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Olavin tervehdys Beershebasta
Kun ensimmäisen kerran kuulin Israelin valtiosta,
sitä ei ollut vielä olemassakaan — oli vain Englannin
hallussa oleva Palestiina, jonne tehtiin ”Pyhiinvaellusmatkoja” Raamatussa mainituille ns. pyhille paikoille. Siellä käyneet olivat haluttuja puhujia eri seurakunnissa, ja monet kirjoittivat myös kirjan kokemuksistaan sellaiselta matkalta. Raamatussa mainitut paikat olivat kiintoisaa luettavaa kaikille. Molemmat vanhempani olivat uskossa ja minäkin sain oman
Uuden testamentin isältäni, kun olin oppinut lukemaan. Lapsuuden kodissamme ei ollut edes radiota,
josta olisin voinut kuunnella Markus-sedän lastentunnit, mutta olin tervetullut naapuriin niitä kuuntelemaan yhdessä naapurin pojan Sepon kanssa, joka
oli koulutoverini. Suomi eli silloin vaikeaa aikaa, kun
itärajalla käytiin epätoivoista taistelua vihollista vastaan. Suurin osa miehistä oli rintamalla; vain tärkeissä viroissa olevat miehet eivät sinne joutuneet,
koska kotirintamallakin tarvittiin ammattimiehiä,
jotta sielläkin ”pyörät pyörivät”. Varhaisimmat lapsuusmuistoni ovat siltä ajalta. Harvoja on enää jäljellä sitä sukupolvea, joka on ne ajat kokenut. Jumalan armosta Suomi on edelleen itsenäinen valtio,
jossa sen sinivalkoinen ristilippu liehuu itsenäisyyspäivänä. Israelilla on samat värit ja kuusikulmainen
Daavidintähti lipussaan. Niinpä sattui yhtenä
vuonna, kun muistaakseni Suomen pääministerin piti
tulla valtiovierailulle Israeliin, että Jerusalemin kaupunki liputettiin sitä varten Suomen lipuilla. Tämä
Suomen valtiovieraan matka kuitenkin peruuntui ja
liput jäivät useaksi päiväksi salkoon, ja ne olivat edelleen tangoissaan liehumassa Israelin itsenäisyyspäivänä. En muista enää minä vuonna tämä tapahtui.
Suomella on ollut jatkuvasti hyvät suhteet Israelin
kanssa. Israel on suosittu Raamatun maana suomalaisille matkailijoille ja jotkut heistä ovat kirjoittaneet
kirjankin matkastaan.

Valitettavasti COVID-19-virus on pysäyttänyt matkailun koko maailmassa, koska tartunnat ovat näin
levinneet helposti maasta toiseen. 20.1.22 Israelin
uutisissa ilmoitettiin, että Israelissa on todettu
enemmän kuin 6000 koronatapausta päivässä, jolloin kaikki hoitopaikat olivat tupaten täynnä ja hoitohenkilökunnasta oli kova pula. Niinpä alan ammattilaisia on toistaiseksi kielletty poistumasta maasta!
Monet sairastavat tämän COVID-19-taudin lievänä
flunssana, joten siihen kuolleita on ollut suhteellisen
vähän — noin 8350 henkeä. Tämä virus levisi myös
armeijan henkilökunnan keskuudessa. Joka epäilee
saaneensa tartunnan, joutuu 5 vrk:n karanteeniin ja
ammattilaisen tarkastukseen, voiko hän palata yhteiskuntaan tartuttamatta ketään toista. Rokotuskampanja aloitettiin heti, kun saatiin hankittua rokotteita usealtakin eri lääketehtaalta ja se jatkuu
edelleen. Kaikkiaan 17,6 miljoonaa rokotusta on jo
annettu tähän mennessä Israelissa. Monet ovat saaneet jo neljäkin rokotusta, kun COVID-19 on muuttanut muotoaan ja uusi rokote on kehitetty sitä vastaan. Myös maailman poliittinen tilanne muuttuu
koko ajan, sekä Israelin että Suomenkin kohdalla.
Juutalaisuudessa sanotaan, että Jumala antoi käskyt (mitzva) ja nykyjuutalaisuudessa tunnetaan 613
käskyä, joista jokainen pyhittää Jumalan nimeä. Kuitenkaan ei kukaan ihminen ole voinut noudattaa täydellisesti kaikkia käskyjä. Eri rabbit ovat painottaneet
tiettyjä käskyjä, joita jokaisen pitäisi noudattaa kelvatakseen Jumalalle. Tämä on juuri se asia, joka erottaa Vanhan ja Uuden testamentin toisistaan. Juutalaisuus on jo kaksi vuosituhatta uskonut juutalaisen
uskonnon käskyjen noudattamisen kelpaavan Jumalalle syntien sovittamiseksi. Uusi testamentti, joka on
myös juutalaisten kirjoittama, osoittaa selvästi, mikä
kelpaa Jumalalle syntien sovittamiseksi. ”Sillä niin on
Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh.
3:16). Tämä on Jumalan itsensä antama tie kaikkien
ihmisten syntien sovittamiseksi. Meidän omat, hyvätkään tekomme eivät anna meille syntien sovitusta
Jumalan edessä. Siksi me emme voi ansaita iankaikkista elämää omien tekojemme kautta. ”Sillä armosta te olette pelastetut, uskon kautta, ette itsenne kautta — se on Jumalan lahja — ette tekojen
kautta, ettei kukaan kerskaisi” (Ef. 2:8–9).
Nyt tätä kirjettä kirjoitettaessa juhlimme Israelissa Puurim-juhlaa, joka perustuu Raamatun Esterin kirjan tapahtumiin. Raamatun Ester, joka on Puurim-juhlan sankari, halusi juutalaisen kansan rukoile-

van ja paastoavan, jotta hän saisi voimaa täyttää suuren tehtävänsä. Jerusalem Post -lehden toimittaja
Ja’akov Katz näkee Ukrainan juutalaisen presidentin
Zelenskyin olevan samassa tilanteessa kuin Ester,
joka vastusti rohkeasti Haamania Raamatun kertomuksessa. Hän kutsuu juutalaisia rukoilemaan Ukrainan tilanteen ja maan presidentin puolesta. Helmikuun 24. päivänä Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, minkä
seurauksena nyt jo noin 3 miljoonaa pakolaista on
paennut Ukrainan rajojen ulkopuolelle. Israelin valtio
on varustautunut siihen, että jopa 100 000 juutalaista uutta siirtolaista tulisi maahan tämän sodan
seurauksena. Lisäksi tuhansia ei-juutalaisia pakolaisia on hakemassa turvaa myös Israelista, missä monilla heistä on juutalaisia sukulaisia jo asumassa.
Olemme hankkimassa ukrainankielisiä Raamattuja
tätä uutta tilannetta varten. Israelin uskovien seurakunnissa on myös alettu kerätä avustusta Ukrainan
pakolaisille. Seurakunnassamme Beershebassa
olemme keränneet raha-avustusta uusille siirtolaisille ja pakolaisille, jotka ovat tulleet tänne Ukrainasta. Me emme tiedä Jeesuksen tulon ajankohtaa,
mutta Jeesus kehotti meitä Raamatussa: ”Minä tulen
pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi” (Ilm. 3:11). Haluan tehdä Herralle sen, minkä
vielä voin, ja odottaa häneen paluutaan uskollisesti
loppuun asti.
Kiittäen ystävistä, jotka Herra on antanut meille
vuosien varrella tukemaan monin eri tavoin raamattutyötämme monien eri kansallisuuksien parissa Israelissa, ja toivottaen Jumalan siunausta ja johdatusta teille rakkaat ystävät,
Olavi Syväntö
Jonathanin ja Melissan tervehdys
Maaliskuun 18. päivänä tuli uutinen, joka
keskeytti monien ortodoksijuutalaisten ja
maallistenkin juutalaisten Puurim-juhlan
vieton. Bnei Brakissa
Liettuan ultraortodoksisen yhteisön johtaja
rabbi Chaim Kanievsky
kuoli kotonaan 94-vuotiaana. Arvioiden mukaan noin
750 000 ihmistä oli Bnei Brakin kaduilla rabbi Chaim
Kanievskyn hautajaisten aikaan, minkä seurauksena
koko Tel Avivin alueen liikenne oli suurelta osin lamaantunut. Rabbi Kanievskyä, joka on viime vuosina
ollut liettualaisen haredi-lahkon näkyvin johtaja, on
kutsuttu ”Tooran ministeriksi”, ja tuhannet Israelissa

ja ympäri maailmaa tulivat pyytämään häneltä neuvoja ja siunauksia. Hänen katsottiin perehtyneen hyvin Tooran kirjallisuuteen ja häntä pidetään yhtenä
suurimpana Jerusalemin Talmudin (ns. suullisen lain)
asiantuntijana. Hänen pojanpoikansa kertoi, että
joka vuosi rabbi luki läpi Babylonian Gemaran, Jerusalemin Talmudin, Mishnan, Rambamin kirjoitukset,
midrashit, kabbalan ja juutalaisen Raamatun. Rabbi
Kanievskysta on sanottu, ettei hän tuhlannut minuuttia eikä edes sekuntia: hän oppi ja oppi, ja kun
hän oli lopettanut oppimisen, hän oppi uudelleen.
Ortodoksijuutalaisuuden uskon mukaan Jumala välitti kaikki lait Mooseksen Toorassa (kirjoitettu laki),
myös tulevien sukupolvien rabbien selitykset Toorasta, jotka sitten kanonisoitiin Talmudiin (suullinen
laki). Tämä rabbiiniperinteen kokoelma on hallinnut
perinteistä juutalaisuutta jo lähes kahden vuosituhannen ajan.
On hämmästyttävää todeta, kuinka moni ortodoksijuutalainen ei todellakaan tunne omaa Vanhaa
Testamenttiaan (Toora). He keskittyvät rabbien selityksien oppimiseen ja uskovat, että sieltä löytyy Jumalan totuus ja elämä. Tulee mieleen Jeesuksen
nuhtelu fariseuksille: ”Te olette hylänneet Jumalan
käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä. Ja
hän jatkoi: Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne.”
(Mark. 7:8–9) Ja vielä: ”Te tutkitte kirjoituksia, sillä
teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne
juuri todistavat minusta; ja te ette tahdo tulla minun
tyköni, että saisitte elämän. En minä ota vastaan
kunniaa ihmisiltä; mutta minä tunnen teidät, ettei
teillä ole Jumalan rakkautta itsessänne. Minä olen
tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos
toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte
vastaan.” (Joh. 5:39–43) On surulista todeta, että
rabbi Kanievsky — ”Tooran ministeri” — uhrasi koko
elämänsä opiskelemalla rabbien kirjoituksia ja perinnäissääntöjä eikä Jumalan sanaa. Isoisäni Kaarlo sai
aivan erilaisen kutsun: viedä Jumalan sanaa juutalaisille (heidän omalla äidinkielellään), jotta he saisivat
itse lukea omasta Messiaastaan Raamatusta ja näin
löytää totuuden ja elämän Jeesuksessa.
Ukrainan sotatilanne on jatkunut jo kohta kuukauden ja maailma seuraa kauhuissaan, kuinka Putinin Venäjä tuhoaa maan kaupungit ja ihmishenget.
Tämän tilanteen takia Israeliin on jo tullut tuhansia
juutalaisia uusia siirtolaisia ja muita pakolaisia. Israelin valtio on varautunut siihen, että lähikuukausina
Israeliin tulee yli 100 000 henkeä Ukrainasta. Meidän
haasteemme Israelissa on nyt hankkia ukrainankielisiä Raamattuja näiden ihmisten käsiin, niin pian kuin
vain voimme. Uskon, että suurin hätä näillä Ukrainan

pakolaisilla koskee heidän henkistä tilaansa, sillä elämän toivo on monilta sammunut. Rukoilemme viisautta, miten voisimme osaltamme auttaa näitä ihmisiä ja tuoda heille ilosanomaa kaiken tämän tuhon
keskellä.
Meidän pieni perheemme asuu edelleen Jad
Hashmonassa, jossa minä toimin fysioterapeuttina
omalla klinikallani. Jatkan myös vapaaehtoisena naisten turvakodissa Beershebassa käyden pitämässä
raamattutunteja kodin asukkaille ja tarjoten tarvittaessa fysioterapeuttista hoitoa. Vaimoni Melissa
opettaa edelleen englantia ja Naomi-tyttäremme (12
v.) on koulussa.
Haluamme kiittää teitä uskollisia ystäviä siitä Raamattutyön tuesta, jonka olemme saaneet vuosien
varrella. Rukoilemme myös Suomen puolesta, että
Jumala sallisi rauhan pysyä maassa ja että moni vielä
löytäisi Vapahtajan.
Shalom-Rauhaa toivottaen,
Jonathan & Melissa Syväntö
Rauha-Liljan keväiset terveiset ystäville ja esirukoilijoille!
Jeesus
sanoi:
”Niin kauan kuin
päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä
tehdä” Joh.9:4–5.
Kun kirjoitan tätä
teille, pihallani kukkii ihanasti mantelipuu ja sain
juuri viettää iloista aikaa lastenlasteni kanssa. Se oli
kuin keidashetki tässä pimenevässä ajassa. Asun lähellä lentokenttää ja samaan aikaan monet lentokoneet lensivät pihani yli. Ne toivat Israeliin satoja sotaa pakenevia turvaan ja lähtivät taas hakemaan uusia pakolaisia ja viemään avustusta siellä hätää kärsiville. Jäin miettimään, kuinkahan lähellä olemme sitä
yötä, mistä Jeesus puhui? Mietin, mitä minä voisin
vielä ehtiä tehdä? Eikö meidän pitäisi asioida niillä
talenteilla, joita meille kullekin on uskottu, kunnes
HÄN tulee?
Olen iloinen, että saimme syksyllä hankittua Siperiaan, Omskiin, 300 kpl Lastenraamattuja Radugaa
varten. Siellä työ Hoivakodissa jatkuu edelleen. Muiden hoitojen lisäksi on alettu hoitaa lapsia BDAhoitomenetelmällä (Biomechanical Developmental
Approach). BDA on fyysisesti vammaisten lasten ja

aikuisten toipumista edistävä kotikuntoutusmenetelmä. Tätä menetelmää opetetaan omaishoitajille, jotka sitten voivat jatkaa hoitoja kotona. Tällä hetkellä Radugan
Hoivakodin hoidossa on 6 lasta,
joita nyt äidit opettelevat hoitamaan sitten kotona. Menetelmä
on helppo, hellävarainen ja kivuton. Se antaa perheelle
mahdollisuuden ruveta itse hoitamaan
rakastettua lastaan. Lisäksi Radugan
hoitotiimi käy viikoittain kaukaisissakin
kylissä viemässä monenlaista apua ja
Raamattuja. Talvella kovalla pakkasella, kun mutaiset tiet ovat kylissä jäätyneet
ja lumen tasaamia, sinne voidaan tehdä pitkiäkin matkoja
4-vetoisella autolla.
Sain nyt viestin ja kuvia
Valerilta, kun he olivat 750
km Omskista pohjoiseen kolmen vuorokauden avustusmatkalla. Valitettavasti taas
löytyi 10 uutta, asiallista
hoitoa vaille jäänyttä sairasta lasta.
Tämä sotatilanne Ukrainassa on muuttanut monia
asioita kaikkialla. Samoin siellä Omskissa. Valeri viestitti minulle erikoisen esirukouspyynnön: Radugan
Hoivakotiin ollaan vastaanottamassa 10 sairasta
lasta äitiensä kanssa Ukrainan itäisestä osasta. Valeri
odottaa tietoja Moskovasta ja voi vaikka itsekin lähteä hakemaan heidät Omskin Hoivakotiin. Toinen rukousaihe on sähkökaapelin yhdistäminen Hoivakotiin, ennen uhattua virran katkaisemista huhtikuun
lopussa. Rakkaat ystävämme ja esirukoilijamme, Valeri lähettää kiitoksensa jo vuosia jatkuneesta yhteistyöstä ja jatkuvista esirukouksista, jotka antavat voimia jatkaa työtä!
Lähestymme pääsiäistä. Tänä vuonna pitkäperjantai ja seder-ilta sattuvat samalle päivälle. Jeesus
tuli uhraamaan itsensä, että meillä olisi Elämä! Hän
on hyvä paimenemme kuolemanvarjon laaksossakin.
Jeesus sanoi: ”Varas ei tule muuta kuin varastamaan
ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että
heillä olisi ELÄMÄ ja yltäkylläisyys” Joh.10:10.
Yhteyshenkilöni Suomessa on Marja Laurila, jolta
voi saada lisää tietoja, puh. 040-581 7774.
Herramme siunatkoon ja varjelkoon tulevat päivänne ja pääsiäisen vieton!
Rakkain terveisin,
sisarenne Rauha-Lilja

Shalom ystävät ja esirukoilijat,
Taas on syytä
kiittää Herraa suuresta armosta ja
varjeluksesta! Joulukuusta saakka on
koko maassa ollut
monia sähkökatkoja ja jännitteen
epätasaisuutta, joten tammikuun lopussa kävi niin,
että astianpesukoneeseemme tuli oikosulku ja se
syttyi tuleen, mutta emme sitä Merin kanssa heti
huomanneet. Haistoimme vain vähän savua ja soitimme Avielin apuun. Istuimme perähuoneessa, kun
ulkona satoi ja oli hyvin kylmä. Kun sitten 10 minuutin päästä menimme keittiöön, näimme astianpesukoneesta nousevat tulenliekit, jotka ylettyivät jo
puisiin keittiökaappeihin. Meri lähti ulos ja minä yritin sammuttaa liekkejä märän pyyhkeen avulla. Kun
sitten Aviel jo tulikin, minäkin poistuin ulos ja vasta
sitten huomasin, että olin hengittänyt savua keuhkoihin, kun alkoi yskittää. Aviel sumutti keittiöön
sammutusvaahtoa ja kutsui palokunnan. Me menimme tyttäremme Niritin kotiin. Meillä oli suuri varjelus jälleen kerran; olisimme saattaneet nukkua emmekä olisi huomanneet mitään, ennen kuin olisi ollut
liian myöhäistä. Siinä tapahtui sellainenkin ihme, että tulen liekki oli sulattanut astianpesukoneen vesiputken, joka sitten ruiskutti vettä suoraan liekkeihin
ja hidasti tulen etenemistä. Kyllä olemme kiitollisia,
että meitä kannattavat suuret käsivarret!
Siunattua pääsiäistä ja kiitos, kun muistatte meitä
rukouksin, Kalervo & Meri
Kevätterveiset Galileasta,
Vuoden alusta olemme keskittyneet pääasiassa
Länsi-Afrikasta tuleviin pyyntöihin ja lähettäneet sinne ranskankielisiä Raamattuja. Nyt jatkamme KeskiAfrikasta tulevilla pyynnöillä; samoin Iraniin on lähtenyt monta sataa kirjaa hiljattain. Englanninkielisiä
Raamattuja saimme konttilähetyksenä noin kuukausi
sitten ja kevään aikana on monta uutta tilausta menossa painoon kuten 5 000 espanjankielistä, 10 000
ranskankielistä ja 10 000 amharankielistä Raamattua, koska Etiopiasta on jälleen ruvennut saapumaan
useita pyyntöjä pitkän tauon jälkeen. Mukava yllätys
oli, kun eräs messiaaninen veli otti yhteyttä ja kertoi
olevansa työssä öljynpuhdistamoilla. Kävi ilmi, että
niissä työllistetään satoja vierasmaalaisia. Hän oli tutustunut muutamiin Venezuelasta kotoisin oleviin
kristittyihin ja yhdessä he evankelioivat muita sieltä
tulleita sekä opiskelivat hebreaa. Nyt 600 heistä on
lähdössä parivuotisen työkautensa jälkeen takaisin

omaan maahansa ja tämä messiaaninen veli halusi
lahjoittaa heille omat Raamatut. Asia järjestyi, ja he
saivat espanjankieliset Raamatut mukaansa kotiin
vietäväksi ja olivat onnellisia. Tulipalo Kalervon ja
Merin kodissa muutti meidän suunnitelmamme helmikuussa; vahinko oli suurempi kuin mitä ensi silmäyksellä arvelimme. Savu oli nimittäin niin paksua,
ettei pystynyt näkemään yli puolta metriä eteensä.
Se tunkeutui joka koloon ja sammutusvaahdon takia
jouduimme suureen remonttiin, joka kesti kokonaisen kuukauden. Vaikkei heillä ollut mitään vakuutusta, joka olisi korvannut vahingon, saimme Jumalan armosta remontin valmiiksi, niin että he pääsivät
onnellisesti takaisin omaan kotiinsa! ”Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa
hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin
valmistanut, että me niissä vaeltaisimme” (Ef. 2:10).
Rukoilemme, että jokainen huomaisi nämä edeltä
valmistetut teot tässä pimenevässä maailmassa, jossa avun tarpeessa olevien määrä vain lisääntyy.
Siunaten Aviel & Nirit
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: Poliisihallitus
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: Poliisihallitus
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

