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On taas  tullut  aika  vähän  kirjoitella  teille  lähettäjille.  Olin  keväällä  lähetysmatkalla  Pietarissa.
Matka kesti 26.02 – 26.03.16, siis 30 päivää. Matka oli taas antoisa evankelioimismatka.

Helmi/Maaliskuun matka alkoi sillä, että minua tultiin hakemaan kotoa saakka. Matkasimme tullien
kautta  Viipuriin,  jossa  kävimme  syömässä  ravintolassa  venäläisen  menun  mukaan.Vihdoin
saavuimme  Pietariin  ja  kävimme  tervehtimässä  Masha-kodin  tyttöjä.  Kaksi  meistä  käytti
puheenvuoron ja todisti omasta elämästään ja Jeesuksesta. 

Tuli  lauantai  aamu.  Kävimme syömässä  ravintolassa  ja  sitten  menimme Gerasimovien  perheen
luo.Vietimme virvoittavan hetken nauttien  heidän runsaan teepöytänsä antimista. Seuraavaksi oli
vuorossa  Mirotvorets  seurakunta.  Olimme  kokouksessa  ja  nautimme  heidän  karismaattisesta  ja
elävästä kokoustyylistään. Myös minä käytin puheenvuoron, jossa kerroin seurakunnalle lähinnä
työnäystäni,  jonka  koen  Jumalalta  saaneeni.  Kokouksen  jälkeen  suunnistimme  taas  trefolevan
asunnolle. 

Sitten aloitin maanantaina katuevankelioinnin. Aina Ma, Ti, Ke olin metrolla evankelioimassa ja
Lauantaisin Mirotvorets seurakunnan kokouksessa Vasilin saarella. Muuna aikana rukoilin katutyön
puolesta ja opiskelin.  

Kadulla tuli useita lyhyitä todistuksia evankeliumista. Käytin myös EE- evankeliointimenetelmää
muutaman kerran.  Minua jäi puhuttelemaan muutama keskustelu,  jotka tuli  käytyä.  Ensiksi eräs
keski-ikäinen nainen, joka kertoi vuolaasti omasta elämästään. Täytyy kyllä sanoa, että kielitaitoni
oli tiukilla. Samassa koin Jumalan puhuvan voimakkaasti: Taisto, tätä varten sinun pitää opiskella
Venäjää,  että  sinä  ymmärrät  kadun  miesten  ja  naisten  elämänkohtaloita.   Seuraavaksi  kohtasin
vanhemman  miehen,  joka  oli  kovin  kiinnostunut  minun  elämästäni  ja  siitä,  että  miksi  tulen
Suomesta saakka tänne puhumaan heille evankeliumia. Tämä keskustelu oli helpompi ymmärtää.
Nämä kaksi keskustelua käytiin ihan yleisistä asioista. On viisautta joskus luoda luottamusta ihan
vain  kuuntelemalla  heidän  elämänkohtaloitaan  ja  sitten  jos  tilaisuus  tulee,  niin  puhua  myöskin
evankeliumia. 

Viimeinen keskustelu tällä matkalla oli myös antoisa.  Tapasin nuoren tummaihoisen pojan, jolle
annoin trakun ja esitin EE-jäsennyksen. Tilanne johdattui sitten niin, että esitin hänelle myös minun
henkilökohtaisen todistuksen ja  hän kuunteli mielenkiinnolla. Jätin hänet tutkimaan traktaattia ja
menin  eteenpäin.  Palasin  vähan  ajan  kuluttua  takaisin  samaa  reittiä  ja  näin  hänen  tutkivan
traktaattia. Samassa siihen tulee joku mies ja sanoo kuuluvalla äänellä, että ”Shalom, rauhaa”. Poika
puhui  minun  kanssa  venäjää,  mutta  jäljempänä  tullut  mies  oli  ainakin  uskovainen  ja  ehkä
Suomalainen. En tiedä?   
  



Jumala on kyllä joskus antanut myös minun nähdä työni hedelmiä. Muistuu mieleen ajat, jolloin
tein  työtä  pelastusarmeijan  työyhteydessä.  Eräässä  katulähetyskokouksessa,  jossa  saarnasin  -90
-luvun lopussa Liteini prospektillä n. 10 henkilöä teki uskonratkaisun ja sain kokouksen lopuksi
rukoilla  heidän  kanssaan.  Sitten  2000-luvun  alussa  Novo-Ribinskaja  ulitsalla  pelastusarmeijan
soppajonossa sain aikoinaan rukoilla syntisen rukouksen kahden virolaisen nuorenmiehen kanssa ja
siunasin heidät  Jumalan valtakuntaan.   Viimeisimmän ratkaisun tehneistä  tapasin 2004 Prospekt
Veteranovin metrolla Etelä-Pietarissa trakuja jakaessani.  

Olen  myös  palvellut  täällä  Haminassa.  Pidin  Raamattutunnin  omassa  seurakunnassa  01.05.16
vappuna  aiheesta:  Raamatun  tulkinta.  Olen  myös  tehnyt  katuevankeliointia   ja  kertonut
evankeliumia ihmisille myöskin Haminassa. Seurakunnasta sain jopa työparin tähän työhön ja nyt
evankeliumin voittokulku leviää täällä Haminassakin. 

Rukouksistanne kiittäen evankelistanne kentältä:  TAISTO
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VIIME HETKEN LISÄYS LÄHETYSKIRJEESEEN! 

Venäjän  tilanne  on  olennaisesti  muuttunut  heinäkuun  aikana.  Lähetys  –  ja  evankeliointityö  on
muuttunut laittomaksi venäjällä. Terrorismilakien yksi osa koskettaa Lähetys- ja evankeliointityötä
Venäjällä.  Viimehetkessä  lain  vaikutuksen  lähetystyölle  määrää  lain  soveltaminen  käytäntöön
paikallisesti ja aina tapauskohtaisesti kyseessäoleva miliisi elikä poliisimies. Mutta asiassa näyttää
olevan ainakin kahta eri mieltä. Alussa mediassa olleiden hyvinkin jyrkkien vaikutusten lisäksi on
myös ollut lievempienkin vaikutusten puolestapuhujia. 

Joka tapauksessa lainrikkojaa odottaa mahdollisesti n.50 000 ruplan sakko, joka on n.800 Euroa.
Pienenä yksityiskohtana laista mm. että myös venäläiset on sakon uhalla velvoitettu ilmiantamaan
tälläiset lainrikkojat. 
 
Varmaan on niin, että lain todellisia vaikutuksia evankeliointityöhön ei tällä hetkellä tiedä kukaan. 
Aika näyttää, että miten laki vaikuttaa työmahdollisuuksiin Venäjällä.  

Näin  ollen  olen  kokenut  viisautenä  lykätä  seuraavaa  matkaani  venäjälle.  Muittenkin  asiaan
vaikuttavien  tekijöiden valossa voisi olla niin, että ensivuoden helmikuussa katsoisi, että mikä on
tilanne.  Olisiko Venäjällä vain viikonlopun vaiko koko kuukauden.  


