl) 
ja suuremmat 
tilausmäärät 
www.betel.fi 
(lempaalanhel-
luntaisrk.fi) 
 


