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On taas tullut aika kirjoittaa teille lähettäjille. Monen moista on taas tapahtunut tämänkin vuoden
aikana. On tullut uutta työmuotoa Venäjän maalla jne. Mutta ei mennä asioiden edelle.Kerron ensin
mitä muuta on tapahtunut vuoden aikana.
Aloitetaan viime uudestavuodesta. Meillä on seurakunnassa perjantai-iltaisin ”Ilon ilta” tapahtuma,
joka on avoinna kaikenikäisille ihmisille. Uutena vuotena oli jälleen ”Ilon ilta” tapahtuma. Syötiin
ja juotiin hyvin. Pääasia oli kuitenkin rukous, ylistys ja sanan opetus. Minut oli kutsuttu opettamaan
Sanaa sinä iltana. Pidin lyhyen Sanan osuuden aiheesta: ”Jumalan koulu ihmisen elämässä”, jonka
jälkeen jatkettiin rukousta ja laulua.
Tammikuussa 18.01.19 kävimme Rauhan kanssa Zari kauppakeskuksessa Vaalimaalla. Jaoimme
trakuja Zarissa sekä Rajamarketissa että Rajahovin edessä.
Tammikuussa 21.01.19 suoritin Global Universityn kurssin ”Kristuksen elämä” tentin
seurakunnassa.
Tammikuussa 25.01.19 olin puhumassa päihdeongelmaisten toimintakeskuksessa ”Sinikeitaalla”
aiheesta: ”Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole”.
Tammikuussa 31.01.19 johdin seurakunnassamme rukouskokouksen ja pidin Sanan osuuden.
Puhuin Jeesuksen opetuksesta: ” Viinipuussa kiinniolemisesta”. Vain silloin kun olemme kiinni
Kristuksessa voimme tuottaa hyvää hedelmää.
Helmikuussa 27.02.19 olimme Rauhan kanssa kotkassa evankelioimassa. Ihmiset olivat
kiinnostuneita ja ottivat trakuja hyvin vastaan.
Maaliskuussa 03.03.19 saarnasin sununtaipäiväkokouksessa omassa seurakunnassa. Aiheenani oli :
”Kristuksen elämä synoptisissa evankeliumeissa” 1 osa.
Maaliskuussa 12.03.19 olin Israel rukousillassa Kotkan Israelin Ystävien paikallisosastossa.
Rukoiltiin Israelin puoleta ja keskusteltiin ajankohtaisista Israel aiheista.
Maaliskuussa 22.03.19 olin jälleen puhumassa Sinikeitaalla. Aiheenani oli tälläkertaa: murtuminen
Jumalan edessä, Sananlaskut 2: 1-8. Ylläni oli voimakas voitelu ja yleisö tuli kosketetuksi
sanomasta.
Maaliskuussa 28.03.19 minulla oli jälleen vetovastuu rukouskokouksesta omassa seurakunnassa.
Puhuin tälläkertaa: Jeremia 29: 12-14 ...jos te etsitte täydestä sydämestänne...

Huhtikuussa 02.04.19 olimme jälleen Rauhan kanssa Haminan kaduilla evankeliumin asialla.
Huhtikuussa 03.04.19 meillä pidettiin seurakunnassa työpalaveri mahdollisen romanityön
aloittamisen merkeissä Pietarissa ja Viipurissa. Palaverissa oli mukana edustajat Pietarin ja Viipurin
House of Life seurakunnista. Meitä suomalaisia oli Tampereen ja Lahden Helluntaiseurakunnista.
Sekä meidän omasta seurakunnasta kolme henkeä minä mukaanlukien. Neuvottelimme työn
aloittamisesta. Sovimme, että Viipurilaiset vievät nyt kotimatkalla humanitaariavustusta ja tulevat
lähiaikoina hakemaan toisenkin kuorman. Sovimme myös, että me suomalaiset teemme matkan
Viipuriin ja Pietariin kunhan saamme viisumit.
Huhtikuussa 04.04.19 minä marssin JP-Visan toimistoon ja laitoimme Viisumianomuksen
vetämään.
Huhtikuussa 12.04.19 Viipurin pastoripariskunta osallistui meidän seurakunnan ”ilon ilta”
tapahtumaan perjantai iltana. Veivät samalla avustustarvikkeita Viipuriin.
Huhtikuussa 14.04.19 meillä oli seurakunnan vuosikokous. Minut valittiin saarna- ja katutyön
lisäksi Raamattuopisto Ison Kirjan yhteyshenkilöksi.
Huhtikuussa 15.04.19 meillä oli Caritas Russian hallituksen kokous, jossa valmisteltiin tulevaa
vuosikokousta.
Huhtikuussa 23.04.19 minä olin Israelin ystävien rukouskokouksessa Kotkassa. Rukoiltiin Israelin
puolesta ja juteltiin ajankohtaisista Israel aiheista.
Huhtikuussa 25.04.19 minä pidin todistuspuheenvuoron seurakunnassa rukouskokouksessa. Kerroin
halustani olla Venäjällä pidempiäkin aikoja. Tosin nyt näyttää siltä, että teemme ainoastaan päivän
tai 2-3 päivän matkoja sinne.
Huhtikuussa 26.04.19 olin saarnaamassa päihdeongelmaisten päiväkeskuksessa ”Sinikeitaalla”.
Puhuin Luuk.4:18 kohdasta. ”Herran Henki on minun päälläni, sillä Hän on voidellut minut...
Huhtikuussa 30.04.19 olimme jälleen Rauhan kanssa evankelioimassa Kotkan Prismassa. Monet
ottivat trakuja ja olivat kiinnostuneita evankeliumista.
Toukokuussa 06.05.19 olimme Rauhan ja one way seurakunnan porukan kanssa evankelioimassa
Karhulan urheilukentän puistossa. Ihmiset olivat avoimia evankeliumille. Koin kuitenkin Jumalan
puheena keskittyä nyt lähinnä oman seurakunnan työhön ja Haminassa tehtävään työhön. Etenkin
nyt kun seurakunnalle on tullut tuo Venäjän työ, jossa olen mukana.
Toukokuussa 08.05.19 olimme Rauhan kanssa Haminan kaduilla evankeliumin asialla. Ihmiset
olivat kiinnostuneita.
Toukokuussa 15.05.19 evankeliointimme kohteena Rauhan kanssa oli Kotkan City-market.
Evankeliumi kiinnosti ihmisiä.
Toukokuussa 22.05.19 olimme myös Kotkan City-marketissa.

Toukokuussa 23.05.19 minulla oli jälleen rukouskokous vastuu seurakunnassamme. Puhuin tällä
kertaa Luuk.4:25-30 ja Joh.7:28-30 teksteistä. Kyseisissä kohdissa fariseukset olisivat halunneet
tappaa Jeesuksen, mutta eivät voineet hänelle mitään, koska ei ollut Hänen aikansa.
Toukokuussa 25.05.19 teimme matkan Viipurin. Aikaisemmalla matkalla meidän suomalainen
ryhmämme oli tutustunut erääseen romaniperheeseen Viipurissa. (minä en päässyt tälle matkalle
mukaan, koska viisumini ei kerinnyt tulla) Teimme siis matkan Viipuriin, jossa minäkin olin
mukana. Meillä oli krillijuhlat Viipurin House of life seurakunnan ja meidän suomalaisten kanssa .
Romanipariskunta Artem ja Sofia olivat myös mukana. Veimme myös heille humanitariavustusta.
Kesäkuussa 18.06.19 olimme Rauhan kanssa Tallinnassa lähetysmatkalla. Evankelioimme laivalla
ja maissa ”Vanhassa kaupungissa” ja ostoskeskuksissa. Trakut kiinnostivat hyvin ihmisiä. Minulla
oli Viron, Venäjän ja suomen kielisiä trakuja mukana. Monet osasivat puhua suomea ja minä puhuin
joidenkin kanssa Venäjää.
Kesäkuussa 25.06.19 olimme Rauhan kanssa Haminan kaduilla evankeliumin asialla
Kesäkuussa 26.06.19 olimme Kotkan kaduilla julistamassa Rauhan kanssa
Heinäkuussa 03.07.19 Julistimme Haminan kaduilla Rauhan kanssa Jaoimme samalla kutsuja
seuraavalla viikolla seurakunnan järjestämään telttakokoussarjaan.
Heinäkuussa 05.07.19 olimme kotkassa City-marketissa evankelioimassa.
Heinäkuussa 11-14.07.19 oli jo aikaisemmin mainitsemani telttakokoussarja. Kokoukset alkoivat
torstai-iltana. Torstai oli meidän seurakunnan vastuulla. Minäkin pidin pienen todistuspuheenvuoron
Eräs vanhimmistoveli, Taito piti Sanan osuuden. Muutamat ihmiset, minut mukaanlukien oli
valtuutettu olemaan Rukouspalvelijoina, jos ihmisiä tulisi esiin pyytämään rukousta. Sainkin
rukoilla muutaman ihmisen kanssa. Teltassa oli kalliita äänentoistolaitteita, joten yöksi oli järjestetty
parivartiot, ettei mitään varastettaisi. Minäkin olin vartiossa Perjantai aamuyöllä 04.00 – 10.00 sekä
lauantai yöllä 22.00 – 04.00
Heinäkuussa 21.07.19 saarnasin omassa seurakunnassa Matteuksen evankeliumin taustasta. Yleisö
kuunteli mielenkiinnolla.
Elokuussa 3-5.08.19 matkasimme venäjällä useissa kaupungeissa. Matkamme alkoi Haminasta.
Meitä oli kolme romanimiestä omasta seurakunnastamme ja minä neljäntenä. Vahvistukseksi saapui
vielä yksi romanimies, Allan Palm Tampereen Helluntaiseurakunnasta.
Matkasimme Suomen ja Venäjän tullien läpi. Saavuimme Viipuriin. Teimme ostoksia ja sitten
menimme paikalliseen romaniperheeseen, jonne oli järjestetty kotikokous. Timi lauloi, Taito julisti
sanaa englanniksi, jonka paikallisen seurakunnan pastorin vaimo tulkkasi venäjäksi. Minä,Taisto
todistin suoraan venäjäksi. Meille oli sovittu kyllä kaksikin tulkkia, mutta molemmat peruivat
yllättäen. Jotenka meidän piti pärjätä sillä kielitaidolla, mitä kullakin oli.
Lauantai-iltana saavuimme sitten Pietariin. Majoituimme erääseen huoneistoon lähellä narskajan
metroa. Sunnuntai aamuna menimme ”Missija Blagaja vest ” seurakunnan ehtoolliskokoukseen.
Siellä oli kaksi suomalaista pastoria puhumassa.
Sitten menimme romanikylään, joka sijaitsi n. 30 km pohjoiseen pietarista. Siellä oli hääjuhlat
menossa. Olimme juhlissa, mutta evankeliumin asia ei nyt edistynyt. Ehkä myöhemmin?

Kävimme vielä italialaistyylisessä ravintolassa syömässä pizzat ja sitten menimme asunnolle
lepäämään.
Maanantaille saimme sovittua tulkin, jotenka kommunikointi helpottui hieman. Maanantai aamulla
matkasimme Novgorodiin ja siellä sijaitsevaan romanikylään. Tapasimme kyläpäällikön ja hänen
kanssaan keskusteltuamme saimme tietää mm. seuraavaa: Kylässä oli n. 3000 asukasta ja heillä oli
oma koulu kylän lapsille. Luokat 1-4.
Emme saaneet varsinaista lupaa aloittaa hengellistä työtä siellä. He kuitenkin pyysivät meidän apua
lasten koulutarvikkeiden hankinnassa. Tämä voi olla tie heidän sydämmiinsä.
Sitten palasimme takaisin Pietariin ja jätimme osan porukkaa sinne. Teimme vielä kännykällä
videon, jossa haastattelimme tästä romanityöstä Pietarin House of Life seurakunnan pastoria
Dimitriä. Videota aiotaan levittää Venäjällä ja ehkä myös suomessa.
Tämä matka oli vasta ensimmäisiä tunnusteluja maaperästä evankeliumin julistamiselle.
Sitten aloitimme kotimatkan tänne kotosuomeen.
EIPÄ SITTEN MUUTA, KUIN SIUNAUSTA TEILLE LÄHETTÄJILLE TOIVOTTAA
TAISTO ja RAUHA EVANKELISTANNE HERRAN TYÖSSÄ
P.S. Olisi hyvä, että teillä joilla on sähköposti osoite, ilmoittaisitte osoitteen minulle joko
tekstiviestillä kännykkään tai nettisivujen yhteydenottokortilla. Näin saataisiin säästyneet
postimaksutkin kohdennettua hengelliseen työhön.
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