
Tere! 

Juunis kirjutatud kirja lõpus palusin palvetuge saksa 

keele kursuse eest Wittenbergis. Reis läks hästi. 

Osalejaid oli 19 ja esindatud 11 erinevat riiki. 

Kursusekaaslastel oli alguses veidi keeruline aru 

saada, kes ma siis olen - Soomes elav eestlane, kes 

töötab "Venemaal". 
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Jõudsime kohtuda ka sõpradega Jaani kogudusest. 

Millline rõõm näha üle pika aja! Esimeseks 

advendiks sõidame jälle Peterburi ja siis on 

loodetavasti võimalik õnnitleda ka novembri 

alguses valitud uut õpetajat Konstantin 

Subbotinit, kellest sai ka Keltos asuva 

Teoloogilise Instituudi uus rektor. 

23. oktoobril tähistati EELK kogudustes 

 misjonipüha. Mul õnnestus seekord samuti Eestis 

olla ja külastasin siis Kose kogudust.  Tore oli ka 

vanu aegu meenutada. Minu lapsepõlvekodu oli 

Koselt mitte kaugel ja esimene mälestus kirikust 

ongi just sealt. Istusin umbes viieselt ühel matusel 

täpselt kantsli all ja imestasin, mis jalaga kast see 

küll on. Aastaid hiljem, juba Põltsamaal elades, 

 viis tee jälle Kosele ja laulsin mõnda aega sealses 

noortekooris. 

Järgmisel nädalal tulen korraks jälle Eestisse. 1. 

detsembril laulan Metodisti kirikus toimuval 

kolme koori kontserdil. Piletiinfo: kontsert@itl.ee 

Ja 4.12. külastame Ilumäe kogudust, kes on 

soovinud hakata minu uueks tugikoguduseks! 

Kokkuvõttes olid need põnevad nädalad 

Wittenbergis. Ja muidugi paras ajude ragistamine 

samuti. Lisaks keeletundidele õppisime tundma 

linna ja Lutheriga seotud paiku. Ülemisel pildil on 

minu selja taga Lutheri maja ja selle vana sissepääs.

Kevadel olin sunnitud paar Peterburi reisiplaani 

katki jätma. Sügis tegi need "kaotused" tasa. 

Septebmbris pidasime Rahvamisjoni Venemaal 

töötavate misjonäridega oma aastakoosolekut 

Keltos ja see andis võimaluse osaleda ka kiriku 

pühitsemise 30. aastapäeval. Olime Hannuga ainsad

väliskülalised. Ütlesin edasi tervitussõnad nii 

Misjonikeskuse kui Rahvamisjoni poolt. Kirja 

kaanepildil ongi Kelto kirik, mille kohal taevas 

peopäeva õhtul punaseks värvus. Selles kirikus 

palvetatakse igal õhtul rahu eest. 

 



Eile läks ajakirja Inkerin Kirkko selle aasta 

viimane number trükikotta. Olgugi, et kogu 

materjal on minu käest läbi käinud, lugesin ja 

vaatasin küljendatud maketti suure huviga. Ilus ja 

huvitav leht on tulemas!  Kogu 

ettevalmistusperiood oli ka seekord põnev, täis 

huvitavaid vestlusi ja detektiivitööd piltide

saamiseks ja nende autorite välja selgitmiseks.
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Oktoobri lõpus sattusin 

Vesilahti kogudusse, kuhu 

 Kirsti Malmi mu tõlgiks 

kaasa võttis. Pavel Zajakini 

 räägitu puudutas ka tõlki 

ennast väga! 

 

Novembri alguses sain 

Facebooki vahendusel 

hulganisti õnnesoove. Aitäh 

veelkord! Suurt pidu seekord 

ei teinud, aga võibolla 

õnnestub kevadepoole mingi 

kokkusaamine korraldada... 

 

 

 

 

 

Facebook vahendas ka võimalust teha oma annetus 

misjonitöö heaks. Samad rekvisiidid on ka siinse kirja

lõpus ja veel jõuab osaleda kampaanias, kirjutades 

selgitusse "Lilianni sünnipäev".

Olin juba ammu otsustanud, et sõidan tähtpäeva 

puhul kuhugi. Mida lähemale sünnikuu jõudis, seda 

raskem oli otsustada, kuhu siis minna. 

Kopenhaagenisse mineku plaan hakkas lõpuks juba 

ilmet võtma, aga üsna viimasel hetkel jäi see plaan 

katki.  Mõtlesin siis, et kui peaks kusagilt vastu 

tulema reklaam õigete kuupäevadega "valmis" reisiks,

siis sinna ma lähengi. Ei jõudnud seda mõtet isegi 

palveks seada, kui sain kümmekond minutit hiljem 

meiliga reklaami Pärnu reisi kohta. Ja nii ma 6.-12.11. 

Pärnus puhkasingi. Lisaks ihu hooldamisele pakuti 

kosutust ka hingele Jesaja raamatut käsitlenud 

piiblitundide läbi.  Muuhulgas kirjutasin oma 

märkmetesse, et Jumal kõneleb Piiblis endast oma 

nimede kaudu. Ja et inimene peab kuni elu lõpuni 

õppima Jumala armastuse objektiks olemist.

"Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, 

kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse 

nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, 

Igavene Isa, Rahuvürst." (Js 9:5)

"Neli tankisti ja koer" 

Väike peitepilt Peterburist 

ühe kanali äärest 

tänavakivilt 

Suurt rõõmu tundsin selle üle, kui üle pika aja jälle 

kantseleikoosolekul kohapeal osaleda sain. Aga 

oma otsest ülemust Dashat polegi ma näost näkku 

juba ole aasta näinud. Pildil paistab ta pea laual 

olevalt ekraanilt. Loodetavasti kohtume tuleval 

nädalavahetusel Viiburis.

Nüüd, kus leheteos on rahulikum periood, kaevan 

viimaks ometi jälle ersakeelsed materjalid lagedale 

ja asun 1. Kuningate raamatu tekste puurima. 

Alloleval pildil istutakse Saranskis Velmema- 

kirikus piibliringis, mida juhib ersa pastor Aleksei 

Aljoshkin. Piibliring on küll venekeelne, kuid 

Mordvas oodatakse kogu Piibli ilmumist väga. 

Õnnistussoovidega

Liliann
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