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Monenmoista on taas tapahtunut hengellisessä työssä, jonka Jumala on minulle uskonut. Elokuussa
22.08.17 kävimme Rauhan kanssa tallinnan risteilyllä. Laiva oli maissa 7 tuntia. Evankelioimme
laivassa pääasiassa suomenkielisellä materiaalilla ja suomea puhuen. Tallinnassa kaduilla ja
ostoskeskuksissa piti ottaa vähän muitakin kieliä avuksi, Lähinnä venäjää ja vähän englantia.
Syyskuussa 20.09.17 aloitin Venäjän keskusteluryhmän kansalaisopistossa. Rinnalla kulkee
englannin ja teologian opiskelut. Syyskuussa 19.09.17 meillä oli Caritas Russia yhdistyksen
vuosikokous, jossä käsiteltiin sääntömääräiset asiat
Herra on antanut minulle hoidettavaksi myös muutaman sielunhoitosuhteen. Saan siinä kuunnella
näitä ihmisiä ja ohjata heitä eteenpäin uskon tiellä.
Katutyön merkeissä olemme käyneet Kouvolan Hansakeskuksessa trakuja jakamassa ja puhumassa
evankeliumia ihmisille 26.09.17 ja 19.10.17. Ihmiset ottivat sanoman vastaan todella hyvin ja tuli
useita hyviä evankelioimis keskusteluja myös. Työ jatkuu myös Haminassa.
Kokoustoimintaa on ollut myös. Minulla oli saarnavuoro Haminan Helluntaiseurakunnassa elikä
kotiseurakunnassani 13.08.17. Aiheenani oli hengellinen kasvu ja pyhitys.
Karhulan Helluntaiseurakunnan naisten piirin vieraana olin 09.10.17 Kerroin vähän Venäjän
työstäni ja miten se on nyt ainakin toistaiseksi suljettu ja uusista tuulista täällä Suomen puolella.
Sanasta puhuin Paavalin kokemuksesta Apostolien tekojen 28 luvun mukaan kun Hän muiden
mukana haaksirikkoutui Melitten saarelle ja käärme pisti häntä ja hänelle ei kuitenkaan käynyt
mitään. Pidin tätä esikuvana siitä, vaikka minun Venäjän työni loppuikin, niin Caritas Russian työ
jatkuu edelleen
Lokakuussa 17.10.17 saimme Rauhan kanssa vierailla Israelin ystävät ry:n Kotkan osaston
rukouskokouksessa Kotkan Mariankulma Kristillisessä kahvilassa. Todistin kyseisessä tilaisuudessa
ja Kerroin miten Jumala on minua käyttänyt niin Suomessa kuin Venäjällä.
Meillä on molemmilla Rauhan kanssa näky Israeli-työstä. Vaikka emme tiedä aikoja emmekä
yksityiskohtia vielä, niin me molemmat uskomme, että jonain päivänä me kävelemme Jerusalemin
ja Tel Avivin katuja evankelioiden kaduilla kulkijoita. Itselläni on myös Jumalalta tullut varmuus
siitä, että tulen vielä saarnaamaan messiaanisissa seurakunnissa ympäri Israelin maan.
Tuo kielikysymys on myös mielenkiintoinen. Herra valmisteli minua jo noin 1-2 vuotta ennen kuin
Venäjä meni kiinni. Kipuilin siinä Jumalalle, että miksi minun on pitänyt opiskella Venäjää, jos
Venäjä sulkeutuu.

Herra sanoi minulle oikeen rakkaudellisesti. ”Kuule Taisto, maailmassa on yksi maa, jonne on 90luvun alun jälkeen muuttanut yli miljoona Venäjän kielistä. Siellä on sinun lähetyskenttäsi! Se maa
on Israel”.
Marraskuussa 05.11.17 olin taas oman seurakunnan saarnapöntössä ja puhuin Jeesuksen
ristikuolemasta ja ylösnousemuksesta. Aihe oli sopiva sikälikin, kun se oli ehtoolliskokous.
Marraskuussa 07.11.17 Meillä oli pienimuotoinen rukoushetki Rauhan kotona jossa minä puhuin
vähän sanaa siitä, että ” Jos sinä sydämestäsi uskot ja suullasi tunnustat Jeesuksen, niin sinä olet
pelastettu.”. Voi tietysti ajatella, että kaikille ei varmaan ole niin helppo tunnustaa Jeesusta.
Ajattelen kuitenki, että jos kuka tahansa rukoilee sydämestään , että Jeesus antaa voimaa tunnustaa
Hänet, niin se voima tulee kenelle tahansa.
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