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Olavin tervehdys Beershebasta! 

Luin lehdestä, että palestiinalaisten kirkkohallitus 
on julkaissut kutsun paikallisille ja ulkomaalaisille 
tulla Ramallahin päämajaan juhlistamaan kristittyjen 
joulujuhlaa. Monet palestiinalaiset kristityt vastusta-
vat tätä päätöstä sen takia, että heidän mielestään Pa-
lestiinan johto on kaapannut kristittyjen juhlan. Eräs 
liikemies Betlehemistä sanoi, että hän on syntynyt 
Betlehemissä samoin kuin Jeesus on syntynyt Betle-
hemissä eikä Ramallahissa. ”Tämä tilaisuus Ramalla-
hissa on loukkaavaa Betlehemille ja kaikille kristi-
tyille maailmassa”, hän sanoi. Jumala lupasi Sanas-
saan, että Messias on syntyvä juuri Betlehemissä, 
mikä toteutuikin kirjaimellisesti Jeesuksessa. Mutta 
sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen ole-
maan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle 
tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka 
alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista 
ajoista (Miika 5:1). Jeesus, joka on iankaikkinen, 
syntyi Betlehemissä ihmislapsena, sillä näin Jumala 
tuli meitä pelastamaan oman kärsimyksensä, kuole-
mansa, ja ylösnousemuksensa kautta. 

Omien syntymäpäiviensä lisäksi kristityt juhlivat 
joulua. Lähestymme nyt tätä Jeesuksen syntymäjuh-
laa, tapahtumaa, joka toi maailmaan uuden todelli-
suuden. Jumala toimii jatkuvasti omalla viisaalla ta-
vallaan. Jumala näki hyväksi toteuttaa suunnitel-
mansa Jeesuksen syntymän kohdalla niin, että Hän 
syntyi lapseksi ja Hänet kapaloitiin seimeen. Tämä on 
Jumalan osoitus hänen rakkaudestaan ihmiskuntaa 
kohtaan. Jumala astui iankaikkisuudesta tähän maail-
maan, määrättyyn paikkaan ja aikaan. Jeesus oli täy-
sin Jumala ja täysin ihminen samanaikaisesti. Tämä 
totuus on nykyäänkin monille vaikea ymmärtää, mi-
ten iankaikkinen Jumala astui maailman näyttämölle 
Betlehemissä tiettynä aikana ja rajoitti itsensä aikaan 
ja paikkaan. Emme ymmärrä tätä totuutta Jeesuksesta 
täysin, mutta uskon kautta voimme hengellisillä sil-
millä nähdä ja kokea Jumalan rakkauden meitä koh-
taan ja ottaa vastaan ilosanoman pelastuksesta. 

Miten joulun sanoma Jeesuksen syntymästä tähän 
maailmaan vaikuttaa meidän elämäämme ja tulevai-
suuteemme? 

Jos otamme Jumalan sanan vastaan sellaisena, 
kuin se meille annetaan Raamatussa, niin ne asiat, 
jotka Jumala haluaa puhua ihmiskunnalle, tulevat 
meille selviksi. Me emme ymmärrä kaikkia maailman 
monimutkaisia tapahtumia ja asioita, mutta sen me 

ymmärrämme, että Hän rakastaa niitä, jotka etsivät 
Häneltä turvaa ja haluavat elää Raamatun sanan mu-
kaisesti. 

Suomalaiset saavat olla kiitollisia Jumalalle siitä, 
että Suomi on vielä itsenäinen valtio eikä ole sodassa 
niin kuin Ukraina, joka nyt joutuu kärsimään sodan 
kynsissä. Meidän tulee olla kiitollisia Jumalalle siitä, 
mitä meillä on, ja luottaa Häneen siinä tilanteessa, 
missä itse kukin on. 

Jumala kokoaa kansansa Israelin jäseniä, jotka oli-
vat hajotettuina ympäri maailmaa, takaisin omaan 
maahansa Israeliin. Edelleenkin juutalaisia, uusia 
siirtolaisia tulee tänne maahan eri puolilta maailmaa 
ja erikoisesti Ukrainasta  ( 00.14 0) sekä Venäjältä 
(30.600), yhteensä kaikista eri maista 58.300 (tänä 
vuonna 31.10. mennessä). Ei-juutalaisia pakolaisia 
Ukrainasta on tullut Israeliin noin 32.000, mistä mää-
rästä noin puolet on jo poistunut maasta. Olemme toi-
mittaneet Raamattuja näille uusille siirtolaisille ja pa-
kolaisille, niin että he saavat lukea siitä toivosta, joka 
on iankaikkinen, ja siitä rauhasta, jota maailma ei 
pysty antamaan. 

Asun edelleen siinä talossa, jonka Jumala on 
meille antanut Omerin kylästä, vajaan kilometrin 
päässä raamatullisesta Beersheban kaupungista. Se 
on sama paikka, jossa Aabraham huusi Jumalaa avuk-
seen. Ja Aabraham istutti tamariskipuun Beerse-
baan ja huusi siinä avuksi Herran, iankaikkisen 
Jumalan, nimeä (1. Moos. 21:33). Tyttäreni Anneli 
ja hänen miehensä David ovat olleet apunani viimei-
set kaksi vuotta, sillä en pysty enää itse hoitamaan ta-
lon asioita ja terveydenkin puolesta tarvitsen tukea. 
Olen vuosikymmeninä kokenut Jumalan uskollisuutta 
monella tavalla. Jumala on antanut minulle pitkän iän, 
kahdeksankymmentäseitsemän vuotta. Saan olla kii-
tollinen Jumalalle siitä ajasta ja johdatuksesta, sillä en 
olisi itse pystynyt tekemään sitä, mitä ajattelin tai 
suunnittelin, ilman Hänen apuaan. Koska ihminen on 
heikko ja Jumala on kaiken yläpuolella, me saamme 
edelleenkin pyytää Häneltä päivittäin sen armon, mitä 
kunakin päivänä tarvitsemme. Kuten Paavali kirjoitti: 
Hän sanoi minulle: ”Minun armossani on sinulle 
kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi 
heikkoudessa.” Sen tähden minä mieluimmin 
kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima 
asettuisi minuun asumaan (2. Kor. 12:9). 

Toivotan täältä Jeesuksen synnyinmaasta teille 
kaikille Raamattutyön tukijoille hyvää joulua ja siu-
nattua uutta vuotta, 

Olavi Syväntö 

 
Rauha-Liljan talviset terveiset ystävillemme! 

Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, 
ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen he-
delmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle sie-



menen ja syöjälle leivän, niin on myös minun SA-
NANI, joka minun suustani lähtee: ei se minun ty-
köni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle 
otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten 
minä sen lähetin (Jes. 55:10–11). 

Täällä Israelissa 
olemme jo saaneet 
ensimmäiset kaivatut 
ja siunatut syyssateet 
helteisen kesän jäl-
keen. Vilja alkaa itää 
pelloilla ja rinteille 

nousevat jo ensimmäiset kukat. Istutin lastenlasteni 
kanssa puutarhaani iloksemme kukkasipuleita. 

Omskissa, Siperiassa lumi on jo peittänyt valkoi-
sella vaipallaan Radugan Lastenhoivakodin. Pakkasia 
on jo yli -20oC, mutta sisällä on 
lämmintä ja toiminta jatkuu Her-
ramme avulla kuten ennenkin, 
vaikeuksista huolimatta. Kuukau-
sittain siellä saavat erilaisia hoito-
ja 9–11 lasta äiteineen. 

Kyläkäynnit jatkuvat ja jääty-
neet tiet helpottavat pääsyä avun tarpeessa olevien 
luo. Radugan piirissä on jo noin 840 perhettä, joissa 
on avun tarpeessa olevia lapsia. Nykyinen poliittinen 
tilanne on monien perheiden kohdalla lisännyt tar-
vetta Radugan apuun. Eräällä uudella kotikäynnillä 
löytyi uusi vammainen lapsi. Äiti itki lohduttomasti 
ja selitti, ettei hän enää itke tämän vammaisen lapsen-
sa takia vaan hänen vanhemman veljensä puolesta, jo-
ka oli liikekannallepanossa viety kotoa eikä hänestä 
ole sen jälkeen kuulunut mitään... Joiltakin toisilta 
perheiltä oli viety isä. Siksi Radugan tiimi yrittää nyt 
lisäksi auttaa ja tukea erikoisesti näitä perheitä mo-
nella tavalla. Myös hengellinen tuki on tärkeää! Hoi-
vakodissa oli kitarakonsertti-iltakin äideille ja lap-
sille. 

Veljeltämme Valerilta, Radugan johtajalta, sain 
seuraavan viestin teille jaettavaksi: 

”Kuinka paljon armoa ja rakkautta onkaan meidän 
Herrallamme Jeesuksella Kristuksella! Herra ei katso 
meidän silmiämme, ihomme väriä, ikäämme eikä sitä, 
kuinka oppineita olemme. Hänelle on tärkeintä mei-
dän sydämemme — puhdas, hyvä, uhrautuva ja rakas-
tava! Tällaisia sydämiä Jumala rakastaa ja siunaa run-
saalla rakkaudellaan. Sairaat lapset, joiden taudin-
kuva lyhentää heidän elämänsä pituutta, tarvitsevat 
meidän ja teidän esirukouksianne ja apuanne. Anon: 
rukoilkaa Radugan Hoivakodin sairaiden lasten puo-
lesta! Aito, voimallinen rukous, joka lähtee veljien ja 
sisarten sydämestä, saattaa antaa parantavan vastauk-
sen Jumalalta. Rukoilkaa näiden vieraiden lasten tar-
peiden puolesta, ja lapsenne saavat terveyden Juma-
lalta. Rukoilkaa vieraiden puolesta, ja Jumala siunaa 
teidän lähimmäisiänne. 

Me ylistämme Jeesusta Kristusta Hänen armostaan 
ja rakkaudestaan Radugan Lastenhoivakotia kohtaan. 
Useinkaan emme näe rukouksiemme tuloksia, mutta 
niitä varmasti on! Ainoastaan rukous Jumalan puo-
leen voi antaa voimallisia vastauksia Häneltä. HÄN 
tietää KAIKEN...” 

Niin, Jumala tietää todella kaiken! Hän tietää mei-
dän kaikkien tulevat päivämme. Olisin taaskin halun-
nut olla paikan päällä Omskissa, mutta nykytilanteen 
takia en voinut lähteä. 

Tämä vuosi 2022 lähenee loppuaan ja joulu on jo 
ovella. Kiitän Herraamme hänen avustaan kuluvan 
vuoden aikana ja teitä, rakkaat ystävämme, tuesta ja 
esirukouksista. Muistakaamme, ettei Jeesus ole enää 
seimessä, vaan me saamme nos-
taa päämme tässä pimenevässä 
maailmassa ja odottaa vapautuk-
semme hetkeä, kun Hän saapuu 
Kuninkaana! 

Marja Laurila on yhteyshen-
kilöni Suomessa, puhelinnumero 
040-581 7774. 

Rakkaat shalom-terveiset sy-

dämiinne, t. Rauha-Lilja 

 

Jonathanin & Melissan terveiset Jad Hashmonasta! 

Me kaikki tiedämme joulun tarinan. Se huipentuu 
Vapahtajamme syntymään Juudean pienessä Betle-
hemin kylässä. Nykyään Betlehemissä on 28.500 
asukasta, mutta kun Jeesus syntyi, se oli pieni, noin 
300 hengen kylä. Se ei ollut todennäköinen paikka 
kuninkaiden Kuninkaalle. Mutta miksi juuri Betle-
hem? Yksi syy liittyy Jeesuksen sukupuuhun. Hän on 
kuningas Daavidin jälkeläinen, ja Betlehem oli 
Daavidin kotikaupunki. Jeesus toteuttaa Jesajan 700 
vuotta ennen Kristuksen syntymää antaman profe-
tian: Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille 
annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen ni-
mensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Ju-
mala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. Herraus 
on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin val-
taistuimella ja hänen valtakunnallansa; se pe-
rustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurs-
kaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin 
kiivaus on sen tekevä. (Jes. 9:6–7) 

Jumalan valitsemassa paikassa on muutakin, mikä 
osoittaa Jeesuksen syntymän tärkeyden. Raamatussa 
nimillä on usein merkitys ja ne auttavat meitä ymmär-
tämään paremmin, mikä on Jumalan viesti meille. 
Betlehem, joka hepreaksi tarkoittaa ”leivän talo”, 
yhdistää Jeesuksen elämän perusaineeseen, leipään 
— Jumalan sanan suuren merkityksen symboliin. Itse 
asiassa tämä tärkeä yhteys oli Jumalan suunnittelema. 
Jeesuksen maallisen palvelutyön aikana Hän kutsui 
itseään ”leiväksi, joka tuli alas taivaasta” (Joh. 6:41). 
”Tämä leipä”, Hän sanoi, ”antaa maailmalle elämän” 



(jae 33). Missä muualla Vapahtaja voisi syntyä kuin 
Betlehemissä, leipätalossa? 

Olin hiljattain opastamassa turistiryhmää Jerikos-
sa. Näimme siellä niin kutsutun Kiusausten vuoren, 
jossa perinteen mukaan Jeesusta koeteltiin 40 päivää. 
Mieleeni tuli tämä Jeesuksen lausuma totuus: Sitten 
Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen 
kiusattavaksi. Ja kun Jeesus oli paastonnut neljä-
kymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, tuli 
hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen 
luoksensa ja sanoi hänelle: ”Jos sinä olet Jumalan 
Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi.” 
Mutta hän vastasi ja sanoi: ”Kirjoitettu on: Ei ih-
minen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sa-
nasta, joka Jumalan suusta lähtee.” (Matt. 4:1–4) 

Jumalan sana on se jokapäiväinen leipä, jota me 
itsekukin tarvitsemme. Ilman tätä ravintoa meidän 
hengellinen hyvinvointimme heikkenee, ja voimme 
joutua jopa kuoleman partaalle. Raamattutyö on jat-
kuvassa haastessa, mutta me uskomme, että Jumalan 
sana tuo elämää niille, jotka avaavat sydämensä 
Hänen sanalleen. 

Israeliin saapui kuluneen vuoden aikana 70.000 
uutta maahanmuuttajaa. Enemmistö näistä tuli 
Venäjältä, 54% kaikista uusista maahanmuuttajista. 
21% tulijoista oli ukrainalaisia. Emme ole nähneet Is-
raelissa tällaisia määriä uusia maahanmuuttajia 20 
vuoteen. Olemme hankkineet ja antaneet ilmaisjake-
luun yli tuhat ukrainankielistä Uutta testamenttia. 
Harkitsemme painattaa lisää ukrainankielisiä Raa-
mattuja näille sotaa paenneille maahanmuuttajille. 
Ukrainan sotatilanteen takia moni Venäjälläkin on 
harkinnut maastamuuttoa ja päättänyt muuttaa Is-
raeliin. Olemme jatkuvasti jakaneet venäjänkielisiä-
kin Raamattuja monille ihmisille ympäri maata. 

Siitä on jo kaksi vuotta, kun muutimme Jad Hash-
monaan. Tyttäremme Naomi pääsi seitsemännelle 
luokalle opiskelemaan toivomassamme koulussa Je-
rusalemissa, mikä on kiitosaihe ja rukousvastaus. 
Melissa-vaimoni jatkaa englanninkielisten artikke-
lien editointia Beersheban yliopistossa toimivalle 
professorilleen samoin kuin englannin kielen opet-
tamista paikallisessa valtion koulussa. 

Minä hoidan yksityisen fysioterapian klinikan 
toimintaa ja lisäksi olen päässyt jo opastamaan muu-
tamia turistiryhmiä. Minulla on nyt vastuu Raamattu-
työn monesta eri tehtävästä, sillä Olavi ei enää jaksa 
toimia siinä tehtävässä, jossa hän palveli uskollisesti 
vuosikymmeniä. Olavi on nyt heikommassa kun-
nossa. Hän kyllä jaksaa lukea, mutta kirjoittaminen 
käy voimille. Hän asuu edelleen kotonaan Omerissa. 
Olemme nyt hankkimassa Olaville hoitajaa, joka 
voisi olla hänen apunaan ympäri vuorokauden, ja 
rukoilemme, että oikea hoitaja löytyisi Olavin avuksi. 

Kiitämme teitä kaikkia uskollisia Raamattutyön 
tukijoita.  Ilman  teidän  esirukouksianne ja tukeanne 

emme voisi jatkaa tätä tärkeää tehtävää. 
Toivotamme teille kaikille hyvää joulua ja uutta 

vuotta. Jumalan rauha ympäröiköön teitä ja Hänen 
rakkautensa täyttäköön teidän sydämenne! 

Jonathan & Melissa Syväntö 
 

 

Tervehdys Galilean maisemista! 

Jälleen kristikansan suuri juhla on ovella ja 
saamme muistella, kuinka Jumala lähetti maailmaan 
valon lahjan pelastukseksi kaikille, jotka tahtovat ot-
taa tämän lahjan vastaan. Valon tärkeyden huomaakin 
parhaiten pimeässä, jossa sitä näin talviaikaan on niu-
kemmin saatavilla, varsinkin siellä pohjoisessa. Ihmi-
sen mieli kaipaa ja tarvitsee valoa ja odottaa sitä ”kuin 
kuuta nousevaa”, kuin kevät aurinkoa, joka virvoittaa 
mieltä. Tänä vuonna hanukkajuhla, joka on myös 
valon juhla temppelin puhdistuksen muistoksi, osuu 
yksiin joulun kanssa, kun sen viimeinen kynttilä syty-
tetään joulupäivänä. Juhla on kahdeksan päivän mit-
tainen ja joka päivä sytytetään yksi kynttilä lisää, niin 
että viimeisenä päivänä loistavat kaikki kahdeksan 
kynttilää yhtä aikaa. Luku kahdeksan kuvaakin ikui-
suutta, jota kohti olemme menossa, kun sillä ei ole 
alkua eikä loppua. Samoin Jumalan sana valaisee 
pimeät ihmismielet, jotka tarvitsevat kipeästi valoa 
sydämiin ja mieliin. Sitä olemmekin jakaneet uskol-
lisesti siitä lähtien, kun Kaarlo-isä aloitti työn noin 70 
vuotta sitten. Työ jatkuu edelleen ja kysyntä vain kas-
vaa, sillä Sanan nälkä on saavuttanut yhä useammat. 
Siitä kiitos Jumalalle! 

Kalervo pakkaa Raamattuja voinnin ja jaksamisen 
mukaan, mielellään niin pitkään kuin se vain on mah-
dollista, sillä se on hänen lempipuuhaansa. Pysymme 
ajassa mukana seuraamalla TV7:n uutisia ja ohjelmia 
netin välityksellä silloin tällöin, ja se onkin hyvä 
ikkuna maailmalle täältä nyt, kun emme enää mat-
kustele. 

Kaarlon lempilause oli ”asioikaa, kunnes minä tu-
len”. Pysyköön tämä meidän jokaisen mielessä 
viimeiseen asti. Emme tiedä ”päivää emmekä het-
keä”, jolloin Herramme tulee, mutta maailman tilan-
netta seuraamalla voi ymmärtää, ettei enää pitkiä ai-



koja ole. Tämä odotuksen toivo jääköön soimaan 
mieliimme, kun kristityn vaellusta täällä maan päällä 
jatkamme. 

19.11.2022 saimme lisäystä Syvännön sukuun, 
kun pojanpojallemme Marcolle ja hänen vaimolleen 
Petralle syntyi suloinen ja herttainen tyttö, joka sai 
nimekseen Eden. Se kertoo ihanasti kristityn päämää-
rästä. Hän sai olla ensimmäinen viidennen sukupol-
ven Syväntö. Näin meillä onkin nyt viisitoista lasten-
lastenlasta. 

Kiitämme Herraa, että olemme tänne asti päässeet 
ja saamme asua vielä kotosalla. Kiitämme myös tyttä-
riämme ja Merin siskoa suuresta avusta, jota ilman 
emme enää pärjäisi. Kiitämme myös kaikkia teitä esi-
rukouksista, sillä ne ovat kantaneet meitä läpi monen 
koetuksen. Tämä vanhuuskaan kun ei tule yksin, sillä 
on monta kurjaa toveria mukanaan, mutta armon va-
rassa on turvallista kulkea tämäkin elämän vaihe. 

Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, ja 
minä panen toivoni hänen sanaansa. (Ps.130:5) 

Siunaavin terveisin, 
Meri & Kalervo Syväntö 

 
 

Shalom Rakkaat Ystävät ja 

Esirukoilijat! 

Olemme vuoden 2022 lopulla ja kiirettä riittää. 
Aikakin tuntuu kummasti kiitävän nopeammin kuin 
ennen... Joulukuussa järjestetään Haifan kaupungin 
toimesta jokavuotinen "Juhlien juhla" eli kaikkien 
uskontojen markkinat, jotka kestävät viikon verran ja 
joissa kuka tahansa voi myydä tai esittää omia tuot-
teitaan. Markkinoilla käy noin 10.000 kävijää tuon 
viikon aikana ja se onkin mainio tilaisuus paikallisten 
seurakuntien jakaa ilmaista Jumalan sanaa kiinnostu-
neille eri kielillä kuten hebreaksi, arabiaksi, venäjäksi 
ja amharaksi. Venäjänkieliset seurakunnat järjestävät 
joulun ja uudenvuoden tiimoilta myös erilaisia evan-
keliointitilaisuuksia, joissa he sitten jakavat ilmaista 
kirjallisuutta haluaville, pääasiassa Venäjältä ja Uk-
rainasta tulleille. Siksi olemmekin viime kuukauden 
aikana jakaneet suuria määriä Raamattuja eri puolille 
Israelia isolla pakettiautolla, johon pystymme lastaa-
maan kerralla noin 1000 kg. Kiitos Jumalalle siitä; se 
onkin ollut ihan välttämätön! 

Israelin sisällä emme lähetä juurikaan Raamattuja 
postissa, kun se tulisi paljon kalliimmaksi ja olisi pal-
jon hitaampi tapa saada kirjat perille. Postiyhtiökin 
taas kerran tiukentaa säädöksiään, ja lähettäminen 
hankaloituu. Tarvitaan koko ajan enemmän sekä lä-
hettäjän että vastaanottajan yksityistietoja, jotta lähet-
täminen lentopostissa ylipäätänsä onnistuu. Onneksi 
laivaposti menee vielä sellaisiinkin osoitteisiin, jotka 
eivät ole globaalissa postijärjestelmässä, kuten suurin 
osa Afrikassa sijaitsevista kylistä. 

Hiljattain saimme tuhansia Raamattuja käsittävän 

pyynnön Sderotin kaupungissa työskentelevältä pas-
torilta. Sderot onkin tuttu monille uutisista, kun se 
sijaitsee lähellä Gazan rajaa ja on monesti sieltä am-
muttujen rakettien kohteena, niin kuin kävi taas mar-
raskuussakin. Aviel lähti levottomuuksista huoli-
matta painava lasti autossaan useamman tunnin ajo-
matkalle ja sai hyvin kiitollisen ja lämpimän vastaan-
oton pastorilta, joka työskentelee pääasiassa narko-
maanien ja kodittomien parissa ja joka vie heille hu-
manitaarista apua ja Jumalan sanaa. 

Etiopiasta saapuu nykyisin satoja pyyntöjä, ja sitä 
tarvetta täyttääksemme olemme tilanneet suuren 
määrän amharankielisiä Raamattuja, jotka ovatkin jo 
satamassa ja saapuvat perille varastoon ensi viikon 
aikana. Sitten onkin urakka edessä, kun niitä ruvetaan 
postittamaan. Kaikki tämä ei olisi mahdollista ilman 
rukoustukeanne, josta olemme hyvin kiitollisia ja jon-
ka ansiosta työ jatkuu ja ovet pysyvät avoimina. 

Siunattua joulun aikaa! 
T. Nirit & Aviel Gersh 

 

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 käyttötar-
koitus: 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” 
 

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 Lem-
päälän helluntaiseurakuntayhdistys ry) 

on vielä saatavilla. Yksittäistilaukset (30 

€ / kpl) aikashop.fi ja isommat tilaukset 

lempaalanhelluntaisrk.fi 


