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16.6.
Tervitused päikeselisest Peterburist!
Kalendri järgi võiks saata suviseid
tervitusi, kuid ilmakraadid on
jahedapoolsed, nagu kuuldavasti ka Eestis.
Veel on vaja ära teha viimased toimetused
nimekirjas ja suvepuhkus võib alata.
Loodetavasti jääb eelolevast suvest palju
häid mälestusi, olgu siis ilmad, millised
tahes.
Eelmises kirjas palusin eestpalvet Hannu
eest. Nüüd tänan Sind, kes palvetasid.
Peterburis oli Hannule diagnoositud
pankreatiit. Meie kindlustusfirma arst arvas
siiski, et tegu on kõhuviirusega ja see
Helsingi haiglas ka üles leiti. Hannu sai
järjekordse antibiootikumikuuri ning pidi
veel pärast haiglast välja saamist jooma
liitrite kaupa vett. Jõud taastus üsna ruttu.
Suur kivi langes meie südameilt. Meil on
vägev Jumal ja palve vägi on suur!
9.5.
... ehk võidupüha oli
siin, nagu arvata, suur
ja vägev ettevõtmine.
Ka mitmed meie
koguduse eakad said
linnalt õnnesoove nii
lillede kui meenete
näol. Meie käisime
võidupühal
kesklinnas vanu tramme
imetlemas. Leidsime lõunasöögiks
toreda kohviku ning pärast vaatasime
mälestusmarssi Surematu Polk, kus
inimesed kandsid Suures Isamaasõjas
hukkunud pereliikmete pilte. Palju oli
inimesi, linte ja punaseid lippe.

Kurbus ja rõõm
... on käinud käsikäes ka vahepealsete
kuude jooksul meie ja koguduse elus.
Eelmise kirja kirjutamise aegu oli Olga
haiglas. Seal tema seisund paranes ning ta
viidi tagasi meile tuttavaks saanud
vanadekodusse. Meie kohtumine aprilli
keskel jäigi viimaseks, kontakti me temaga
enam ei saanud. Laulsime talle ning
palvetasime tema eest ja tundus siiski, et ta
sai aru, et me seal oleme. Paar päeva hiljem
saime surmasõnumi, ning kuulsime, et
meie külaskäigu järel oli Olga eriti
rahulikuks jäänud, ei söönud enam ja
justkui kustus. Meile meenus, et eelmise
aasta ülestõusmispühade aegu rääkis ta, et
Jumal on talle teada andnud, et tema aeg
saab otsa aasta jooksul. Imelised on Issanda
teed!
Aprilli lõpus külastas meid eesti
misjonär Jael Puusaag, kes teenib Bosnias.
Aga millal Sina tuled?
Mais rõõmustasid meid
mitmed kontserdid, kus
teiste esinejate hulgas
astusid üles ka meie oma
tütred, üks klaveril ja teine
viiulil.
13. mail kuulsin, et minu
90-aastane vanaema on
viidud haiglasse ja kui
õhtul tüdrukute kontserdilt
naasime, helistas vanaema
raviarst ning avaldas
kaastunnet.
Nana, nagu teda kutsusin, oli eelmisel
päeval osalenud vanadekodus peetud
jumalateenistusel ning saanud ka
armulauda. Olime pärast teenistust

telefonitsi rääkinud ja ta tänas
emadepäevakaardi eest.
Järgmisel päeval olin
plaaninud meie praktikandiga
kaheks päevaks Moskvasse
sõita. Olulisemad matuse-asjad
sain telefonitsi juba õhtul korda
ja siiski sõitsin Moskvasse. Teine
ümbrus ja aeg endaga oli hea
võimalus vanaemale mõelda.
Istusin mitu tundi ühes
kohvikus, lugesin raamatut ühest
baltisaksa pastoriprouast ning
Jumal lohutas mind selle läbi.
Nelipüha eelõhtul olid
matused. Oleme imestanud,
kuidas Jumal on meid
julgustanud. Matusepäeval oli
Põltsamaa lipuehtes, sest õhtul
toimus maakondlik laulupidu,
mille toimumisaega oli üsna
viimasel hetkel varasemaks
tõstetud. Pühapäeval saime
osaleda kodukirikus nelipüha
jumalateenistusel. Sel
nädalavahetusel oli Põltsamaal
mitmeid üritusi ning nägime paljusid
tuttavaid.
Järgmisel päeval seati Tartus
piiskopiametisse Joel
Luhamets, sellestki saime me
kõik osa. Algselt pidi Hannu
sinna sõitma üksi, nüüd saime
imetleda ka Pauluse kirikut
selle uues hiilguses. Kel
nägemata, soovitan minna! Tänu
teile kõigile nende põgusate
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kohtumiste eest Põltsamaal ja Tartus!
Mail lõpus said lapsed
tunnistused ja jälle oli põhjust
rõõmu tunda. Päris tublid
koolilapsed!
Mõni päev tagasi kuulsin,
kuidas lastetoas registreeriti
külastajaid hotelli ja juhatati
neid tubadesse – kõigepealt
otse, siis vasakule ja kohe
paremale. Naer oli nakatav,
kui “külastaja” end neid
juhiseid järgides vannitoast leidis.
Ilmselge vihje vanematele, et
puhkuseleminekut juba
oodatakse!?
21.6. peame kevadhooaja
viimase jumalateenistuse.
Mitmed koguduse liikmed on
juba oma suvilais, näpud
mullas. Kohe pärast
jumalateenistust sõidame
kaheks nädalaks Eestisse.
30.6.-4.7. osaleme Tartus
toimuval Nelja Tuule
ristirännakul. Kiriku laulupeol
osaleb ka Jaani koguduse
segakoor “Kaja”, mille laulja
minagi nüüd olen. Juulis
puhkame Soomes ning
tagasi Peterburis oleme
jälle augusti alguses.
Kohtumiseni Tartus?
Õnnistatud suve!
Ole hoitud!
Liliann perega

c/o Inkerin Kirkko
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