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Pühadetervitused Peterburist!
Kirjutan seda kirja vaikse nädala
teisipäeval (31.3.), meie 13.
pulmaastapäeval.
Viimaste nädalate meeleolu on olnud
nagu sõit ameerika mägedel, kord on
meel olnud kerge ja siis jälle väga raske.
Seda Hannu tervise pärast. Hannu oli
siin nädalakese haiglas ja kõik tundus
korras olevat. Mõne päevaga olukord
veidi halvenes ja just nüüd on ta
Helsingis haiglas. Esialgsel hinnangul
on tegemist mingi
kangemat sorti
kõhuviirusega. Paluge
arstidele tarkust,
Hannule ja meile rahu
südamesse. Kõik on ju
Taevase Isa käes.
Jõulud ja aastavahetus
Tundub, nagu oleks nendest pühadest
möödas juba terve igavik. Aga et meie
eelmine kiri jõudis Sinuni detsembris,
oleks paslik pilk veel talvele tagasi
pöörata. Esmalt suur tänu neile,
kes meid kaardiga meeles
pidasid! Postkaart rõõmustab
alati ning tuletab ka meelde, et
me ei tee oma tööd üksi,
eestpalvetajate ning toetajatena
olete meie koleegid.
Koguduse jõulupeost võttis
osa umbes 80 inimest. Käisime
jõulutervitusega ka Olga juures
vanadekodus. Tüdrukud olid
samuti kaasas ning laulsime
seal koos, Miriam mängis

viiulit ka. Nüüd on
Olga insuldijärgselt tagasi sealsamas
hooldekodus. Kui ta intensiivravil oli,
siis kartsime, et ega me selles maailmas
temaga vist enam ei kohtugi. Kuid
Jumala abiga tuli ta sellest olukorrast
välja ning poja sõnul püüab nüüd juba
veidi kõneleda. Insult on alati tõsine
haigus, ning Olga 98. sünnipäev on juba
lähedal. Palvetage tema ja ta lähedaste
eest.
Aastavahetusel olime kodus. Eelmise
aasta kogemusele toetudes (siis polnud
meie ümbruskonnas
rakette eriti näha)
otsustasime välja üldse
mitte minna ning see
osutuski targaks otsuseks.
Otse meie köögiakna taga
toimus vägev ilutulestik.
Uusaastahommikune
üllatus aga nii fantastiline
enam polnud. Köögi kraanikausist
hakkas järsku musta vett sisse tulema.
Seejärel märkasime, et sama toimub ka
vannitoas ja WC-s. Kaks korrust
kõrgemal pesti hommikul
nõusid ja meie korterist
mõnikümmend
sentimeetrit allpool tekkis
torudes ummistus. Aga
üllatused jätkusid!
Torumees saabus kohale
ruttu – seda aasta
suurimal pühal! Kohe
küll probleemile
lahendust ei tulnud, kuid
asi sai kontrolli alla ning
järgmisel päeval ka

korda. Lõpp hea, kõik hea! Lisaks
torumehele rõõmustas meid 1. jaanuaril
ka köögiaknal õide puhkenud tulp.
Reisid ja tööluba
Jaanuari lõpus osales Hannu
vaimulike konverentsil ning käis ka 2.2.
toimunud EELK uue peapiiskopi
ametisseseadmisel (pilt: E. Peinar).
Kogesime Jumala erilist juhtimist, kui
Hannul õnnestus oma plaanipärase
arstliku kontrolli ajad
Soomes sobitada just
nende käimistega, et
mitte ekstra reisida.
Ning üle hulga aja juhtus
nii, et perepea äraolles ei
haigestunud naisperest
mitte keegi. Täname jälle
eestpalvete eest!
Tööloa saamine on
protsess, mille juurde
käib ka arstlik kontroll. Iseenesest pole
see ju paha, kui tervisel silma peal
hoitakse. Meie peres on Hannu ainus, kes
peab kord aastas siin
migratsioonikeskuses läbivaatusel käima
– meie teised oleme üksnes Hannu
“kaasreisijad”. Seekord kohtas Hannu
seal keskuses koridoris
usbekitari, kellega
tekkis tõsisem
vestlus. Kui naine
kuulis, et Hannu on
vaimulik, hakkas ta
küsimusi esitama.
Ta töötab trükikojas
ning on “salaja”
seepärast ka
Piibliga tutvunud
ning teadis Piibli ja
ristiusu olulisemaid
küsimusi. Hannu julgustas teda Piibliga
veel sügavamalt tutvuma ning Maria
kirikusse venekeelsele jumalateenistusele
minema. Loodetavasti astubki naine

vahel kiriku uksest sisse ning leiab tee
elava Jumalani!
Uus asi tööloa saamise protsessis on
vene keele eksam. Vastav nõue oli aasta
alguses nii uus, et ametnikud ei osanud
vastata, millist keeleoskust tööloa
saamiseks eeldatakse ning kuidas ja kus
eksamit sooritada saab. Märtsi alguseks
oli asi selge ning 11.3. käis Hannu
eksamil. Ja sai kenasti läbi. Halleluuja!
Saadud tunnistus kehtib viis aastat, nii et
selle poolest on nüüd
mõneks ajaks muretu.
Tüdrukud
Veebruari lõpupoole
toimus kolmepävane
koolilaager, mida juba
sügisest saadik
pikisilmi oodati. Seda
eriti seetõttu, et ka
Miriami klass pidi
laagrisse sõitma. Aga paar päeva enne
seda tegi ta kehalise tunnis ühe
ebaõnnestunud kukerpalli. Ja selle
tulemusel venitas oma õlalihaseid nii, et
üks õlg vajus teisest umbes 5 cm
allapoole. Röntgen midagi tõsist ei
näidanud ning raviks määrati lihtsalt
puhkus. Õlg paranes
mõne päevaga, aga
laagrikogemus jäi
seekord saamata.
Küünlakuu
viimased päevad aga
veetsime Omskis!!!
Pidasime seal oma
misjonikolleegidega
aastakoosolekut.
Koosolek ise oli
tavapärane:
aastaaruended, järgmise aasta eelarve
jne. Eelmisel aastal oli mind valitud meie
piirkonna aseesimeheks. Sel aastal on
esimees pool aastat Soomes, nii et maist

alates on vastutus pooleks
aastaks minu õlul.
Tore oli näha vanu tuttavaid
ning käisime ka oma vana
kodu vaatamas. Tüdrukud ei
mäletanud nendest aegadest
küll midagi (olime sealt ju ära
kolinud 2008, kui nad olid päris
väikesed), kuid innustusid nii
palju, et oleksid tahtnud kohe
sinna kolida. Ilusatel
päikeselistel ilmadel ning lumes
müttamise võimalusel oli küllap oma roll
selles – need mõlemad asjad on
Peterburis üsna haruldased.
Kui pärast koosolekut
pühapäeval kogudusse
jõudsime, siis esimene
asi, mida ühes toanurgas
märkasin, olid minu
vanad kingad. Ühtepidi
tegi see südame soojaks –
oleksin nagu koju
tulnud. Teisalt oli see ka
väga sümboolne – minu kingi kasutavad
nüüd teised, teatepulk on edasi antud.
Tervenisti vabu päevi õnnestub meil
väga harva pidada ning veel
harvem tuleb ette, et saame
seda teha kõik koos.
Argipäevadel on tüdrukud
koolis ning
nädalavahetusel oleme
meie kogudusetööga
seotud. Vahel siiski
õnnestub ka midagi
töövälist ette võtta ja
Peterburi suuruses linnas
juba võimalustest puudu ei
tule. Viimati, kui tuulutamise
võimalus tekkis, käisime
tüdrukutega kolmekesi kahte filmi
vaatamas, lõunasöögil ning
“nabamuuseumis” ehk Arktika ja

Antarktika muuseumis. Ning
juba kell neli olime kodus
tagasi – esimene kinoseanss
algas juba 9.30. Tore oli!
Märtsi keskel aga oli mul
võimalus korraks üksi Eestis
käia. Olin saanud novembris
sünnipäevakingiks teatripileti.
Paar päeva Tallinnas kulusid
kiiresti, sest lisaks teatrile
õnnestus nii mõnegi kalli inimesega ka
silmast-silma kohtuda. Aitäh teile
kõigile! Bussiga Tallinnasse sõita on
tõesti ülilihtne. Ja vastupidi ka – tule
külla!
Tule vaatama ka Jaani
kiriku uusi vitraažaknaid!
Nende autori Andrei
Lobanovi kaks tööd on
Jaanis oma koha juba
varem leidnud. Pildid
“Kristusest” ja
“Madonnast lapsega” olid kirja alguses.
Lõpus olevate uute vitraažakende nimed
on “Alfa”, sellel on viiulit mängiv ingel ja
“Oomega”, kus ingel mängib flööti.
21.3. aga käisime koos Keltto
koguduse rahvaga Laadoga
ääres Eluteel mälestamas
deporteeritud ja küüditatud
ingerlasi. Euroopa suurim
järv Laadoga polnud
Peipsiga võrreldes midagi
erilist – meie Peipsi on nii
suur, et sellest suuremate
veekogude suurus on tajutav
ainult kaardil või siis
lennukist. Aga reisijuhi
selgitused olid muljetavaldavad –
mida kõike on tulnud inimestel ajaloo
keerdkäikudes läbi elada. Annaks Jumal,
et selliseid aegu enam ei tule.

Eelmisel pühapäeval pidas piiskop
Tiit Salumäe Jaani koguduses
jumalateenistuse ning sellele järgnes
täiskogu koosolek. Lisaks tavapärasele
aruandlusele olid päevakorras ka
valmised – valiti uus juhatus ning
revisjonikomisjon. Tänu Jumalale
kordaläinud koosoleku eest. Ning suur
tänu Tiit Salumäele julgustavate sõnade
eest!
Märtsi viimane päev on märkamatult
läbi saanud ning aeg on kirja lõpetama
hakata. Tore, et jaksasid lõpuni lugeda.

Soovin Sulle õnnistatud
pühadeaega ning rõõmu
ülestõusnud Issandast!

Jeesus elab!
Hristos voskres!
Liliann

Sa oled mulle andnud teada elu tee,
sa täidad mind rõõmuga oma palge ees."
Ap 2:28
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