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Tere! 

Paastuaeg algas sel aastal olukorras, mil kogu 

maailm jälgib sündmusi Ukrainas ja Venemaal ning 

palvetab tavalisest rohkem. 

Pildil (autor Tatjana Andrievskaja) on vaimulikust 

poeg teinud just ristimärgi oma ema laubale. Ema 

pilk on kõnekas.  Millise pilguga vaatas Maarja 

Kaana pulmas Jeesusele ja hiljem ristil rippuvale 

pojale? Meie saame vaadata juba Võitjale ja 

Päästjale! Jumal ei tee vigu. Kuri tegutseb küll 

endiselt, aga ta on juba võidetud - haud oli ju tühi!!

Plaanisin sõita märtsi alguses nädalaks Peterburi. 

Just enne lennupiletite ostmist tuli kutse 

magnetuuringutele ja raske südamega jätsin 

reisiplaanid katki. Mõni päev hiljem tühistati juba 

kõik lennud. Asjatu piletitega sebimine jäi ära. Aga 

ära jäid ka oodatud silmast-silma kohtumised. Igal 

asjal oma aeg! Nüüd käib veelgi tihedam suhtlemine

endiselt läbi interneti. Ja palved ühendavad.

Jumal on juhtinud ka Ingeri kirikus toimuvat. 

Jaanuari lõpus otsustas kirikuvalitsus kuulutada 

käesoleva aasta teemaks majandusliku iseseisvuse. 

Otsustati varasemast rohkem panna rõhku õpetusele 

ohverdamise vajalikkusest ning uute majanduslike 

ressursside leidmisele. Peagi kehtestati erinevad 

sanktsioonid ja ka kirik on nüüd uues olukorras. 

Ometi on koroona-aeg mõjunud kiriku kasvu 

kokkuvõttes siiski positiivselt. Kui Jumal 

juhtis siis, küllap juhib Ta ka nüüd. Keltto 

koguduses palvetatakse igal õhtul kell 21 rahu 

eest ja kogu kirikus püütakse säilitada võimalus 

kuulutada evangeeliumit kõigile. 

Paljurahvuseline kirik on valmis aitama kõiki, 

vaatamata inimeste rahvusele ja poliitilistele 

vaadetele. Kuulutakse, pakutakse hingehoidu 

ning kogutakse humanitaarabi. Palvetagem 

koos ka piiskop Ivan Laptevi eesti. Veebruaris 

möödus kaks aastat tema ametisseseadmisest. 

Korona ja praegune olukord on kogu kirikule 

suureks väljakutseks.

Jätan teie palvetada ka maisse kavandatava 

vaimulike kokkusaamise. Eelmine 

kokkusaamine toimus enne koroonat. Nüüd 

pole takistuseks piirangud, aga üldine olukord 

on keerulisem. 

Saime  

trükivalmis 

ajakirja uue 

numbri kui 

algasid 

Ukraina 

sündmused. 

Vahetusse 

läksid 

kaanepilt ja 

Laptevi veerg.



... hakkasid üheaegselt järelkasvu ootama. Koer 

sünnitas paari kuu pärast kuus poega. Poole 

aasta pärast ootas ta juba järgmist pesakonda. 

Pooleteise aasta pärast ootas koer kolmandat 

pesakonda ja läks elevandilt küsima: "Kas oled 

kindel, et sinu sees midgi üldse toimub? Mina 

saan varsi juba kolmanda pesakonna aga sina 

ootad ikka veel esimest! Milles asi??" Elevant 

vastas: "Kas sa sellest saad aru, et ma ei oota 

mitte kutsikaid vaid elevanti? Sünnitan iga 

kahe aasta tagant. Kui minu laps kõnnib,  

põrub maapind. Kui ta läheb üle tee, jäävad 

inimesed seisma ja imetlevad teda. Mina 

kannan midagi suurt ja tugevat." (Svetlana 

Ilnitski)

Ärgem siis võrrelgem end teistega ega 

mõõtkem oma ja teiste saavutusi sama 

mõõdupuuga. Jumal juhib ja kasutab meid

erinevalt ning jagab ka oma ande meile 

erinevalt. Tänu olgu Jumalale!
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Rm 14:24-26??
Otsisin hiljaaegu sellist kirjakohta oma Piiblist. 

Panin Hannu ka otsima, tulutult. Piiskop 

Laptev oli sellist teksti kasutanud ühes oma 

postituses. Ja nii venekeelses kui ersakeelses 

Piiblis olid need salmid olemas, soome- ja 

eestikeelsetes Piiblites aga pole. Helistasin siis 

oma tõlkeprojekti-kolleegile Mirjam 

Makkonenile. Ta võttis natuke mõtlemisaega ja 

teatas siis, et soomekeelses Piiblis on need 

mõtted 16. peatükis. Huvitav, eks?! Eestikeelses 

Piiblis on samamoodi.

Mirjam lõpetab koos tõlkija Tamaraga parasjagu 

4. Moosese raamatu tekstide toimetamist ja nad 

jätkavad seejärel 5. raamatuga. Veebruaris 

nokitsesid nad Miika raamatu kallal ja seda 

käsitletakse põhjalikult juunis toimuval 

Venemaa Piibliseltsi korraldataval 

netiseminaril. Ootan põnevusega!

Minu enda toimetmised tõlke kallal on aasta 

alguses pausil olnud. Alguses olin hõivatud 

ajakirja tegemisega. Ja siis muutus maailm nii, 

et ma ei suutnud keskenduda piisavalt. Nüüd 

püüan järgmise ajakirja materjalide kogumisega 

jälle algust teha, kirjutjatega kokku leppida jne. 

Elevant ja koer

Sibulapannkoogid

4 dl petti, 1,5 tl soodat, 2 muna, 1 

tl soola, 4-5 dl jahu, peotäis 

rohelist sibulat.

Sega kausis pett (või keefir) 

soodaga, lisa ülejäänud ained 

ning lõpuks ka hakitud sibul. 

Lase tainal seista u. 20 minutit 

ja küpseta siis pannkoogid. 

Serveeri koos hapukoorega või 

söö niisama.

 

 

 

Tühi haud Peterburi Pyhä Anna kiriku näitusel
Paasapühadest ülestõusmispühadeni.


