SYVÄNTÖJEN RAAMATTUTYÖN KESÄKIRJE 2022

Kesäterveiset Olavilta Beershebasta!
Elämme maailmassa, jossa tilanteet muuttuvat
kovaan tahtiin. Venäjän aloittama sota Ukrainaa
vastaan on aiheuttanut suuren pakolaisongelman
Euroopassa. Yli 14 000 uutta siirtolaista Ukrainasta, Venäjältä ja Valkovenäjältä on tullut Israeliin helmikuusta aina huhtikuun alkuun asti. Jatkuvasti Israeliin saapuu lisää sotaa pakenevia juutalaisia. Israel tekee kaikkensa saadakseen nämä
pakolaiset asutettua uuteen kotimaahansa, jonne
he kuuluvatkin Jumalan suunnitelman mukaan:
”Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan
teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne” (Hes. 36:24). ”Vaan: ’Niin totta kuin
Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta
maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli
heidät karkottanut.’ Sillä minä palautan heidät
heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä” (Jer. 16:15). Lisäksi Israeliin saapuu edelleen uusia siirtolaisia Etiopiasta ja suunnitelmissa on tuoda yhteensä noin kolmetuhatta
juutalaista Etiopiasta tämän vuoden loppuun mennessä. Tämän vuoden alusta lähtien Israeliin on
tullut yhteensä yli 43 000 uutta siirtolaista, mikä
on ennätysmäärää kahteenkymmeneen vuoteen.
Ukrainan suuren hädän keskellä Israel oli ensimmäinen ja ainoa maa, joka pystytti kenttäsairaalan Ukrainan maaperälle auttamaan haavoittuneita ja sairaita. Maaliskuun 22. päivänä kenttäsairaalan ovet avattiin ja noin kuudessa viikossa
hoidettiin yli 6 000 potilasta. Israel on jatkuvasti
lähettänyt humanitaarista avustusta Ukrainaan. Israel on lähettänyt vuosien varrella hätäavustusta
ja erikoiskoulutettua henkilökuntaa ympäri maa-

ilmaa eri hätätilanteisiin. Israelia on vuosien varrella usein tuomittu ihmisoikeusloukkauksista,
vaikka todellisuudessa Israel on joutunut puolustamaan itseään, kun on joutunut hyökkäyksen
kohteeksi, ja kuitenkin maa on myös toimittanut
avustusta palestiinalaisille ja muille hädässä oleville maailmassa.
Rabbiinijuutalaisuus opettaa ihmistä ansaitsemaan syntien sovittamisen Jumalan edessä hyviä
tekoja tekemällä. Jumala sanoi jo Vanhassa testamentissa, että syntien sovittaminen on ainoastaan
syntiuhrin kautta, mutta kuitenkin Jumala ilmoitti
Sanassaan, että hän etsii sydämen katumusta ja
nöyrtymistä. ”Jumalalle kelpaava uhri on särjetty
henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää” (Ps. 51:19). ”Minun kansani, joka
on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat
ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta
teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi” (2. Aik. 7:14).
Messiaanisia juutalaisia on Israelissa arviolta
noin 20 000 henkeä ja monia nuoria juutalaisia tulee uskoon, kun heillä on ollut henkilökohtaisen
tuttavuus ja kontakti nuorten messianisten uskovaisten kanssa. Messiaaniset juutalaiset todistavat
Raamatun pohjalta, Vanhasta testamentista alkaen, uskostaan Jeesukseen Messiaseen Jumalan
lupaamana Vapahtajana. Esimerkiksi Israelin
puolustusvoimissa on tällä hetkellä muutama sata
uskovaista sotilasta suorittamassa asevelvollisuuttaan ja heillä on monia mahdollisuuksia kertoa uskostaan muille asetovereilleen. On tärkeä
teroittaa juutalaisille, ettei Jeesus hylännyt kansansa uskoa Jumalaan vaan että hän tuli Jumalan
lähettämänä täyttämään Jumalan pelastussuunnitelman. Jumalan vanhurskauden tavoitteleminen
ei tule lain noudattamisen kautta, niin kuin Raamatussa lukee: ”että jokainen, joka uskoo, tulee
hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä
te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla” (Apt. 13:39).
Haluamme jatkaa Raamattutyötämme, niin
että kaikissa messiaanisissa seurakunnissa olisi
erikielisiä Raamattuja, jotta jokainen, joka haluaa,
voisi saada Raamatun äidinkielellään ilmaiseksi
omakseen. Olemme tilanneet Raamattuja ukrainan kielellä niitä uusia siirtolaisia varten, joita
sieltä edelleen tulee Israeliin.
Maailman tilanne on menossa hyvin nopeasti
kohti antikristuksen ilmestymistä, joten olkaamme uskollisia Jumalan meille antamalle teh-

tävälle olla valona maailmassa hänen Sanansa
kautta. Olen vanhin Syvännön sisaruksista ja olen
kiitollinen Jumalan huolenpidosta ja johdatuksesta kaikkina näinä vuosina. Olen myös kiitollinen uskollisille esirukoilijoille ja Raamattutyömme tukijoille, jotka ovat olleet vuosien varrella meidän työmme rinnalla.
Jeesuksen paluuta ja Jumalan valtakunnan tulemista tähyillen veljenne Herrassa,
Olavi Syväntö

Jonathanin ja Melissan kesätervehdys!
Israel on maahanmuuttomaa ja siksi siinä puhuttujen kielten määrä on suuri — Israelissa on yli
37 yleistä kieltä ja murretta. Maahanmuuttoministeriön tietojen mukaan viime vuoden itsenäisyyspäivän ja vuoden 2022 itsenäisyyspäivän
välisenä aikana Israeliin muutti 42 675 maahanmuuttajaa. Eniten maahanmuuttajia, 33 % kaikista saapuneista, on tänä vuonna tullut Venäjältä.
Ukrainasta on saapunut noin 27 %, Yhdysvalloista 10 % ja Ranskasta 8 %. Monista muista
maista on muuttanut pienempiä määriä Israeliin.
Kesäkuuhun mennessä Israeliin on saapunut jo
yli 25 000 siirtolaista sitten Ukrainan sodan syttymisen eli 24. helmikuuta jälkeen osana "Maahanmuuttajat kotiin" -nimistä operaatiota, joka on
suurin Israeliin suuntautuva maahanmuutto-operaatio sitten Neuvostoliitosta 1990-luvulla tapahtuneen muuttoliikkeen.
Olemme nyt hankkimassa ukrainankielisiä
Raamattuja näiden uusien siirtolaisten käsiin kesän loppuun mennessä. Raamatut on jo lähetetty
rahtilaivalla Israeliin ja toivon mukaan saamme
pian jakaa niitä halukkaille. Rukoilemme viisautta, miten voisimme osaltamme auttaa näitä
ihmisiä ja tuoda heille Jumalan ilosanomaa kaiken sen kärsimyksen jälkeen, jonka he ovat sodassa kokeneet.
Noin 3 000 uutta Etiopiasta saapuvaa maahanmuuttajaa on tulossa Israeliin lähikuukausina.
Valtion perustamisen jälkeen Etiopiasta on

muuttanut Israeliin yhteensä noin 92 000 siirtolaista. Amharankielisiä Raamattuja on jaettu
edelleen eri paikkakunnilla ympäri Israelia. Jatkamme Raamattutyötä siinä uskossa, että Jumalan
sana on totuus ja jokaisen meistä tarvitsee saada
kuulla Jumalan totuus ja löytää Vapahtaja Jeesus
ja uskoa häneen henkilökohtaisesti.
Asumme Jad Hashmonassa ja juuri eilen uusimme vuokrasopimuksen ensi vuoden kesäkuun
loppuun asti. Minä toimin edelleen fysioterapeuttina omassa klinikassani ja lisäksi olen opastanut
muutamia turistiryhmiä viimeisten kahden kuukauden aikana. Olen myös mukana vapaaehtoisena naisten turvakodissa Beershebassa. Vaimoni
Melissa opettaa edelleen englantia ja on toisinaan
Jad Hashmonan hotellissa töissä. Naomi tyttäremme (12 v.) päättää kohta kuudennen luokan ja
on pyrkimässä uuteen kouluun Jerusalemissa.
Kiitämme teitä uskollisia ystäviä siitä Raamattutyön tuesta, jonka olemme saaneet monien
vuosien aikana.
Jumalan siunausta toivottaen,
Jonathan & Melissa Syväntö
Shalom Rakkaat Ystävät,
Kesä on käsillä, muttei vielä liian polttavana,
ja Kinneretin järvi on täysi — kiitos Herralle! On
päätetty, ettei patoa kuitenkaan avata, vaan Jordanian valtiolle luovutetaan kaksinkertainen
määrä vettä, kuin mitä alkuperäisessä rauhansopimuksessa luvattiin, eli Jordania saa nykyään
110 miljoonaa kuutiota vettä Israelilta!

Viime kuussa oli muutamia epätavallisia
myrskyjä, jotka aiheuttivat suuria tuhoja koko
Tiberiaan ja Pohjois-Galilean alueilla. Kinneretin
rannoilta jouduttiin evakuoimaan keskellä yötä
telttailijat, kun vesi nousi, puita kaatui ja tulipaloja syttyi eri puolilla. Tiberiaan rantapromenadi
ravintoloineen kärsi miljoonien shekeleiden vahingot ja Jordanin laakson banaani-istutuksilla

tuhoutui satoja lähes kypsiä banaaniterttuja. Nyt
toivotaan, että muut kesähedelmät saisivat kypsyä
rauhassa.
Pesah-juhlaa vietimme yhdessä afrikkalaisten
opiskelijoiden kanssa avaten heille Vanhaan testamenttiin perustuvia totuuksia, jotka jo silloin
ennakoivat Uuden liiton käytäntöjä, joita me
kaikki tunnemme mutta joista emme välttämättä
tiedä, mistä ne ovat saaneet alkuperänsä, kuten
ehtoollisen alkuperä, veren varjelus ovipielissä
ym. Se oli pitkä ja antoisa ilta, josta he olivat kiitollisia ja saivat paljon ajattelemisen aihetta.

Monien vuosien tauon jälkeen raamattupyyntöjä on taas alkanut tulla Etiopiasta, niinpä painossa onkin nyt 15 000 amharankielistä koko
Raamattua sekä muutamia kymmeniä tuhansia
oromonkielisiä Uusia testamentteja, jotka on tarkoitettu oromon heimokieltä puhuville, noin 36
miljoonalle ihmiselle! Se, mitä voimme heille lähettää, tuntuu joskus kuin tipalta meressä, mutta
Jumala siunaa nekin tipat, kuten on kirjoitettu
Jesajan kirjassa 55:11 "niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle
otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten
minä sen lähetin".
Aurinkoista kesää ja kiitos, kun muistatte esirukouksin, Aviel & Nirit Gersh
Terveiset Galileasta myös Kalervolta ja Meriltä!

Kesäiset terveiset ystäville Rauha-Liljalta
”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat,
niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat
kutsutut” Room. 8:28.
Monesti ihmettelemme, kun meille tulee vastoinkäymisiä eivätkä asiat suju niin kuin olemme
rukoillen pyytäneet ja toivoneet. Vasta myöhemmin, ehkä vasta vuosienkin jälkeen, saamme
iloksemme huomata ja ymmärtää, että ne olivat
Jumalan rakkaudessaan sallimia meidän parhaaksemme! Kun mietin työtä Herran ”pellolla”, ei se
ole ollut ilman vastuksia. Eikä nytkään Omskissa,
mutta ei voi muuta kuin ylistää Herraa siitä, miten
monet vaikeudet ovat koituneet parhaaksemme.
Jumala tietää aina etukäteen, mitä on tulossa.
Emme voineet tietää, miten tilanne tulisi
muuttumaan, kun emme vuonna 2018 saaneet
terveysviranomaisilta lupaa Lastenhoivakodin
avaamiseen, ennen kuin meillä oli oma kaasulämmitys. Siihen asti saimme maksusta lämmityksen, veden ja sähkön lähellä olevasta lomahotellista, jonka johtaja oli ystävämme. Viime vuoden kesällä joku toinen osti tuon hotellin ja ilmoitti katkaisevansa meiltä veden ja sähköt määräpäivänä. Joten ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin
kaivaa oma kaivo. Se saatiin kaivettua valmiiksi
vain pari päivää ennen kuin hotelli katkaisi meiltä
vedet. Sähkön katkaisemiseen saatiin jatkoaikaa
1. päivään toukokuuta asti. Taaskin Herra auttoi
ihmeellisesti, niin että saatiin yhdistettyä sähköt
kunnan sähkölaitoksen linjaan tarkalleen vain
kolme päivää ennen virran katkaisemista!
Sain tämän kuvan Valerilta, ja videon, jossa
hän kiittää HERRAA siitä, että olemme nyt täysin
omavaraisia lämmityksen, veden ja sähkön
suhteen emmekä ole enää riippuvaisia poliitikoista tai jonkun toisen liiketoimista. Valeri nostaa videossa katseensa ylös taivaaseen ja sanoo:
”Jumala, miksi sinä rakastat meitä näin paljon?
Kiitos
HERRA,
KIITOS!!”
Elämme aikaa,
jossa vallanhimo,
politiikka ja rahamaailma päättävät
asioista. Kuinka
ihanaa on tietää,
että meidän apumme tulee Herralta,
Kaikkivaltiaalta!!
Tällä hetkellä
Hoivakodissa on täysihoidossa hyvin huonokuntoisia lapsia äiteineen Omskin läänin pohjoisim-

mista kylistä, joissa Radugan tiimi kävi talvella.
Sillä alueella hoitopaikkoja on hyvin harvassa ja
kesäisin tiet ovat mutaisia ja osaksi käyttökelvottomia. Sieltä löytyi monia ammatillista hoitoa tarvitsevia lapsia. Esimerkkinä tämä pieni kyttyräselkäinen
tyttö. Osalla heistä ei
ole vielä
selvää taudin kuvaakaan
eli
diagnoosia. Valeri
lähettää suuret kiitokset teille, työmme tukijat, ja
pyytää, että jatkatte heidän muistamistaan
esirukouksin!
Mikä ilo ja kiitosaihe onkaan, että nyt Hoivakoti voi jatkaa
itsenäisesti
toimintaansa. Siellä
lapset ja äidit
saavat kuukauden
ajan ilmaista ammattimaista hoitoa
monien erikoislääkäreiden ja terapeuttien avulla. Siellä tutkitaan
lapsen tilanne ja tarpeet.
Tästä viimeisestä ryhmästä lähetettiin heti yksi
lapsi sairaalahoitoon, kun hän oli tullut Hoivakotiin vakavan aliravitsemustilan takia. Sairaalassa
häneen asennettiin pienellä gastrostooma-leikkauksella ravintoportti, jonka avulla voi ruokkia,
kun on vakavia nielemisvaikeuksia. Näin olemme
pelastaneet jo monen lapsen hengen. Kun nämä
perheet palaavat Radugan hoivakodista koteihinsa, heille annetaan ohjeet jatkohoitoihin ja
yhteys heihin säilyy.
Juuri hiljattain hoivakotiin
saapuneelle
äitien ja lasten
ryhmälle on kehitetty uusi
hoitomenetelmä
nimeltään hippoterapia, missä hoidossa on mukana
terapiahevonen.
Suuri haluni olisi taas palata Omskiin auttamaan, mutta nyt sota Ukrainassa on vaikuttanut
moneen asiaan. Monetkaan yhteydet maitten välillä eivät toimi kuten ennen. Kiitän ja ylistän Her-

raamme siitä, että yhteys YLÖSPÄIN toimii
aina!! Olen tulossa Suomeen 20.6.22. Ostin vain
menolipun ja palaan Israeliin joskus heinäkuun
lopulla tilanteen mukaan.
Yhteyshenkilöni Suomessa on, kuten ennenkin, Marja Laurila, puh. 040 5817774.
Teille rakkaille ystävillemme jo vuosien takaa
haluan toivottaa siunattua kesän viettoa!
Nostakaamme päämme, sillä meidän vapautuksemme tästä pimenevästä maailmasta on lähellä...
Rauha-Lilja
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
saatavissa. Yksittäistilaukset
(30 € / kpl) aikashop.fi ja
isommat tilaukset netistä lempaalanhelluntaisrk.fi

