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Kus asub Samaaria? 
 
Kui meil oleks võimalus minna maale, kus 2000 aastat tagasi õpetas ja tervendas Jeesus, 
siis uuriksime juba enne reisi tarku raamatuid, et saada võimalikult palju teada kõigist nen-
dest kohtadest, kuhu sõidame. 
Üks sealsetest kuulsatest kohtadest kannab nime Samaaria. Käesolev raamat pole mõeldud 
Samaaria giidiks. Entsüklopeediat lugedes tajusin hoopis, et Samaariat asustanud rahva-
killu elukäigust oleks meiegi maal kaasaajal omajagu õppida. Kas oleme mõelnud, et üheks 
olulisemaks sealseks kangelaseks on keegi nime poolest tundmatu mees, keda Jeesus tõi 
eeskujuks kogu kristlaskonnale? Millises keskkonnas siis sündis ja kasvas see mees ning 
kes pani ta südamesse halastuse? 
Samaaria oli Iisraeli kuningriigi (Põhjariigi) pealinn. See linn asus peamise Iisraeli läbiva 
kaubatee ääres, mis kulges põhjast lõunasse. Samaaria oli ehitatud mäeküljele – nii oli 
linna kergem kaitsta. Ehitamist alustati umbes 875 e Kr kuningas Omri ajal. Tööd jätkas 
nimetatud kuninga poeg Ahab, kes ehitas ka uue palee. 
Kuningapaleed kaunistasid niivõrd paljud luunikerdused, et seda nimetati elevandiluust 
majaks. Arheoloogid on palee varemetest leidnud rohkem kui 500 nikerdust, mõned neist 
lehtkullaga kaetud. 
Samaaria esialgsed elanikud olid paganausulised. Mitmed Vana Testamendi prohvetid 
mõistsid nende ebajumalateenimise hukka ja hoiatasid, et linn hävitatakse. Aramlased rün-
dasid ja piirasid Samaariat tõepoolest palju kordi. Lõpuks, 722, e Kr, vallutasid linna 
assurlased. Elanikud pagendati Aramimaale. Nende asemele tulid võõrad Assuuri maailma-
riigi mitmesugustest osadest. 
Pärast Samaaria langemist lakkas ka Iisraeli kuningriik olemast. Samaaria nimi laienes lin-
nalt piirkonnale. 
Uue Testamendi ajaks oli Heroodes Suur Samaaria taastanud ja Sebasteks ümber nimeta-
nud. Samaarias elas segavereline juuda rahvas, kes teenis sedasama Jumalat, keda mujalgi 
elavad juudid ülistasid. Ometi põlgasid ja vihkasid ülejäänud Juuda rahvuskaaslased 
samaarlasi.  
Jeesus näitas, et ta tunneb samaarlastele kaasa. Selle märgiks reisis ta läbi Samaaria, peatu-
des seal nii mõneski paigas. Pärast Jeesuse surma ja ülestõusmist läks Filippus Samaariasse 
evangeeliumi kuulutama, tema tegevust jätkasid Peetrus ja Johannes. 
 
Ka eestlased on olnud kaugel elava Jumala tundmisest, aga tänu evangelistidele on Hea 
Sõnum halastavast Jumalast jõudnud meie rahvani. Meie maal on olnud mitmeid äratus-
aegu, kus hulgas on võinud oma pattudest loobuda. Selleks on aga nii mõnigi kord vaja pi-
dada vaimulikku võitlust ning toetada samaariamehe eeskujul ka ligimest igakülgselt. 
Käesolev raamat annab ülevaate Samaaria Eesti Misjoni tegevusest tema esimese 10 aasta 
jooksul. Arvame, et kõige objektiivsema pildi saame sellest siis, kui kuulame ära paljude 
inimeste subjektiivsed meenutused, arvamused ja kogemused. Selline on olnud nende tee 
Samaaria meest järgides. 
 
Toomas Vallimäe 
SEM direktor 
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Tee algas rootsi keele tunnis 
 
Kümme tööaastat Samaarias on möödunud uskumatult kiiresti. Nüüd võib juba pisut tagasi 
vaadata. Need kümme aastat on olnud meie kodumaale väga murrangulised mitmeski mõt-
tes. On avardunud töötegemise võimalused paljudes valdkondades. Ka vaimulikul töö-
põllul on kõik võimalused olemas. 
Oli Jumala plaan alustada samaariamehe tööd, sest abivajajaid jätkus. Ette valmistati mind 
selleks tööks aga juba palju varem. 
1989. aastal õnnestus mul koos emaga külastada oma Rootsis elavaid sugulasi, kes II maa-
ilmasõja ajal siit põgenesid. Me polnud neid kohanud peaagu 50 aastat. See oli minu esi-
mene reis üle Läänemere välismaale. Kohtumisrõõm oli suur, kuid oh häda, oma noorte 
sugulastega suhtlemisel tuli kasutata tõlgi abi, sest nad ei rääkinud eesti keelt. Rootsi keel 
kõlas minu kõrvus vaid ilusa linnulauluna. 
Tagasiteel kodumaale otsustasin, et tuleks õige see linnulaul endale selgeks teha. Varsti 
nägingi ajalehes teadet, et on algamas rootsi keele kursus algajatele. 
Töötasin tollal fotograafina, laboris olid mul alati laua peal uued rootsikeelsed sõnad, mis 
tuli sellel päeval selgeks õppida. Nii kestis mõnda aega. Siis tuli võimalus koguduse noorte 
laulukooriga Soome sõita, kutsujaks oli Soome Noorte Kristlik Ühing. Ühel õhtul oli meil 
võimalus laulda Porvoo rootsikeelses nelipühi kirikus. Pärast teenistust tekkis meil eriline 
kontakt koguduse vanema Runar Nylundiga. Mul oli võimalus oma viletsat rootsi keelt 
praktiseerida, see kõik näis kui eriline Jumala juhtimine. Tundsime, et peame midagi koos 
ette võtma. 
Kuna meil olid üheealised tütred, siis oli neilgi huvitav omavahel sõprust ja kirjavahetust 
alustada. Mina sain hea võimaluse rootsi keelt harjutada, kirjutades pikki kirju vend 
Runarile. Nii keel kui suhted arenesid ning 1990. aastal tuli Runar suure bussi ja grupi 
noortega läbi tolleaegse Leningradi Haapsallu. Sõprus aga süvenes üha. 
Vend Runarile oli see Eestisse tulek Jumalast määratud, ta tundis kutset juba ammu. Nii 
oligi Jumal meid oma plaanis kokku viinud. Nüüd otsisime, kuidas edasi minna. Oli igasu-
guseid ideid, suur soov midagi ette võtta, kuid eelkõige oli mõistagi tarvis arvestada Ju-
mala juhtimist. 
Suhted arenesid tormiliselt. Meid käisid külastamas ka paljud Runari sõbrad-pastorid. Nad 
aitasid meie kogudust ka materiaalselt palju, tollel ajal oli ju puudus nii riietest kui ka toi-
dust. 
Peagi sai selgeks, et väljaspool kogudust on palju inimesi, kes vajavad abi. Paraku kogudus 
lihtsalt ei jõua alati nendeni. Eriti terav oli alkoholiprobleem. 
Ühel järjekordsel külaskäigul oli Runariga kaasas vend Krister Lindberg, Soome Samaaria 
misjoni juhataja. Tema julgustaski meid selle tööga alustama. Meile oli see Jumalast antud 
ettepanek suur väljakutse. 
Tundsin tõepoolest, et kogu see protsess on Jumala juhtida. Tihti püüdsime mõnda asja vä-
ga tormakalt oma jõuga teha ja siis saime ka kõrvetada. Nüüd oli kõik Jumala kontrolli all, 
ta leidis ja kutsus tööle sobivaid inimesi, andis võimaluse ruumide leidmiseks ning la-
hendas juriidilised küsimused. 
Saime ruumid esimese odavate ja pruugitud riiete kaupluse avamiseks teenindusmaja keld-
ris. See oli Haapsalus esimene taoline pood üldse ja inimeste huvi osutus suureks. Nad sei-
sid enne kaupluse avamist tundide kaupa järjekorras. Tuli isegi jõudu kasutada, et korda 
hoida. 
Esialgu tulid riided ja muudki vahendid ainult Soomest. Peamine maaletooja oli vend 
Runar Nylund. Palju probleeme oli tollis, istusime vahel terve öö Tallinnas Muuga sada-
mas ning vaidlesime põhiliselt vene keelt rääkivate tolliametnikega, kes ei tahtnud kuidagi 
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meie missioonist aru saada. Nad kahtlustasid meid, et ajame musta äri. Oli väga ebameel-
divaid juhtumeid, kuid olukord lahenes Jumala abiga. 
Suurem osa abistajaid on pärit Soomest, hiljem ka Rootsist ja Norrast. Jumal on ise ustavad 
toetajad ning töötegijad välja valinud. On olnud majanduslikult raskeid perioode, kuid olu-
kord on alati imeliselt lahenenud. 
Neile kümnele aastale tagasi vaadates tundub uskumatu, et aeg on nii kiirelt läinud. On 
ime, et oleme toime tulnud. Oleme suutnud midagi ära teha, aidata inimesi, keda ühiskond 
ei soosi ega soovi aidata. Tänan Jumalat, et meie tegevus on võinud laieneda ning jätta hea 
jälje. Ma usun ja loodan, et see jätkub ja areneb, et jätkub innukaid inimesi, kes järgivad 
Jumala kutset minna sellesse maailma ja kuulutada rõõmusõnumit kõigile – ka neile, kes 
on mattunud rasketesse probleemidesse. Jumal innustagu meid ning õnnistagu jätkuvalt se-
da tööd, mida ta kümme aastat tagasi alustas. 
 
Toomas Nõlvak 
Haapsalu Samaaria turvakodu juhataja 
 
 
Tahan teha head 
 
Sündisin Saaremaal 1939. aastal vanemate kolmanda lapsena. 
Vene sõjaväebaasid võtsid 1940. aastal minu isalt talumaa. Asusime elama Pärnu lähedale 
maale Konstantin Pätsu rajatud asundusse. Isal tuli hakata uudismaad harima, et seitsme-
liikmelist peret toita. Saaremaa kodu loovutamine valmistas kõigile südamevalu, abi otsiti 
sageli alkoholist. Sealt sai alguse ka minu kui alkohooliku tee. 
Elu hakkas minema allamäge, alkohol rikkus kogu mu nooruse. Oma suureks õnneks leid-
sin Jeesuse 1972. aasta 2. aprillil. 
Ema oli minu eest palju palvetanud. 1972. aastal sai minu langus peatud, algas tee tõusule. 
Jeesus Kristus tõmbas mind välja hukatusest ja pani kindlale alusele, kus olen püsinud Ju-
mala abiga tänase päevani. 
Kui enne pöördumist püüdsin teha halba nii palju kui suutsin, käisin just seepärast ka pok-
si- ja maadlustreeningutel, siis nüüd püüan teha head ja olla teistele õnnistuseks niipalju 
kui vähegi suudan. 
1992. aastal tulid vennad Rootsimaalt ettepanekuga alustada Pärnus tööd alkohoolikutega. 
Seda tööd pakuti minule, kuna olin olnud ise alkohoolik ja mõistan nende probleeme. Võt-
sin pakkumise vastu.  
Tegin omapoolse plaani, kuidas see töö võiks välja näha. Olin kuulnud, et Eestis tegutseb 
Samaaria Fond. Pärnus olid nad rentinud Tarva 6 hoone, kus oli alkohoolikute päevane 
osakond. Tolleaegne Pärnu Samaaria osakonna juhataja oli Vaike Veensalu, turvakodus 
töötas Heiko Kivila. Pakkusin ennast neile abimeheks piiblitundide läbiviimisel. 
Nii minu töö Samaarias alguse saigi. Järgmise aasta kevadel valiti mind uueks Samaaria 
volikogu liikmeks. Sama aasta detsembris juba Samaaria Pärnu osakonna juhatajaks. Nüüd 
on sellest möödunud kuus aastat. See on lühike aeg igavikuga võrreldes, aga küllaltki pikk, 
et läbi elada nii rõõmu, muret kui katsumusi. 
Tol ajal oli Samaarias seitse-kaheksa meest. Iga päev pärast hommikusööki oli piiblitund. 
Mõned neist, näiteks Vello Niilov ja Evert Taldrik, võtsid Jumala Sõna tõsiselt, vabanesid 
peagi alkoholist ja said jumalalasteks. Evert Taldrik siirdus 64-aastase mehena Hiiumaale 
alkohoolikuid abistama. 
1996 jäi Tarva tänaval renditud maja väikeseks, oli vaja tegevust laiendada, kuna ülemine-
kuaja Eestis kasvasid kuritegevus, alkoholism ja narkomaania kiiremini kui kunagi varem. 
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Uueks turvakoduks sai vana katlamaja Sauga-Jõekalda 1. Sel ajal lahkus Samaariast Heiko 
Kivila, et asuda tegelema kunsti alal. Jumal saatis abilisteks Heldur Aasa ja Aivar Raud-
veri. Vana katlamaja ümberehitamine turvakoduks on nõudnud palju aega ja töökäsi. Loo-
dan, et Samaaria kümnendaks aastapäevaks on hoone enam-vähem valmis.  
Momendil on majas 11 voodikohta, juurde tuleb veel kolm. Ka uues turvakodus on igal 
hommikul kell pool üheksa piiblitunnid. Mitmed mehed on tulnud usule ja läinud iseseis-
vale tööle. 
Pärnu Saalemi Vabakogudusel, kus ma töötan ka pastorina, on hea side Samaariaga. Kogu-
dus palvetab meeste eest ja tunneb rõõmu igast päästetud alkohoolikust. Samaaria on nagu 
koguduse taimelava. 
Nüüdseks on Samaaria Pärnu osakonnal viis kauplust. Ka seda tööd on Jumal õnnistanud. 
Müüjad on tublid, südamega. 
Mainimata ei saa jätta turvakodu kokka Linda Pukki, kes valmistab meestele ülimaitsvaid 
toite. Tänamist väärt on ka sotsiaalameti tolleaegne juhataja Valter Parve, kes suhtus meis-
se mõistvalt ja ulatas oma abistava käe, ning Pärnu Linnavalitsus, kes toetas meid rahaliselt 
jõuluürituste läbiviimisel. 
Kõige enam aga tänu meie suurele Jumalale! 
 
Kalju Põldroos 
Samaaria Eesti Misjoni Pärnu osakonna juhataja 
 
 
Ühe kaitsva katuse all 
 
Hiiumaa Samaaria Turvakodu asub väikeses Putkaste külas. Maja on küllalt suur, kuna va-
rem töötas siin lasteaed. Pärast lasteaia likvideerimist sai hoone enda käsutusse Samaaria. 
Maja ühel poolel on kasutatud riiete ja mööblipood. Müüjad on Urve Karotoom ja Helle 
Murro. Nii hiidlased kui mandrilt tulijad on meie poe soojalt omaks võtnud. 
Maja teisel poolel on turvakodu. Seal saab korraga elada kuni kuus inimest. Meie turvako-
dusse tullakse kahel põhjusel. Väga vanad mehed soovivad oma pensionipõlve meie juures 
veeta. Reeglina suunab neid siia vald või linn. Teised tulijad on tavalised samaariakodude 
elanikud – elule allajäänud mehed, töötud, alkohoolikus jne. Tihti elavad koos väga vanad 
ja väga noored. Näiteks 2000. aasta suvel olid koos 25-30-aastased ja 60-80-aastased. Nen-
dega, kes liiguvad, käime võimaluse korral pühapäeviti jumalateenistusel. Lisaks on meil 
tavaks igapäevane piiblilugemine. 
Proovime leida üheskoos rakendust neile, kes majast välja ei saa. Noorematele meestele 
otsime tööd väljaspool maja. Kuna maja on vana, siis teeme ka jõudumööda remonti. Ko-
halikud omavalitsused ja firmad suhtuvad meie poistesse väga vastutulelikult ja abistavad 
võimaluse korral alati. 
Laupäeviti käivad Samaaria majas koos pühapäevakoolilapsed. Kolmes vanuserühmas 
(kolmeaastased on noorimad, 16aastased vanimad) on kokku umbes 15 kohalikku last. Pü-
hade ajal, umbes kolm korda aastas, külastame nendega lähimat baptistikogudust Mäeltsel. 
Soovime väga, et Jumal õnnistaks meie maja. Et nii mõnegi inimese senine kõvertee saaks 
siin sirgeks ja mitmed küsimused õige vastuse. 
 
Ingrid Purge 
Hiiumaa Samaaria Eesti Misjoni perenaine 



S
a
m

a
a
ri

a
 E

e
s
ti
 M

is
jo

n

Noore mehe tunnistus 
 
Minu nimi on Eerik Bogdanov, sündinud olen Pärnu maakonnas Sauga vallas 18. novemb-
ril 1976. aastal. 
Olen 24 aastane ja Saalemi koguduse liige 1997. aastast. 
 
Lapsepõlves sain enamjaolt kõike, mida olin soovinud, kuigi meie perekonnas oli palju 
õdesid-vendi. Mul on üks vend, kes on minust kümme aastat vanem, üks õde on minust 
kaksteist aastat vanem, teine kaks aastat noorem, kõige noorem õde sündis neli aastat pä-
rast mind. 
Olen seega perekonnas keskmine laps. Minu esimesed kuriteod said alguse elu esimesest 
suitsust. Olin siis üheksa-aastane. Eks neid poisikese tempe sai ikka tehtud. Varastasin va-
nema õe pakist suitsu ja käisin nurga taga pahvimas. Õde sai sellest õige pea teada. Sain 
karistada, aga hiljem öeldi mulle lihtsalt, et kui suitsetad, siis tule ja tõmba minu juures 
köögis, et ma ei peaks teiste kaebusi kuulama. 
Suitsetamisest kuulsid muidugi ka mu ema ja isa. Viimase käest sain loomulikult sõna ot-
seses mõttes peksa, sest ema ja isa pole kunagi suitsetanud. 
Hiljem hakkasin valima sõpru, kes olid minust vanemad. Nende käest sai ühtteist huvitavat 
õppida. Hakkasin koolist poppi tegema, mind õpetati õlut jooma, mis mulle päris hästi 
maitses, hiljem läksime kangemate jookide peale üle. Hakkasin koolist raha varastama ja 
kõike muudki, mis läikis ja mulle meeldis. Varastasin ka kogust raha, sest kui ema ja isa 
olid purjus, oli hea võtta. Lõpuks tuli see ikka välja ja ma sain isa käest uuesti naha peale. 
Kodus karistati veel niimoodi, et kas ei antud raha või võeti toidult maha – see tuli siis 
kombeks, kui ma Puiatust koju sain. Noh, aga selleni veel jõuab. 
Saabus 1991. aasta 2. oktoober. Mind nabiti mu tegude pärast kinni ja saadeti Tallinna jao-
tuspunkt. Sealt 14. oktoobril edasi Puiatu erikooli 7. klassi, sest kodus olin juba kaks aastat 
peaaegu istuma jäänud.  
Hakkasin Puiatus hästi õppima ja käituma, sest see kõik kohutas mu ära ja ma tahtsin koju. 
Kõik veerandid olin kooli autahvlil nii käitumise kui ka õppimisega. Proovisin mitte kolme 
saada ja kui sain, parandasin selle kohe kas neljaks või viieks. Lõpuks tüdinesin ka sellest, 
sest teadsin – kui saan 16, olen jälle vaba. 
 Sain novembris 16 ja ema soovitas klassi ära lõpetada. Aga kui tulin jõuluvaheajale, ei läi-
nud ma kooli tagasi. See oli 1992. aasta vastu 1993ndat. Ema ja isa klaarisid mu võlad ära, 
alles siis olin päris vaba. 
Jõudsin koju ja natukese aja pärast hakkas trall jälle otsast pihta. Jõudis kätte aeg, kus tuli 
hakata jälle võlgasid maksma, mis ma endale kogunud olin. Mul ei olnud tööd, sellepärast 
puudus ka raha, millest võlgasid likvideerida. Otsustasin viiendalt korruselt alla hüpata ja 
omale otsa peale teha, sest siis olen kõigest vaba ja saan puhata. Elasime viiendal korrusel 
ja ma olin kuulnud, et uppumist- ja kõrgelt hüppamise surm on kõige ilusamad. Nii jäin 
viimasele kindlaks. 
Läksin, võtsin hommikul oma viimase napsu koos tüdruksõbraga. Läksime lahku ja siis 
hüppasin lihtsalt aknast pea ees välja. See oli 1995. aasta 15. märts. 
Olin nädal aega koomas ja kui ärkasin, õppisin uuesti käima. Harjutasin teise nädala lõpuni 
ja koju. Kui olin kodus, andsid osad mulle võlad andeks, väiksemate võlgadega proovisin 
sugulaste ja tuttavate abiga hakkama saada. 
Siis jõudis kätte aeg, kus ma tüdinesin joomisest ja hakkasin midagi otsima. Käisin arstide 
jutul ja sanatooriumis, aga see mind ei aidanud, sest ma otsisin midagi, millest mul ei olnud 
õrna aimugi. 
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1996. aasta detsembrikuus jalutasin sõbraga väljas, sest mu pea oli jälle haige. Kui küsisin 
sõbra käest, mida ta homme teeb, vastas ta, et läheb kirikusse. Me leppisime kokku, et ta 
tuleb minu juurest läbi ja ma lähen kaasa, aga ma ei teadnud, milleks ma seda teen. Nüüd 
võin aga öelda kindlalt, et tean, mida ma otsisin. Ma otsisin Jumalat, sest ta kutsus mind. 
Samaariasse tulin 1997. aastal, kui ma ei tulnud oma eluga kuidagi toime, sest tarvitasin 
ikka veel alkoholi ega tahtnud endale tunnistada, et olen nõrk inimene alkoholi suhtes. 
1998. aasta algul tuli ka minu langus. Siis ma enam muud ei teinud, kui ainult jõin. 
Nüüd olen ma tagasi Samaarias ja ma tänan Jumalat, et on olemas selline koht, kus ma saan 
alustada kõike otsast peale. Soovin, et vana elu saaks täielikult maetud, et ma ei peaks sin-
na enam kunagi tagasi minema, sest see elu, mida pakub mulle meie taeva ja maa Looja, 
seda ei anna võrreldagi eluga, mida ma olen elanud. Samaaria on andnud mulle võimaluse 
elada, õppida õieti elama koos Jumalaga. 
 
 
Elukogenud mehe tunnistus 
 
Ap 1,8 on öeldud: “Aga te saate Püha Vaimu Väe, kes tuleb teie peale, ja te peate olema 
minu tunnistajad!” Aamen! 
See salm kohustab mind kirjutama, mida on Jeesus Kristus teinud minu elus. Ta lausa tun-
gis minu südamesse ja minus toimusid sügavad muutused. Elu tegi 180 kraadilise pöörde. 
Nüüd ta hoiab mind õigel kursil ka edaspidi, see on vapustav ja mõnus. 
Sündinud olen Lääne-Siberis Omski linna lähedal 1931. aasta jaanuarikuus, hiljuti sain 70 
aastat vanaks. 
Isa oli ka Omski lähedalt pärit. Ema oli Kaukaasiast Krasnodari kraist. Ta lõpetas tollases 
Leningradis pedagoogilise kooli ja suunati tööle Siberisse. Ta valmistas ette õpetajaid eesti 
küladele, sel ajal käis õppetöö seal veel eesti keeles. Alates 1938. aastast eestikeelne õpe 
kaotati.  
Emapoolne vanavanaema teadis rääkida, et nad rändasid hobustega Harjumaalt kaugele 
Kuubanimaale, kui ta oli nelja-aastane. Venemaal kaotati sellel ajal (1860) pärisorjus ja 
nad said seal maad. 
Hariduse sain ma vene keeles. 1947. aastal tulime emaga ära Eestisse (Tallinna) elama. Isa 
oli sel ajal kaugel Magadanis. Sõja ajal sattus ta sakslaste kätte vangi. Hiljem andis Stalin 
vangistusele omalt poolt lisa. 
Tallinnas lõpetasin 1951. aastal mäetehnikumi. Kaks aastat (1952-1954) teenisin aega Nar-
vas Nõukogude Armees. 25aastaselt abiellusin eesti neiuga Pärnumaalt Tarva külast. Sün-
dis tütar Heldi. 
Juba sel ajal hakkas mind ahvatlema viinakurat. Üsna kiiresti, umbes kahe aastaga, sai mi-
nust “täisväärtuslik” alkohoolik. 1964. aastal vahetasime Tallinna elukoha Pärnu vastu suu-
res lootuses, et ehk see toob ellu muutuse. Meie lootused jooksid tühja, sest elukohamuutus 
ei muuda kahjuks inimest. 
Edaspidi läks kõik juba teatud-tuntud joodiku elurada pidi. Kinnipidamiskoht (laager) ali-
mentide mittemaksmise pärast. Sundviinaravi. Lahutus. Ühe vestluse ajal ütles ema: “Poeg, 
sinu alkoholi mõõt peaks juba täis olema!” 
1982. aastal ema suri. Saabus tõeline krahh, korter muutus joodikute punkriks. Kõik vähegi 
väärtuslik kadus, tekkisid probleemid toiduga. Vahepeal elasin vaba-abielu Helgaga ja see 
hoidis mind vee peal. Kuigi ka tema võttis viina, käis ta siiski hoolega tööl ja teenis korra-
likult. Kuid see side katkes, sest tema juurde tuli pärast oma abielulahutust elama tema 
joodikust poeg Paul. Tänu olgu Jumalale: praeguseks on mõlemad Jumala lapsed ja seda 
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veel enne kui mina. Nüüd on meil ühised huvid ja eesmärk – meid ühendab meie Issand 
Jeesus Kristus! Aamen! 
Hinges valitses tühjus ja valu. Minus kinnistus mõte elada nii kaua kui suudan ja siis – 
lõpp! 2 Kr 7,10 on öeldud: “Sest kurvastus Jumala meele järele saavutab meeleparanduse, 
mis toob pääste, mida ei kahetseta; aga maailma kurvastus toob surma!” 
1994. aastal hakkas minu sees tegutsema seesama piiblisalm. Mõttemaailm hakkas tasapisi 
selginema ja paranema. Hakkasin mõistma, et kuskil peab ju ometi mingisugunegi välja-
pääs olema. Elu ei saa ju lõppeda nii mõttetult ja trööstitult! Ega ma tol ajal tegelikult ei 
mõistnudki, et Jumala Vaim mind juba puudutas. 
Suvel 1994. aastal elasin üle väga tõsise katsumuse. Olin oma sõbra Rea Allani juures, võt-
sime muidugi kärakat. Alkohol tegi oma töö ja ma jäin tugitooli tukkuma. Järsku kargas ei 
tea kust sisse üks tundmatu mees ja kukkus vehkima mingi raudvardaga, mille küljes olid 
teravad ogalikud. Mina sain obaduse vastu paremat jalga. Paari päeva pärast tundsin jalas 
valu. Jalg pakitses ja algas mädanik. 
Just sel ajal sain kätte oma pensioni. Jõime kõik raha järjekordselt maha. Kui raha on otsas, 
siis on ka “sõbrad” kohe kadunud. Jäin oma haige jalaga üksi. Ühel ööl sai mulle selgeks, 
et ma jään jalast ilma (tõeline külm dušš!) Jalg hakkas siniseks minema ja sellele ei saanud 
enam toetuda. Sellel saatuslikul ööl võtsin esmakordselt tõsimeeli suhe sõna Jeesus! Ma 
anusin teda, et ta päästaks mu jala. 5 Ms 30, 2-3 on öeldud: Ja kui sa pöördud tagasi Je-
hoova, oma Jumala juurde, ja kuulad tema häält kõiges, nõnda nagu ta täna sind käsin, sina 
ja su lapsed, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, siis pöörab Jumal su saatuse ja 
halastab su peale! Aamen! 
Hommikul viis naaber mu oma autoga haiglasse. Küsisin arsti käest kohe, kas ta võtab jala 
otsast ära. Kõigepealt noomis ta mind, et lasin sellel asjal nii kaugele üldse minna. Ütles, et 
teeb väikese kriipsu, laseb mädaniku välja ja eks siis näeb, mis edasi saab. Tänu Jumalale, 
jalg sai terveks! 
Tundsin, et olen kõva poiss. Päästsin jala ja Jumal ununes. (Ho 13,6 on öeldud: “Kui nende 
kõht sai täis, läks nende süda ülbeks, sellepärast nad unustasid mind.”) Arvasin, et kui ma 
sain sellise vägiteoga hakkama, siis on ka viinajoomise maha jätmine käkitegu.  
Selle “käkiteoga” pakkusin ma muidugi kõvasti üle, joomine jätkus vanaviisi. Sügisel 
(1994) kohtasin Helga poega Pauli, kellel juhtus olema Samaaria sedel, mis kutsus Rae-
külla Tarva tänavale. 17. novembri hommikul olingi sealses turvakodus. Mehed, keda ma 
seal nägin, olid mulle kõik juba eelnevalt tuttavad. Omad poisid (samuti joodikud!) ja and-
sin mulle kohe süüa. Ma ütlesin kohe alguses, et Jeesus on minu sõber! Piibel oli mulle aga 
sellel ajal täiesti tundmatu ja ma ei teadnudki, et tegelikult on see seal kõik kirjas. 
Jh 15,15 kinnitab: “Ma ei ütle teid enam orjad olevat, vaid ma olen teid nimetanud sõpra-
deks, sest ma olen teile teada annud kõik, mis ma oma Isalt olen kuulnud!” 
Heiko ütles: “Väga hea!” ja nii saigi Tarva 6 minu koduks kolmeks aastaks. Oma kodu oli 
tol ajal lihtsalt vastik. Nüüd on ta jälle armsaks saanud. Kui pastor Kalju mind esimest kor-
da nägi, siis ta vist mõtles, mis küll ometi saab sellest armetust kössivajunud vanamehest. 
Aga Jumala teed ei ole meie teed ja nüüd võttis Jumal ohjad enda kätte. Au tema pühale 
nimele! Aamen! 
Jumal pani minusse oma sõna, oma tõe. Tema toob esile oma õiguse, oma tahte, oma ise-
loomu (andestuse, alanduse, sõnakuulelikkuse). Tasapisi ja märkamatult hakkasid tärkama 
Vaimu viljad: armastus, rõõm, rahu, pikk meel, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, lahkus, ka-
sinus (Gl 5,22). Vanad suled hakkasid maha pudenema, iga sai uueks nagu kotkal. Tiivad 
kasvasid külge ja ma hakkasin maailma nägema nagu kotkas. Kõige tähtsam oli (on ja 
jääb) muidugi see, et Kristus oli (on ja jääb) minuga! 
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Selle kolme aasta sisse mahtus palju sündmusi. Nagu eespool mainisin, hakkas Jumala 
Vaim minus oma tööd tegema, seetõttu tekkis mul kohe huvi vaimuliku kirjanduse vastu. 
Piibli vastu hiljem. 
Igavene elu oli minu jaoks tume värk. Ühes vestluses pastor Kaljuga ma ütlesin, et kõige-
pealt tahan saada täisväärtuslikuks inimeseks, et võiksin teistele inimestele julgelt silma 
vaadata. Kõik läks hästi, ma tundsin ennast suurepäraselt (inimesena!) ja südames oli vai-
kus ja rahu Jumalaga. 
Jaanuaris 1995 toimus Saalemi koguduses evangeelne nädal. Mingi vägi tõstis mind pingilt 
püsti ja ma sammusin eestpalvele, mida toimetas Saaremaa pastor Mäemets. Ütlesin pasto-
rile, et tahan siiralt kogu südamest joomisest lahti saada. Pastor ütles, et need on tõelise 
mehe tõelised sõnad, ja me astusime siiras palves elava Jumala ette. Märtsi algusest kuni 
aprilli lõpuni (kaks kuud) jõin aga jälle ega näidanud Tarva tänavale oma nägugi. Pärast 
seda oli väga raske ja piinlik pastor Kalju, Heiko ja Helduri ees, sest nemad olid teinud mi-
nu jaoks niipalju head. Süütunne Jumala ees ei olnud minus veel välja kujunenud. 
Mul oli tuttav vanahärra Arno Antsmann (82 aastane), kellega ma iga päev jõin, kuigi ta 
tegelikult toetas Tarva maja asja, Jumala tööd Samaaria kaudu. 
Ühel õhtul aprilli keskpaiku tulin Arno juurest koju ja olin ääretult masendavas meeleolus. 
Tundsin oma võimetust ja laskusin põlvedele Jumala ette. Hüüdsin nuttes Kõigekõrgema 
poole, et ta tuleks appi ja tõmbaks mind välja sellest olukorrast. Ma tahtsin nii väga tagasi 
Samaariasse. Valasin kogu oma südamest tuleva ahastuse Kõigeväelise ette ja, veidikene 
rahunenud, heitsin lõpuks magama. Öösel kuulsin selgelt üht häält ütlevat: “Kristus on si-
nuga, Kristus on sinuga, Kristus on sinuga!” (3 korda). Kargasin püsti. Minus oli jõud, see 
imeline jõud oli tagasi tulnud! Alles hiljem sain aru, et Jumal täitis mind Püha Vaimuga. 
Nii ma saingi Püha Vaimuga ristitud. 
Tegelikult ei osanud ma selle ilmutuse tõelist väärtust tol korral veel õieti hinnata. Olin 
Arnoga veel aprilli lõpuni koos. Siis juhtusin raadiost kuulma hommikusi palveminuteid ja 
sain sellest otsustava tõuke – seadsin sammud kohe Tarva maja poole. 
Maikuus olime Võnnus (Haapsalu turvakodus) kevadtöödel, seal sain lähemalt tundma 
Heldur Aasa. Meie asemed olid kõrvuti ja me palvetasime koos enne magama minekut. To-
re aeg oli! 
Langesin taas ja juunis-juulis jõin jälle. Üle noatera sain siiski Samaariasse tagasi. 27. juuli 
1995 oli aga pöördeline päev minu elus. Õhtul oli Tarva majas külaline. Pastor Kalju tegi 
mulle etteheiteid: “Evert, sa oled juba küllaltki vana mees ja sured varsti ära. Jeesust vastu-
võtmata.” 
Pastor oli minust kibestunud. Küsisin pastorilt, kui palju temal võttis aega, et tugevaks 
kristlaseks saada. Umbes kolm aastat, oli pastori vastus. Selle peale ütlesin, et mina olen 
Samaarias alles kaheksandat kuud. Öösel kella kolme paiku ütles mulle aga Jeesus Kristus: 
“Ma teen sinuga lepingu: lõpp alkoholile!” et ma oleksin võrdväärne lepingupartner, hävi-
tas ta minu verest alkoholi ja pani minu sisse Püha Vaimu Väe, et ma edaspidi suudaksin 
vastu panna igasugustele kiusatustele. 
See oli tõesti vapustav kogemus (vaimne sündmus ehk ilmutus)! Olin võimsalt täidetud 
Püha Vaimuga, tuju oli oivaline. Hommikul kell viis ajasin habeme maha ja põrutasin Rae-
küla metsa. Kõigest südamest tänasin Jumalat, ülistasin, laulsin; ühesõnaga, olin seitsmen-
das taevas, Jumal ehitas mind üles. 
See leping oli tugev ja vägev sõna elavalt Jumalalt. Jumal andis surmahoobi neljakümne-
aastasele joomisele! Olen raudselt veendunud, et ma ei tarvita rohkem alkoholi – mitte iial-
gi! Muidugi ühel tingimusel, kui ma ei murra Jumalale truudust ja armastan teda kõigest 
oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest ja kõigest oma meelest! Aamen! 
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Suitsetamine esialgu veel jäi. Armas vend, sa küsid nüüd kindlasti, et kuidas nii. Jumal oli 
ju kohal! Vastuseks ütlen: “Jah!” Jumal oli tõesti kohal. Asi oli selles, et ma lihtsalt tahtsin 
veel suitsetada. 
Pastor käis mulle peale kui uni, et muudkui palvetame minu suitsetamise pärast. Ma ei saa-
nud seda teha, sest see oleks olnud võlts, mitte ehtne. Ma ei olnud seesmiselt valmis, ei ol-
nud veel kujunenud tõsist hoiakut suitsetamise vastu. Jumal näeb meie südamesse! Kui sa 
ei ole siiras oma taotlustes, siis Jumal lihtsalt ei kuule sind. Petta saab inimesi, aga mitte 
iialgi Jumalat. Ära kunagi palveta kergemeelselt! 
Ükskord aga pastor ütles, et õed Saalemi kogudusest olid talle öelnud: “Vend Evert andis 
väga hea tunnistuse, aga ise läks kohe peale seda nurga taha ja pani suitsu ette!” 
Kuna minu suitsetamine oli saanud teistele komistuskiviks, siis puudutas see mind vägagi. 
Ma sain sügavalt aru – suits ja kirik ei sobi kokku. 
Ühel 1995. aasta imelisel sügishommikul sõitsime Helduriga metsa tööle, valmistasime 
talveks küttepuid. Vasja-nimeline mees hakkas minu kallal norima: “Näe, onu (hüüdnimi) 
on Püha Vaimu täis, aga ikka suitsetab. Kui tema jätab maha, siis jätame meie ka!” 
Nüüd sai mul mõõt täis, see oli viimane tilk karikasse. Järgmisel hommikul panin kella 
kümne paiku veel suitsu ette ja see jäigi minu viimaseks suitsetamiseks. Muidugi palusin 
eelnevalt Jumalat, et ta hävitaks minu verest ka nikotiini, nagu ta hävitas alkoholi. Ma sain 
vabaks, isu tubaka järele kadus jäädavalt. Au ja kiitus olgu väelisele Jumalale! Jumal sel-
jatas kaks ränka vaenlast – alkoholi ja tubaka. Aamen! 
Sellega võiks nagu kriipsu alla tõmmata, sest Samaaria, mis on ellu kutsutud Jumala poolt, 
oli oma ülesande täitnud. Pastor ütles siiski, et ma oleksin veel mõned kuud, et saada tuge-
vaks seesmise inimese poolest. 
Jaanuaris 1996 tegi pastor Kalju mulle ettepaneku hakata Tarva maja vanemaks. See ei tä-
hendanud ametlikku töötajakohta ja ma võtsin ettepaneku vastu. Nüüdsest peale maksin ise 
enda eest söögiraha 500 krooni kuus. Ma sain aru, et vähemalt praegu on minu koht siin. 
Pidin olema toeks meestele ja abiks juhtidele. Aitasin Aasa Helduril läbi viia piiblitunde. 
Ükskord pastor ütles mulle, et ei tohi valetada (2Ms 20, 16). See pastori öeldud sõna jäi 
sügavalt minu sisse, ma pidin ausalt rääkima meeste väärtegudest. 
Elasime turvakodus sõbraliku perena. Siis tuli Samaariasse Madis Palu ja elas seal poolteist 
aastat. Ta oskas kõik ära rikkuda, see oli väga ebameeldiv aeg meie kõigi jaoks. Lõpuks 
ütles isegi pastor, et see on kui saatan ise. 
Minu hea sõber vanahärra Arno jäi raskesti haigeks, kopsuvähki. Käisime koos pastoriga 
tema juures kodus suures lootuses, et mees saab päästetud. Lõpuks oli ta juba vana haigla 
hoovipoolses majakeses (surijate koht). Ühel laupäeval külastasin teda ja küsisin, kas ta ei 
tahaks näha pastorit. Tookord sain eitava vastuse. 
Järgmisel nädalal palvetasin paaril korral Arno eest kogu südamest Jumala poole. Ütlesin 
Issandale, et Arno läheb ju hukka, kui Jumala arm vahele ei sekku. Kõik see toimus Rae-
küla metsas, mis sai mu teiseks kirikuks. Seal ma palvetasin, tänasin ja ülistasin Jumalat; 
see oli aeg (ohver) olla koos elava Jumalaga, seda ohvrit soovitan siiralt teile kõigile. 
Järgmisel laupäeval läksin uuesti Arnot külastama. Kui palatisse astusin, oli Arno ärkvel, 
ma ei jõudnud veel oma suudki lahti teha, kui ta juba ütles: “Kutsu pastor!” See oli vapus-
tav! Kiitus ja tänu olgu elavale Jumalale, kes on meile väga lähedal ja vastab siirale pal-
vele! 
Järgmisel laupäeval läksime pastoriga haiglasse. Arno oli täie mõistuse juures ja võttis Jee-
suse Kristuse vastu oma päästjaks ja lunastajaks. Rohkem ma teda siinilmas elavana ei näi-
nud, aga ma kohtun temaga ükskord Jumala juures niikuinii. Aamen! 
Need aastat (1996-1997) elasin aktiivset elu. Tunnistasin nii Saalemi kui ka 
nelipühikogudustes. Kuidas ma sain nelipühi koguduse liikmeks? Ükskord läksin lihtsalt 
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huvi pärast sinna koosolekule ja jäingi – see oli Püha Vaimu juhtimine. Uurisin regulaarselt 
piiblit. Tegelesin väiksel viisil ka oma vananeva kehaga – veidi võimlesin, veidi jooksin, 
veidi ujusin. 
Igal suvel käisime meestega Hiiumaal Samaaria laagris. Tore aeg! Seal Kassari rannas ris-
tis Toomas Vallimäe meid Jeesuse Kristuse nimesse. Sain korda aetud oma passi ja koda-
kondsuse asjad. Ja muidugi peamine – püüdsin kõigest südamest olla abiks meestele, et nad 
leiaksid Jumala. Iga inimene vajab isiklikku osadust elava Jumalaga! Aamen! 
Tahaksin veel rääkida ühest koosolekust, kus sai paika pandud minu usuelu ja ma sain kin-
nitust, et olen õigel teel. Nelipühikoguduses jutlustas üks Kanada pastor. Jutluse keskpaiku 
ütles pastor välja väga lihtsa ja väelise tõe – mida rohkem sa Jumalat armastad, seda tuge-
vam on su usk! Aamen! See oli jälle üks vaimne kogemus ja minust sai võitja. 
Minu usk sündis Jumalast ja sai elavaks! 1Jh 5,4 on öeldud: “Sest kõik, mis Jumalast on 
sündinud, võidab maailma ära; ja see ongi see võit, mis on ära võitnud maailma: meie 
usk!” 
Jaanuaris 1998 elasin üle infarkti. Vasak pool oli halvatud. See juhtus vahetult pärast sau-
na. Oli hästi kuum ja ma tegin vihtlemisega endale liiga. Mida ma kõige rohkem kartsin 
(halvatust, kaotada liikumisvõime), see sündiski mulle. Nagu Ii 3;25 on öeldud: Sest see, 
mille ees ma tundsin hirmu, tuli mulle, ja mida ma kartsin, see tabas mind! Aamen! 
Oli teine haiglaöö. Vasaku jala varbad veidi juba liikusid, vasak käsi aga – nagu sült! Olin 
meeleheitel ja hüüdsin kogu hingest oma südames Jumala poole (häälega oli raskusi). Ma 
sain vastuse: “Loe Miika raamatut! Mina valin sulle pühade seast käe!” Mi 6,8 on öeldud: 
“Tema on annud sulle teada, inimene, mis hea on! Ja mida nõuab Jehoova sinult muud, kui 
et sa teeksid, mis on õige, armastaksid osadust ja käiksid hoolsasti ühes oma Jumalaga!” 
Kolm nädalat lootsin raudselt Jumala peale, kuid samas usaldasin ka arste ja täitsin nende 
korraldusi, eriti füüsilise treeningu osas. Mul tuli ju uuesti käima õppida ja seda ma ka te-
gin. Piibel oli mu parim sõber. Olen väga tänulik ka vendadele ja õdedele, kes minu eest 
palvetasid. 
Hakkasin käima, esialgu muidugi kepiga. Osakonna peaarst (dr Soll) ütles, et selle mehe 
pärast ta küll ei muretse, see saab hakkama. Hakkama saamise jõud tuli aga Pühalt Vai-
mult, mis oli välja valatud minu südamesse. Rm 5,5 on öeldud: “Aga lootus ei jäta häbisse, 
sest Jumala armastus on välja valatud meie südameisse Püha Vaimu läbi, kes meile on an-
tud!” 
1Jh 4,16 kinnitab: “Ja me oleme tundma õppinud ja uskunud armastust, mis Jumalal on 
meie vastu. Jumal on armastus ja kes jääb armastusse, see jääb Jumalasse ning Jumal jääb 
temasse!” 
Minu haiglas viibimise ajal kolis Samaaria turvakodu teise kohta. Heldur sõidutas mind pä-
rast juba uude majja (Sauga-Jõekaldal). Olen tänulik Jumalale ja Samaaria juhtkonnale, kes 
võimaldasid mul taastada oma tervist. Mulle anti turvakodus omaette tuba. Eriti soojalt tä-
nan Aivarit, kes igal hommikul masseeris mu halvatud kätt. 
Järgnes pooleteistaastane ajajärk Hiiumaal. 
Eesti Samaaria juht Toomas Vallimäe ütles mulle, et lähen vaimulikuks juhiks Hiiumaa 
turvakodusse. Selle aja jooksul käis Hiiumaa turvakodust läbi neli meest. Nende meeste 
suurim vaenlane teel Jumala juurde oli isekus. 
Suurem osa Samaaria mehi on käinud eestpalvel ja Issanda oma ellu vastu võtnud. See on 
esimene julge ja otsustav samm Jumala otsimisel, vaenlase selgroog saab niiviisi murtud 
(pool võitu). Nüüd ei tohi enam seisma jääda, muidu kasvab vaenlase murtud selgroog 
uuesti kokku. Edasi tuleb elada juba jumalalapsele kohast elu, et meil ükskord ei tuleks hä-
bi pärast punastada ja oma silmi maha lüüa. 
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1Jh 2,6 ja 28 on öeldud: “Kes ütles enese tema sisse jäävat, see on ka kohustatud elama nii-
sugust elu nagu tema elas. Ja nüüd lapsukesed, jääge temasse, et kui ta ilmub, meil oleks 
julgus ja mitte häbi tema ees, kui ta tuleb.” 2Kr 4, 16 kinnitab: “Sellepärast me ei loidu, 
vaid kuigi meie väline inimene (lihalik) kõduneb, uueneb sisemine inimene (vaimne) ometi 
päev-päevalt!” 
Armas vend, kui sa oled Kristuses, siis sa oled võitja! Sul on meelevald vastu panna kura-
dile! Jk 4,7-10 kinnitab: Siis alistuge Jumalale! Seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie 
juurest. Alanduge Issanda ette, siis ta ülendab teid! Aamen! 
Ma tänan kogu südamest Jumalat, et ta on kutsunud ellu Samaaria Misjoni! Selle läbi sain 
ma tugevaks Issandas! Jumal õnnistagu seda tööd jätkuvalt. 
Armas vend ja õde – investeeri Kristusesse ja sa ei kahetse iialgi! 
 
Evert Taldrik, 20.03.2001 Pärnus  
 
 
Teie mure on ka meie mure 
 
Aastal 1969, kui rajati Samaaria Misjon Soomes, oli organisatsioonil väikese idüllilise 
Porvoo linna lähedal alkohoolikutest meeste tarvis väike kuuekohaline turvakodu. Alkoho-
liprobleem oli jõudsalt kasvanud ja kogudused ei tulnud enam iga sõltlase abistamisega 
toime. Seepärast alustasid mõned koguduseliikmed heategevustööd. 
1970ndate aastate alguses külastasin Samaaria uue juhina Rootsis asuvat Lewi Pethrus-
stiftelsteni. Tutvusin sealse juhtkonnaga, näiteks Erik Ediniga, kes andis meile inspirat-
siooni kristliku töö arendamiseks Soomes. 
Tagasihoidlikust algusest on töö tublisti edasi arenenud. Praegu on olemas kolm 
rehabilitatsioonikodu, kus on kokku 33 voodikohta. Turvakodu patsiendid saavad tööd 
muuhulgas Samaaria enda puidutöökojas. Hooldusaja lõppedes saavad mehed elama asuda 
tugikorterisse, neid on organisatsioonil kokku 17. iga päev osutavad kaks päevakeskust abi 
ja toetust ligi 80 abivajajale. Nende hulgas on alkoholisõltlasi, töötuid, vaimupuudega ini-
mesi, kodutuid ja neid, kes on ajutiselt kriisis. 
Nädalavahetuse õhtutel kasutavad noortetöö tegijad teebussi. 
Oluline osa Samaaria tööst finantseeritakse nelja organisatsioonile kuuluva odavmüügipoe 
kasumist. Suurema sissetulekuallika moodustavad siiski üksikisikute annetused. 1980ndate 
aastate algusest on pidevalt kasvanud ka riigi toetus. Samaaria annab välja oma ajakirja, 
see annab toetajatele vajalikku infot tegevuse kohta ja räägib muutunud inimeludest. 
Üks kauplus võtab vastu esemeid, mida hiljem jagatakse täiesti tasuta Eestis elavatele abi-
vajajatele. 
Ühel päeval, oli see nüüd 1990. aasta sügisel või 1991. aasta talvel, tuli Runar Nylund 
Samaaria kontorisse ja rääkis oma reisidest Eestisse. Muuhulgas kõneles ta reisist, mille ta 
oli teinud koos ühe noortegrupiga. Ta oli Haapsalus kohtunud mõnede baptistikoguduse 
vendadega, kes olid huvi tundnud alkohoolikutega tegelemise vastu Eestis. Seejärel oli 
Runar Soome Samaaria peale mõelnud. 
1991. aasta märtsis korraldas Runar mulle reisi Haapsallu. Võisin kohapeal ise olukorda 
näha. Ka mina süttisin mõttest teha midagi ühiskonnast tõrjutud inimeste heaks. 
Kohtusin Jüri Nõlvakuga, kes oli Haapsalu Baptistikoguduse pastor, ja tema venna Tooma-
sega, kes oli õnnistatud juhtima koguduse sotsiaaltööd. See kohtumine Eesti sõpradega pa-
ni aluse meie edasisele koostööle. 
Hakkasin mõtlema, kuidas kõige paremini sealset tööd korraldada. Kui Toomas ja Jüri hil-
jem Porvood külastasid, jätkasime tegevuse planeerimist. Lõplik otsus rajada Samaaria or-
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ganisatsioon ka Eestis tehti ühel ööl Tallina lähedal Sauel sõprade korteris. Koosolekul vii-
bisid Jüri ja Toomas Nõlvak, Runar Nylund ja mina Krister Lindberg. Järgnes ametlik asu-
tamiskoosolek Tallinnas Ants Rebase juures. 
Olime koos Jüriga töötanud palju tunde esimese põhikirja tekstide kallal. Meid valdas suur 
rõõm, kui põhikiri heaks kiideti ja Samaaria Baltikum Fond (hiljem Samaaria Eesti Misjon) 
võis 1991. aasta augustis oma tegevust alustada. Päev varem sai Eestist vaba maa. 
Alguses langes Samaaria töö juhendamine suures osas minu ülesandeks. Kõnelesin, kuidas 
kulgeb otsuste tegemise protsess Skandinaavias. 
Esmalt tegime algust odavmüügipoodidega. Seejärel avasime Haapsalus päevakeskuse. 
Kauplused ilma turvakoduta tundus väga vale tegutsemissuunana. Mõne aja pärast saime 
Samaaria valdusse Hiiumaal asuva vana lasteaia. Lasteaed muudeti Samaaria keskuseks, 
oli suur pidupäev, kui vallavalitsus andis meile üle suure sümboolse võtme.  
Esimeseks kinnisvaraostuks sai Samaaria turvakodu Võnnus. Initsiatiiv tuli suures osas 
Eesti Samaaria juhatuse poolt. See sai verstapostiks. Minu edasiseks ülesandeks sai Eesti 
sõprade toetamine ja struktuuriküsimustes aitamine. 
Kui me 1992. aastal hakkasime mõtlema, et midagi võiks ka Pärnusse teha, tuli mulle 
meelde, et kohtasin paari pärnakat ühel nelipühikonverentsil Jönköpingis. Seal olid pasto-
ripaar Vaike ja Heino Veensalu. Jüri ja mõned teised sõbrad tundsid neid samuti. See väike 
visiitkaart, mille sain neilt Jönköpingis, oli esimene rada, mis lõpuks viis Pärnu turvakodu 
asutamiseni. 
Võtsime Veensaludega kontakti, nad olid Samaaria tööst huvitatud. Alguses avasime poe, 
tasapisi hakkasime ühes üüritud hoones tegelema alkohoolikutega. 
Kui Runar Nylund ühel päeval 1997. aastal kuulis, et Pärnu vana katlamaja on müügis, 
sõitsime seda hoonet vaatama. Arvan, et Issand näitas mulle, kui ilus see maja pärast re-
monti olla võib. Mulle meeldis väga, et maja asus jõe kaldal. Olime Samaaria juhtkonnaga 
ühel meelel, et maja võiks ära osta Soome Samaarialt laenatud vahendite eest. 
Rõõm on olnud jälgida mitmesuguseid tööetappe ja osaleda Samaaria Pärnu turvakodu 
planeerimisel. Praegu on turvakodus 16 kohta. Personal on tublilt ja sihikindlalt asunud 
uude majja, et ehitada turvakodu valmis ja tegelda samaaegselt juba ka hingehooldusega. 
Kalju Põldroosi juhtimisel on Pärnu töö väga hästi arenenud. Koos Heldur Aasa ning Aivar 
Raudveriga moodustavad nad toreda meeskonna.  
Kui me 1992. aastal võtsime tööle päevakeskuse eest vastutama puidutöölise ja pastori 
Toomas Vallimäe, ei olnud meil aimugi, et tal on ka juhtimisannet. Mõne aja pärast valiti 
Toomas direktoriks. Tema juhtimise ajal on Samaaria töö Eestis arenenud ning stabilisee-
runud. 
Praegu toetab Samaaria tööd ka riik. See on tubli samm selles suunas, milleni on jõudnud 
Samaaria töö Soomes. 
Mõned aastat tegutsesin ma Samaaria Eesti Misjoni juhatuse esimehena. Olen hoidnud pi-
devat kontakti sealse tööga. Seepärast ootan ma rõõmuga kümneaastast juubelit augustis 
2001. 
Igakord kui ma Eestis käies Samaaria poode ja turvakodusid külastan, saan julgustatud 
kohtumisest meeldiva personaliga, kes truult ja tublilt töötab, et aidata nõrku ja eemaletõr-
jutuid, kes teiste silmis pole enam midagi väärt, aga Jeesuse jaoks on ometi väga väärtusli-
kud 
Kui mõtlen tagasi möödunud kümne aasta peale, tunnen suurt rõõmu, et olen saanud viia 
Samaaria idee edasi Eestisse. 
Alguses saime ka meie Soomes suurt abi Skandinaavia sõpradelt. Seetõttu oleme ka ise 
suure innuga saatnud oma “leiva” üle mere – rõõmuks ja abiks paljudele. Ka meil on nende 
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aastate jooksul olnud palju kasu võimalusest olla koos eesti sõpradega. See on õhutanud 
meid Soomeski enam aitama neid, kes on puuduses. 
“Ent otsige esiti Jumala riiki ja Tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!” (Mt 
6,33) 
Sõbralike rahutervitustega 
 
Krister Lindberg 
Samaaria misjoni juht Soomes 
 
 
Seal kaugel, teiselpool lahte 
 
See sai alguse suvel 1988. Istusin ühel õhtul meie äsjavalminud kodus mugavasti diivanil 
ja vaatasin televiisorist üht Eesti Televisiooni muusikasaadet. Võimsa väljaku laval laulis 
suur koor. Ma kuulasin. Kui hästi see kõlas! Ja nii palju rahvast! Milline rõõm valitses laul-
jaid! Hakkasin üha rohkem asja vastu huvi tundma. 
Koorilaul on mulle alati meeldinud. Nüüd ei kuulanud ma aga ainult ühte, vaid mitut koori, 
kes vaheldumisi laulsid. Kaamera liugles üle lava. Vahel näitas ta pilti nii lähedalt, et üksik 
laulja täitis kogu ekraani. Teinekord pöörati objektiiv publikule, see oli väga suur. 
Tuhanded ja tuhanded istusid või seisid, kuulasid või laulsid laule kaasa. Ma teadsin, et 
eestlased on laulev rahvas, kuid midagi sellist polnud ma varem näinud. Ma ei mäleta, kui 
kaua ma televiisori ees istusin. Lasin sellel laulurõõmul ja meeleolul enda sisse tulla. Mul 
oli äkki tunne, nagu oleksin isiklikult kohal viibinud. 
Ma sain aru, et laulupidu leidis aset kusagil Tallinnas. Ma ei teadnud, millest lauldi, kuid 
laulustiili järgi aimasin, et tegu on rahvuslauludega. Seal oli igas vanuses lauljaid, neil olid 
seljas kirevad rõivad. Inimesed andsid oma lauluga edasi oma rõõmu, usku ja lootust. Võis 
tajuda, et seal oli liikumas tohutu jõud. Jõud, mis läbi laulu kogu rahvast puudutas.  
Hiljem sain teada, et laulupidu oli pikka aega kestnud traditsioon. Traditsiooni juurde kuu-
lus ka see, et viimasena lauldi sellel suurel rahvuspeol laulu Isamaast. Harduse ja tõsi-
dusega seisid lauljad ja publik ning laulsid seda laulu. Kaamera haaras kogu rahvamassi 
endasse. Äkki peatus pilt laululaval seisval noorel naisel. Ta oli lõpetanud laulmise. Tema 
silmad täitusid suurte pisaratega, mis voolasid põskedelt alla. Kaamera suurendas tema nä-
gu, see täitis kogu ekraani. 
Enam polnud kommentaare vaja. Laul Isamaast ja pisarad olid suurel määral lõhkeaineks. 
Mõned sekundid, mis tundusid tundidena, nägi iga vaataja Eestis midagi niisugust, mida 
iga eestlane võis endas kogeda. 
Soomes istus aga keskealine mees teleri ees ja nuttis. 
Pärast seda juhtumit tulid täiesti tavalised argipäevad. Midagi oli siiski teisiti. Selle noore 
naise pisarad järgisid mind järeleandmatult. Apostlite tegude raamatust võime lugeda, et 
Paulus nägi unes makedoonlast, kes hüüdis talle: “Tule ja aita meid!” Ma kogesin midagi 
sarnast. Ja Eestist sai mu saatus pikkadeks aastateks. 
Lapsepõlves läksid mu mõtted tihti maa peale, mis asus teisel pool Soome lahte. Koolis 
olin huvitatud ajaloost. Sain teada, et Euroopa kaarti oli pärast II maailmasõda suures osas 
muudetud. Karjala oli sattunud Vene poolele, kõik Balti riigid läinud täies koosseisus Nõu-
kogude Liidu võimu alla. Eesti asus niisama lähedal kui vanasti, kuid ometi nii kaugel. 
Meie jaoks oli lihtsam sõita Soomest Aafrikasse kui lähimasse naaberriiki. 
Kui ma lapsena eesti raadiot kuulasin, siis mõtlesin, et seal räägitakse väga imelikku soome 
keelt. Lugesin Eesti kohta ka raamatuid. Kuulsin lugusid salakaubavedajatest, kes “impor-
tisid” Eestist kangeid jooke. Tegin unistamisi kaardi peal mitmeid reise teisele poole lahte. 
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Karl XII oli ju vanasti võitnud Narva lahingu. Poisina unistasingi reisist ümber Soome la-
he, et näha paikasid, mis kunagi Rootsile kuulusid. 1950-1960ndatel aastatel oli see aga 
väga kauge unistus. 
 
1970ndatel hakkas siiski midagi muutuma. Helsingi ja Tallinna vahele loodi laevaühendus. 
Kristlased Soomest ja Läänest said võimaluse kohtuda usuvendade ja –õdedega Eestis, al-
guses siiski ainult Tallinnas. Kontaktid arenesid, paljud kristlased ning sealhulgas ka pasto-
rid suhtlesid elavalt Eesti pastorite ja kogudustega. 
Järgnes aeg, mil maailm õppis ära kaks venekeelset sõna: glasnost ja perestroika. Algas 
laulev revolutsioon. 
Mul oli Eesti vastu pidev huvi. Püüdsin hankida kirjandust, mis käsitles Eestit. Raamatuid 
oli terve hulk, lugesin nii palju, kui jaksasin. Peamiselt lugesin eestirootslastest, kellel oli 
soomerootslastega palju ühist. Aeg läks, oma sisemuses valmistasin end ette Eestis tehtava 
töö jaoks. 
 
Halloo! Annette Nylund helistas. “Kas sa võiksid korraldada Porvoos vana-aastaõhtul 
kontserdi?” Annette sugulane Haapsalus, Kersti Kuusk, juhatas noortekoori, nad soovisid 
tulla Soome. 
Annette on abielus minu vennapoja Magnusega. Ta soovis teada, kas Haapsalu noortekoor 
võib Porvoos ühe kontserdi anda. Aga loomulikult! 
Soome nelipühikirik oli rahvast täis. Eesti noored jõudsid oma lauludega meile südamesse. 
Pärast pakkusime neile teed ja võileibu. Oi, kui näljased nad olid! Reisijuhiks oli üks meel-
div 40aastane habemega mees. Minu suureks üllatuseks oskas ta rootsi keelt. Kontaktid 
Toomas Nõlvakuga said mulle väga tähtsaks. Hakkasime pidama kirjavahetust. Samuti 
meie tüdrukud. 
 
Halloo! Gunvor helistas. “Runar, kas sa oleksid nõus sel suvel Eestisse sõitma ja Team 
Actionile reisijuhiks olema?” – “Aga loomulikult!” 
Gunvor oli koguduses juhtival kohal, ta vastutas kristlike noorte Euroopa-reiside eest. 
Oli 1990. aasta märtsikuu. Team Actioni vana buss oli veel käigus. Seda tuli vaid natuke 
remontida ja tualett sisse ehitada. Siis võis kohe sõitma minna. 
Juulis tulid Porvoosse külla Riina ja Toomas Nõlvak. Nad olid külastanud Rootsis elavaid 
sugulasi ja otsustanud koju reisida Soome kaudu. Meie jaoks oli see suur pidu, et nad meil 
külas olid. Rääkisime mitu päeva ja tegime Eesti kohta plaane. Meil mõlemal Toomasega 
oli oma nägemus Eestimaa tuleviku suhtes. Meil olid kaugeleulatuvad plaanid. 
Oli varajane augustikuu hommik. Käes oli päev, mil pidime sõitma Eestisse. Kui sõitsime 
Vaalimaa-Venemaa piiripunkti poole, oli väljas veel kerge udu. Millegipärast tahtsime sõi-
ta ümber Soome lahe. Reisi eesmärk oli evangeliseerimine. 
Meid oli kokku 11 mitmesuguses vanuses inimest. Fredrikshamnis osteti kaasa muuhulgas 
coca-colat ja banaane. Suures bussis oli meil ka hulk riideid ja toitu. Kui jõudsime piirile, 
peatusime ja palvetasime nii endi kui ka kaubakoorma pärast. Kõik läks hästi. 
Viiburis tegime pausi. Otsustasime Leningradis mitte peatuda. Kavatsesime seda teha taga-
siteel. Sõit läks peaaegu ilma probleemideta. Politsei peatas meid, kuna olime veidi liiklus-
eeskirju rikkunud. Meil ei olnud kümmet rubla, kuid 5 banaani ja kaks pudelit coca-colat 
kõlbas niisama hästi. 
Pärast Narva maanteel tehtud peatust ei tahtnud mootor enam käivituda. Üks sõbralik veo-
autojuht tõmbas bussi käima. Ponnistasime kogu pärastlõuna edasi. Teed olid suures osas 
korralikud. Tallinnast lahkusime alles hilja õhtul. 
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Oli suvi ja õhk oli seega soe. Maastik näis ilus ja varjuline. Tegime Taebla juures peatuse. 
Öö oli saabunud, otsustasime magada bussis. Toitu ja jooki oli meil piisavalt. 
Järgmisel hommikul sõitsime Haapsallu. Peatusime turu juures ja lootsime kohtuda ini-
mestega, kes meie tulekust teadsid. Annette tundis ära Taimi ja Kalle, kes meid turu juures 
ootasid. Hetk hiljem jõudsime baptistikogudusse. 
Kahe võrratu nädala jooksul saime tundma õppida imelist eesti rahvast Haapsalus, Vormsis 
ja Raplas. Koju sõitsime sama teed mööda. 
 
Sellega pidi lugu lõppema. Aga alles nüüd kõik õieti algas. Niipea kui koju jõudsin, hakka-
sin järgmise reisi peale mõtlema. Olin Eestisse jätnud suure osa iseendast. Sügis oli tulvil 
järgmise reisi ettevalmistusi. 
Ühel päeval võtsin ühendust Arne Herbertsiga, kellel oli ajutine teenistus Helsingis. Ta tah-
tis teha ühe korjanduse Karjala jaoks. Ometi kogus ta esemeid ka Eestis elavate abivajajate 
tarvis. 
Novembris sõitsime Eestisse. Seekord “Georg Otsaga”. Huvi Eesti vastu oli aja jooksul 
kasvanud, sel korral oli reisiga liitunud viis pastorit. Kaasas oli meil buss, mis annetati 
Haapsalu baptistikogudusele. Samuti bussitäis riideid ja toiduaineid. 
Oli armas jällenägemine. Arne Herbertsi, Kaj Kanto, Tore Gulli ja Hākan Nitovuori jaoks 
oli see uus kogemus. Haapsalus olime tol korral mõned päevad. Ühel päeval tegime välja-
sõidu ka Vormsile, kust saime unustamatud elamused. Tallinnast pärit Siiri Jürimäest oli 
meile tookord võrratu abi. Ta oli meile tõlgiks terve reisi aja. 
Ühel päeval kutsusime kokku koguduste juhid kogu Läänemaalt. Tahtsime küsida, kuidas 
saaksime kõige paremini aidata eesti rahvast ja kogudusi, mida olime tundma õppinud. 
Saime selge vastuse: “Meie ühiskonnas on grupp inimesi, kellest keegi ei hooli – alkohoo-
likud ja nende perekonnad. Kas olete nõus neid aitama?” 
Kõnelesime pastor Jüri Nõlvaku, Toomas Nõlvaku, Margus Einlo, Aare Tamme ja 
baptistikoguduse esimehe Elmar Lepikuga. Sellest vestlusest sai seeme, millest kasvas 
Samaaria Misjon. 
 
Esimene asi, mida koju jõudes tegin, oli võtta ühendust Soome Samaaria juhi Krister 
Lindbergiga. Meil oli mitmeid konstruktiivseid kõnelusi Eesti ja kogu Baltikumi vajadus-
test. Kuna Samaaria Misjon oli Soomes alkohoolikutega edukalt töötanud 20 aastat, oli 
loomulik anda selle töö kogemusi edasi ka Baltikumi. 
1990. aasta talvel hoidsime Eestiga pidevat kontakti. Humanitaarabi viidi eeskätt Haapsalu 
baptistikogudusele, nemad omakorda toimetasid selle edasi abivajajatele. Jüri Nõlvak oli 
tollal koguduse pastor, temast ja ta vennast Toomasest said meie koostööpartnerid. 
Sel ajal oli huvi Eesti vastu väga suur. Oli palju inimesi, kes tahtsid eesti rahvast aidata. 
Porvoos asuv Samaaria Misjoni juhatus otsustas tegeleda Samaaria organisatsiooni moo-
dustamisega Eestis. Algas intensiivne töö. Sõnastati ka Samaaria Baltikum Fondi põhikiri. 
1991. aasta kevadel lõpetas Jüri Nõlvak oma teenistuse koguduses. Olime õppinud teda 
tundma kui head hingehooldajat, kellel on eriline tunnetus nõrkade ja eemaletõrjutud ini-
meste suhtes. Jüril olid võimuorganitega head kontaktid, tänu avatud ja soojale suhtumisele 
sai temast esimene Samaaria juht Eestis. 
Palju tööd oli põhikirja suhtes tehtud ettepanekutega. Krister Lindberg ning Jüri Nõlvak 
töötasid põhikirja välja. Ma ei unusta kunagi esimest “juhatusekoosolekut”, mis peeti öösel 
kell 1 Jüri majas Sauel. Otsustati anda maavalitsusse avaldus Samaaria Baltikum Fondi 
asutamiseks. Maavalitsuse koosolek pidi toimuma 20. augustil 1991. 
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Mõistagi peeti maavalitsuses koosolek, nagu oli planeeritud. Samaaria Baltikum Fondi põ-
hikiri kiideti heaks. Aga just neil päevil hoidis kogu maailm hinge kinni. Katse teha riigi-
pööre nõukogude juhtide vastu hoidis maailma ärkvel. Mis hakkab toimuma järgmisena? 
Riigipöördekatse suruti maha. Aga loomulikult sündis rida olulisi asju. 20. augustil kuulu-
tati Eesti iseseisvaks. Nõukogude Liitu enam ei eksisteerinud. Samaaria alustas oma tege-
vust vabal maal. 
Aasta jooksul, mil tegime ettevalmistusi tõelise hooldustöö jaoks, õppisime palju asju. Esi-
teks õppisime tundma majandust. Teiseks nägime ühiskonna suurt vajadust abi järele ka 
mujal. Parim lahendus oli rajada odavmüügipoed, mis finantseeriksid meie tegevust ja sa-
mal ajal osutaksid inimestele vajalikku abi. Veel 10 aastat hiljemgi on neist võimalik osta 
odavat ja head kaupa. 
1991. aasta novembris avati Lihula maanteel esimene pood. Sture Södergran aitas organi-
seerida esimest kaubakoormat. Milline vaatepilt see oli, kui ta suurt, 24 meetrit pikk Volvot 
läbi Tallinna tolli edasi Haapsalu poole roolis. Kogu päeva tühjendasime koormat. Nüüd 
võis müük alata. 
Soomest tulnud kaupa oli 120 m3. Minule isiklikult oli see palga eest, kui nägin pikas jär-
jekorras inimesi, kes ootasid poodi pääsemist, et osta endale mõni riietusese või muu kaup. 
Humanitaarabi oli väga tagaigatsetud, eriti varasematel aegadel. Poe personal tegi oma 
tööd suure rõõmuga, sest nad teadsid, et see abi on vajalik. 
Algusaegadel oli iga kord põnev tulla Eestisse. Kõigepealt tuli palju tunde seista järjekor-
ras, et saada viisat Helsingist asuvast vene ja hiljem eesti saatkonnast. Seejärel oli igakord-
seks küsimärgiks toll. Mõnikord seisime mitu tundi Tallinnas, enne kui tollist läbi pääse-
sime. Vahel oli mõne paber puudu, aga enamasti laabus kõik hästi. Üsna pea ostis Soome 
Samaaria vana veoauto, mis töötas hästi mitu aastat. Tegin ka ise selle autoga Eestisse pal-
ju seiklusrikkaid reise, olles roolis nii päeval kui öösel. Mõnikord isegi kaks korda kuus. 
Mõnda aega toimisid hästi ka meie kontaktid Lätiga. Algusaegadel tegime palju reise sin-
nagi. 
Mis keelt me Samaarias rääkisime? Juba varem mainisin, et Toomas Nõlvak oskas rootsi 
keelt. Alguses rääkis Jüri Nõlvak saksa keeles ja mina kuulasin rootsi keeles. Suuremast 
osast jutust sain aru. Olen ise püüdnud õppida veidi eesti keelt, kuid soome, inglise, saks, 
rootsi ja eesti keelest sai aja jooksul samaariakeel. Selle keelega, mis hõlmab endasse ka 
Jumala armastuskeele, oleme saanud kõik need aastad ilusasti hakkama. 
Läbi Eesti Samaaria saime ka endile palju sõpru Rootsist ja Norrast. Mõnikord võeti enne 
reisi meiega Soomes ühendust. Vahel kohtusime ainult Haapsalus. Need organisatsioonid 
ja eraisikud olid tulnud Eestisse samal eesmärgil, mis meiegi. Tahtsime aidata, nüüd, mil 
selleks võimalus oli. 
Kõige rohkem olen siiski rõõmus selle üle, et nii paljud alkohoolikud on saanud võimaluse 
alustada meie turvakodudes koos Jeesusega uut elu. Evangeeliumi sõnum kinnitab ju: “Ma 
olen tulnud üles otsima ja päästma seda, kes on kadunud.” 
See oli mu lugu, mida mäletan algusaastatest. See oli lihtsalt fantastiline aeg täis tohutuid 
väljakutseid, kuid samuti võimalusi. Need inimesed, kellega koos olen töötanud, on mu 
eluaegsed sõbrad. 
Üsna pea pärast algust tuli tööle Toomas Vallimäe ja sai uueks juhiks pärast Jüri Nõlvakut. 
Olen enamasti kõigi nende aastate jooksul peatunud Eestis olles Vallimäede juures. Kogu 
nende perekond on saanud ka minu perekonnaks. 
 
Runar Nylund 
12.03.2001 
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Lugu sellest, kuidas sai alguse meie kaastöö 
 
1991. aasta sügisel töötas Arne Herberts (vaba)pastorina Filadelfiakoguduses Avestas, ku-
hu meiegi kuulume. Ta oli teinud mitmeid reise Eestisse ja tundis Eestimaa rahvale sü-
gavalt kaasa. Nii televiisoris kui ajalehtedes oli tihti reportaaze Baltikumist. Just sel ajal oli 
seal palju toimumas, muuhulgas suur laulupidu Tallinnas, mida televisiooni vahendusel 
nägime. Tuhanded eestimaalased laulsid rahust ja vabadusest. 
 
Arnele tuli ettepanek teha koguduse annetus jõulukinkide näol. Pakke tuli paljudest kohta-
dest, isegi väljaspool kogudust olevatelt inimestelt. Arnel oli probleem, kuidas kõik pakid 
kohale transportida. Siis tuligi mängu Bo. Arne kohtus ühel päeval temaga juhuslikult 
Avestas ja küsis, kas ta ei sooviks aidata. Bosse üüriski bussi ja 5. detsembril 1991 sõitis 
12 inimest jõulukinkidega Haapsalusse. 
 
Umbes samaaegselt, novembris 1991, oli kohalikus raadios Piiblimaraton. Lugesime Piibli 
kaanest kaaneni läbi. Paljud otsustasid kaasa lüüa, vallanõukogust pühapäevakooli lasteni. 
Urban Vidholm juhtis, see kõik toimus koguduse kohvikus Lyktan, kus mina, Inga, tollal 
juhatajaks olin. 
 
Urban arvas, et me võiksime teha midagi erilist, kui meil juba raadioski nii palju teoksil oli. 
Ta tegi ettepaneku annetada Eesti jaoks riideid. Urban arvas, et inimesed võiksid tuua oma 
annetatud esemed kohvikusse Lyktan. Mitte keegi ju ei aimanud, millise läbimurde see et-
tevõtmine vallandab. Ei kulunud kaua aega, kui Lyktan oli kaubakotte täis. Saime õnneks 
vallalt üürida ühe suure maja, mis asus üle tee. 
 
Riideid tuli massiliselt. Jõulude ja uue aasta vahepeal sorteerisime ja pakkisime, jaanuaris 
1992 läks Samaaria jaoks teele esimene riietekoorem. 
 
Kui me nägime Haapsalus Samaaria tööd sõltlastega ning töötajata indu aidata inimesi, kes 
olid halvas olukorras, tundus hea ja õige jätkata humanitaarabi saatmist ka edaspidi. Avesta 
Filadelfiakogudus avas Second Hand kaupluse, suurema osa kaubast on nad annetanud 
edasi. Samuti katavad nad transpordikulud. Need, kes töötavad poes, on samuti Eesti 
Samaaria tööst väga huvitatud. 
 
Inga ja Bo Alvarsson 
 
 
Keskealise mehe tunnistus 
 
Sündisin 1955. aastal Rehemaa külas Saarde vallas Pärnu maakonnas. 
Esimesed seitse aastat kasvasin vanaema ja vanaisa juures. Lapsepõlvest saati olen mõn-
dagi läbi elanud. Olen palju eksinud, sest ei ole saanud õiget õpetust, kuidas olukordadest 
välja tulla. Pole olnud õiget arusaamist hea ja halva piirist. 
Kuna kasvasin isata, puudus vajalik arusaam, kuidas mehena käituda ja suhelda. Eks ma 
võtsin eeskujusid nii siit kui sealt. See ei andnud terviklikku pilti edaspidisel kujunemisel. 
Nii pidin õppima eksimise ja proovimise meetodil. Otsesed nõuandjad puudusid. 
Ema päevad möödusid varajastest hommikutundidest õhtuhämaruseni igapäevast leiba tee-
nides. Karjatalitajana ei jätkunud tal minu jaoks piisavalt aega. Koolimineku ajaks pidin 
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aga siiski minema ema juurde elama. Mitte kaugele, Küpsi külla. 1962. aastal alustasingi 
kooliteed. Kilingi-Nõmme keskkoolis sain käia seitse aastat. 
Ema oli otsustanud Nõmme sovhoosist lahkuda. Sai alguse rändamine ühest paikkonnast 
teise. Pidevate elukohavahetuste tõttu ekslesin kogu kaheksanda klassi õppeperioodi koo-
list kooli. Kõigele vaatamata õnnestus mul viimaks Tori lähedal Virula 8-klassiline kool 
lõpetada ainult neljanda õppeveerandi hinnetega. Edasi asusin õppima Paide 25. kutse-
keskkooli, mille lõpetasin 1974. aastal. 
Teadmise omandamise kõrval sain märkamatult selgeks ka suitsetamise. Kummalisel kom-
bel hiljem sõjaväeteenistuse käigus loobusin nikotiini pruukimisest. 
Keskeriõppeasutuse lõpetamise järel asusin tööle Vändra EPTsse. 1975. aastal tegi mu elu 
olulise pöörde: ma abiellusin. Selle tulemusena sündis meie perre varsti tütar Airi. 
Saanud paar aastat tööd teha, tuli minna Nõukogude Armeesse aega teenima. Kaheaastase 
teenistuse järel astusin traktoristina ametisse Pärnu KEKi. Buldooseri kange liigutasin kol-
hoosiehituskontoris kuni 1989. aastani. Töö kõrvalt asusin 1981. aastal kaugõppevormis 
õppima Tihemetsa sovhoositehnikumis, et saada tehnik-mehhaanikuks.  
Alates õpingutest Paides harjutasin visa järjekindlusega ka alkoholi tarbimist. Tagajärjeks 
olid perekonnatülid ja asjatud arusaamatused. Kannatada said kõik pereliikmed. 
Minu abikaasa on ingerisoomlane. Ilmselt sai naise rahvuslik kuuluvus 1993. aastal minu 
edasist elukäiku määravaks. Just sel aastal lahkusime Eestist, lootuses leida paremat elu-
järge hõimurahva keskel. Elukohaks valisime Porvoo linna. Tol momendil olin valmis ris-
kima kõigega, et ainult perele mugavat äraelamist kindlustada. Soome Vabariigi seadused 
võimaldasid meil esialgu end sisse seada sotsiaalabi toetuse najal. 
Tänu minu loomupärasele pealehakkamisele võttis keegi soome ärimees mu enesele appi 
kasutatud esemeid müüma. Esmalt töötasin abitöölisena. Koos peremehega sõitsime mööda 
maad ringi. Nõnda kogusime erinevaid asju, mida hiljem kohalikul turul edukalt müüsin. 
Õnnetuseks ei teadnud ma tööle asudes, et esialgne edu võib juba lähemas tulevikus muu-
tuda tulutuks rähklemiseks. Firma seisis silmitsi võlgnevustega, mille tasumist nõudis riigi 
maksuteenistus. Ärijuht põgenes kohustuslike maksete eest USAsse. 
Kuna teistsuguseks äraelamiseks väljavaated puudusid, otsustasin üritada sama tegevust 
jätkata. Seda ena, et olime vahepeal asutanud firma ka Eestis. Peagi olin suutnud rakendada 
hulgaliselt paljutõotavaid suhteid, millest lootsin tõhusat abi oma ettevõtmisele. 
Peagi sai mulle selgeks, et vaatamata kõigile headele kavatsustele hakkas mul raha ühe 
enam ja enam nappima. Küllap oli peamine põhjus oskamatus rahaga otstarbekalt ümber 
käia. Kus aga häda kõige suurem, seal abi kõige lähem. Paraku ma siis veel ei tajunud, 
mislaadi abiga tegemist on. 
Ühel päeval helistas mulle Tallinnast keegi vene noormees. Venelane pakkus hästi tasus-
tatavat vahendaja rolli. Pikalt kaalumata haarasin järjekordsest võimalusest kinni. Minu 
ülesanne tundus olevat lihtsamast lihtsam. Vormistada Soome poolel tollideklaratsioone. 
Eelkokkulepe tähendas kõigest ühe koorma saepuruplaatide maale saabumise vormista-
mist. Toomise ja edasitoimetamisega tegelesid teised. Seega näis minu osalus ääretult tühi-
sena. Aga et selle eest maksti hästi, siis uinutasid suured rahanumbrid minu vaikselt märku 
andva ohutunde. Peagi järgnes esimesele saadetisele teine, siis kolmas, neljas jne. Mina 
ainult vorpisin ja allkirjastasin tollideklaratsioone. Ähmane esialgne aimdus ebapuhtast te-
hingust leidis mõni aeg hiljem kinnitust. Saepurupakendite sees veeti salapiiritust. Kuid 
selleks ajaks rühmasin asjas juba sedavõrd kõrvuni sees, et kõrvale astuda polnudki enam 
nii lihtne. Loomulikult võimendas üha hoogsamat asjade käiku ka rahaahnus. 
Rahamure kadumisega tekkis uus olukord, materiaalne heaolu muutus järjest nauditava-
maks. Paraku ei taganud materiaalsete võimaluste avardumine minu ja abikaasa vahelist 
hingelist soojenemist. Alkohol, lõbus elu lokaalides, napsikaaslased, uued naistuttavad – 



S
a
m

a
a
ri

a
 E

e
s
ti
 M

is
jo

n

kõigi nende jaoks leidsin ma aina enam ja enam aega. Loomulikult tuli hakata kusagil lõivu 
maksma. Tasusingi siis seda, hoolides järjest vähem oma abikaasast ja lastest. 
1995. aasta kevadel tulin Pärnusse, et kohtuda kellegi  tolleaegse Soome miljonäriga. Kok-
kusaamise paigaks pidi olema hotell Strand. Oh häda küllusega kaasnevate piiritute või-
malustega, kui oidu pole peas küünevõrdki. Purjutasin Strandis nii, et kohtumisest ei saa-
nudki asja. Kainenedes tegin sealsamas otsuse, millele olen siiani kindlaks jäänud. Küllalt 
alkoholist. Hiljem leidsin oma otsusele kinnitust ka Õpetussõnadest: Viin paneb pilkama, 
vägijook lärmama, ja ükski, keda see paneb taaruma, pole tark! (Õp 20,1.) 
Kuid julge otsus ei likvideerinud tagajärgi. Osa neist alles ootasid minu peale langemist. 
Mõned tagajärjed saadavad mind veel tänagi. 
Kõik toimis nagu õlitatud masinavärgis. Too kaadervärk libises kuni lepase reega hetkeni, 
mil kõrgema tasandi organisaatorid olid otsustanud otsad kokku tõmmata ja asja lihtsalt 
lõpetada. Nõnda vähemalt juleti hiljem arvata. 
See juhtus samal, 1995. aastal, kui juba sügisel viibisin taas tööasjus Eestis. Äkki kuulsin, 
et Soome toll on konfiskeerinud kõigi aegade suurima salapiirituse lasti, mis Eestist kunagi 
on saabunud. Mõistsin, et nüüd lööb kohtukull minulegi küüned külge. 
Kuigi näis, et minu vastu kohe kellelgi suuremat huvi ei tekkinud, tundsin ärevust üha suu-
renevat. Kinninabimise ohust hoolimata osutus koduigatsus ikkagi hirmust suuremaks ja 
ma astusin Tallinna terminaalist “Georg Otsale”, et maabuda taas Soome pinnal. Laeva-
sõidu kestel tekkis minus millegipärast kavatsus teavitada enese saabumisest Soome polit-
seid. 
Minu hämminguks oli laevale vastu saadetud rohkelt vormikandjaid. Mind sõidutati trelli-
tatud autos otsemaid eeluurimisisolaatorisse, võimaldamata kellegagi lähikondseist koh-
tuda. Algas ajajärk, mil pidin end tundma närusemalt kui eales varem. Uurimise algfaasis 
püüdsin oma osalust kuritegelikus koosluses tegelikkusest väiksemana kirjeldada. Varsti 
aga loobusin varjamisest. Targu jätsin küll rääkimata need asjad, millega mul otsest seotust 
polnud ja mida ma oma ülesannetes polekski pidanud teadma. Seega ei saanud minust teis-
te äraandjat. 
Helsingis Pasila politsei vanglas, kuhu mind oli toodud otse sadamast, hüüdsin põlvedel 
raskete betoonseinte vahel Jumala nime appi. Seal vangikongis tabasin end isegi enesetapu 
mõttelt. Politsei vangla raamatukogust avastasin üllatusega eestikeelse Piibli. 1901. aastal 
trükitud Piibel oli veel gooti kirjas, kuid ma sain hakkama. 
Kadjanoka eeluurimisvanglas, kus ma viibisin viis kuud, lootsin pääseda ainult tugeva eh-
matusega, arvasin, et mulle ei mõisteta suuremat karistust kui mõned aastat tingimisi. Koh-
tus ilmnes mu lootuse sügav ekslikkus. Tahan siinkohal küsida, kas antud juhul polnud 
mitte Jumala käsi rohkem mängus kui lugupeetus kohtukolleegiumi tookordne seisukoht? 
Edaspidine kallutab vaekausi küll rohkem sinnakanti, et ühel hetkel oli Jumal võtnud nõuks 
mind oma kavadesse kaasata. 
Juba eeluurimise ajal palusin end eraldada, et saaksin isepäinis endaga arutleda. Asusin lu-
gema soomekeelset Piiblit. Kasutasin iga võimalust vangla jumalateenistustel osalemiseks. 
Ühtlasi olin teinud avalduse Soome Ülemkohtule, milles palusin asja veel kord läbi vaa-
data. Teistkordse kohtumenetluse käigus otsustati nelja ja poole aastast karistust vähendada 
kolme aasta ja kaheksa kuuni. 
Kindlasti väärib eraldi kirjeldust Kadaja vangla üksikkongis nr. 5 nähtud ilmutus. Keset 
päeva aega läks muidu hämaravõitu kamber täiesti valgeks. Kambri uks avanes. Ma välju-
sin kongist. Seejärel tundsin suurt nõrkust. Pöördusin kambrisse tagasi. Langesin jõuetult 
voodi serva suunas. Samas nägin, kuidas valges riides mees pani käe minu ja voodi vahele. 
Hetk hiljem nägin, kuidas kaks valgeis riideis meest talutasid üht meest mööda koridori. 
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Alles hiljem mõistsin, et Jumal oli saatnud oma kaitseinglid mulle teatama, kuivõrd minust 
hoolitakse. 
Pärast kohut viidi mind minu soovi alusel Kerava vanglasse, kus ma sain jällegi viis kuud 
viibida. Võibolla on lugejale oluline teada üht-teist Soome vanglaolude kohta. Soome 
vangla pole kaugeltki selline, mida oleme harjunud ette kujutama Eesti nõukogude ajast 
pärandiks saadud kinnipidamisasutustest mõeldes. Soome vangla on puhas ruum televiisori 
ja teiste elektrooniliste esemetega, korralik tervislik toitlustamine, inimlik lugupidav koht-
lemine, võimalus sageli lähedastega kohtuda, abikaasaga kokkusaamiste puhuks eraldatud 
privaattuba. 
Juba Kadjanokal avanes mul võimalus osaleda arvutiõpetuse kursusel. Vähe sellest, ka 
psühholoogia aluste kursuse läbisin samas vanglas. Väliselt võiks arvata, justnagu polekski 
vanglaga tegemist: sul võimaldatakse jätkata normaalset igapäeva elu. Ei mingit alandust 
ega meeldetuletust, mispärast sind siin üleval peetakse. Võibolla selline korraldus ongi sea-
tud selleks, et inimesel oleks hõlpsam oma kuritegelikust olust pöörduda taas normaalsesse 
elukeskkonda. 
Siiski peidab vanglasolek eneses ka varjukülgi. Väljastpoolt seda ei näe. Mina pidin tund-
ma. Kõigile heaoluilminguile vaatamata tajusin ma päev päeva kõrval, et olen kurjategija. 
See tunne on sügavas ängistuses ääretult kurnav. Tihtipeale anti meile ka linnalubasid nagu 
sõdurpoistele sõjaväes. Ma sain minna koju pere keskele. Aga minna ja olla, et jälle tulla 
kurjategijana oma karistust kandma vangla seinte vahele – see on painajalik õudusunenägu. 
Minu palvel saadeti mind Kerava saarel asuvale Suomenlinna töölaagrisse, kus õppisin sel-
geks puusepa ameti, et valmistada aknaid, uksi ja mööblit. Sain teha tasustatud tööd ja 
täiesti vabalt ringi liikuda. Saart külastasid Helsingi Saalemi koguduse liikmed, kes olid 
seotud Samaaria tööga. 
Kohtusin inimesega, kes vääris tõeliselt vanglakaplani nimetust. Tema nimi on Aulis 
Pallaskalju. Teatud kindlatel aegadel oli ta ühes ruumis kõigile kättesaadav. Olenemata sel-
lest, kas keegi seal käis või mitte, viibis tema ometi kohal. Sain temaga tuttavaks, võiks 
öelda, et lausa sõbrunesin. Mul oli palju küsida, temal seevastu aega mulle selgitusi jagada. 
Kasutasin kõiki võimalusi temaga koos olemiseks. Lugesin Piiblit ja muud vaimulikku kir-
jandust. 
Porvoo linnas asub Soome Samaaria Misjoni Keskus. Kaplani vahendusel tutvusin 
Samaaria juhataja Krister Lindbergiga. Soome justiitsseaduste põhjal on esmakordselt ka-
ristust kandvail isikuil võimalik vabaneda vanglast pärast poole karistusaja kandmist. Kuna 
mulle määrati 3 aastat ja 8 kuud, siis olin vaba aasta ja kümme kuud pärast vahistamist. 
Kui olin vanglast vabanenud, siis hakkas täituma minu varasem soov abistada samasugu-
seid elu hammasrataste vahele jäänud inimesi, nagu ma ise olen. 
Imekombel ei toimitud minuga niisamuti, nagu teiste karistust kandnud välismaalastega, 
kes kohe pärast vabanemist piiri taha või kodumaale konvoeeriti. Võisin veel viis kuud jät-
kata vabaduses koostööd nende sõpradega, kellega vanglas tutvunud olin, ja proovida kätt 
Samaaria töödes-tegemistes. 
Ühel päeval saabus siiski korraldus, mille alusel mul maalt lahkuda kästi. See tabas mind 
taas valusa löögina. Olin saanud vaid viivukese aega veeta kallite laste ja abikaasa seltsis, 
kui meid jälle lahutati. Mul ei olnud tarvis kedagi süüdistada. Need on patu tagajärjed, mis 
meil tuleb elus vastu võtta ja pikemat või lühemat aega kanda. Sellest ei vabasta ka tead-
mine, et patt ise on kustutatud, andeks antud ja kõige sügavama mere põhja heidetud. 
Seda talumatult valusat käsku täites aitasid mind mu sõbrad. Lahkumiskibedust, teadmist, 
et viis aastat on mul keelatud Skandinaavia riikidesse siseneda, leevendas Krister, kes tuli 
isiklikult minuga laevale kaasa. Mul polnud aimugi, keegi polnud mulle poole sõnagagi 
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maininud, mis mind ees ootab. Kuid mu südames oli rahu. Sõitsin kodumaa suunas, tead-
mata, mis edasi saab. 
Käisime EKB Liidu keskuses. Ruudi Leinus kinkis mulle Piibli. Tallinnast suundusime 
Pärnu peale. Pärnus viidi mind otse Saalemi vabakoguduse jumalateenistusele. Saalemis 
kohtusin esmakordselt Kalju Põldroosiga. Hiljem sain teada, et tema on Pärnu Samaaria 
juhataja. Aga ikka veel ei teadnud ma, et mulle on juba töökoht valmis vaadatud ja kõik 
korraldatud, et võiksin normaalselt ja mitte sugugi üksi jäetuna ellu sukelduda. Kui see 
teadmine lõpuks minuni jõudis, olin tänulik nii Jumalale kui headele inimestele, kellel on 
tõeline samaariamehe süda sees. 
Praegu tagasi vaadates tuleb jahmatusega imetleda, kuidas minu leiab oma õige koha ühis-
konnas. Isegi eksimused on piinliku täpsusega sobitatud minu tahtlikult või tahtmatult soo-
ritatud tegude tulemusena tekkinud sündmuste ahelasse. Milline teekond! 
Et teele asuda, tuli siia maailma sündida. Loomulikult polnud see minu algatus. Kuid seda 
tähendusrikkam võib ta olla. Juba poisikesena pidin läbi katse-eksitus-meetodi kujunema 
iseseisvalt enda eest seisvaks tugevaks isiksuseks. Maailma poliitiliste jõudude ümberpaik-
nemise tõttu saabusid üheaegselt elatustaseme langus ja uued võimalused, mis soodustasid 
väljaminekut Soome. Tuleviku seisukohalt kasulikult, kuid tookord seda aimamata sai 
uueks elukohaks valitud just Porvoo linn. Nii-öelda juhuslike asjaolude tõttu ühte äritege-
vusse sattumine kandis tegevuse üle teise kahtlase taustaga sobingusse. Tulemuseks oli 
vangla. Vangla omakorda tingis elu üle sügavuti järelemõtlemise. Tekkisid etteplaneeri-
matud suhted õigete inimestega. Samaariaga tutvusin eelkõige seepärast, et ka see asutus 
paikneb Porvoos. Pärnusse sattusin seepärast, et Pärnus oli juba mõnda aega otsitud sellist 
abitööjõudu, nagu mina olen. Midagi imelist on selleski, et kogu aja on abikaasa ikkagi 
minu kõrval olnud. 
Analüüsi võiks jätkata ka detailsemate üksikjuhtumite kirjeldamisega, kuid piisab sellestki 
ülevaatest. Seda on niigi juba liialt palju, et olla lihtsalt juhus. 
 
Töö Samaarias 
Samaarias asusin tööle 1998. aastal, Tarva tänavale üüritud majas. Kuu aega hiljem koli-
sime eelmise aasta sügisel ostetud oma majja Sauga-Jõekalda tänavas. Tegelikult oli see 
vana katlamaja, mis vajas täielikku ümberehitust. Kui sinna läksime, siis puudusid majas 
elementaarsemadki pesemisvõimalused, kasutati välikäimlat. Sissekolimise hetkeks oli jõu-
tud paaris toas remonti teha. 
Sisekorra tagamiseks jäin ka ise samasse elama. Minu esimeseks ülesandeks sai ülemise 
korruse tubade väljaehitamine. Ehitustöös vabal ajal tegelesin meeste hingehoiuga. Nende 
aastatega on valmis saanud meeste toad, köök, söökla, pesuruumid, kaminasaal, uus katla-
maja koos keskküttesüsteemiga, veepuhastussüsteem, garaaz, puidutöökoda, õu on korras-
tatud ja haljastatud. On täidetud kõik tingimused abivajajate vastuvõtuks ja selleks, et nad 
end hästi võiksid tunda. Aga see kõik on asja materiaalne külg. 
Kui maja võib üldjoontes mingil ajal täielikult valmis saada, siis inimestega, kes seda maja 
vajavad, on lugu sootuks teine. Seda maja vajavad eelkõige mehed, kes mingil põhjusel on 
minetanud oma koha ühiskonnas. Ühiskond ei hooli neist. Selles peegeldub ühiskonna ter-
vislik seisund. Keset ebatervet ühiskonda osutub Samaaria ettevõtmine otsekui üheks ter-
vendavaks joogikohaks keset mõistmatuse kõrbe. Paljudele näib, et igaüks peaks ise toime 
tulema. Paraku pole see nii. Külluses on neid, kes vajavad abi. Ühiskonna majanduspoliiti-
lised järsud muutused ja elus ettetulevad mitmepalgelised olukorrad võimendavad niigi 
raskustes elavate inimeste toimetulematust. 
Tulemata toime vee peal püsimisega, taandutakse meeleheites ohjeldamatu alkoholipruuki-
mise küüsi. Oskamatus rasketest situatsioonidest väljuda viib inimese üha keerukamatesse 
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umbsõlmedesse. See juhib omakorda järjest suurema libastumiseni. Inimestel puudub os-
kus probleemi lahendada. Olles probleemi sees, ei suudeta küsimusele vaadata väljastpoolt, 
et tajuda seda tervikuna, mitte üksnes ositi. Probleemides rabelevale inimesele on tarvis 
kedagi tugevamat kõrvale, kes võiks talle abilisena olla nagu teiseks minaks. 
Inimlikult võib see tugi ära väsida. Teoloogiliselt pakutakse teiseks minaks inimese asemel 
suure algustähega Inimest, Jeesus Kristust. Tema puhul pole väsimust karta. 
Teatavat liiki kõlblushäiretega inimesed on tavakodanikust teisejärgulistena eemale pele-
tatud. Ometi vajavad nad samasugust kohtlemist nagu kõik ülejäänud, n-ö korralikud ini-
mesed. Need mehed vajavad eelkõige armastust, mis tihtipeale on just lapsepõlves ja vara-
jases nooruses mitmesugustel põhjustel saamata jäänud. Et neid normaalsesse ellu tagasi 
tuua, tuleks neid esiti kohelda samaväärselt kõigi inimestega. Järgmiseks peaksid olema 
loodud tingimused, mis võimaldaksid neil endid turvaliselt tunda. Inimene, kes on kaota-
nud kodu, perekonna ja töö, vajab paika, kus ta võiks kõigele vaatamata siiski jätkata täis-
väärtuslikku elu. Sedasama vajab vanglast pääsenu, kõik maha mänginud hasartmängur, 
elu mõtte kaotanud narkomaan, laostunud joodik jne. 
Kui kaks esimest tingimust on täidetud, ei saa peatuda, vaid tuleb jätkata aktiivset tööd 
meestega selle nimel, et nad passiivsest olekust ärkaksid taas ellu. Piibellikult äraseletatult 
võiksid tulla meeleparandusele. See võimaldaks alustada elu kvalitatiivselt uuel tasandil. 
Loomulikult saab siin määravaks ikkagi iga indiviidi isiklik soov. Võimalik, et see soov 
ongi edusammude suurim tagatis. 
On piisavalt näiteid, kus inimene küll pöördub Samaaria poole abipalvega, kuid tema mo-
tiiv võib olla algusest peale selline, mis ei luba teda täies mahus aidata. Tullakse, et leida 
ajutist peavarju, veidike kehakinnitust, otsitakse ka hingelist tuge jne. See kõik on mõiste-
tav. Kui inimene aga ei pöördu Samaaria poole selleks, et saada abi oma peamise prob-
leemi lahendamisel, siis võib abi osutuda pelgalt esmaabiks. Ta võib ühel õhtul küll kõhu 
täis süüa ja puhtad riidedki selga panna, aga kui ta järgmisel päeval majast lahkudes taas 
sammud vanade sõprade-joomakaaslaste juurde seab, siis ta võibki jääda Samaaria uksele 
koputama, saamata ikkagi sootuks tõhusamat abi. Targem oleks pöörduda Samaaria poole 
kohe selle sooviga esmajoones oma halbadest harjumustest vabaneda, olgu tegemist siis 
alkoholismi või millegi muuga. 
Ütlen, et targem oleks... Tihtipeale ei jätku probleemides vaevleval inimesel endal enam 
seda tarkust. Siis tuleb Samaaria töötajal võtta kasutusele oma kogemused, vaimulik aru-
saam, inimpsüühika tundmine ja võibolla veel ühtteist, et hakata inimese kui areneva väi-
kelapsega päev päeva kõrval tegelema ja seda vastavalt tema arusaamisele ja vastuvõtlik-
kusele. Dialoogi eelduseks on usalduse kujunemine kahe inimese vahel. Oluline on äratada 
abivajajas lootus. Lisaks peaks abivajaja kindlasti veel üht iseäralikku tunnet kogema, see 
on armastus. Kahjuks puudub eesti keeles ühesõnaline väljend, millega kirjeldada omaka-
supüüdmatut heatahtlikkust. Aga võibolla polegi vaja täpsemat sõna, kui armastus. Ar-
mastus pole mitte niivõrd kirjeldatav, kuivõrd kogetav. 
Juhtus nii, et arstlik komisjon jättis kord ühele maalikunstnikule autojuhtimist lubava me-
ditsiinilise tõendi väljastamata põhjusel, et too ei tundvat punast värvi. Mehe hämming oli 
mõistagi suur. Ta protesteeris. Püüdes kinnitada komisjoni ekslikkust, esitles ta auväärsele 
kogule oma maale. Mis selgus? Maalidel puudus punane värv. 
Toodud näite varal tahan jõuda ühe tõsisema probleemini. Kui usaldust on suhteliselt kerge 
võita ja lootustki õnnestub aeg-ajalt inimesse süstida, siis armastuse kogemuseni juhata-
mine polegi alati nii hõlbus. Inimesed lihtsalt ei tunne armastust ära. Vast seepärast, et pole 
kunagi varem elus millegi nii “veidraga” kokku puutunudki. Kord pole tuntud emaarmas-
tust, kord on kasuisa last kuritarvitanud vmt. 



S
a
m

a
a
ri

a
 E

e
s
ti
 M

is
jo

n

Keegi varas rääkis oma kurvast kogemusest. Mäletamist mööda oli ta olnud kümne-kahe-
teist aastane, kui kodus klaasist kadusid vene rublad. Süüdlaseks tembeldati poiss. Ema ei 
uskunud, et selleks võinuks olla keegi teine. Tõsi, hiljem selgus, et tõeline varas oli olnud 
kasuisa. Kuid asjatu süüdistus oli lapse hinges juba pöördumatu muutuse tekitanud. Temast 
sai see, kelleks teda nimetati. Nüüdseks on tema elust 12 aastat vanglamüüride vahel möö-
dunud. Kuidas võib niisugune inimene veel täismehe-eas tajuda armastuse imepärast võlu?. 
Varas on ju üldjuhul kõigi ühiskonna liikmete poolt põlatud (kui ta just pole ülimat põne-
vust tekitava action-filmi kangelane, kes tobudest valvureid ja politseinikke üle kavaldab). 
Armastus pole kaugeltki mitte jootraha, mida võid teisele pihku suruda. Alati ei piisa sel-
lestki, kui sa korduvalt oled samaariamehelikult käitunud. Seepärast tuleb Samaaria töös 
varuda pikka aega, kannatlikkust, sallivust, aga ka julget meelekindlust igal hetkel väga 
selgesti välja öelda, mis õige, mis vale. Kõige selle juures peab abivajajail olema 24 tundi 
ööpäevas võimalus kogeda, et nende probleemide ees ei olda kapseldunud, vaid iga 
Samaaria töötaja püüan nende murest ja hingekitsikusest osa võtta. See tähendab, et neist 
hoolitakse. 
Tegelikult võiks hoolimisest veelgi kaugemale minna. Neid isegi vajatakse. Kuidas nii? 
Kellele on vaja varast, narkomaani, joomarit, mõrtsukat? Ei olegi! Seda küll mitte. Aga me 
vajame inimest, kes on nende pahede külge naelutunud. Kõigi nende pahede taga seisab 
inimene, kellel on hing, vaim, mõistus ja tunded (ka kõige paremad) ja kesk õige lõpuks on 
ikkagi Jumala looming. Paraku küll kaotsi läinud, kuid siiski täiesti reaalselt leitav. 
Alati ei tule inimene üdini hälvetega perekonnast. Tean näiteid, kus vanemad on püüdnud 
anda lapsele kõik. Sedagi võiks nimetada armastuseks. Olgu toodud näide keskealisest me-
hest, kes on olnud kolm korda vanglas. Ta ise on korduvalt jutustanud, et ainukese lapsena 
isata kasvades oli ta emalt saanud praktiliselt kõike. Tal olid olemas kõikvõimalikud män-
guasjad ja muud esemed, lisaks püüdis ema tema eest kõike toimetada. Pojal puudus või-
malus midagi ise ette võtta või otsustada. Kõik oli ette määratud. Lapselt oli võetud isete-
gemise lust. Tal puudus kogemus, milleks ta oleks võinud suuteline olla. 
Aastaid hiljem vesteldes selgus, et temagi oleks tahtnud vahel teiste laste kombel omapäi 
tegutseda. Tal puudus kogemus saavutatud tulemusest rõõmu tundmisest. Seega jäi ta kind-
lasti ilma ka tunnustustest, mida arenev laps pidanuks vanemailt saama. Viimaks, kui lap-
sest sai mees ja paratamatult pidi hakkama ka ise midagi tegema ning otsustama, tulid esi-
mesed valusad vastulöögid. Ta tunnistas, et isegi naela seinalöömine sai talle probleemiks. 
Naelatagumise olematust vilumusest tõsisem puudus oli aga see, et ta ei osanud õigeid va-
likuid teha. Võibolla siin peitubki peamine põhjus, mispärast korralikust kodust kasvas väl-
ja tulevane kurjategija. 
Eelnevalt vaatlesime juhtumist, mil laps on ülehoolitsetud. Sugugi harvad pole aga ka juh-
tumid, mil laps jääb hoopis ilma hooleta. Vanem või vanemad on sedavõrra tööst hõivatud, 
et laps peab kujunema täiesti omapäi. Nii šokeeriski kord üks kuueaastane poiss oma va-
nemaid sellega, et palus telekat vaadates ühtäkki täiesti iseenesestmõistetavalt emalt üht 
sigaretti. Laps oli juba väga varakult oma eeskujud (ka “kangelased”) leidnud väljastpoolt 
kodu. Paraku kipuvad need eeskujud tihtipeale negatiivsed olema. 
Arenev maailmakodanik vajab parajas annuses armastust, usaldust, suunatud isetegemist, 
aga ka valvast pilku. Midagi nimetatuist ei või olla liiga palju ega ka liialt vähe. Retsepti 
kirjutada polegi nii kerge. Ometi on tärkav elu seda väärt, et talle sootuks suuremat tähele-
panu pöörata. 
 
Aivar Raudver 
Pärnu turvakodu juhataja 
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Teel tagasi 
 

Ma ei teadnud Sind liivakastis 
mille olid mulle loonud. 

Sa ei olnud ka puul, 
kus lapsena turnisin. 

Kui koolis käisin, ei tulnud Sa mulle vastu. 
Vanglassegi ei saatnud Sina mind. 

Pudeli ja suitsu järele haarasin samuti ise. 
 
Aga Sa olid kohal liiklusõnnetuses. Sa päästsid mu tulekahjust, tõid välja uppumissurmast 
ja kuulsid mu appikarjet, kui ma kahekümne meetri kõrguselt alla kukkudes Su poole ki-
sendasin. 
Sa oled mulle andnud armu ja elu. Kas ma olen seda väärt? Ei ole. Vaid Sinu ülisuure ar-
mastuse tõttu minu vastu olen ma veel elus. 
Ma tänan Sind, Issand, selle kõige eest. Tänan Sind Jeesuse Kristuse eest, kes minu üleas-
tumiste (pattude) pärast suri, et mina võiksin elada. 
Alles nüüd ma saan aru, Tema oli minuga juba seal liivakastis ja samuti vanglas, kuid ma 
ei osanud kuulata Ta häält. Ma tänan, et võin olla nüüd siin Pärnus, Samaarias, kus mul on 
võimalus Sõna valgel oma möödunud elule tagasi vaadata ja öelda – see oli mõttetult ela-
tud aeg! 
Tänu Jumalale olen nüüdseks vabanenud alkoholist ja suitsetamisest, mille küüsis olin 24 
eluaastat 33st elatust. Olen saanud rahu südamesse ning kindluse tuleviku ees, sest nüüd, 
eesmärki nähes, on mu mõtted ja teod muutunud. 
Ma tänan teid kõiki, et te mu eest palvetanud olete. Meie varandus on see, millele mõtleme. 
Fl3;20-21 on öeldud: “Sest meie ühiskond on taevas...” 
 

Sa tõstsid mind üles prügist, 
andsid elu mõtte 

ning viisid allika juurde, 
kus elu saab õige lätte. 

 
See läte on Jumala Sõna, 

Temas kaob kõik mure ja piin 
sellist armastust ega ka lohutust 

ei või pakkuda viin. 
 

Nüüd mõistan, mis väärtus on hingel, 
see loodud Jumala poolt. 

Tema antud ka vaim ja ihu – 
kannan nende eestki nüüd hoolt. 

 
Kõiges nüüd soovin tänada Teda 

kes surnud mu pattude eest. 
Tahan, et võiksin jätkata rada, 

hoides kinni Jeesuse käest. 
 

Kas ka Sinul, mu sõber, on eesmärk? 
Usk, lootus ja tee? 
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Kui ei, siis vastu Ta võta, 
vaid Jumal meis imet teeb. 

 
JUMAL ÕNNISTAGU SIND, SAMAARIA. 

JA NEID, KES VAJAVAD TUGE, 
NING KES SU ABI PALUVAD. 

ET NEILE IKKA TUGE JÄTKUKS! 
 
Imre 
33aastane, Pärnus 2001 
 
 
Miks me seda teeme? 
 

Kui säästa saad üht surmavalu, on elul mõte sees, 
või trööstida ühtainust elu – ta vaevades, 

või nõrkend linnupoja – tõsta pesasse, 
siis on elul mõte läbi aegade. 

 
Laula laulu rõõmutule, tröösti eksijaid 
anna leiba näljasele, jõudu nõrkejail. 

Tõsta üles rõhutud ja jaga julgust neil, 
kellel puudub elu mõte, puudub eluleib. 

 
Me ei ela ilmas üksi, meil on kaaslased. 

Ükskord vajab keegi su abi, vajab eluvett, 
teinekord võid ise olla abivajaja, - 

küll on hea kui keegi siis märkab mures trööstida. 
 
Selles Piret Ripsi laulus on otsekui kõik öeldud neile, kes küsivad, miks me teeme 
Samaaria tööd. 
See on andmise ja jagamise töö. Rõõm on tunda siirast tänu, mis tuleb nende inimeste sü-
damest, keda oleme võinud aidata riide- ja toiduabiga. 
Kord juhtus nii, et kui üks noor tütarlaps käis kontori ukse taga toiduabi palumas, ei olnud 
muud anda kui kuivi makarone. Aga tänu, mis tuli tema seest, oli siiras. 
Ka meie kasutatud riiete poes käib palju inimesi, kes tänutundega valivad endale riided, 
mida suurtest kaubamajadest osta ei saa, sest pole piisavalt raha. Võime aidata ka neid ini-
mesi, kellel ostmiseks raha üldse pole. 
“Viletsal on kõik päevad pahad, aga rõõmsal südamel on alati pidu. Rõõmus süda teeb näo 
rõõmsaks...” (L 15,15.) 
“Olge rõõmsad ja ilutsege, sest teie palk on suur taevas.” (Mt 5,11.) 
 
Kõiki neid lugusid arvutisse toksides tajusin, kui hea on tunda Jumalat, teada, et Tema ise 
on lubanud olla meie kõrval nii headel kui kurjadel päevadel. Soovin ka kõigile selle raa-
matu lugejatele rohket Jumala õnnistust ja et meie Taevane Isa võiks ikka avada meie sil-
mi, nägemaks neid inimesi meie kõrval, kes abi vajavad. 
 
Ella Vallimäe 
Samaaria Eesti Misjoni sekretär 
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“Samaaria poiste” eest palvetava naise tunnistus 
 
Olen üks neist, kes on Samaariast abi saanud. Eelmisest töökohast, kus töötasin 30 aastat, 
koondati mind. Olin aasta tööta, ei leidnud midagi sobivat. Olen Jumalale väga tänulik, kui 
sain kolm aastat tagasi võimaluse asuda tööle Samaaria kauplusse. See oli minu jaoks tõe-
line leid. Leidsin eest toredad kristlastest töökaaslased ja meeldiva töö. Olen saanud selle 
pere liikmeks. Ma ei ole seda tööd võtnud kui ainult elatise teenimise võimalust, vaid olen 
leidnud selles enamat. Püüan teha tööd kogu südamega, otsekui Issandale. Usun, et suurem 
osa Samaaria töötajaid teevad oma tööd olulises osas missioonitundest, sest kõike ei saa 
mõõta palganumbritega ega kulutatud ajaga. See on üks võimalus kaasinimesi teenida. 
Meie osa siin kaupluses on kaupa võimalikult hästi pakkuda ja maha müüa (mis viimasel 
ajal muutub aina raskemaks), teha kõik enesest sõltuv. Oleme tänulikud iga krooni eest, 
mis laekub kassasse, kuna teame, kui vajalik see on Samaariale. Kui inimene lahkub kau-
baga, mida ta vajab, on rõõm ju kahepoolne. Meie elamurajoonis (Kastani tänaval) on 
Samaaria kauplus kui üks kokkusaamise koht. Mõni tuleb möödaminnes, astub sisse, et tuli 
tere ütlema, teine räägib oma rõõmudest, kolmas probleemidest ja muredest. Ja küll on hea, 
kui saab hea sõnaga lohutada ja inimesele öelda, et ma mõtlen palves tema peale. Eks ja-
gatud rõõm saa suuremaks ja mure väikesemaks! Kui oleme Jumala omad, ei ela me ju 
vaid iseenestele! 
Püüame ikka kõigisse inimestesse lugupidavalt ja armastusega suhtuda, kuigi see igakord 
lihtne ei olegi – nõuab eneseületamist. Kristuse õpilastena õpime midagi iga päev juurde. 
Tänu tõuseb Jumala poole, kui “Samaaria poisid” pühapäevahommikuti kirikusse jumala-
sõna kuulama tulevad. Meie osa on palvetada, et Jumal saaks nende südameid valgustada, 
et nad tuleksid TÕE tunnetusele. 
Olgem ikka innukad Issanda töös, teades, et vaevanägemine pole asjata. 
Tervitan kõiki Samaaria töötajaid kirjakohaga Kl 3, 17: “Ja kõik, mida te iganes teete sõ-
naga või tööga, seda tehke kõik Issanda Jeesuse nimel, tänades Jumalat Isa Tema läbi.” 
 
Ene Vesik 
Samaaria poe müüja 
 
 
Täna Samaariale mõeldes 
 
...meenutan oma vanavanaisa 
...meenutan oma isa 
Samaarias leidus mees, kes oskas haavu siduda. 
Samaariamees oli pärit rahva hulgast, kellest lugu ei peetud. 
Samaarias leidus mees, kelle süda ei lubanud tal maaslamajast mööda minna. 
 
Misjoniorganisatsioon, mida tihti kutsutakse lihtsalt ja lühidalt Samaariaks, on koht, mis ei 
kiirga erilises aupaistes. See on paik, kus võib kohtuda inimestega, kelle hing on haige, aga 
kelle unistus on hakata jälle korralikult elama. Nende elus on olnud nii rõõmsaid lootuse- 
kui raskeid kukkumishetki. On olnud rõõmu ja pisaraid. 
Samaaria on üheskoos elamise viis, aitajad ja abisaajad tajuvad siin üksteise lähedust. 
Rasketel aegadel, kui abivajaja on jälle kukkunud, seisab abistaja taas murelikult küsimuse 
ees: “Miks?” 
Kellel on siis kergem? Abivajaja võib nutta kahetsuspisaraid, kuid aitaja ei ole sugugi vä-
hem murtud. Kuid mees, kes on pärit Samaariast, jääb oma loomult selleks, kellest Jeesus 
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on jutustanud (Lk 10, 29-37). Ta leiab haavades mehe jälle oma teelt. Taas võtab ta oma 
kasinast rännumehekotist õli ja viina, et leevendada kannataja piina, ja viib ta sinna, kus 
vigasaanu leiab paranemist. 
Mu vanaema on jutustanud oma isast, kes nooruses oli raskesti “viina-kuradist” seotud, ja 
tema korralikust haritud vennast, kellest sai kohaliku kiriku köster-organist ja koolijuha-
taja. Kui 19. sajandil puhusid Läänemaal ärkamistuuled, sai ka vanavanaisa sellest osa. Ta 
muutus täiesti uueks meheks ning köstrist vennal ei jäänud midagi muud üle, kui tunnis-
tada, et sellel “uuel usul on ikka vägev võim...” Usk Kristuse päästvasse nimesse andis 
meelevalla saada Jumala lapseks (Jh 1,12) saada täiesti uueks ja päästetud ahelaist, mis 
inimesi raskesti seovad. 
Unustamatud on isaga veedetud pikad ja hilised õhtutunnid, kus ta jagas oma kogemusi 
elust ja oma usust Jumalasse. Kutsumuse poolest ja hariduselt oli ta pedagoog, kuigi töötas 
suurema osa elust Haapsalu Baptistikoguduse pastorina. Ta oli mees, keda Jumal oli õn-
nistanud mitmesuguste annetega, kuid ei olnud ühtegi valdkonda tema elus, kus ta ei näi-
nud Jumala kätt ja Tema lähedust. Ta oli rikas kogemustest, kus Jumala abi oli eriliselt tun-
tav ja nägi oma laste elu ning tulevikku ainult selles valguses, et nemadki Jumalat kogeksid 
ning arvestaksid sellega, “Sest teist alust ei või keegi panna kui see, mis on juba pandud, 
see on Jeesus Kristus!” (1Kr 3,11). Ta palvetas selle pärast ja õpetas oma lapsi ikka ja jälle 
Jumala lähedust isiklikult kogema. 
Minu kõrges eas ema meenutas alles hiljuti meie isa ja oma abikaasat Gustav Nõlvakut ja 
tema pedagoogitööd Koluvere Hoolekandekoolis, kuhu oli kogutud tänavapoisse ja raskelt 
kasvatatavaid, kodude poolt hüljatud lapsi ja noori. See oli raske seltskond, kellega peda-
googidel-kasvatajatel polnud kerge. Gustav, kes nende probleemidega silmitsi seisis, mõis-
tis, et enne ei saa midagi muutuda, kui ise ei muutu. Need olid hingelised otsingud, mis vii-
sid ta usu juurde ja pöördumisele, selle tõttu hakkasid aga kooliski toimuma märkimisväär-
sed muutused. Mitmed tema õpilased kogesid samuti Kristuse armastust ja lähedust. Kooli 
juhtkond pidi tunnistama, et justkui inglid on koolist läbi lennanud. Need noored, keda pa-
randamatuks oli arvatud ja ühiskonna heidikuteks loetud, tunnistasid nüüd oma pöördumist 
ja suurt elumuutust. 
Olen veendunud, et ka minu ja mu pere elus maksab toetuda isade kogemustele. Minu 
jaoks on kogu aeg tähtsal kohal olnud küsimus, missugune on minu osa nende inimeste 
aitamisel ja juhtimisel, kes on rabelemas hukatuslikes võrkudes, mida selle maailma pime-
duse jõud nii salakavalalt on heitnud ja millest pääsemiseks inimlikest pingutustest väheks 
jääb. Olin astunud isa jälgedes ja teenisin kogudust, mida minu isagi peaaegu nelikümmend 
aastat oli teeninud. Kui saabus kaheksakümnendate aastate lootusrikas aeg, avanesid ka 
uued võimalused. 
Olin just matnud ühe koguduse vana liikme, kes oli Eesti Sinise Risti koosolekutel pääst-
misele tulnud, kui korraga seisis mu ees küsimus, miks ei taastata seda vana organisat-
siooni, kui igasuguseid muid vanu seltse ja ühinguid kutsuti taas ellu. On ju selle organisat-
siooni töö kaudu paljud saanud päästetud, Sinise Risti toel oli omal ajal Eestis tekkinud 
mitmeid uusi kogudusi. See töö, mida tehti alkoholisõltuvusse langenud inimeste keskel, 
oli rahvusvahelise kaaluga ja toetus rahvusvahelistele kogemustele. See organisatsioon sai 
alguse Šveitsis 19. sajandi teisel poole ja tal on tänapäevalgi ülemaailmne töövõrk. 
1990. aasta sügisel tuli meie koguduse juhatusele vend Runar Nylundi kaudu kutse külas-
tada Soome kogudusi. Vend Runaril oli armastavat südant Eesti maa ja rahva vastu, ta elas 
meie pöördelistele aegadele väga kaasa, organiseeris kogudusele abisaadetisi ja koguni 
suure bussi kingituseks. See oli hindamatu panus. Ta ei pannud paljuks kõiki neid loenda-
matuid raskusi ja kannatusi, mida sellega seoses pidi läbi elama. Niisiis, kui kutse saabus, 
võeti asi ette ja koguduse delegatsioon külastas mitmeid soomerootslaste kogudusi. See oli 
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suur elamus. Veel suurem elamus mulle oli aga tutvuda tööga, mille nimi oli Samaaria mis-
jon ja mida juhtis vend Krister Lindberg. Selles misjoniorganisatsioonis võis näha kõiki 
neid jooni, millest olin kuulnud ja lugenud Eesti Sinise Risti tööga seoses. 
Kontaktidest tekkis koostöö Soome Samaaria juhtide Runar Nylundi ja Krister 
Lindbergiga, mille tulemusena otsustasime luua ka Eestisse taolise organisatsiooni. Kok-
kuvõttes oli see üsna vaevaline protsess, sest Eesti olud olid veel küllaltki ebaselged. Vii-
maks jõuti põhikirja koostamise juurde ning otsustati anda sündivale lapsukesele nimeks 
Samaaria Baltikum Fond. Tänaseks on sellest saanud Samaaria Eesti Misjon. Konsulteeriti 
kohalike juristidega ja juhtidega. Eriti soosivalt suhtusid asjasse tolleaegne Haapsalu ra-
jooni juht Andres Lipstok ja linnapea Tiit Beeren. Põhikirja kaitsmine ja registreerimiseks 
esitamine määrati 20. augustile 1991. Istung pidi algama hommikul kell 10.00. Lõplik põ-
hikirja sõnaline redigeerimine ja trükkimine jäid viimasele ööle. Kirjutasin seda varaste 
hommikutundideni. Siis võttis töö üle abikaasa Maris, kes kõik masinal puhtalt ümber 
trükkis. Korraga teatati raadiost, et Moskvas on toimunud riigipööre. Otsemaid tekkis kü-
simus, mis nüüd Eestist saab. Kuidas edasi? 
 
Edasi läks aga nii, et samal päeval, s.o 20. augustil tunnistati põhikiri juriidiliselt korrekt-
seks ja registreeriti Haapsalu Rajooni Täitevkomitee istungil hr Lipstoki eesistumisel. 
See päev ei olnud ajalooline üksnes NSV Liidu lõpliku lagunemise tõttu ega ka ainult 
Samaaria Baltikum Fondi sünni tõttu. Selle päeva viimasel tunnil tunnistati Eesti Vabariik 
taasiseseisvunuks. 
Mõtlen eriliselt sooja tundega Samaaria töö esimestele kuudele. Mõistsin, et tegelik töö on 
hoopis midagi muud kui roosa romantika. Mõistsin, et see töö vajab ja nõuab erilist pühen-
dumist ja oskust toetuda Jumalale. See on töö, mida ei suuda teha, kui puudub Jumala lä-
hedalolu ja Tema vägi, mis üksnes Püha Vaimu kaudu meile avaneb. Erutusega mõtlen, 
kuidas hommik hommiku kõrval istusin esimeste abivajajatega – noorte meestega, kes oma 
eluga ei osanud enam midagi peale hakata, nii raisku oli see läinud. Mehed kes olid juba 
kinni istunud või kel oli sedavõrd viinaviga küljes, et nad tundsid end ühiskonna heidiku-
tena. Meie esimesed koosistumised toimusid palvemaja väikeses kõrvalruumis, kus luge-
sime piiblit, palvetasime ja vestlesime. Päeval püüdsime teha mitmesuguseid töid. Toidu ja 
riideabi eest seisid hea meie sõbrad Soome ja Rootsi kogudustes. 
Samaaria näol oli tekkinud vaimulik töölõik, millest paljud aru ei saanud. Miks ikkagi 
aidata inimesi, kes on niikuinii elu prügikasti heidetud? Kuid oli lootus, oli usk, millele 
toetusid meie isad ja isade isad. Tahan siinkohal tänada kõiki, kes siis kaasa lõid. Eelkõige 
mu abikaasa Marist, mu vend Toomast koos tema abikaasa Riinaga ja pisut hiljem tööga 
liitunud vend Toomas Vallimäed koos tema abikaasa Ellaga. Nendest kahest Toomasest on 
tänaseks saanud Eesti Samaaria juhid. Siinjuures tahan veel kord tänada Soome Samaaria 
Misjoni töö juhte – vendi Runar Nylundi ja Krister Lindbergi, kes innukalt osalesid selle 
töö alguse juures ja on tänaseni jäänud ustavateks liitlasteks. Samuti ei taha ma nimetamata 
jätta Rootsis spetsiaalselt selleks loodud organisatsiooni  “Estlandshjälpen” eesotsas Margit 
Gantneriga, Ullabritt ja Heinar Westlundiga ning Soomest pärit Ulf Mikanderiga, kes sa-
muti osalesid abisaadetiste organiseerimisel. Samuti Paul Lundi, kes koguni pool aastat 
töötas Haapsalu Samaaria keskuses. Oma toetusega on meie töös osalenud paljud Rootsi ja 
Soome kogudused ning üksiktoetajad. On võimatu neid kõiki siin nimetada. Oleme tänuli-
kud paljude eestpalvete eest, mida tehti Eesti töö pärast. Ilma selle koostöö ja toetuseta ei 
oleks Samaaria Eesti Misjon oma kümnendasse aastasse jõudnud. 
Lõpuks tahan kinnitada oma armsaid Samaaria vendi ja õdesid, mehi ja naisi selle põlv-
kondade kogemusega, mida juba apostel Paulus välja ütles oma kirjas Rooma kogudusele: 
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“...lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vai-
mu läbi, mis meile on antud!” (Rm 5,5.) 
Südamlike õnnistussoovidega 
 
Jüri Nõlvak 
 
 
Suured saavad hakkama, väiksemaid tuleb aidata 
 
Tähtis roll Samaaria tegevuses ja minu elus eriti on olnud Valeri Larionovil. Ta on osav ja 
abivalmis mees, kes leiab uusi lahendusi ega näe lootusetuid olukordi. Ta on hoolitsenud 
tehnika ja autode eest. Kui ta mõnda sobivat osa firmadest või tuttavatelt ei leia, asub ta 
oma treipingi taha ja valmistab ise uue osa. Mõnikord tõmmatakse ta ebamugavatesse sei-
kadesse, kus tal tuleb teha “päästetööd”, näiteks siis, kui mõni auto on tee peale jäänud. 
Sellisel juhul peab ta oma töö veidi edasi lükkuma. Eestis oldud tööperioodide ajal olen 
saanud üle viie aasta tema juures elada. Tihti olen imetlenud tema akendest ilusat punahel-
kivat taevast, kus päike on parajasti loojumas läänemere kohal ja selle viimased kuldkiired 
loovad valguse ja varjud linna idülliliste majade ümber. 
Talvel on Samaaria meeste suuremaks tööks olnud küttepuude ja palkide raiumine ja suvel 
kartuli harimine. Samuti on nad regulaarselt abiks laadimas humanitaarabi, mis tuleb 
Samaaria tööpunktidesse. Olen kohanud nende hulgas mitmesuguse elusaatusega mehi. 
Eesti suvepealinnas Pärnus on tublid samaariakäed üles ehitanud suurema turvakodu. 
On õnnistatud ja tähtis väljakutse, et olen saanud olla kaasas heategevustööl sellel ajalooli-
sel ajal, mis Eesti taasiseseisvus. Eesti on õitsev ja laulev maa, mis on mind vastu võtnud 
suure soojusega. Minu olulisim töö oli põllumajandusalal Linnamäel Haapsalu lähistel. 
Koos sealsete huvitunud talumeestega oleme alustanud viljakasvatusprojekti. Kevadel 
oleme sorteerinud seemneid, suvel olen aidanud paljusid umbrohuvõitluses. 
Suured saavad ise hakkama, kuid väiksemaid tuleb aidata ja toetada. 
Jumal õnnistagu Eestimaad. 
 
Ulf-Erik Mikander 
 
 
Tee koju 
 
Üks levinumaid küsimusi on tavaliselt, kui palju abivajajaid Samaariast läbi käinud on ja 
kui paljud on leidnud lahenduse. Oleme pidanud arvestust inimeste kohta, kes on viibinud 
meie turvakodudes pikemat või lühemat aega. Kümne aasta jooksul oleme tegelenud 700 
inimesega, kellel on probleeme elukorraldusega. Sotsiaalses osas on nad kõik saanud aida-
tud, esmalt oleme neid toitnud, riietanud ja pakkunud peavarju. Seejärel püüame neid juha-
tada Tõelise Päästja juurde. Jeesus kõneles kord tähendamissõna külvajast, mis ise-
loomustab väga hästi ka Samaaria “põldu”: “Külvaja läks välja oma seemet külvama. Ja 
külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning tallati ära ja taeva linnud nokkisid selle. Ja 
osa kukkus kaljule, ja see kuivas tärgates, sest sel ei olnud niiskust. Ja osa kukkus ohakate 
keskele, ja samal ajal tärganud ohakad lämmatasid selle. Ja osa kukkus heasse mulda, ja 
kui see tärkas, kandis see sajakordselt vilja.” (Lk 8,5-8.) 
Vaatamata sellele, et suuremast osast abisaanutest ei ole saanud aktiivseid koguduseliik-
meid, ei ole “külvajate” töö olnud asjata. Üks igast neljast aidatavast on Jeesuse leidnud ja 
oma isiklikuks Lunastajaks vastu võtnud. 
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Minnes nüüd natuke “libedale teele”, teen järgmise matemaatilise tehte – 700 abisaajat ja-
gatud neljaga on 175 päästetut, kes kannavad kord sajakordselt vilja. Tulevikku vaadates 
on abi seega jõudnud 17 500 inimeseni... 
Usun, et 175±25 on reaalne hulk inimesi, kes pärast Samaarias oldud aega on läbi teinud 
elumuudatuse. Aga kord, kui avatakse eluraamat, võime saada lõpliku vastuse Looja käest. 
Igaühele meist on oluline kodu. Suuremal osal neist, kes pöörduvad Samaaria poole abi-
palvega, on jäänud puudu just kodusoojusest ning hilisemal ajal oskusest rajada ja hoida 
oma peret ning kodu. Seetõttu oleme püüdnud kujundada Samaaria kodud võimalikult ko-
duseks. See tähendab, et nad ei peaks olema liiga ülerahvastatud ja iga ühel peab olema 
oma osa kodutöödes. See on kui praktiline õppus oma kodu rajamiseks. 
Kindlasti on kodu koht, kus alati saab kõigest rääkida, mis südamel on, olgu siis tegemist 
mure või rõõmuga. See on ju tuntud tõde, et jagatud mure on poole väiksem ja jagatud 
rõõm poole suurem. Rõõmu jagatakse ikka kõigile, kuid probleeme jagatakse vaid parimate 
sõpradega, kes suudavad ka lahendusi leida aidata. Nendeks nõuandjatest on turvakodude 
juhatajad, kellel on praktiline vaimulik kogemus. Iseenesestmõistetavalt jääb suurem osa 
jutuajamistest nende teada. 
Teel koju on väga oluline, et eksinud abivajajad leiaksid endale uued sõbrad, kellel ei ole 
probleeme alkoholiga. Siin on tähtis osa täita kõigil kohalikel kogudustel. 
 
Toomas Vallimäe 
 
 
Samaaria Eesti Misjon 
Ehitajate tee 3 
Uuemõisa 
90401 HAAPSALU 
Tel/fax: +372 47 31007 
E-mail: Samaaria.Eesti.SEM@mail.ee 
Direktor: Toomas Vallimäe 
GSM +372 50 64428 
 
Pärnu Turvakodu 
Sauga-Jõekalda 1 
80031 PÄRNU 
Tel/fax: +372 44 30068 
Juhataja: Kalju Põldroos GSM +372 51 42195 
Töödejuhataja: Aivar Raudver GSM +372 50 47145 
 
Võnnu Turvakodu 
Tel: GSM +372 51 965914, 53 962404 
Toomas Nõlvak GSM +372 56 471378 
 
Hiiumaa Turvakodu 
Putkaste 
92101 KÄINA 
Tel: +372 46 36147 
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