SYVÄNTÖJEN RAAMATTUTYÖN SYYSKIRJE 2022
”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille
niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittavien
(hepr. = tyynten) vetten
tykö hän minut johdattaa.
Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden.” (Ps. 23:1–3)
Tämän sain kokea
tänä kesänä Suomessa
käydessäni. Suomi on rakas synnyinmaani, jossa on
aina ilo käydä. Tämän kesän käynti oli vieläkin ihanampi, kun mukanani oli poikani Tomerin 5-henkinen
perhe ensimmäistä kertaa tutustumassa Suomeen, samoin Oren-poikani poikansa kanssa. Meitä oli 8 henkeä
liikkeellä kahdella matkailuautolla. Olin kuin kanaemo
poikineen. Teimme retken Repoveden luonnonpuistoon. Poikani tapasivat serkkujaan ja lapset pikkuserkkujaan. Minä sain tavata rakkaita ystäviä, työtovereita
ja sukulaisia. Palasimme kotiin sydän täynnä kiitosta
heille ja Taivaan Isälle. Sain kokea, että maljani oli ylitsevuotavainen (jae 5).
Palattuamme saimme täällä Israelissa taas kokea,
miten Jumala varjelee. ”Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa (hepr. = kuoleman varjon solassa), en
minä pelkäisi mitään pahaa, sillä SINÄ olet minun
kanssani.” (jae 4) Elokuun 5. päivänä tänne alkoi taas
lentää satoja raketteja Gazasta. Täällä minunkin kaupungissani oli hälytyksiä. Rautakupolit hajottivat 97 %
raketeista ilmassa, loput putosivat asumattomiin paikkoihin. Oli vahinkoja, mutta kukaan ei kuollut. Tällä
kertaa välirauha tuli jo 7. elokuuta.
Suomessa ollessani saimme annettua 66 kpl ns. Ääniraamattuja kolmella eri kielellä ja 3 äitiyspakkausta
ystävälle, jolla oli mahdollisuus käydä rajan takana.
Rukoilimme, että hän saisi lähetettyä ne Omskiin. Kun
aloin kirjoittamaan tätä kirjettä, tuli viesti, että ne on
lähetetty eteenpäin. Samana päivänä sain viestin eräältä
veljeltä Omskista, että hänellä on kova tarve näistä laitteista. Hänelle on avautunut mahdollisuus antaa niitä
myös vangeille. Vastasin heti, että apu on jo matkalla
sinne. Näin tarkkoja ovat Herramme johdatukset ja
ajoitukset! Varsinkin tänä rajoitusten aikana on suuri ilo
todeta, että niitä saa Siperian
vangitkin. Jumalan Sana ei
tyhjänä palaja!
Herran armosta työ Radugan Hoivakodissa Omskissa on voinut jatkua lasten
ja äitien hyväksi. Siellä on jo
useita kuukausia hoidettu
vammaisia lapsia myös uudella hoitomenetelmällä hyvin tuloksin. Apuun on tul-

lut erikoislääkäri, joka toimii vapaaehtoisena ja käy
myös kylissä auttamassa. Keräämillään varoilla hän on
lahjoittanut erilaisia apuvälineitä ja tukiliivejä vammaisille lapsille. Viimeksi apuun tuli omskilainen uimari.
Hän tutustui Hoivakodissa apua tarvitseviin lapsiin ja
innostui uimaan viiden Altain läänin järven yli heidän
hyväkseen. Hän halusi herättää ihmiset tukemaan
Hoivakodin työtä. Apua tarvitsevia on kaikkialla. On
vaan vähän niitä, jotka todella haluavat uhrautua auttamaan.
Tilanteet
maailmassa
muuttuvat ihan päivittäin. Israeliin on tulossa syksymmällä uudet vaalit. Rukoilkaamme johtajien puolesta.
Rukoilkaamme, että voisimme olla tukena vähäosaisille. Rukoilkaamme veljemme Valerin ja työn puolesta Omskista. Sain häneltä viestin: ”Kerro Shalomterveiset veljille ja sisarille, että meidän palvelustehtävämme on todella Herralta saatu!” Voitte hyvin kuvitella, että kaipaisin olla taas siellä mukana auttamassa
ja jakamassa Sanaa. ”Ja niin kuin te tahdotte ihmisten
teille tekevän, niin tehkää tekin heille.” (Luuk. 6:31)
Uskon, että jos se on Herran tahto, se voi vielä toteutua.
Marja Laurila on edelleen yhteyshenkilöni Suomessa (puh. 040-5817774).
Rakkain siunaavin terveisin helteisestä Israelista!
Rauha-Lilja
Jonathan & Melissa
Syvännön terveiset
Jad Hashmonasta!
Kun Jumala lupaa, että hänen Sanansa ”ei tyhjänä palaja” (Jes. 55:11),
hän myös tarkoittaa
sitä.
Kuitenkin
elämme aikaa, jolloin yhä harvemmat
ihmiset uskovat, että
Jumala
tarkoittaa
sitä, mitä hän sanoo
Sanassaan. “Onko
Jumala todellakin sanonut?” Tämä Eevalle esitetty kysymys kauan sitten Eedenin puutarhassa on meille kaikille tuttu; sama kavala sielunvihollinen kylvää epäluuloa meidän uskonelämäämme. Löytyy monia syitä,
miksi joku Raamatun jae ei enää sovi nykyaikaan, eikä
ainakaan meidän tilanteeseemme eikä meidän seurakuntaamme, kun annamme sielumme kiusaajalle tilaa
ajatusmaailmassamme. Jos joku ei halua noudattaa Jumalan Sanaa elämässään, vaan tekee erilaisia “kompromisseja”, Jumala ei voi johdattaa häntä sen alkupe-

räisen ja parhaan suunnitelmansa mukaan, joka hänellä
oli. Hän haluaisi johdattaa jokaista lastaan “edeltä valmistetuissa teoissa” (Ef. 2:10) mutta hän ei pakota siihen ketään. Paavali kirjoitti Timoteukselle (2. Tim.
3:16–17), että “jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi
vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.”
Me emme voi valikoida vain “sopivia” Raamatun
kohtia, jotka eivät loukkaa ja ovat aina sopusoinnussa
nykyisen muuttuvan maailmankuvan kanssa. Monet
meistä, jotka seurasimme Päivi Räsäsen oikeudenkäyntiä ja siihen tuotuja syytteitä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, seurasimme huolestuneina, mihin suuntaan Suomessa mennään, kun Raamatun siteeraaminen
voi olla rikos. Vaikka kaikki syytteet oli hylätty, valtionsyyttäjä lupasi hakea jatkokäsittelylupaa hovioikeudesta. Elämme nyt sitä aikaa, jossa Raamatun Sana on
loukkaukseksi monille, ja joudumme uskovaisina tekemään päätöksen, olemmeko valmiita seisomaan Sanan
perustalla vai taivummeko maailman tuulen painostuksesta. Me kolmas sukupolvi Syväntöjen Raamattutyön
jatkajia haluamme seisoa Raamatun totuuden puolesta
ja jatkaa Jumalan Sanan viemistä kaikille niille, jotka
vielä etsivät Jumalaa ja elämälleen tarkoitusta. Päivänvalo lyhenee nopeasti ja kohta tulee pimeä aika maailmaan. Tehkäämme siis työtä vielä, kun valoa on.
Olemme perheenä asuneet Jad Hashmonassa jo
kohta kaksi vuotta pienessä vuokra-asunnossa.
Tyttäremme Naomi pääsi
seitsemännelle luokalle
opiskelemaan toivomassamme koulussa Jerusalemissa, mikä on kiitosaihe
ja rukousvastaus! Melissavaimoni jatkaa englanninkielisten artikkelien editointia
professorilleen
Beersheban yliopistoon
sekä englannin kielen opettamista paikallisessa valtion
koulussa.
Minä jatkan yksityisen fysioterapian klinikan toimintaa ja olen päässyt jo opastamaan ensimmäisiä pieniä turistiryhmiä. Lisäksi minulla on nyt vastuu Raamattutyön monesta eri tehtävästä, ja samalla olen Olavin tukena kirjeenvaihdossa ja hoidan Raamattujen jakamista Etelä-Israelissa. Olemme nyt tilanneet ja saaneet ukrainankielisiä Raamattuja uusien siirtolaisten
hyväksi. Ukrainan- ja venäjänkielisiä Raamattuja jaetaan eri tavoin yksityisten uskovaisten ja seurakuntien
kautta. Rukoilemme viisautta siihen, miten voisimme
parhaiten tuoda heille Jumalan Sanaa, joka on ainoa
toivon sanoma tässä pimenevässä maailmassa.
Olavi on nyt heikommassa kunnossa. Hän kyllä lukee melkein kuten ennenkin, mutta kirjoittaminen käy
voimille. Hän asuu edelleen kotonaan Omerissa siskoni
Annelin ja hänen miehensä Davidin kanssa. Olemme
nyt etsimässä Olaville hoitajaa, joka voisi olla hänen
apunaan. Olavi halusi lähettää kauttani lämpimät ter-

veiset teille kaikille ystäville ja Raamattutyön
tukijoille.
Kiitämme
teitä
kaikkia uskollisia Israelin Raamattutyön tukijoita. Olette osallisia
Jumalan Sanan siemenen kylvämisestä Israelin ja monien muiden
maiden pelloilla.
Jumalan siunausta
toivottaen,
Jonatan & Melissa
Syväntö

Kuvassa Olavi ja Naomi

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
Pankkitilin nro Swedbank: 8032-5 4322418-7
viite: ”Syvännön Raamattutyö” (huom. tili on nyt auki)
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) on vielä saatavilla.
Yksittäistilaukset (30 € / kpl)
aikashop.fi
ja isommat tilaukset netistä
lempaalanhelluntaisrk.fi

