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Lämpimät syysterveiset Galileasta! 

Viime viikot ovat olleet rauhattomia pohjoisra-
joillamme. Vietimme hiljattain 27 v. hääpäiväämme 
rauhallisella leirintäalueella Pohjois-Israelissa, lähel-
lä Kirjat Shmonan kaupunkia. Koko alue oli erikoi-
sen täynnä lapsiperheitä, jotka viettivät kesälomaa, 
kun ulkomaille, minne moni perhe tavallisesti mat-
kustaa kesäkuumalla, ei ole pääsyä koronaviruksen 
takia. Seuraavana päivänä, kun jo olimme kotona, 
koko alue suljettiin, lomailijat ajettiin pois ja asuk-
kaat joutuivat pysymään väestösuojissaan, kun terro-
rijärjestö Hisbollah uhkasi kostaa Israelin Syyriassa 
tekemissä asevarastojen pommituksissa kuolleen 
miehensä. Muutamaa tuntia myöhemmin Israelin 
armeija huomasi, että rajalta hiipi neljä aseistettua 
terroristia Israelin puolelle Hermon-vuoren kupees-
sa. Heidän annettiin edetä Israelin puolelle ja sitten 
ammuttiin lähistölle varoitus karkoittamaan heidät 
takaisin Libanoniin. Israelin puolella käytiin kovaa 
neuvottelua siitä, pitääkö terroristit ampua vai pel-
jästyttää tiehensä... Päädyttiin siihen, ettei haluta ko-
ko alueen joutuvan sotaan kesälomien aikana. Jos 
terroristit olisivat menehtyneet, olisi alkanut sota. 

Viikkoa myöhemmin Etelä-Golanilla, lähellä 
Hammat Gaderin kuumia kylpylöitä, Syyrian rajan 
ylitti neljä terroristia, jotka asettivat räjähdysaineita 
alueelle, missä Israelin sotilaat partioivat... Heidät 
huomattiin ja ammutiin. Kun Hisbollahin johtaja 
Nasrallah sitten mietti kostosuunitelmia, räjähti yl-
lättäen Beirutin satamassa vaarallinen kemikaali-
varasto, ja tuho oli niin suuri, että kun katselimme 
sieltä tulevia kuvia, nousivat mieleen pakostakin 
Ilmestyskirjan kuvaukset! Satama ja sen ympäristö 
tuhoutuivat maan tasalle, laivat meressä paloivat 
mahtavin liekein, muutama sata henkeä kuoli ja n. 
4000 haavoittui, myös Suomen lähetystö vahingoit-
tui... Huomaammeko, että nämä ja monet muut ta-
pahtumat ympäri maailmaa ovat selviä lopun ajan 
merkkejä? 

Jumalan sa-
naa eivät pysäy-
tä kuitenkaan 
virukset eivätkä 
sodat vaan sitä 
pystymme edel-
leen jakamaan 
ja se on väkevä 
muuttamaan ih-
misten elämän 

niin kuin Hebrealaiskirjeessä 4:12 sanotaan: "Sillä 
Jumalan sana on elävä ja voimallinen"! Viimeisten 
kahden kuukauden aikana kymmeniä raamattu-

paketteja on lähtenyt Ugandaan pastoreille ja evan-
kelistoille. Vaikka meillä ei ole täällä vapaaehtoisia, 
meidän kohta 17-v. tyttäremme Meital-Minttu pak-
kaa ja kirjoittaa osoitteita innolla, kun ei kerran ole 
kouluakaan – hän onkin jo neljännessä polvessa to-
teuttamassa Raamattutyön näkyä. 

Suruksemme saimme kuulla, että tanskalainen 
Raamattuseura on julkaissut keväällä uuden raama-
tunkäännöksen nimeltä "Raamattu 2020". Siitä on 
poistettu sana Israel ja vaihdettu sanaan juutalaiset. 
Esim. "Israelin maasta" on tullut "juutalaisten maa". 
Vanhassa testamentissa Psalmin 121 kohta, jossa lu-
kee "Katso, hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä 
nuku" on vaihdettu tekstiin "Katso, hän joka meitä 
varjelee..." Heidän selityksensä oli, että näin halut-
tiin estää sekaannus nykyisten valtioiden ja Raama-
tun aikaisten maiden välillä, mutta kumma kyllä 
muiden nykyisten maiden nimiä, jotka myös esiinty-
vät Raamatussa, kuten Egypti, ei ollut muutettu. 
Elämme aikaa, jossa juutalaisviha maailmalla kasvaa 
silmiemme edessä ja siitä myös tiedämme, että Ju-
malan sanan lupaukset tulevat pian kaikki toteutu-
maan kansansa suhteen! 

Siunattua syksyä ja kiitos esirukouksistanne! 

Nirit & Aviel Gersh 
 
Kalervon ja Merin tervehdys! 

Jatkamme Merin kanssa edelleen Raamattujen 
levitys/lähetystyötä. Kiitos Jumalalle hänestä. Aikai-
semmin meillä oli useitakin apulaisia Suomesta 
saakka, mutta nyt tuon koronaviruksen takia emme 
ole enää voineet saada heitä tänne auttamaan. Työ 
jatkuu, mutta hitaammin. Varsinkin, kun Merin oike-
an käden olkapää on nyt kipeytynyt, joten hän ei voi 
kovin pitkään kirjoitella osoitteita yhteen menoon. 
Olisimme kiitollisia, jos muistaisitte rukoilla hänen 
olkapäänsä parantumisen puolesta. Toinenkin ru-
kousaihe tuli eilen, kun pakkailin raamattupaketteja 
isän aikaisella vanhalla sitomakoneella. Se alkoi 
työntämään muovista sitomanauhaa ulos, joten sam-
mutin sen. Kutsuin Avielin ja yhdessä tutkimme ko-
netta ja saimme sen toimimaan – kiitos Herralle! 
Varmaan joku juuri silloin rukoili työmme puolesta. 
Vävymme Aviel vie valmiit paketit postiin lähetet-
täväksi pyytäjille ja se onkin suuri apu. Pyyntökir-
jeitä tulee monista maista useilla eri kielillä. Laskin 
hiljattain pyyntökirjeiden määrää ja, jos ne kaikki 
pantaisiin päällekkäin, niistä tulisi vähän yli 1,5 m 
korkea pino. Joten pyytäjät joutuvat odottelemaan 
pitkiäkin aikoja ennen kuin heidän pyyntöönsä tulee 
lahjana Raamattu Israelista. Raamattuja kaivataan 
maailmalla ja niiden tarve vain lisääntyy, kiitos Her-



ralle. Täällä me nyt odottelemme sitä kuuluisaa maa-
ilmanloppua. Toiset positiivisessa, toiset pelokkaina 
negatiivisessa mielessä. Kuitenkin meidän turvamme 
on aina Jeesuksessa. Kumpaanko leiriin sinä kuulut? 

Kiitokset esirukouksistanne, 

Kalervo ja Meri Syväntö 
 
Olavin tervehdys Beershebasta! 

Eilen aamulla luin päivän tekstinä "Joka Kor-
keimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa 
yöpyy, se sanoo Herralle: 'Sinä olet minun turvani ja 
linnani, minun Jumalani, johon minä luotan'." Ps. 
91:1-2. Tämän Psalmin kohdalle olen Raamattuuni 
merkinnyt päiväyksen Helsinki 18.7.2014 klo 4 yöl-
lä, kun heräsin rukoilemaan – Israel yritti sinä yönä 
vallata Egyptille kuuluvan Gazan alueen haltuunsa, 
mutta se ei onnistunut, vaan jäi terroristien haltuun 
ja on heillä edelleenkin. Sieltä ammutaan jatkuvasti 
Israelin puolelle raketteja, joista lähin putosi n. 2 km 
päähän meistä. Sen lisäksi mereltä tulevan tuulen 
mukana lähetetään edelleen räjähtäviä ilmapalloja, 
jotka polttavat kuivia viljapeltoja ja metsikköjä Is-
raelin puolella rajaa, jonne ne lopuksi putoavat. Vii-
me viikonloppuna (20.-23.8.2020) on jo ammuttu yli 
20 rakettia Gazasta Israelin kyliin. Tämä sotatilanne 
siis jatkuu eikä edes koronavirusepidemia ole sitä 
pysäyttänyt. 

Aamuisin luen Raamattua sekä Vanhan Liiton 
että Uuden Liiton puolelta, mikä on uskoa vahvista-
vaa. Uuden testamentin puolella olen lukemassa 
Pietarin kirjettä, jossa Jeesuksen kieltänyt opetuslap-
si antaa nyt hyviä neuvoja uskoon tulleille "muuka-
laisille" useissa paikoissa Israelin maan ulkopuolel-
la, 1.Piet. 1:1-12. Jakeen 12 viereen olin kirjoittanut: 
"19.10.2015 terrori-isku Beersheban bussiasemalla, 
Agam". Tämä nimi on tyttäremme pojan, joka silloin 
oli sotaväessä ja kulki aina Beersheban bussiaseman 
kautta tukikohtaansa, mutta ei onneksi juuri silloin 
ollut paikalla. Hyökkääjä oli beduiini, joita asuu ym-
päristössä tuhansia. Yhden miehen teon takia he me-
nettivät silloin maineensa muslimikansanryhmänä, 
joka oli hyväksynyt Israelin valtion olemassaolon oi-
keuden. Israelin valtiohan auttoi heitä esim. juoma-
veden, lääkärikäyntien ja lasten rokotusten saamises-
sa koko laajalla Negevin alueella. Tunsimme hyvin 
tämän juutalaisen lääkärin, joka sai tuberkuloosin 
loppumaan Israelissa. Hänen vaimonsa oli meidän 
lastenlääkärimme vuosien ajan. 

Messiaanisten uskovien seurakuntien kokoustilai-
suudet ovat jatkuvasti rabbien silmätikkuna monessa 
paikassa Israelissa. Lähellä Gazan rajaa olevan Sde-
rotin pienen kaupungin messiaaniset uskovat ovat 
vuosia kärsineet monenlaista vainoa uskonsa takia. 
Vastuuta kantava pariskunta kertoi, kuinka kokous-
huoneen sisälle oli hiljattain murtauduttu. Poliisille 

tehtiin siitä valitus ja syyllinen sai tuomarilta ran-
gaistuksen. Nyt on koronaviruksen takia Israelin ko-
kouspaikat suljettuina ja uskovien kokoukset pide-
tään netissä ja TV:ssä mahdollisuuksien mukaan. 
Näin meillä Beershebassakin. Jo vuosia aikaisemmin 
monet kristilliset lähetysjärjestöt alkoivat lähettää 
evankelioivia radio-ohjelmia Israelista käsin venä-
jäksi ja hepreaksi suoraan ihmisten koteihin. 
Erikoisesti siitä iloitsivat sairaat ja vanhukset, mutta 
nousi myös vastustus rabbien taholta ja ensimmäi-
nen lähetysasema suljettiin valtion viranomaisten 
toimesta. Sen jälkeen kehitys on mennyt eteenpäin ja 
nyt huhtikuun lopussa 2020 avattiin ensimmäinen 
hepreankielinen messiaaninen "Shelanu"-kaapeli-
kanava, joka näkyy 700 000 taloudelle Israelissa ja 
joka lähettää messiaanisille juutalaisille suunnattua 
ohjelmaa. Taustalla on mm. GOD-TV, joka on ym-
päri maailmaa toimiva kristillinen mediaverkosto. 
Kanavan välittämä sanoma on se, että Jeesus on 
kaikkien ihmisten, myös juutalaisten, Messias. Hot-
kaapeliverkko sai 7 vuoden lisenssin uudelle kana-
valle. Israelin viestintäministeri on todennut, ettei 
hän ole ollut tietoinen tämän lisenssin myöntämi-
sestä eikä aio sallia lähetystyötä tekevän kanavan 
toimivan Israelissa. Ortodoksijuutalaiset vaativat he-
ti kanavan sulkemista ja se on jo tehty. Israelin mes-
siaaniset seurakunnat, joita on nyt n. 300 maan eri 
puolilla, ovat kukin keskittyneet moniin omiin on-
gelmiinsa. Kuitenkin uskovien keskinäinen rakkaus 
pitäisi näkyä jokaisen seurakunnan toiminnassa 
myös juutalais- ja arabiuskovien välillä. Seurakun-
tamme puhujavieraana on vuosien aikana ollut arabi-
pastoreita myös palestiinalaisalueilta kuten Betle-
hemistä, mistä olen iloinen. 

Tämän vuoden aikana koko maailma on kokenut 
erittäin vaarallisen kulkutaudin nopean leviämisen 
maasta toiseen koronaviruksen muodossa. Israelkin 
on saanut oman osansa. Alussa oltiin varovaisia ja 
kiellettiin yleisötilaisuudet ja määrättiin kasvosuo-
jien käyttöpakko, mutta pian huomattiin, että täytyy 
rajoittaa ihmisten matkustamista maasta toiseen, mi-
kä taas lopetti kokonaan turistiryhmien tulon Israe-
liin. Sen sijaan sairaalat täyttyivät nopeasti ja valtio 
vuokrasi hotelleita hoitopaikoiksi koronaviruspoti-
laille. Seuraava ongelma oli hoitajapula. Tehtiin uusi 
laki, jonka mukaan lääkintähenkilökunta ei saa pois-
tua maasta ollenkaan; jokaista tarvitaan nyt tässä ti-
lanteessa. 18.8. ilmoitettiin, että 95 000 ihmistä on 
testattu, yli 400 COVID-19-virukseen sairastunutta 
on vakavassa tilassa ja kuolleitten määrä on yli 700. 
Kaksi päivää myöhemmin kuolleiden määrä oli jo 
781. Terveysministeri on todella huolissaan, koska 
Israeliin on tulossa ulkomailta 21 000 opiskelijaa 
opiskelemaan yliopistoihin, korkeakouluihin ja rab-
bien jeshiva-kouluihin ensi lukukaudeksi. Jokainen 



täytyy testata viruksen varalta jo ennen matkaa – 
mutta jos he saavat viruksen Israelissa, niin heidät 
on silloin myös hoidettava täällä valtion kustannuk-
sella. Hallitus on todella ahtaalla monella tavalla. 
Talous on lamassa ilman turisteja, joten määrätyistä 
maista, joissa on vain vähän virukseen sairastuneita 
kuten Suomessa, halutaan saada pian turisteja 
Israeliin. 

Kun menin eilen ruokakauppaan, sisään ei pääs-
syt ilman kasvosuojaa ja ulko-ovella myös mitataan, 
onko asiakkaalla kuumetta. Jos on, niin pitää heti 
lähteä lähimpään sairaalaan testattavaksi. Nyt alkaa 
olla hengenvaarallista jonottaa postissa tai pankissa. 
Jokainenhan joutuu kerran lähtemään tältä planee-
talta, mutta mihin suuntaan – ylös- vai alaspäin? 
Ketä Herraa olemme elämässämme palvelleet, se 
tulee omansa hakemaan. Ketä sinä odotat? Vuosi 
2020 on osoittautunut suurien yllättävien muutosten 
vuodeksi koko maailmassa. 

Miljoonat hapuilevat elämälleen jotain varmaa 
perustaa sekä tässä elämässä että tulevassa. Siksi 
Jumala on antanut meille sanansa Raamatussa. Maa-
ilman 7359 kielestä koko Raamattu on nyt käännetty 
694 kielelle. 80 %:lla maailman väestöstä eli 5,7 
miljardilla on mahdollisuus lukea koko Raamattua 
omalla äidinkielellään – kun saa sen jostain käteen-
sä. Uusi testamentti on käännetty 1542 kielelle. 
Yhtyneet Raamattuseurat UBS on toteuttanut kolme 
neljäsosaa kaikista Raamatun tekstien käännöksistä, 
ilmoittaa UBS:n pääsihteeri Perreau. Nyt kun monet 
suuret kirkkokunnat ovat luopuneet Raamatun perus-
totuuksista, meillä on sitä suurempi syy painattaa, 
levittää ja jakaa Jumalan sanaa myös Israelissa niillä 
monilla kielillä, joita täällä tarvitaan. 

Kiittäen esirukouksista ja kaikesta tuestanne 

Raamattutyössämme, Joh. 9:4, 

Olavi Syväntö 
 
Jonathan ja Melissa Syvännön tervehdys 

Beershebasta! 

Vaimoni Melissa jatkaa väliaikaista englannin 
käännöstyötään Ben Gurionin yliopistossa Beershe-
bassa ja opettaa englantia yksityisoppilaille kodis-
samme. Tyttäremme Naomi jatkaa opiskeluaan 5. 
luokalla syyskuun alussa, mutta koronaviruksen ti-
lanteen takia ei ole vieläkään varmaa, pääseekö hän 
jatkamaan opiskeluaan koulussa vai joutuuko aloitta-
maan etäopiskelun kotona. Minä työskentelen edel-
leen fysioterapeuttina Omerin kylässämme. Turisti-
oppaan työt hävisivät yhdessä hetkessä maaliskuus-
sa, kun Israel sulki rajat eikä turisteja päästetty enää 
maahan. Minulle oli varattu vuoden ajaksi ryhmiä 
sekä Suomesta että USA:sta. Olen Herralle kii-
tollinen, että voin jatkaa töitä fysioterapeuttina 
(vaikkakin  ainoastaan  osa-aikaisessa  virassa)  niin, 

etten jäänyt kokonaan ilman toimeentuloa. 
Olen isäni Olavin kanssa mukana Raamattutyön 

eri tehtävissä ja käytännössä olen ollut toimittamassa 
Raamattuja eri paikkoihin Negevin alueella Etelä-
Israelissa. Venäjänkielisiä Raamattuja on jaettu 
venäjänkielisiin seurakuntiin, kuten ystäväni Dovin 
seurakuntaan. 

Olen viimeisten 3 kk:n aikana ollut vapaaehtois-
työssä naisten turvakodissa Beershebassa, jonka 
aloitimme ystäväni Dovin kanssa (hän on Aviv-mi-
nistryn johtaja ja venäjänkielisen seurakunnan pasto-
ri). Tämä turvakoti on tarkoitettu niille naisille, jotka 
kokevat kodissaan perheväkivaltaa. Naisten turvako-
tien tarve on valitettavasti kasvamassa, sillä työttö-
myys ja siitä aiheutuvat taloudelliset vaikeudet ovat 
johtaneet perheväkivallan nousuun. Valitettavasti Is-
raelissa uskovienkin keskuudessa perheväkivalta on 
todellinen ongelma. Hiljattain otimme turvakotiin äi-
din ja hänen kaksi teini-ikäistä tytärtään, jotka olivat 
kokeneet erittäin kovan pahoinpitelyn äidin poika-
ystävän taholta (hän on nyt vankilassa). Naiset pala-
sivat kotiinsa viikon kuluttua, mutta pystyimme 
luomaan hyvät suhteet ja pitämään yhteyttä heidän 
kanssaan. Saamme jatkuvasti puheluita myös muilta 
naisilta. Meillä on hyvä suhde paikalliseen, kaupun-
gin naisten turvakodin johtajaan (joka ei ole usko-
vainen). Hän on iloinen siitä, että nyt kaupungissa 
on uusi paikka, minne naiset voidaan saada turvaan 
perheväkivallalta. 

Pyydämme rukousta meidän pienen perheemme 
puolesta viisumin suhteen. Vaimoni ja tyttäreni 
anomus vakinaisen asukkaan viisumin saamiseksi on 
edelleen evätty ja olemme joutuneet palkkaamaan 
asianajajan hoitamaan viisumihakemusta. Muistakaa 
myös rukoilla Israelin puolesta, niin että monet juu-
talaisetkin ymmärtäisivät lukea "omaa Raamattuaan" 
ja näkisivät, mikä on Messiaan tehtävänä maail-
massa, Jer. 31:31-33 ja Jes. 53:5-8, ja kääntyisivät 
Jeesuksen Messiaansa puoleen, Luuk. 13:34-35. 

Jumalan rauhaa teille kaikille uskollisille 

ystäville, 

Jonathan ja Melissa Syväntö 

 
Rauha-Liljan terveiset! 

Jeesus sanoi: "Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä-
tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille le-
von. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa mi-
nusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; 
niin te löydätte levon sielullenne." Matt. 11:28-29. 
Uskon, että me kaikki tarvitsemme tätä lepoa sieluil-
lemme, varsinkin tänä niin epävakaana aikana koko 
maailmassa. 

Kirjoitan teille kotoani helteisestä, elokuisesta Is-
raelista. En siis päässytkään lähtemään sinne Radu-
gan lastenkotiin kesäkuussa COVID-19-viruksen ta-



kia ja nyt on viisumini jo vanhentunut. Voin tunnus-
taa, että haikealta se aluksi tuntui, kun näin kävi, 
etten lähdekään Siperiaan kuten aikaisemmin jo 19 
vuoden ajan. Kuitenkin olen nyt kotonani kiitolli-
sella mielellä. Jos olisin lähtenyt, ei olisi ollut enää 
paluulentoja takaisinpäin… Työ siellä kuitenkin jat-
kuu, vaikka koronavirus leviää. Saan liikuttavia 
viestejä ja kuvia siitä, miten Radugan uhrautuva liik-
kuva kotihoitotiimi vie apua näille vammaisille ja 
sairaille lapsille ihan kaukaisiimpiinkin kyliin, 

Omskin lää-
nin pohjoi-
siin kolk-
kiin. Sinne 
tiimi vei pie-
neen Kaina-
ulin kylään 
vammaiselle 
lapselle pyö-
rätuolin ja 
muita hoito-

tarvikkeita. Matkaa sinne Omskista kertyi paljon yli 
600 km. Viimeiset parisataa kilometriä on mutaista 
hiekkatietä mutkittelevaa Irtish-jokea seuraten. Sin-
ne voi siis lähteä ainoastaan kuivalla säällä. Yhtä 
paljon kuin nämä parantumattomat lapset tarvitsevat 
apua, heidän raskautetut, huolien painamat äitinsä 
tarvitsevat tukea ja lohtua. Tämä on se syy, miksi 
perustimme Herran avulla sen Lastenhoivakodin, 
jossa sekä lapset että heidän äitinsä saavat monipuo-
lisia hoitoja ja hengellistä tukea. Keväällä se piti 
sulkea COVID-19-tartuntavaaran takia. Nyt se on 
elokuun toisella viikolla jo avattu uudelleen käyt-
töön. Ylistys Herralle! Siellä on nyt hoidoissa 10 
perhettä. Yksi 
hoitomuoto on 
vesihoidot äideil-
le ja lapsille. 

Välitän tähän 
terveiset teille 
johtaja Valerilta: 
"Rakkaat veljet ja 
sisaret! On Juma-
lan armoa ja rak-
kautta lapsille, et-
tä tänne Siperiaan 
on saatu raken-
nettua tämä Ra-
dugan Hospice-
Hoivakoti lapsil-
le, joka toimii 
lahjoitusten varassa. Kuluneen vuoden aikana siellä 
on ollut hoidoissa 130 äitiä ja lasta 3-4 viikon ajan 
täysin ilmaiseksi. On vielä satoja perheitä, jotka 
odottavat pääsyä sinne. Me kiitämme jokaista teistä, 

jotka olette avanneet sydämenne tukemaan monella 
tavalla tätä kotia, joka hoivaa näitä avun tarpeessa 
olevia lapsia ja äitejä. Ei ole maailmassa ihanampaa 
katsella, kuin mitä on lapsen ilosta loistavat silmät, 
aurinkoinen hymy ja riemun kyyneleet..." Näin 
Valeri. Olen iloinen, että voin välittää teille näitä 
Valerin terveisiä. Muistakaamme rukouksin Valeria 
ja koko Radugan hoitokodin tiimiä ja työtä siellä! 

Huom! Yhteyshenkilöni Suomessa on Marja 
Laurila, puh. 040 581 7774. Tähän loppuun haluan 
jakaa suuren kiitosaiheen! Nuoremman poikani 
Tomerin perhe muutti pois New Yorkista tämän 
COVID-19-viruksen takia ja he asettuivat vaki-
tuisesti asumaan Israeliin! Se oli minulle rukous-
vastaus. Nyt saan ilolla olla isoäidin virassa näille 
kolmelle tytölle: 9-v. Noalle, 7-v. Mialle ja 4-v. Roi-
pojalle. Meillä on aina aihetta olla kiitollisia kaikissa 
tilanteissa: "Kiittäkää Herraa, sillä Hän on hyvä, sil-
lä Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti." Ps. 136:1. 

Rakkain lämpimin terveisin, 

Rauha-Lilja 

 
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 
lukuun 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. Toimeenpa-
noaika ja alue: 1.1.2016-31.12.2020 koko Suomen alueella 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään keräysaikana 
Raamattujen hankintaan ja jakeluun. 
 
-Ruotsissa: Israels Vänner, Borås 
Pankkisiirtotilinr: 5007-8716, viite: "Syvännön Raamattutyö". 
 
Ystäväkirjeemme tilaukset, osoitteenmuutokset, sähköposti-
osoitteet ym. tiedot: Suomen Raamattuopisto, PL 15, 02701 
Kauniainen, puh. (09) 5123 910, sähköposti: info@sro.fi 


