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Olavin tervehdys Beersheban keväästä 

Israelissa oli jälleen kevään ilojuhla Puurim muistu-

tuksena siitä, kuinka täpärästi juutalaiset pelastuivat 

täydelliseltä tuholta kuningatar Esterin kautta (Ester 

9:22). Se ei voinut kuitenkaan tapahtua ilman Juma-

lan ihmettä. Jumala käytti häntä välikappaleenaan 

korkeassa asemassaan, kun hän paastosi ja rukoili Ju-

malaa. Yllättävä totuus on kuitenkin se, että Jumala 

itse oli piilossa Esterin kirjassa – Häntä ei mainita ol-

lenkaan! Hänet löytää niissä yllättävissä tapahtumis-

sa, joista tämä Raamatun kirja kertoo. Israelin kansa 

edusti Aabrahamin siementä, Messiaan sukupuuta ja 

Raamatun alkutekstiä. Jumala on edelleenkin Israelin 

varjelija, joka ei nuku eikä torku. Puurim-juhlan nimi 

sisältää ajatuksen etsimisestä ja löytämisestä. Perin-

teisesti piiloudutaan naamiaisasuihin ja naamioihin, 

mikä erikoisesti kiinnostaa lapsia. Lapset esittivät 

Puurim-näytelmän Beersheban srk:n tiloissa ja kaikille 

tarjoiltiin "Oznei Haman" eli "Haamanin korva" -lei-

voksia ja juomaa. 

Nyt kun maailman tilanne on monella tavalla me-

nossa "mullin mallin", niin on syytä tutkia, missä ajas-

sa elämme. Jumala antoi Danielin kirjan Vanhassa lii-

tossa ja Ilmestyskirjan Uudessa liitossa sanomaksi lo-

pun ajan ihmisille. Daniel sanoi: "Minä kuulin mutta 

en ymmärtänyt." Niin mies sanoi: "Nuo sanat pysyvät 

lukittuina lopun aikaan asti." Dan. 12:8-10. Noin 560 

eKr Daniel näki näyssä, kuinka "taivaan pilvissä" tuli 

Ihmisen Pojan kaltainen, jonka hän ennusti saavan 

iankaikkisen valtakunnan, jossa kaikki kansat ja kansa-

kunnat palvelevat Häntä, Dan. 7:13-14. Raamattu sa-

noo ainakin seitsemän kertaa Kristuksen (Messiaan) 

palaavan pilvissä tai pilvien päällä. Ilm. 1:1-3, 7. Sama 

tapahtui Ilmestyskirjan kirjoittajalle Johannekselle. 

Hänen vertauskuviaan voidaan ymmärtää vasta nyt 

lähes 2000 vuotta niiden kirjoittamisen jälkeen. Esim. 

Johanneksen aikaan "tulta ja tulikiveä" pystyi tuotta-

maan vain tulivuori, mutta nyt on jo olemassa maasta 

toiseen ammuttavat ydinaseohjukset, joilla Israeliakin 

uhataan. 

Beershebassa "Jeesuksen perintö" -seurakunnas-

samme on tapana, että ennen pyhäkouluun menoaan 

lapset kokoontuvat seurakunnan eteen, lukevat yh-

dessä ääneen jonkin Raamatun jakeen ja heidät siu-

nataan seurakunnan edessä omaan tilaisuuteensa. 

Tänään he lukivat Room. 6:23 "Synnin palkka on kuo-

lema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elä-

mä Messiaassa Jeesuksessa, meidän Herrassamme." 

Kun Kristuksesta luetaan muilla kielillä, niin se on heil-

le vain Jeesuksen "sukunimi" (Jeesus Kristus), mutta 

hepreaksi sillä on selvä merkitys ja se tarkoittaa "Pe-

lastaja – Messias", jonka Jumala on luvannut lähettää 

"pelastamaan kansansa sen synneistä", Matt. 1:21. 

Näin uskovien kotien lapset oppivat muistamaan tär-

keitä Raamatun totuuksia ulkoa. Israelissa kasvaa nyt 

jo kolmas sukupolvi messiaanisia uskovia, jotka ope-

tetaan itse lukemaan Raamattua. Herra on siunannut 

sen Sanansa kylvön, jota mekin perhekuntana olem-

me saaneet olla kylvämässä täällä Israelin peltosaral-

la. 

Monet Israelin messiaanisten juutalaisten isoisät ja 

isät ovat aikoinaan saaneet kauttamme lahjaksi Raa-

matun, jossa on myös Uusi testamentti, ja ensimmäis-

tä kertaa elämässään lukeneet sieltä Jeesuksen suku-

luettelon, joka alkaa Aabrahamista, juuri niin kuin Ju-

mala hänelle lupasi, Gal. 3:14-16. Jumala aikoo to-

teuttaa kaikki Sanansa lupaukset niin Israelille kuin 

seurakunnallekin, mutta hänen oman aikataulunsa 

mukaan. Siis ystävät, nyt on syytä tutkia Raamattua ja 

nähdä, missä ajassa me nyt elämme – Jeesuksen pa-

luun aattohetkissä seurakunnalleen, ja heti sen jäl-

keen Antikristus ilmestyy maailman hallitsijaksi vä-

häksi aikaa ja yrittää tuhota koko juutalaisen kansan, 

Matt. 24:15-32. Israel on Jumalan viikunapuu. 

Jo Vanhan liiton aikana Jumala antoi omille pro-

feetoilleen "totuuksia", jotka koskevat "lopun aikaa", 

esim. Danielille (8:17,19): "Ole tarkkaavainen, sillä nä-

ky koskee lopun aikaa. Katso, minä ilmoitan sinulle, 

mitä on tapahtuva vihan ajan lopussa, sillä tämä tar-

koittaa lopun aikaa." Jo aikaisemmin Jumala oli näyt-

tänyt Danielille, kuinka "Ihmisen Pojan kaltainen saa-

pui Ikiaikaisen luo ja Hänelle annettiin valta, kunnia ja 

kuninkuus ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet pal-

velivat Häntä, eikä Hänen valtakuntansa häviä", Dan. 

7:13-14. Daniel oli rukouksen mies, joka kantoi huolta 

oman kansansa tilasta. Hän rukoili sekä omien että 

kansansa syntien puolesta vedoten Jumalan armoon 

ja Jumala lähetti hänelle vastauksen ylienkeli Gabri-

elin mukana 70 vuosiviikosta, jotka on säädetty "si-



nun kansallesi", Dan. 9:20-27. Israel on palannut nyt 

takaisin omaan maahansa, Raamatun lupaukset täyt-

tyvät silmiemme edessä, mutta kuitenkin suuri luopu-

mus Jumalan sanan perustotuuksista leviää nyt kristit-

tyjen kansojenkin keskuudessa. Kun laittomuuden sa-

laisuus on jo vaikuttamassa, niin kylmenee monien 

rakkaus, mutta joka kestää loppuun asti, se pelastuu, 

Matt. 24:12. Me elämme nyt raamatullisessa lopun-

ajassa! Tuomas kysyi Jeesukselta: "Kuinka voisimme 

löytää tien sinne, mihin sinä menet?" Niin Jeesus vas-

tasi hänelle: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei ku-

kaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani." Joh. 

14:6. Jeesus osoitti Martalle ja Marialle valtansa kuo-

lemankin yli herättämällä Lasaruksen haudasta. Mart-

ta tunnusti uskonsa Jeesukseen sanomalla: "Minä us-

kon, että sinä olet Messias (Kristus) Jumalan poika, jo-

ka oli tuleva maailmaan." Joh. 11:26-27. Häntä juuta-

laisetkin edelleen odottavat tulevaksi, mutta hän ei 

tule, ennen kuin juutalaiset kansana ahdistuksen kes-

kellä "katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet". "Sinä 

päivänä Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla on 

oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan." 

Sak. 12:10, 13:1. Jumalan armon varassahan olemme 

kaikki ja hänen valtakuntansa tulemista haluamme 

olla jouduttamassa täällä. 

Esirukouksista ja tuestanne kiittäen teitä kaikkia, 

Olavi Syväntö 
 

Jonathanin ja Melissan tervehdys Beershebasta 

Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen päättänyt 

sisällyttää henkilökohtaisen tervehdykseni Syväntöjen 

Raamattutyön kirjeeseen. Vaimoni Melissa, 10-vuo-

tias tyttäremme Naomi ja minä muutimme Yhdysval-

loista Israeliin asumaan isäni Olavin kanssa heinä-

kuussa 2016. Vaimoni Melissa on juuri saanut suori-

tettua maisterin tutkinnon "Israelin opinnoissa" Ben 

Gurionin yliopistossa Beershebassa. Hänelle on myös 

tarjottu työtä yliopistossa. Tyttäremme Naomi on nyt 

neljännellä luokalla ja nauttii koulusta, varsinkin tai-

detunneista. Minä työskentelen fysioterapeuttina 

Omerin kylässämme ja toisinaan toimin virallisena op-

paana sekä suomalaisille että englanninkielisille ryh-

mille. 

Olen vähitellen integroitunut Raamattutyön eri 

tehtäviin auttamalla isääni Olavia englannninkielises-

sä kirjeenvaihdossa, liittyen erilaisiin raamattupyyn-

töihin ja -painatuksiin, sekä viemällä käytännössä 

Raamattuja eri paikkoihin Etelä-Israelissa. Olen myös 

henkilökohtaisesti jakanut useita satoja Raamattuja 

ystäväni Dovin kanssa Eritrean pakolaisille Negevin 

autiomaassa sijaitsevalla pakolaisleirillä lähellä Egyp-

tin rajaa. 

Noin vuosi sitten ystäväni Dov, jolla on alkoholi- ja 

huumeriippuvaisten kuntoutuskoti, pyysi minua mu-

kaan uuteen projektiin, aloittamaan naisten turvako-

din perheväkivaltaa kokeneille naisille. Suuren työn ja 

vaivan jälkeen löysimme sopivan vuokra-asunnon, ja 

olen iloinen voidessani kertoa, että olemme nyt viral-

lisesti avanneet tämän naisten turvakodin Beershe-

bassa. Dovin organisaatio "Aviv ministry" on kerännyt 

jonkin verran varoja yhdessä "Sgulat Ha-Negev" -jär-

jestön kanssa, niin että voimme nyt aloittaa tämän 

työn. Meillä on väliaikainen paikka toukokuuhun asti, 

jonka jälkeen muutamme pysyvään vuokrakotiimme. 

Toistaiseksi meillä on ollut vasta yksi nainen, joka 

vietti kodissamme viikon neljän lapsensa kanssa, kun-

nes hän löysi asunnon turvassa mieheltään, joka oli 

pahoinpidellyt häntä. Odotamme saavamme ensi vii-

kolla kaksi muuta naista turvakotiin, toisella on 1-vuo-

tias vauva. Tämä naisten turvakodin tarve on suuri; 

valitettavasti jopa Israelissa uskovien keskuudessakin 

perheväkivalta on todellinen ongelma. Rukoilen, että 

voisimme palvella näitä naisia ja heidän lapsiaan ja 

auttaa heidän fyysistä ja henkistä kuntoutumistaan. 

Asumme epävakaassa paikassa täällä Israelin ete-

läosassa; Gazan raja on vain noin 40 km päässä meis-

tä. Viime vuonna meillä oli useita öisiä ilmahälytyksiä, 

jotka varoittivat lähestyvistä raketeista. Minulla oli 

mahdollisuus vierailla eräässä perheessä kibbutsissa, 

joka sijaitsee puoli kilometriä Gazan rajalta. He kertoi-

vat meille siitä todellisuudesta, jossa he asuvat. Siellä 

raketit ovat niin yleisiä, että vain harvoin on sellainen 

viikko, ettei ole yhtään hälytystä. Heidän lapsensa 

nukkuvat mieluummin turvahuoneessa, koska suurin 

osa hyökkäyksistä tapahtuu yöllä. Toinen kauhea ter-

rorin muoto on Gazasta lähetetyt ilmapallot, jotka 

mereltä puhaltava tuuli kuljettaa Israelin puolelle. 

Niissä on palopommeja, jotka aiheuttavat suuria tuli-

paloja metsissä ja viljapelloilla, ja toisissa on voimak-

kaita räjähteitä, jotta ne tappaisivat sen, joka niitä 

koskettaa. Eräs kibbutsin äideistä kertoi minulle: 

"Lapsemme pelkäävät ilmapalloja emmekä voi enää 

tuoda niitä heidän syntymäpäiväjuhlilleen." 

Muistakaa rukoilla Israelin puolesta, että monet 

kuulevat ja kääntyvät Jeesuksen Messiaan puoleen. 

Jonathan ja Melissa Syväntö 
 

Keväinen tervehdys kauniista Galileasta! 

Noin kahden kuukauden aikana on satanut niin 

paljon, että Kinneretin järven yläpinnasta puuttuu 

enää vain 70 senttiä. Aikeissa on jopa avata joksikin 

aikaa Jordan-jokeen johtava pato. Kaikkialla kukkii nyt 

syklaamit ja punavuokot, ja kukkuloiden rinteet ovat 

jälleen vihreän peitossa, niin ettei kesän tulipalojen 

jälkiä enää näy. 

Monet ovat kyselleet tilanteesta Israelissa koskien 

koronavirusepidemiaa. Ensimmäinen potilas palautet-

tiin Israeliin Japanista helmikuussa "Diamond Prin-



sess" -risteilylaivalta muiden 10 matkustajan kanssa, 

jotka laitettiin karanteeniin sairaalaan kahdeksi vii-

koksi, kunnes heidät todettiin terveiksi. Israel on otta-

nut alusta asti hyvin tiukan linjan hidastaakseen viruk-

sen leviämistä maassa ja siksi ensin lakkautettiin kaik-

ki lennot Kaukoitään, ja sieltä palanneet israelilaiset 

joutuivat kahden viikon kotikaranteeniin. Kun sitten 

Italiassa alkoi epidemia levitä ja sieltä muualle Eu-

rooppaan, lakkautettiin lennot viiteen eri Euroopan 

maahan Italian lisäksi. Tällä tavalla saatiin pidettyä 

sairastuneiden määrä alle sadassa muutaman viikon 

ajan, ja maan sisällä ei ollut tartuntoja. Nyt tilanne on 

se, että kaikki Israeliin tulevat turistit ja kansalaiset 

mistä tahansa maista joutuvat kahden viikon kotika-

ranteeniin. Siksi esim. Finnair on perunut lennot Tel 

Aviviin. Jos olette kuitenkin tulossa lähiaikoina Isra-

eliin, kehotamme teitä noudattamaan tätä lakia tun-

nollisesti, ei vain siksi, että siitä voi saada jopa van-

keutta, vaan hyvän todistuksen vuoksi! 

Meillä on tällä hetkellä vapaaehtoisina uskollinen 

pariskunta, joka on ollut täällä jo yli kaksi kuukautta, 

mutta kun he joutuvat palaamaan Suomeen, emme 

tiedä, voivatko seuraavat tulla. Rukoillaan, että kaikki 

asiat järjestyvät, niin kuin on tarkoitus. Raamattujen 

saanti ja lähettäminen kuitenkin jatkuu esteettä, kos-

ka laivarahti kulkee edelleen tavalliseen tapaan ja py-

rimmekin lähettämään suurimman osan paketeista 

laivapostina, koska se vähentää kustannuksia. Tässä 

kuussa otimme vastaan kaksi kontillista kirjoja. Toi-

nen kontti oli venäjänkielisiä ja toisessa oli 15 000 

englanninkielistä Raamattua. Tällä hetkellä on kerty-

nyt monia pyyntöjä myös eri seurakunnista ympäri 

Israelia ja seuraavien viikkojen aikana jaamme Raa-

matut pakettiautolla. Saimme myös erikoisen pyyn-

nön israelilaiselta nuorten aktioryhmältä, joka on ai-

keissa mennä kesällä Ugandaan vapaaehtoistyöhön ja 

evankelioimaan. He tarvitsevat 2 500 englanninkielis-

tä Raamattua. Tämä osoittautuikin suureksi haasteek-

si, koska Ugandassa ei ole satamaa ja ne joudutaan lä-

hettämään laivalla Keniaan, Mombasan satamaan, ja 

sieltä rekalla 1 400 km perille. Rukoillaan, että tämä 

haaste onnistuu ja kuorma ehtii sinne ajoissa. 

Turvahuoneprojekti jatkuu ja kiitämme jokaista, jo-

ka on jo lahjoittanut siihen varoja. Nyt voimme alkaa 

pyörittää rakennuslupia ja muita tarvittavia paperei-

ta, mutta itse rakentamista varten tarvitsemme vielä 

lisää varoja. Jos haluat ottaa osaa tähän projektiin, 

ota meihin yhteyttä sähköpostilla gershnirit@gmail.com. 

Siunausta ja Terveyttä! Nirit Sari & Aviel Gersh 
 

Kalervon ja Merin terveiset 

Me voimme, kiitos Herralle, hyvin ja olemme jopa 

tottuneet terveydentilan säätämiin rajoituksiin ja eri-

laisiin lääkkeisiin, joista on muodostunut tuttu rutiini. 

Minä (Kalervo) jaksan vielä pakata Raamattuja kuute-

na päivänä viikossa, ja kun sattuu tilanne, jolloin ei 

pystykään viemään paketteja postiin, esim. kun odo-

tellaan postitusrahoja, postisäkkejä kertyy huoneen 

täydeltä. Merin selkä on ollut ilman kipuja. Elämme 

päivän kerrallaan Jumalan armoon turvaten. Kuulum-

me molemmat koronaviruksen riskiryhmään jo pelkän 

ikämmekin puolesta, joten pyydämme ystävällisesti, 

ettei kukaan tulisi nyt meille käymään ja niin altistaisi 

meitä tartunnalle. Mielellämme kyllä juttelemme pu-

helimen välityksellä. Kiitos teille esirukoilijat – arvos-

tamme suuresti rukouksianne! 

Siunattua Pääsiäistä! Kalervo ja Meri Syväntö 
 

Tervehdys keväisestä kukkivasta Israelista 

Rauha-Liljalta 

"Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän 

kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen 

voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kun-

nia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta 

kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesi! Aamen." 

Kirjoitan teille Israelista, joka runsaiden sateiden 

jälkeen on parhaassa kukoistuksessaan. Kinneretin 

järvikin on melkein ääriään myöten täynnä monien 

vuosien jälkeen. Viimeisen tiedon mukaan täydestä 

puuttui vain 70 cm! Jumala on todella runsaskätinen 

armossaan meitä kaikkia kohtaan. 

En voi muuta kuin ihmetellen kiittää, miten Jumala 

on vastannut rukouksiin Omskin työssä. Keväällä 2015 

maaliskuun 15. päivänä oli hyväntekeväisyyskonsertti 

Kuusankoskella, jossa Viktor Klimenko lauloi Omskiin 

perustettavan Radugan Lastenhoivakodin hyväksi. Sil-

loin vasta kerättiin varoja sen paikan hankkimiseen. 

Samana vuonna joulukuussa se ihana paikka ja raken-

nus metsässä oli jo ostettu. Nyt sillä paikalla seisoo 

kaksi rakennusta. Toimintaluvat saatiin taistelun jäl-

keen vuosi sitten 29.3. Valerin 60 v. päivänä. Toiminta 

siellä alkoi heti täydellä teholla 15.4.2019. Tässä ko-

dissa on nyt saanut kokonaisvaltaisia hoitoja 3 viikon 

jaksoissa tähän mennessä 149 perhettä, siis lapsen 

kanssa myös äiti tai isä tai isovanhin, jotka myös saa-

vat hoitoja. Hoidon ja ylöspidon siellä he saavat täy-

sin ilmaiseksi. Radugan henkilökuntaan kuuluu nyt yh-

teensä 41 työntekijää – toimiston henkilökunta kau-

pungissa ja tiimi Hoivakodissa. Kun ajattelee, että tä-

mä kaikki toimii vain hyväntahtoisten ihmisten avus-

tusten varassa, ei voi muuta sanoa kuin, että se on 

JUMALAN IHME!! 

Noin vuosi sitten tapahtui vielä uusi ihme. Eräs up-

porikas omskilainen halusi lahjoittaa Radugalle Oms-

kin kaupungin alueelta upean 3-kerroksisen huvilan, 

jossa on laaja puutarha, uima-allas sisällä ja ulkona 

sekä saunarakennus. "Ette maksa mitään, mutta eh-

tona on, että käytätte sen avuntarpeessa olevien vä-



häosaisten vammaisten ja sairaiden lasten ja heidän 

perheidensä hyväksi." Aluksi emme halunneet ottaa 

sitä vastaan. Ihmettelimme ja rukoilimme, mihin sitä 

tultaisiin käyttämään ja mistä saataisiin rahat sen toi-

mintaan. Nyt se kui-

tenkin on Radugan 

oma. Sitä on alettu 

kunnostaa parantu-

mattomien ja vam-

maisten lasten kun-

toutus- ja päivähoito-

kodiksi lapsille ja äi-

deille. Lisäksi met-

sässä olevan Hoiva-

kodin lähellä olevaa, Radugan vuokraamaa hyvin kau-

nista majataloa kunnostetaan sopivaksi Hoivakotiin 

tulevien perheiden majoittamiseen halvemmalla, et-

tei jatkossa tarvitsisi majoittaa heitä lähihotelliin, ku-

ten nyt tapahtuu. 

Hoivakotiin on tullut muiden hoitojen lisäksi uusi 

hoitomenetelmä: Maria Montessorin metodin mukai-

nen, eri ikäisten lasten hoito- ja kuntoutustapa, jossa 

lasta opetetaan toimimaan itse omien kykyjensä mu-

kaan, vaikka leipomaan 

pipareita tai syöttä-

mään ponia. Kuvassa 

Valeri leipoo yhdessä 

kehitysvammaisen lap-

sen kanssa, joka saa 

näin itsevarmuutta, et-

tä hänkin osaa itse teh-

dä jotakin. Siis näin ih-

meellisesti työ on laa-

jentunut viidessä vuodessa uskomattomalla tavalla, 

niin kuin Raamatussa mainitulla Jabeksella (1. Aik. 

4:10): "Jabes huusi Israelin Jumalaa, sanoen: 'Jospa 

sinä siunaisit minua ja laajentaisit minun alueeni; jos-

pa sinun kätesi olisi minun kanssani...' Ja Jumala antoi 

hänen pyyntönsä toteutua". Tähän lisäisin teille Vale-

rinkin puolesta kutsun tulla talkoisiin apuun! 

Te ystävät olettekin olleet jo monet vuodet työssä 

mukana avustaen monella tavalla. Olette kantaneet 

myös esirukouksin, joita ilman ei mikään työ onnistu! 

Ahkerat kutojat ovat pitäneet huolen kylmistä var-

paista kutoen satoja sukkia, ja nyt viimeksi saimme 

vielä lastin lapasia. Saimme myös ihan yllätyksenä 

kymmeniä uusia Kuoma-tehtaan talvisaaappaita. Ne, 

jotka ovat käyneet Venäjän mutakylissä, tietävät, mi-

kä aarre ne ovat siellä. Marja ja ystävät ovat jo lähet-

täneet yhden lastin Omskiin. Toista avustuslastia ol-

laan lähettämässä Habarovskiin, Venäjän itäiselle lai-

dalle. 

Minä täälllä olen jo varustautumassa kuin muutto-

lintu keväällä lentämään sinne pohjoiseen. Ensin Suo-

meen toukokuussa ja sieltä Omskiin. Olen varannut 

matkaa varten 100 kpl Ääniraamattuja neljällä kie-

lellä. Pietarissa voin ostaa matkalla lisää erilaisia Raa-

mattuja, joita jaamme kylämatkoilla Omskissa ja myös 

kaikille äideille ja lapsille Hoivakodissa. Mutta kuiten-

kin aina pitää lisätä suurilla kirjaimilla – JOS HERRA 

SUO! Elämme erikoista aikaa tuon koronaviruksen ta-

kia ja muutenkin! Kohta ei tiedä, mikä kone lentää ja 

minne saa tai voi enää mennä. Tähän loppuun välitän 

teille Valerin lämpimät siunaavat terveiset. Hän kiit-

tää kaikesta avustanne ja tuestanne ja pyytää teitä, 

ystävät, muistamaan esirukouksin erikoisesti Radugan 

tiimin työntekijöitä. Muistakaamme häntäkin rukouk-

sin, sillä hänellä on johtajana suuri vastuu. 

Rakkat terveiset teille kaikille tutuille ja tuntemat-

tomille, jotka autatte ja kannatte minuakin rukouksin. 

Rauha-Lilja Ben-Kiki (huom. yhteyshenkilöni alla) 
 

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: POL-2015-12746. Myöntäjä: 

Poliisihallitus 1.2.2016. Toimeenpanoaika ja -alue: 1.2.2016-

31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lu-kuun 

ottamatta. Varojen käyttötarkoitus: raamattulähetystyön 

rahoittaminen keräysaikana. 

-Suomen Raamattuopiston Säätiö 

Sampo Pankki IBAN: FI57 8000 1101 7757 90, BIC: DABAFIHH, 

viite 130 000 913 517. Rahankeräyslupa: POL–2015–9258. 

Myöntäjä: Poliisihallitus 10.12.2015. Toimeenpanoaika ja alue: 

1.1.2016-31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lu-

kuun ottamatta. Varat käytetään keräysaikana Raamattujen 

hankintaan ja jakeluun. 

-Ruotsissa: Israels Vänner, Borås 

Pankkisiirtotilinr: 5007-8716, viite: ”Syvännön Raamattutyö”. 
 

Tämän ystäväkirjeen tilaukset, osoitteenmuutokset, sähkö-
postiosoitteet ym. tiedot: 
Suomen Raamattuopisto, PL 15, 02701 Kauniainen, 

puh. (09) 5123 910, sähköposti: info@sro.fi 
 

 


