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Kirjoittelen teille täältä kotimaan kentältä. Olen työskennellyt nyt täällä Haminassa. Tähän vuoteen
on mahtunut kokouksissa puhumista omassa seurakunnassa niinkuin myös katuevankeliointia. 

Maaliskuussa 03.03.17 todistin Riitta Forsselin kotikokouksessa. Kerroin koetuksesta, joka oli tullut
kohdalleni. Mennäkö venäjälle laittomasti evankeliointityöhön ja ottaa riskit, jotka siihen sisältyy
vaiko  tehdä  työtä  Suomessa?  Kävin  taistelua  sisimmässäni  useamman  kuukauden.  Lopulta
antauduin Jumalalle. Olin valmistautunut pidätetyksi tulemiseen ja putkaan joutumiseen Venäjällä.
Kun tämän hyväksyin, niin samassa Jumala puhui minulle, että se oli  koetus.  Saat tehdä työtä
Suomessa. Tulet kuitenkin tulevaisuudessa löytämään itsesi tilanteista, jossa tulet tarvitsemaan tätä
mitä nyt opit tässä koetuksessani.   

Maaliskuussa 12.03.17 saarnasin omassa seurakunnassa aiheesta: Jumalan valinta, Jumala ottaa sen
joka ei mitään ole. Jumala oli kanssani ja kosketti kuulijoita. 

Olemme myös uskonsisar Rauhan kansssa jakaneet evankeliumia  ja todistaneet Haminan kaduilla
ja välillä  myös muuallakin  nyt  reilun vuoden ajan.  Eteen on tullut  monenmoista tilannetta ja
ihmistä.  Kuten: 

– Erituinen voima ja voitelu kertoa evankeliumia miehelle Haminassa Kanuunan edessä.
– Todistus Urheilu Illin edessä venäläiselle turistille venäjäksi.
– Todistus kauppakulmasa keski-ikäiselle naiselle, joka harrasti new agea.  
– Kotkassa  Kauppakeskus  Pasaatin  edessä  nuorisojoukolle,  joka  tuli  vähän

pilailutarkoituksessa kyselemään evankeliumista. Kerroin heille oman elämäntarinani ja se
kosketti heitä ja heistä yksi toisensa jälkeen poistui paikalta häpeissään

– Kouvolan kauppakeskus Veturissa olimme evankelioimassa siihen saakka kunnes vartijat
             estivät työnteon. 
       -     Vaalimaalla kävimme myös Rajahovissa jonne saapui juuri sopivasti bussilastillinen 
              venäläisiä turisteja ja minä sain taas laittaa käytäntoon venäjän taitojani.  
Sivumennen sanoen aloitan syyskuussa kansalaisopiston venäjän kielen keskusteluryhmän ja sieltä
saa taas eväitä venäjän kieliseen työhön. 

Olemme olleet  viime syksystä  lukien 2 kertaa myös Tallinnassa evankelioimassa.  Tässä kuussa
menemme  jälleen  Tallinnaan.  Jaamme  trakuja  ja  evankelioimme  laivalla  ja  kaduilla  sekä
kauppakeskuksissa.  Teemme päivän risteilyjä ja olemme maissa 4-7 tuntia risteilystä riippuen. 

Elokuussa 13.08.17 olen jälleen ”tulessa” oman seurakunnan saarnapöntössä ja katsotaan, että mitä
Herra meille antaa!  
Eteen on tullut myös joitakin sielunhoito – ja rukouspalvelutilanteita. 
Olimme myös Rauhan kanssa tekemässä 2 viikkoa Fida internationalin lipaskeräystä itä-Afrikan
köyhien lasten koulunkäynnin turvaamiseksi. (Fida international on helluntaiseurakuntien lähetys ja
kehitysyhteistyöjärjestö)



Tässä seuraavaksi kertoo tarinaansa työtoverini Herran elovainioilla Rauha sisko:

”Kiitos,että  saamme  tehdä  yhteistä  evankeliumin  työtä  Taiston  kanssa.  Ollaan  saatu  todistaa
kaduilla ja olen kertonut elämäntarinaani ihmisille. Kiitos Herralle!   

Jouduin  pyörätuoliin  vuonna  2011  ja  seuraavat  kaksi  vuotta  vietin  pyörätuolissa  istuen.  Erään
operaation  seurauksena  lääkärit  tekivät  hoitovirheen  ja  jalkojeni  hermoradat  vaurioituivat.
Käytännössä olin päästä alaspäin toimintakyvytön. Näin vietin sairaalassa 8 kk.  

Kun ihminen joutuu pyörätuoliin, se on niin vaikea tilanne, että sitä on mahdotonta kuvailla. Sitten
kun sieltä pääsee ylös on tunne sellainen, että voiko tämä edes olla totta. Uskon, että on kuitenkin
hyvä kun Jumala muistuttaa, että mitä on käynyt läpi ja mitä suurta Hän on kohdallani tehnyt. 

Jumalan suuruus ja kaikkivaltius näkyy tässä kaikessa! 

”Herra minun Jumalani sinua minä huusin ja sinä paransit minut”! Psalmi 30:3. Kyseinen raamatun
kohta on minulle tärkeä. Sillä se on minulle totta. 

Nyt  kävelen  kyynärsauvojen  kanssa  ja  käyn  säännöllisesti  kuntoutuksessa.  Esirukoilijoita  on
edelleen  paljon  ja  suuri  kiitos  Jeesukselle  ja  täysi  luottamus  Herraan.  Nyt  käyn  vanhuksien
palvelutaloissa laulamassa Jeesuksesta  Pienryhmien kanssa.  Minulle  tulee nykyään myös paljon
sielunhoitopuheluita,  jossa  saan  kuunnella  heitä,  rukoilla  ihmisten  kanssa  ja  kertoa  heille
Jeesuksesta.  

Siunausta kaikille lukijoille. Herran voimalla eteenpäin!  RAUHA
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