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Ajattelinpa  kirjoitella  teille  vähän.  Kävin  Venäjällä  viimeksi  helmi/maaliskuussa,  niinkuin  teille
viime kirjeessä kerroin.  Sen jälkeen on ollut taukoa Venäjällä voimaan tulleen uskontolain takia.
Olen ollut ymmälläni tilanteen johdosta. Toisaalta tunnen vetoa ja kaipausta palata Pietariin, mutta
riskit pelottavat. Olenkin ajatellut antaa aikaa tilanteen kehittyä ja katsoa sitten myöhemmin minne
päin se siitä muokkautuu. 

Sen sijaan olen työskennellyt täällä Haminassa Rauha-siskon kanssa kadulla  evankeliointityössä n.
1-2 kertaa viikossa. On tullut joitakin pieniä keskusteluita. Ihmeekseni olen kuitenkin huomannut,
että Pietarissa tätä työtä oli  helpompi tehdä.  Ihmiset avautuivat keskusteluihin paljon paremmin
vaikka minulle vieraalla kielellä. 

Pidin  Raamattutunnin  omassa  seurakunnassa 18.09.16 aiheesta:  Raamatun tulkinta.   Olin  myös
Karhulan  Helluntaiseurakunnan  naisten  piirin  vieraana  10.10.16 ja   kerroin  venäjän  työstäni  ja
vähän siitä, että miten on tultu tähän hetkeen. Lopuksi saarnasin vielä vähän sanaa Raamatusta ja se
oli siinä. 

Venäjälle paluussa minua rohkaisee Jeesuksen ilmestys ja näky minulle ihan valveilla ollessani .
Riekontien asunnossa asuessani vuonna 1998 sain nimittäin Jeesuksen ilmestyksen ja näin meidän
Herramme ihan omilla silmilläni ja valveilla ollessani.  Olin siinä olohuoneessa ja luin raamatusta,
että  kuinka  Jeesus  saarnaa  synagogassa  ja  juutalaiset  tulevat  vihaa  täyteen  ja  ajavat  Jeesuksen
synagogasta ulos ja aina kallion jyrkänteelle asti ja haluaisivat syöstä hänet siitä alas. Mutta Jeesus
vain puikkelehtii  heidän välistään ja he eivät mahda Jeesukselle  mitään.  Samalla  kun tätä  luin,
olisiko ollut luukkaan evankeliumista. Minä näin Vastapäiselle seinälle ilmestyi Jeesus ja Hänellä
oli  jonkinlainen voimakenttä  ympärillään.  Siksi  juutalaiset  eivät mahtaneet  hänelle  mitään.  Kun
tämän näin, niin samalla kuulin sielussani Jeesuksen sanovan minulle: Taisto, kun menet venäjälle
sinulle ei tapahdu mitään mitä minä en sallisi sinulle tapahtuman, koska sinulla on samanlainen
voimakenttä ympärilläsi, kun näet tässä minun ilmestymisessäni sinulle. 

Vieläkin kun tätä muistelen, niin oikeen tunnen, kuinka Jumalan voima laskeutuu ylleni ja koen
Jumalan puhuvan minulle: Taisto, älä pelkää mitään kun menet siihen muurin aukkoon jonka minä
olen sinulle valmistanut. Ole uskollinen loppuun  asti, niin sinä saat nähdä sellaisia asioita, joita
minä en ole kovin monille näyttänyt.  

En nyt kuitenkaan ole suinpäin ryntäämässä venäjälle. Olen laittanut ns. villat Jumalalle, niinkuin
Raamatun henkilö Gideon teki. Elikä pyysin Jumalaa antamaan minulle määrätynlaisia merkkejä ja
jos ne toteutuvat, niin tiedän Jumalan haluavan minun menevän venäjälle. 

Oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2017 teille kaikille lähettäjille!!
 Rukouksistanne kiittäen evankelistanne kentältä    TAISTO
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