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Tervitus!
2.6
Aasta on peagi poole peal ja on viimane aeg
sõbrakirja vahendusel kohtuda. Kuna eelmine
kiri sai kirjutatud enne jõule, on paslik ka
jõulukaartide eest tänada. Esimese kaardi
saime Bosniast ning viimase Tartust,
ülejäänud siit- ja sealtpoolt Soome lahte. Suur
tänu meeles pidamast! Siinkohal ka
meeldetuletus, et meile saab kirja lõpus oleva
Ingeri kiriku postiaadressi
kaudu saata üksnes seda,
mis liigub kirisaadetisena.
Et õigeusklike
ülestõusmispüha sattus
sellel aastal 1. maile ning
nelipüha tähistamine on
alles ees, on päris paslik
veel hõisata: Kristus on
üles tõusnud!
Rõõmustamiseks on
viimaste kuude jooksul
olnud põhjuseid veelgi.
21. veebruaril
tähistasime Jaani kiriku uuestipühitsemise 5.
aastapäeva. Kohal olid Ingeri kiriku piiskop
Aarre Kuukauppi, EELK peapiiskop Urmas
Viilma ning piiskop Tiit Salumäe. Uuendati
EELK ja Ingeri kiriku
vaheline koostööleping.
Ning Peterbruri
(Leningradi) kõrgkoolide
eestlastest vilistlasi
koondav seltsing
Piiterlased kinkis
kogudusele mustad
altarikatted. Nüüd on Jaani
kogudusel olemas kõigi
liturgiliste värvidega
kirikutekstiilid.
Mõned nädalad hiljem
tähistasime Erna 90ndat sünnipäeva. Erna on

ametlikult küll Miikaeli koguduse liige, kuid
käib regulaarselt ka Jaani koguduse
jumalateenistustel. Ei jää üle mud, kui
imetleda, kuidas tal on jaksu pikkadeks
pühapäevadeks. Ainuüksi kodutee on üle
tunni pikk.
Selle kevade jooksul on Hannu saatnud
viimsele teele kolm naist, kellest kaks on
olnud seotud Jaani kogudusega. Üks neist
laulis enne kiriku
sulgemist koguduse
kooris. Vaatamata neile
kunagistele sidemetele
kogudusega polnud
lahkunud praeguse
koguduse liikmed.
Matusetalitus on hea
võimalus kõneleda
leinajaile Jumala armust
ning Kristuse
lepitustööst. Kunagise
kooriliikme sugulane
liitus koos sõbrannaga
hiljuti koguduse kooriga. Palvetagem, et laulu
kaudu avaneks koorilauljaile see tee, mis viib
igavesse ellu.
Leerikooli alustasime veebruari lõpus.
Kolme leerilapsega
pidasime leeritunde kahes
vahetuses.
Pensionäridest
Tatjanadega
kolmapäeviti ning
tööealise Aleksandriga
laupäeviti. Need olid väga
põnevad vestlused ja
arutelud. Tänulikena ja
isegi teatud üllatusega
kuulasime nende tõsiseid
ning sügavaid küsimusi
kristluse ja Jumala kohta. Mitte just eriti sageli

pole võimalik nii lähedalt
jälgida kellegi vaimulikke
taipamisi ning usus
kasvamist.
Eelmine leerikursus oli
koguduses kaks aastat
tagasi. Ka siis oli leerilapsi
algul kolm, kuid
konfirmatsioonini jõudis
toona ainult üks. Seekord
leerikoolis “kaotusi”
polnud. Vastupidi! Neljas
leerilaps “tekkis” üsna leeritamise eel. 20.4.
ristis Hannu Tatjanad ning 24.4. oli leeripüha.
Tänagem nende uute Kristuse ihu liikmete
eest ning palugem neile usus kasvamist.
Meie kolmeaastane
tööperiood Peterburis
hakkab lõpule jõudma.
Samasugust vaheaastat,
nagu oleme varasemate
tööperioodide vahel
pidanud, me laste kooli
tõttu seekord ei pea. Oleme
suvel kaks kuud Soomes,
külastame kogudusi ja
käime ka Eestis, ning
augusti keskel naaseme
jälle Peterburi, et, kui Jumal lubab, järgnevad
kolm aastat Jaani kogudust teenida.
Soome Rahvamisjoni suvepäevadel 1.-3.7.
Ryttyläs saame uueks tööperioodiks
õnnistuse ka piiskop Joel Luhametsalt.
Juuli viimasel nädalavahetusel laulab
Jaani koguduse koor “Kaja” Rakveres ja
Väike-Maarjas. Meiegi oleme seal – tere
tulemast kuulama ning kohtuma!

Ja kevad vestab juttu meil Jumalast, kes
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Hannu ja Liliann Keskinen
Puh. +7 921 983 4012 (Hannu)
Puh. + 7 921 983 4013 (Liliann)
Skype: hannu.keskinen ja liliann.keskinen
e-post: eesnimi.perekonnanimi@sekl.fi

kevad toob – nii algab meie
lauluraamatus laul (KLPR
394), mida Soome koolides
lauldakse kevadistel
lõpuaktustel. Ka Peterburi
Soome koolis laulsime seda
eilsel kevadpeol ja laulame
veel laupäeval, mil
tunnistused antakse ning
enne koolivaheajale minekut
veel koos jäätist süüakse.
Laul ise on sündinud Rootsis
aastal 1697. Skandinaavia kliima oli eelnevad
kümmekond aastat tublisti jahenenud ning
1695-1697 oli suur näljahäda. Isegi linnud
vaikisid ning kalad kadusid vetest, sest ei
suutnud jahenenud vetes
paljuneda. Kui polnud
hallaööd, sadas kogu aeg
ning see vähenegi vili, mis
kasvama läks, hakkas
hallitama. Inimesed sõid ära
koduloomad ja olevat
söödud isegi oma
lähikondlasi. Kolmandik
Rootsi elanikkonnast suri
nälga ja erinevatesse
haigustesse (Eestis viiendik).
Nälja-aastaist eluga pääsenud inimesed
kogunesid kirikusse tänama tavaliste kevade
märkide eest ning paluma päikesepaistet ja
soojust, et maa võiks jälle vilja kanda.
Hing hõiska, tõuse lendu ja täna Jumalat,
kes alati on ligi ja toetab palujaid lõpetavad
laulu eestikeelse sõnad. Olgu meil tänumeelt
ja usaldust Jumala vastu kõiges. Ta ei anna
meile kõike, mida tahame, kuid annab kõike
seda, mida me vajame.
Õnnistatud suve! Ole hoitud!
Liliann perega
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