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Tervitused Peterburist!
29.9.
Eestis ja Soomes veedetud suvine puhkus,
mis pakkus toredaid kohtumisi ja elamusi,
on jäänud seljataha ning argipäev siin
miljonilinnas ammu alanud. Jõudsime oma
puhkuse jooksul maha sõita umbes 5000
km, vaatamata sellele, et nii Soome kui Eesti
on väikesed maad ning Kesk-Soomes asuv
Jyväskylä oli kaugeim ots.
Juuli esimesel nädalavahetusel oli
Jyväskyllä põhjust minna seepärast, et seal
toimusid
Rahvamisjoni
selleaastased
suvepäevad. Esmakordselt osalesime sellel
üritusel nii, et meil polnud seal mingitki
vastutust kanda. Enamasti oleme olnud
misjoninäitusel
vaheldumisi
teiste
kolleegidega. Nüüd oli vabadus kohtuda
tuttavatega ning neid kohtumisi oli seekord
üllatavalt palju. Saime rohkelt julgustust!
Jyväskyläst kiirustasime kohe Eestisse,
Nelja
Tuule
ristirännakule
Rakverre. Eelnevalt olime küll
Hannuga omavahel arutlenud selle
üle, kuidas meie tüdrukud sellises
vormis
puhkuse
veetmisse
suhtuvad. Kuid igal hommikul olid
nad rõõmuga valmis vastu minema
uutele seiklustele. Miriami meelest
oli
ristirännaku
parim
osa
lõkkekohv, Hanna meelest puude
lappimine (puude ladumine Hiiu
keeles)
Kadrina
koguduses.
Loomulikult oli palju toredaid
kohtumisi, uusi tutvusi, uute
paikade avastamist. Mina isiklikult polnudki
varem “päriselt” Rakveres käinudki, läbisõit
ei lähe ju arvesse.
Järgmisel suvel toimub Tartus 3.-5.7.
EELK kirikupäev. Meie tüdrukud andsid
meid juba üles sellele eelnevale Nelja Tuule
ristirännakule – tule Sina ka!!
13.-14.7. külastasime oma tugikogudust
Haapsalut, Hannu jutlustas ning asjast
huvitatutega rääkisime pärast teenistust
oma elust ja tööst Peterburis.

Pärast seda algas meie puhkuse
passiivsem osa. Või kuidas võtta? Esimese
päeva jooksul ujusime Haapsalu ja Pärnu
lahes ning ka Pühajärves. Järgmised päevad
tõid endaga rattaringi ümber Pühajärve ning
jällegi mitmeid kohtumisi. Kilomeetreid juba
mainisin, käimata jäi ainult Hiiu-, Saare- ja
Raplamaal.
Soome
tagasi
pöördudes
jätkus
päikesepaistet endiselt, mille üle ainult
rõõmu tundsime ja hoolega ujumas käisime.
Vaene Hanna sai mingi kõhuviiruse, mis
õnneks küll kiiresti möödus. Eelmises kirjas
kirjutasin Hanna kõrvavalust, mille raviks
juuni keskel antibiootikumid määrati. Kuu
aja sisse mahtus tervelt kolm kuuri, millest
viimase määras kõrvaarst, ning alles tema
pani õige diagnoosi ja ravi. Kõrvavalu
põhjus polnudki mitte kõrvas sees vaid
kõrvalestas, roos.
Augusti alguses käisime uuesti Eestis.
Olin aasta alguses mingil põhjusel hakanud
aastaid arvutama ning avastanud, et sel
suvel
möödub
minu
leeripäevast
veerandsada aastat. 3. augustil
saingi
oma
kodukoguduses
Põltsamaal
osa
leerimälestuspäevast.
1989.
aastal oli koguduses 551 leerilast,
minuga samal päeval 120+. 25
aastat tagasi juulis oli minu
leeripäev päikeseline. Ka nüüd oli
igatpidi ilus päev, kokkutulnuid üle
neljakümne. Palugem, et toona
külvatud ususeeme võiks vilja
kanda ka neis, kes kirikust eemale
on jäänud.
Peterburi naasime 4.8. Seekord
pidime piiri ületamiseks kasutama Luhamaa
piiripunkti, kuna Narva kaudu sõita tahtes
tulnuks esimest vaba piiriületusaega oodata
paar ööpäeva. Aga tegelikult me sellega vist
ainult võitsime – veel tund enne piiriületust
mulistasin koos tüdrukutega Võrus, Tamula
järves. Nii saime ka ise järele proovida
Peipsi-taguse marsruudi, millest juba varem
mõelnud olime. Teed on seal palju paremad,
kuid Narva kaudu jääb teekond ajaliselt

siiski oluliselt lühemaks, nii et eelistame
võimalusel edaspidigi seda.
Soome kool alustas 13.8. ning meil oli
plaan enne kooli Peterburis turistielu elada.
Koolipäevadel seab suurlinn omi piiranguid
ning nädalavahetustel oleme jälle tööga
seotud. Aga ilmad olid siingi
kuuuuuumad
ning
enamus
plaanidest jäi paremaid aegu
ootama. Tüdrukud nautisid siiski
jäätist ja suhrkuvatti ning
linnapargis kiikumist. Parimad
asjad ju enamasti ei maksagi eriti
midagi. Koolivaheaja viimased
päevad tegelikult lausa venisid
nende jaoks – soov sõpru näha oli
nii suur.
Kool ongi alanud kenasti, aga
lapsed ootavad ka paari nädala
pärast algavat koolivaheaega.
Mõlemad jätkavad oma eelmisel aastal
alustatud muusikaõpinguid – Miriam
viiulimängu ja Hanna koolibändis. Sel aastal
lisandusid mõlemal nende enda soovil
klaveritunnid. Loodetavasti jätkub indu kuni
kooliaasta lõpuni.

Kogudusega alustasime igapühapäeva-seid
jumalateenistusi 24.8. Samal korral algas ka
pühapäevakool. Vahepeal tekkis mõte ühes
kodus
sealsele
neljale
pühapäevakooliealisele lapsele käia mõnel
argiõhtul tundi pidamas, kuid tundub, et
koolitöö kõrvalt pole see võimalik.
Loodame, et alanud hooajal
avaneb mõni muu võimalus lisaks
pühapäevasele jumalateenistusele
koos midagi teha, ehk näiteks üle
nädala koos Piiblit uurida. Olgu
see üks eestpalveteema.
Augustis algas meie trepikojas
liftiremont. Põnev on olnud
jälgida, kuidas vana lift lahti
monteeriti. See toimus üllatavalt
kiiresti. Uue ehitamisega on ka
alustatud, kaitsekonstruktsioon on
juba püsti, loodetavasti jõuab asi
peagi ka lifti eneseni. Moraal: vana lõhkuda
on enamasti tunduvalt kergem, kui uut
ehitada.
Suvise puhkuse eest tänades ning
õnnistusi soovides
Liliann perega

Jeesus kõneles lilledest väljal, Jumala hoolitsusest ning
sellest, et oma muretsemisega ei suuda me elupäevi
hetkeksi pikendada. “Aga otsige esmalt Jumala riiki ja
tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi! Ärge
siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne
päev muretseb ise enese eest! Igale päevale piisab oma
vaevast.” (Mt 6:33-34) Muuhulgas need sõnad on meid
lohutanud ja kinnitanud, kui juulis kuulsime oma kolleegide Kaija ja Seija märtrisurmast. Need sõnad julgustavad ka siis, kui kuuleme uudiseid lahingutest ning
sanktsioonidest. Kristlastena teame ju, et elame lõpuaegu ning et Jeesus on meiega kõikjal. Tema teab ja näeb
kõike.
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