
Syväntöjen    Raamattutyön    Syyskirje    2019 
Rauha-Liljan lämpimät terveiset ystäville! 

"Sillä minulle on avautunut ovi suureen ja hedel-
mälliseen työhön, ja vastustajia on paljon", 1.Kor 16:9. 
"Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton 
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!" 1.Kor. 
15:57. 

Kirjoitan teille palattuani Omskista yli 2 kuukauden 
matkalta kotiin helteiseen Israeliin. Olen ollut tässä 
Radugan lastenavustus- ja evankelioimistyössä mukana 
sen alkuvuosista, sen jälkeen, kun 18 vuotta sitten 
evankelioimismatkalla Siperian junassa 27.7.2001 tapa-
sin Valeri Evstigneevin. Uskon, ettei se ollut sattuma, 
vaan Jumalan ihmeellinen johdatus. Nyt hän on minulle 
veli Herrassa ja työtoveri, joka johtaa tätä Radugan-
lastenavustusjärjestöä ja perustamaamme lastenhoi-
vakotia, Hospista, mikä on ainoa laatuaan koko Venä-

jällä ja toimii avustusten 
ja Jumalan armon varassa. 

En ala eritellä tähän nii-
tä kaikkia esteitä ja vas-
tustuksia työssämme näi-
den monien vuosien aika-
na. Viimeinen suuri vas-
tustus oli, kun saimme ru-
koillen odottaa VUODEN 
virallista lupaa tämän ko-
din käyttöönotolle, mutta 
se tuli Valerin täyttäessä 
60 v. 29.3.19! Valerilta 

teille kaikille sydämelliset kiitokset esirukouksistanne 
ja tuestanne! Luvan saannin jälkeen tarkastajia on 
saapunut paikalle ihan Moskovasta asti katsomaan, 
ovatko pahat huhut meistä tosia. Lopputulos oli: "Olette 
esimerkki toisille koko Venäjällä, olette siunaus koko 
Omskin läänille – tulin kivi sydämelläni tarkistamaan 
asiaa ja nyt lennän takaisin iloiten kevyellä mielellä 
kuin höyhenillä", valtion tarkastaja sanoi Valerille, kun 
tämä saattoi hänet paluulennolle. 

Tässä kirjeeni alussa on kuva, joka todistaa parhaiten 
siitä, miten Herra auttaa! Siinä näette Radugan-lasten-
hoivakodin edustalla suuren iloisen ryhmän. On äitejä 
ja omaisia vammaisten lastensa kanssa, joita hoidamme, 
kodin eri alojen työntekijöitä ja ammatillisia hoitajia, 
ryhmä nuoria vapaaehtoisia, keskellä Radugan-johtaja 
veli Valeri pieni poika polvellaan ja pitkä mies Andrey 

seisomassa hänen takanaan. Tämä oli vastaanottojuhla, 
kun Andrey saapui perille Hoivakotiin 28.7.19 ajettu-
aan n. 3700 km matkan yksin polkupyörällään Pietarista 
asti Omskiin Hoivakodin portille. Hänen motiivinsa oli 
herättää ihmisten huomiota eri paikoissa tukemaan ja 
auttamaan sairaita ja vammaisia lapsia tässä Radugan-
hoivakodissa. 

Koti avattiin käyttöön 15.4.19. Siellä on ollut hoi-
dossa jo 4 ryhmää, yht. 43 äitiä ja lasta, aina 3 viikon 
jaksoissa täysin ILMAISESSA täysihoidossa. Nämä äi-
dit ovat kovia kokeneita, 80 % heistä on syrjittyjä tilan-
teensa vankeja, kun puoliso on jättänyt heidät. Hoito on 
kokonaisvaltaista niin lapsille kuin myös heidän äideil-
leen. Se sisältää perusteellisen lääkärintarkastuksen, ve-
rikokeet ja sydänfilmin sekä vesihoitoja ja hierontaa. 
Hoitotiimiin kuuluu myös gastrologi, perhepsykologi, 
fysioterapeutti, neurologi ja sosiaalityöntekijä. Apua 
antavat monet eri alojen vapaaehtoiset. Äideille järjes-
tetään erilaisia askartelutilaisuuksia, esim. kukka-ase-
telmien tekemistä. 
Lapsille on paljon 
erilaista ohjelmaa 
ja hoitoja. Musiik-
kiterapiaa, vesihoi-
toja ja vaikka koi-
ran silittelyä. Voi 
käydä syöttämässä 
ponia tai komeaa kukkoa ja kanoja tai ihailla uivia 
ankkoja. Sisällä kodissa visertelee kaksi kanarialintua. 

Hengellinen tuki on myös tärkeä. Koko tämän hoiva-
kodin "äiti" on uskova sisar Marija. Hän on vastuussa 

toiminnasta ja yh-
teydessä seurakun-
tiin kutsuen uskovia 
soittajia ja laulajia 
käymään kodissa 
(kuvassa uskova ki-
taransoittaja sekä 
Marija sylissään 
hoidokki). Kirjahyl-

lyssä on kaikkien saatavilla erilaisia ja erikokoisia ai-
kuisten ja lasten Raamattuja. Kun perheet palaavat ko-
teihinsa, he saavat Raamatut mukaansa. Lisäksi he saa-
vat teidän kutomanne ihanat sukat. Siis niitäkin taas tar-
vitaan erikokoisina. Nyt hoivakodissa on kaikilla, jotka 
astuvat sisään, käy-
tössä teidän kuto-
manne sukat kenkien 
sijaan. Kiitos kaikki 
kutojat!!! 

Tällä matkalla mu-
kanani oli hyvä ystä-
väni Mari Hannukka. 
Hänkin on eläkeläinen sairaanhoitaja, joka oli aikoi-
naan auttamassa iäkkäitä vanhempiani. Hän viipyi Oms-
kissa 3 viikkoa auttamassa kaikessa, missä tarvittiin. 
Tämä apu oli sydämeltä sydämelle näille äideille ja 

 



lapsille. Hänen lähdettyään kaikki jäivät häntä kaipaa-
maan. Valeri sanoikin minulle: "Tuo lisää tällaisia us-
kovia sisaria ja taitavia veljiäkin apuun. Veljillekin on 
paljon tekemistä. He voivat vaikka rakentaa puutarha-
keinuja ja paljon muutakin tarpeellista." 

Toinen työmuoto Omskissa on edelleen käynnit kylis-
sä. Radugan-hoivakodin yhteydessä ja valvonnassa on 
n. 200 sairasta ja vammaista lasta. On päivystävä puhe-
linnumero, johon voi soittaa 24h/7pvä viikossa. Liikuva 
tiimi käy viikottain näillä matkoilla. Taas uusi kurainen 
tie, taas uusi surullinen perhetilanne. Veimme apuväli-
neen, jotta isoäiti, 
joka hoitaa aivo-
vammaista 12-v. 
lapsenlastaan, voisi 
pestä hänet. Mo-
lemmat vanhemmat 
olivat hyljänneet ty-
tön ja jättäneet hä-
net isovanhempien-
sa hoidettavaksi. 
Nyt oli isoisä kuol-
lut ja isoäiti tuskin jaksaa enää hoitaa rakastamaansa 
tyttöä. Apumme oli tarpeen ja saapui ajoissa. 

Uusi käynti kaupungin laidalla, jossa kahdeksannella 
kuukaudella odottava äiti. Kotona 10-vuotias rauhaton 

autistinen poika. Sain tie-
don tarpeesta viedä äitiys-
pakkaus ja vaatetta pojal-
le ja äidille. Kun valmis-
telin pakettia varasin jo-
tain myös miestä varten. 
Yllätykseni oli suuri, kun 
minulle sanottiin, ettei 
siinä kodissa olekaan 
miestä... Oli erikoisen hy-
vä käynti. Menin yksin ja 
vietin aikaa kuunnellen ja 

keskustellen. Nainen oli hyvin yksinäinen. Sain rukoil-
la hänen kanssaan Jeesuksen nimessä ja jätin myös Las-
tenraamatun ja UT:n. Äitiyspusero, jonka vein, sopi hä-
nelle mainiosti. Hän iloitsi suuresti myös äitiyspakkauk-
sesta. Sain luvan jakaa hänen kuvansa ja lupasin muis-
taa rukouksin, kun tulee laskettu aika synnyttää 23.8. 
Muistakaamme rukouksin tätä äitiä ja hänen poikaansa! 

Kiitos Herralle ja ystäville, että saimme Viipurista 
lähetettyä avustusta ja Sanaa 500 kg Omskiin ja 100 kg 
itään Habarovskiin. Kaikki saapui perille ja on jo 
jaossa. Sain juuri Habarovskista kiitosviestin Nanai-
heimon äidiltä, joka sai äitiyspakkauksen. Jumalan 
SANA on se, joka antaa toivottomalle toivoa ja rauhan 
sydämeen kaikissa tilanteissa. Koen suurena armona, 
että olen saanut olla taas kerran viemässä tätä Sanaa 
monille sitä tarvitseville eri muodoissa. Jaamme niitä 
kädestä käteen. Kirjatilaukset teen Venäjällä. Erikoinen 
yhteys minulla on veljeen, jolle luovutin suuren määrän 
Ääniraamattuja neljällä kielellä. Hän lähettää niitä sekä 
kirjoja eri osoitteisiin ympäri Venäjää muslimeille, 
joiden äidinkieli on jokin muu kuin venäjä. 

Lähestymme jo syksyä. Jos Herra suo, tulen Lempää-
lään 7.-8.9. kiittämään Herraa yhdessä ystävien kanssa 
niistä 70 vuodesta, joina olemme perheenä asuneet 
Israelissa, sekä niistä monista kymmenistä palveluvuo-
sista. Vuodet kuluvat ja me sen mukana. Askeleeni ovat 
jo hitaampia, mutta haluni on jatkaa, niin kauan kuin 
Herra sallii. 

Siunaavin terveisin, kiittäen esirukouksistanne ja 

kaikesta avustanne, Rauha-Lilja 
 

Olavin tervehdys Beershebasta 
Hämmästyin, kun näin Jerusalem Post -lehdessä 4.8. 

2019 kuvan, jossa oli suuri Suomen lippu edessä ja sen 
takana Lahden hyppyrimäki yövalaistuksessa. Luulin 
artikkelin koskevan Suomen urheiluennätyksiä, mutta jo 
alkusanat ilmaisivat aivan jotain muuta. "Israelin suur-
lähetystö Helsingissä on kokenut jo 15 juutalaisvastais-
ta hyökkäystä viimeisen 1½ vuoden aikana. Hakaristejä 
ja Hitlerin kuvia on ripustettu lähetystön seinään ja 
ikkunoita on rikottu. Israelin Ulkoministeriön mukaan 
Helsingin viranomaiset eivät ole saaneet näitä huoles-
tuttavia hyökkäyksiä loppumaan." Tämä vain osoittaa, 
että juutalaisvastaisuus elää vielä Suomessakin. Helsin-
gissä asuu n. 1800 juutalaista ja heillä on siellä syna-
goga, jota myöskin täytyy nyt vartioida. Sielläkään ei 
voi olla turvassa terroristien uhalta – valitettavasti. 
Suomen juutalaisilla on kunnioitettava asema kansalai-
sina itsenäisen Suomen historiassa. He ovat sen osoitta-
neet myös käytännössä viime sotien aikana rintamalla 
puolustaen sitä maata, joka on antanut heille kansalais-
oikeudet, aivan kuten profeetta Jeremia 28:7 kehottaa. 
Santeri Jakobsson on kirjoittanut kirjan Suomen juuta-
laisten historiasta ja Max Jakobson taas kirjan "Suomen 
tiestä alkaen 1899 aina Pariisin rauhankonferenssiin asti 
1946". Juutalaiset ansaitsevat edelleenkin elää turvalli-
sesti itsenäisen Suomen kansalaisina ilman, että heistä 
tehdään "syntipukkeja" siihen, mitä Israelissa tapahtuu. 

Jumala on selvästi ilmoittanut Raamatussa, mikä on 
Hänen suunnitelmansa Israelin kansan tulevaisuuden 
suhteen, mutta se ei kiinnosta nyky-Israelin rabbeja eikä 
poliitikkoja – heillä on aivan omat suunnitelmansa. 
Israelin sosiaalinen media on nyt keksinyt uuden tavan 
rohkaista juutalaisia lopulliseen voittoon tässä Pales-
tiinan kysymyksessä. Se tapahtuu siten, että ottaa itses-
tään selfie-kuvan, jossa on naaman vieressä oikea käsi 
ylhäällä kahden sormen muodostaessa suuren V-kirjai-
men eli voiton merkin! Nämä kuvat kootaan kaikki yh-
teen ja julkaistaan sitten jossain mediassa osoituksena 
Israelin kansan vahvasta uskosta lopulliseen voittoon! 

Jumala on rakkaudessaan valinnut Israelin kansan, 
mutta hänellä on myös tarkoitus ja tehtävä valinnalleen. 
"Jos te pidätte minun liittoni, teistä tulee minun oma 
kansani kaikkien kansojen joukossa, minun pappisvalta-
kuntani ja pyhä kansani", 2.Moos. 19:5-6. Israelin kan-
san asema perustui Jumalan valintaan. Leevin sukukun-
ta edusti koko kansaa Jumalan edessä ja samoin Israelin 
kansan piti edustaa Jumalaa pakanakansojen edessä. 
Israelin piti olla vastaanottajana Jumalan ilmoituksille 
ja kirjoittaa ne luettavaksi, 5.Moos. 4:5-9, Room. 3:19-
20. Kolmas syy on julistaa kansoille, että on olemassa 



vain yksi Jumala. "Ennen minua ei ole syntynyt yhtään 
Jumalaa, eikä minun jälkeeni tule ketään", Jes. 43:10-
11. Israelin tehtävänä oli julistaa, että vain Israelin 
Jumala on Jumala ja että vain Hänen kauttaan meillä on 
syntien anteeksiantamus, Room. 9:5. 

Israelin messiaaninen yhteisö koki järkyttävän mene-
tyksen 11.7.2019, kun nuori Jeesukseen uskova juutalai-
nen perhe joutui omassa autossaan kuorma-auton ruhjo-
maksi. Perheen 35-vuotias isä Rodrigo ajoi autoa ja, 
kun hänen 28-vuotias vaimonsa Sophie alkoi imettää 
heidän 2 kk ikäistä Itai-poikaansa, he ajoivat ajokaistal-
ta sivuun pitämään taukoa. Heidän seisoessaan paikal-
laan suuri kuorma-auto tuli takaapäin kääntyen pois ajo-
kaistaltaan ja törmäten suoraan tämän perheen autoon 
murskaten sen ja haavoittaen kuolettavasti kolmea per-
heen jäsentä. Sairaalan lääkärit tekivät parhaansa, mutta 
perheen isä, äiti ja vauva menehtyivät. Ainoa eloon-
jäänyt oli heidän 2-v. tyttärensä Ruthie, joka on nyt iso-
vanhempiensa hoidossa. Rodrigon juutalainen isä tuli 
USA:sta siunaamaan poikansa haudan lepoon lukemalla 
juutalaisten Kaddish-rukouksen. Purskahtaen itkuun 
hän sanoi: "Neljä vuotta sitten, kun isäni kuoli, vaimoni 
sanoi – me olemme suvussa seuraavat – mutta nyt Ju-
mala ottikin poikamme, miniämme ja pojanpoikamme, 
ja meille jäi vain pikku Ruthie. Rodrigon upseeritoveri 
kertoi hautajaisissa, kuinka tämä oli ollut "komentaja, 
ystävä ja veli minulle". Sitten hän lisäsi: "Pikku Ruthie, 
ilmavoimien perheet painavat kunnioittaen päänsä alas 
ja haluavat nyt jatkossa huolehtia sinusta". 

Monet messiaaniset uskovat Israelissa tunsivat tämän 
USA:sta Israeliin muuttaneen Rosetskyn perheen, ja he 
olivat vierailleet meilläkin Beersheban seurakunnassa. 
Messiaanisten oma nettisivu uutisoi onnettomuden heti 
rukousaiheeksi kaikille seurakunnille Israelissa samaan 
aikaan, kun lääkärit taistelivat sairaalassa pelastaakseen 
heidät hengissä, mikä ei kuitenkaan onnistunut. Herra 
otti heidät luokseen ja he olivat valmiita siihen, vaikka 
se tapahtuikin näin yhtäkkiä. Hepreankielinen lehdistö-
kin seurasi kiinteästi tilannetta, koska perheen isä oli 
hyvin pidetty upseeri sotilaiden keskuudessa. Näin ollen 
hautajaisiin kerääntyi suuri joukko sotilaita kunnioitta-
maan hänen muistoaan. Koska hän kuoli virassa olevana 
upseerina, hautajaisissa oli mukana myös armeijan puo-
lesta virallinen kunniakomppania kenraalimajurin johta-
mana. Koko tämä joukko joutui nyt kuulemaan Jeesuk-
seen uskovan juutalaisen pastorin hautauspuheen. 
Useimmat näistä läsnäolleista olivat ensi kertaa elämäs-
sään juutalaisen miehen hautajaisissa, jossa Jeesus-
nimeä tuotiin esille syntiemme sovittajana Jumalan 
edessä. Jeesuksen nimikin lausuttiin aivan oikein 
"Jeshua", jossa nimen oikea merkitys tulee esille eli 
"Herra pelastaa", Matt. 1:21. Vaikka sielunvihollinen 
yrittää pimittää ja estää sitä, niin Jumalalla on kuitenkin 
monenlaisia keinoja kirkastaa Jeshua-nimeä Israelin 
kansan keskuudessa, mutta uskollisia esirukoilijoita tar-
vitaan edelleen. Sielunvihollinen tietää, että sillä on 
enää vain vähän aikaa jäljellä, ennen kuin Jeesus palaa 
Israeliin Messiaana ja Kuninkaana perustamaan luvatun 
rauhanvaltakuntansa. Sitä ennen ei Israelillakaan tule 

olemaan todellista rauhaa rajoillaan. Paljon rukousta 
tarvitaan vielä siihen, että Israel valittuna kansana lukisi 
ja tutkisi omaa Raamattuaan ja löytäisi sieltä sen valta-
van totuuden Messiaasta, jonka jo profeetta Jesaja tuo 
esille: "Kaikki me vaelsimme eksyksissä kuin lampaat, 
kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra pani 
hänen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme", Jes. 
53:1-12. Jeesus itse sanoi omalle kansalleen: "Teidän 
huoneenne on jäävä hylätyksi... te ette näe minua, ennen 
kuin tulee se aika, jolloin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, 
joka tulee Herran nimessä'," Luuk. 13:35. Tämä on Jee-
suksen itsensä ilmoittama tie Israelin kansalle ja sitä 
päivää haluamme mekin olla täällä jouduttamassa jaka-
malla edelleen kaikille pyytäjille lahjana Jumalan sanaa. 

Sekulaarimaailmassa nykyajan trendinä on ajaa kaik-
kein kiivaimmin seksuaalivähemmistöjen etuuksia, siinä 
missä vanhukset, köyhät lapsiperheet, vammaiset tai 
päihdeongelmaiset kärsivät unohdettuina. David Wil-
kerson näki näyssä, että  kun valtio ja kirkko hyväksy-
vät homouden lakien ja arvojen puolesta normaalina, 
alkaa todellinen tuhon kierre ihmiskunnalle, niin talou-
den romahtamisessa kuin sotien syttymisessä. Olemme 
nyt ylittämässä tätä kynnystä monien maiden jo hyväk-
syessä homouden normaalina. 

Pedon valtakunta on jo täällä. Ilm. 13:16-18 "Ja se saa 
kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä 
vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai 
otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin 
se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. Täs-
sä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon 
luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisa-
taa kuusikymmentä kuusi." WWW. Yksi osoitus lisää 
lopunajasta on koko ajan kehittyvä globaali talous- ja 
maksujärjestelmä. Jo nyt kaikki ostaminen ja myymi-
nen, käteiskauppoja lukuunottamatta, tapahtuu pedon 
lukua käytettäen. Lue myös 2.Piet. 3:3-13. 

Kiittäen esirukouksistanne juutalaisten, arabien ja 
meidänkin puolestamme, että jaksaisimme kilvoitella 
loppuun asti sillä paikalla, mihin Herra on johtanut. Jos 
Herra suo, olen mukana Lempäälän juhlilla molempina 
juhlapäivinä ja jonkin päivän sen jälkeenkin. 

Päivittäin Herran armon varassa, Olavi Syväntö 
 

Avielin ja Niritin terveiset Galileasta 
Kuuma kesä on meneillään, mutta viime talven run-

saat sateet pitävät edelleen järven pinnan korkeana. 
Rukoillaan, että syksyn sateet alkaisivat ajallaan ja olisi 
jälleen runsas talvi. Eräät kuitenkin pitävät kuumasta ja 
Tienraivaaja-kirjassa mainittu "vaiva" on edelleen elos-
sa, nimittäin rotat. Aviel yritti saada trukkia käyntiin, 
kun uusi raamattulähetys saapui, mutta mitään ei tapah-
tunut. Kun hän sitten avasi moottoritilan, pakoon livisti 
kokonainen rottaparvi, joka oli tehnyt pesän moottori-
tilaan ja pureskellut sähköjohdot poikki... johdot piti 
vaihtaa ja rotanloukut virittää. Nyt on uusi kirja tu-
lossa, jossa tienraivaajan pojat kertovat kokemuksistaan 
ja elämästä heidän näkökulmastaan. Kirja julkaistaan 
Raamattutyön 60-vuotis Israel-juhlilla Lempäälässä 7.-
8.9. osoitteessa Virta-Kampus (uusi lukio), Valkeakos-
kentie 19, Lempäälä. Tervetuloa mukaan! 



************************************************************************************************************* 
 

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 
 
Lahjoitukset Raamattutyöhön: käytäthän viitettä, kiitos! 

 
-Lempäälän Helluntaiseurakuntayhdistys ry, Israelkassa 
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: raamattulähetys-
työn 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. Toimeen-
panoaika ja -alue: 1.1.2016-31.12.2020 koko Suomen alueella 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään keräys-
aikana Raamattujen hankintaan ja jakeluun. 
 
-Ruotsissa: Israels Vänner, Borås 

Pankkisiirtotilinr: 5007-8716, viite: "Syvännön Raamattutyö". 
 
Tämän ystäväkirjeen tilaukset, osoitteenmuutokset, 

sähköpostiosoitteet ym. tiedot: 

Suomen Raamattuopisto, PL 15, 02701 Kauniainen, 
puh. (09) 5123 910, sähköposti: info@sro.fi 
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