
Tere! 

Novembris kirjutasin, et ka oktoobris Peterburis

käies ei õnnestunud oma ülemuse Dašaga silmast

silma kohtuda. See viga sai uue kirikuaasta alguses

õnneks parandatud. Esimeseks advendiks sõitsime

Hannuga Peterburi, sest ta oli lubanud pidada jälle

soomekeelse jumalateenistuse Maria kirikus.

Eelneval õhtul jõudsime ka Anna kirikusse

jõulunäituse avamisele, kuhu õpetaja Jevgeni

Raskatov meid kutsunud oli. Kaanepilt ongi tehtud

Anna kirikus. Kirikusaalis lõhnasid kuused ja altari

taga endises kiriku eeskojas õled. Kõnetagu ka

seekordne jõulunäitus kiriku külastajaid. 

Pühapäeval kiirustasime Maria kirikust jälle Jaani,

sest Hannu oli lubanud koguduse uueks õpetajaks

valitud Konstantin Subbotinile sealsel

jumalateenistusel kaasa teenida. Pärast seda oli tore

jälle kohvilauas istuda ja rahulikult juttu ajada.

Tavaliselt oleme pidanud hakkama kiirustama, et

koju jõudmisega mitte päris öö peale jääda. Nüüd oli

kojusõit plaanitud alles järgmiseks päevaks ja meil

oli viimaks ometi aega ka Viiburisse põigata, et

Dašaga kokku saada. Juttu oleks jätkunud

kauemakski! 
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Novembri viimasel päeval sõitsin Tallinna.

Seekord peaaegu nädalaks.  Mh. osalesin

Misjonikeskuse töökoosolekul, olin tõlgiks

Soomest tulnud ajakirjanikule ja külastasin Ilumäe

kogudust. Lisaks laulsin kontserdil Metodisti

kirikus. Isegi Raekoja platsil jõudsin käia kuuske

imetlemas. Osa ajast olin Tallinnas üksi, kuni

saabusid Hannu ja Miriam. Hanna pidi seekord

koju jääma, sest tal polnud kehtivat

reisidokumenti. Nüüd on see puudus kõrvaldatud.

Heameel oli iga kohtumise üle! Tagasiteel olin

juba palavikus, mis kestis küll ainult paar päeva, 

 aga päris terveks saamiseni kulus poolteist

nädalat.  Hea on jälle terve olla! Lasnamäel ja

Metodisti kirikus tehtud pildid tegi Kirsti Malmi.
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Ilumäel toimus jumalateenistus kogudusemajas.

Kirikutoa altariseinale on kinnitatud heinareha ja

hang. Uurisin kohalikelt, kas nende tööriistade

"taga" on mõni huvitav lugu. Seda küll polnud,

kuid need vanad ja väärikad tööriistad hakkasid

minuga ise rääkima, kõneledes sellest, et kirikuelu

ulatub ka argipäeva. Usuelu hõlmab kõike, nii

püha- kui ka argipäevi. Kristus ei taha olla koos

meiega ainult pühapäeviti kirikus  vaid alati ja

kõikjal. Ta tahab olla koos meiega kõiges - kui me

tal ainult seda teha laseme.

Hiljuti laulsime jõululaule ühe pundiga, mis

koosnes misjonäridest. Seal jäi silma ühe

koguduse misjonileheke, millel öeldi, et

misjonitöö vajab kolme asja. Soome keeles on need

kõik R-tähega: PALVE (=rukous), ARMASTUS

(mõeldi sidepidamist misjonäriga =rakkaus) ja

RAHA. 

Suur tänu teile kõigile mööduva aasta eest!

Mitmed teist on ka minu tööd toetanud 

 eestpalvetega, ühendust pidades ning annetusi

tehes.  Aitäh selle kõige eest!

Loodetavasti toob uus aasta uusi võimalusi kokku

saamiseks. Suur osa möödunud aastast on minu

jaoks kulunud  põhiliselt üksi koduse töölaua taga,  

nii ma arvasin. Aga kui kalendrit sirvisin, tuletas

see meelde, et sellesse on mahtunud päris palju

põnevaid kohtumisi - nii silmast silma kui

arvutiekraani vahendusel. 
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Toredat jõuluaega ja 

õnnistatud uut misjoniaastat! 


