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Sügis on taas näitamas oma värvide ilu – nii lehtede värvikirevust, kui ka 
tormisemat palet. Saagid on suures osas salves ning oma eludes vaatame 
pigem ettepoole, uuele hooajale vastu. 

Meie ajakirja "saak" piltide ja kirjutiste näol on samuti hea. Suvel on palju 
toimunud, seega ka selles ajakirjas palju suve-kajastusi ning muidu mõnusat 
lugemist.

Lisaks on see aasta Eesti Metodisti Kiriku juubeliaasta – täitus ju kirikul 
110. aastat. Seoses juubeliaastaga kutsus superintendent suve hakul üles oma 
kiriku ajalugu meenutama ja jagama. Üleskutse tulemusena avati 
Aastakonverentsil tore näitus ning ajalooline ülevaade pandi ka Internetti 
vaatamiseks üles (www.emk.voog.com). 

See ajakirigi on osake ajaloost, kajastame nii minevikku, 
kui tänaseid tegemisi. Ka see on jälg ajas, see on meie lugu...

Igaüks vormib oma lugu, just nagu potisepp vormib savi. 
Soovin, et meie lugu oleks hea suure Taevase Potisepa 
silmis.

Ilusat sügist soovides,
Taimi

TOIMETAJA VEERG
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uul sin hil ju ti üht meest 
üt le vat, et te ma ema 
oli tõ si usk lik ini me ne. 
Sõ na “tõ si usk lik” ei 
ol nud muu dest sõ na-

dest kui da gi eri li se malt rõ hu ta tud, 
kuid siis ki köi tis tä he le pa nu. Miks? 
Ilm selt oli po ja jaoks olu li ne, et ema ei 
ol nud liht salt usk lik, vaid tõ si selt usk-
lik ini me ne. Kes on tõ si usk lik? Sü no-
nüü mi na võiks väl ja pak ku da sü ga valt 
usk lik, pü hen du nult usk lik, tõe li selt 
usk lik, tei si sõ nu kee gi, kes oma us ku 
võ tab sii ralt ja vä ga põh ja li kult. 

Mis seal sa la ta, on ole mas ka pin-
na peal set usk lik kust, kus ehk usu-
tak se, aga see ei ka jas tu iga päe va ses 
elus. 

Ülal mai ni tud me he tun nis tu se 
juur de võiks li sa da, et tõe näo li selt 
oli te ma ema usk ja iga päe va ne elu, 
sõ nad ja teod oma va hel täie li kus 
koos kõ las, ta ei ol nud liht salt Ju ma la 
ek sis tent si us kuv ini me ne vaid sõ na 
ot se ses mõt tes iga päe va elus Ju ma lat 
ja Te ma sõ na tõ si selt võt tev ini me ne, 
ke da uus tes ta ment li kus sõ na ka su tu-
ses võiks ni me ta da jüng riks. 

Mil li ne on mi nu usk? Kui das ise-
loo mus tak sid mi nu lap sed mi nu usk-
lik kust? Peat selt, 31. ok toob ril, tä his-
ta me re for mat sioo ni 500. aas ta päe va. 
31. ok too ber, kõi gi pü ha ku te päe va 
eel õh tu, on tun tud ka kui usu pu has-

tus pü ha. Miks? Usu li ne ki ri ku prak-
ti ka va jas Lu the ri ar va tes pu has ta-
mist. Kui das on si nu ja mi nu usu ga? 
Sel leks, et usk võiks ol la ehe, sii ras 
ja toi miv, peab ta ole ma iga päe va-
ses ra ken du ses. Vas ta sel ju hul ole me 
liht salt ni me krist la sed. Ni me krist lust 
võib lei da Ees ti maalt ki. Usu tak se ehk 
ise gi Ju ma la ole mas olu, aga ei usaldu-
ta Te ma sõ na le ja mõ ju le, mi da Te ma 
sõ na an nab. Siin ko hal mee nub kee gi 
ak ro baat, kes te gi trik ke üle Niagara 
joa tõm ma tud köiel. Rah vas vaa tas 
hin ge kin ni pi da des, kui osa valt mees 
et te as teid te gi. Ühe et te as te ees kü sis 
mees, kas usu te, et võin kä ru lü ka ta 
köiel eda si ja ta ga si? Kõik vas ta sid: 
„Jah, usu me!“ Nii viis ki köiel tant si ja 
kä ru tei se le poo le le ning ta ga si. Siis 
kü sis ak ro baat, kas usu te, et võin ka 
ini me se pan na kä rus se ja sõi du ta da 
te da sin na ja ta ga si? Kõik hüüd sid 
vai mus tu nult: „Jah usu me!“ See pea-
le pöör du nud ak ro baat ühe ini me se 
poo le ja pa lu nud te mal ol la see, kes 
kä rus se is tub. Kuid nii su gust usal dust 
sel les ini me ses ei ol nud. Tei ne kord 
võib mi nu gi usk ol la sel li ne mõis tus lik 
tead mi ne Ju ma la ja Te ma sõ na koh ta. 
Kui aga kü si mus on, kas olen val mis 
end Tema ak ro baa di kät te usal da ma, 
ei ole us ku ol la gi.  

Olen vii mas tel aega del sü ve ne-
nud Apost li te te gu de raa ma tus se. 

Seal haa ra sid mu tä he le pa nu mit mel 
pu hul eri ne va tes geo graa fi lis tes piir-
kon da des mai ni tud jüng rid („Da mas-
ku ses oli üks jün ger, Hananias 
ni mi“; „Joppes oli nais jün ger ni me-
ga Tabiita“; „Kaisarea lin nas oli üks 
mees, Korneelius ni mi, va ga ja ju ma-
la kart lik koos ter ve oma pe re ga“; „ja 
vaa ta, seal oli jün ger, Timoteos ni mi“; 
„aga kee gi juut, Apol los ni mi, Alek-
sand riast pä rit, vah va kõ ne mees ja 
vä gev kir ja se le ta ja, tu li Efesosse“; 
„kui ta (Pau lus) oli seal mõn da aega 
ol nud, läks ta ära ja käis jär jest lä bi 
Galaatia maa kon na ja Früügia, kin ni-
ta des kõi ki jüng reid“. Apost li te teod 
9:10, 36; 10:1-2; 16:1; 18:23-24). Need 
kõik olid ta va li sed ini me sed, kes võt-
sid us ku Ju ma las se tõ si selt, ar ves ta sid 
Ju ma la sea dus te ga ja olid pü hen du-
nud Te ma mis sioo ni jät ka mi se le seal, 
kus nad ela sid. Re for mat sioo ni juu be-
li aas tal on pas lik kü si da, mil li ne usk-
lik, mil li ne jün ger olen mi na? 

Jün ger ei käi mit te ainult ise 
pü hen du nult Jee su se õpe tu se jär gi, 
vaid aitab ka teis tel ini mes tel saa da 
Jee su se Kris tu se jä rel käi jaks. Jün ger 
ko geb ise Ju ma la sõ na de muut vat ja 
uuen da vat vä ge ja kan nab se da mõ ju 
teis te le gi. Võt kem siis uuel ala nud 
töö pe rioo dil usu pu has ta ja te ees ku jul 
ol la tõ si usk li kud jüng rid, le vi ta des 
Ju ma la sõ na ja aida tes kaa sa Ju ma-
la rii gi laie ne mi se le. Kül va kem sõ na! 
Us ku ge, see hak kab kas va ma! Õpe ta-
gem lap si ja noo ri pi da ma kõi ke, mi da 
Jee sus käs kis, pü hen du ma kõi ge ga 
Ju ma la le, te ge ma elus õigeid va li kuid, 
sead ma Ju ma la rii gi õigu se taot le mi se 
esi ko ha le ja ole ma val mis lä bi mi ne-

ma ka ras ke test 
kat su mus test. 

Vil ja kat 
sü gis-tal vist 
töö hoo aega!

TAA VI HOLLMAN
Superindendent
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K
Aus ta tud aja kir ja “Ko du teel” lu ge jad!

Aastakonverents 2017. Selle aasta määramiste kohta loe lk 7.
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TOO MAS PA JU SOO
Tal lin na ko gu du se pas tor

Ok toob ris pee ta val lõi kus tä nu pü hal on 
so bi lik mee nu ta da ees ti va na sõ na: „Mi da 
kül vad ke va del, se da lõi kad sü gi sel.“ Kui 
põl lu mees on hoo le tu ja jä tab osa see met 
ke va del kül va ma ta, siis po le sü gi sel suurt 
saa ki ooda ta. Sa ma print siip keh tib ka vai-
mu li kus elus. 

A
pos tel Pau lus on jääd vus ta nud mei le kül-
vi- ja lõi ku se sea du se: „Aga see on nii: kes 
ka si nas ti kül vab, see ka lõi kab ka si nas ti, ja 
kes roh kes ti kül vab, see ka lõi kab roh kes ti“ 
(2Kr 9:6). Veel üt leb ta kir jas galaatlastele: 

„Är ge ek si ge: Ju mal ei la se en nast pil ga ta, sest mi da ini-
me ne iga nes kül vab, se da ta ka lõi kab. Kes oma li ha li ku le 
loo mu se le kül vab, see lõi kab li ha li kust loo mu sest ka du-
vust, kes aga Vai mu le kül vab, see lõi kab Vai must iga vest 
elu“ (Gl 6:7-8).

Vai mu lik külv po le ala ti ker ge üles an ne, see võib va hel 
kaa sa tuua pi sa raid ja va lu, aga see-eest lõpp tu le mus on 
võr ra tu, kui saa me nä ha oma vae va vil ja. Siis saa me rõõ-
mus ta da ühes koos psal mi auto ri ga: „Kes sil ma vee ga kül-
va vad, lõi ka vad hõis ka mi se ga. Kes min nes kõn nib nut tes, 
kui ta kül vi see met kan nab, see tu leb ja hõis kab, kan des 
oma vih ke“ (Ps 126:5-6).

Vai mu li ku elus on li saks sõ na le ja ar mas tu se te gu de le 
üks olu li se maid kül vi mee to deid pal ve oma eri ne va tes vor-
mi des. See mee tod on sa ge li var ja tud teis te ini mes te sil me 
eest, suu dab aga kor da saa ta suu ri as ju. See pä rast ta han 
oma pea tä he le pa nu pöö ra ta pal ve ta mi se tee ma le. Loe me, 

mi da apos tel Pau lus kir ju tab oma usu po ja le Timoteosele 
(1Tm 2:1–7): Ma kut sun siis üles anu ma, pal ve ta ma, te ge-
ma eest pal veid ja tä nu pal veid kõi gi ini mes te eest, ku nin-
ga te ja kõi gi üle mus te eest, et me võik si me ela da vaik set 
ja ra hu lik ku elu kõi ges ju ma la kar tu ses ja vää ri ku ses. See 
on hea ja meel div Ju ma la, meie Pääst ja sil mis, kes ta hab, 
et kõik ini me sed pää sek sid ja tu lek sid tõe tund mi se le. Sest 
üks on Ju mal, üks on ka va he mees Ju ma la ja ini mes te 
va hel: ini me ne Kris tus Jee sus, kes on ise ene se loo vu ta nud 
lu nas tus hin naks kõi ki de eest, tun nis tu se na sel leks mää-
ra tud ajal. Sel le sõ nu mi kuu lu ta jaks ja apost liks olen ma 
pan dud – ma rää gin tõtt, ma ei va le ta –, pa ga na te õpe ta-
jaks usus ja tões. Aamen.

Loe tud kir ja ko has kut sub apos tel Pau lus usk lik ke üles 
pöör du ma pal ves Ju ma la poo le. Ta on isik li kult ko ge nud 
pal ve täht sust oma elus ja teab, et pal ve võib kor da saa ta 
suu ri as ju nii isik li kul kui ka ühis kond li kul ta san dil. 

1. Pal ved isik li ke va ja dus te eest
Meie isik lik ke va ja du si sil mas pi da des on Pau lus kir ju-
ta nud pal vest kir jas filiplastele: „Är ge mu ret se ge üh ti gi, 
vaid teie va ja du sed saa gu kõi ges Ju ma la le tea ta vaks tä nu-
üt le mi se ga pa lu mi ses ja anu mi ses“ (Fl 4:6). Ju mal ei ole 
hoo li ma tu meie va ja dus te suh tes. Va hel mõ ni ini me ne 
ar vab: „Kes olen mi na, et ma tü li tan Ju ma lat oma väi kes te 
prob lee mi de ga?“ Kuid Jee sus on ise öel nud: „Pa lu ge, ja 
tei le an tak se, ot si ge, ja te leia te, ko pu ta ge, ja tei le ava tak-
se, sest iga pa lu ja saab ja ot si ja leiab ja iga le ko pu ta ja le 
ava tak se!“ (Mt 7:7-8). Ju ma la poo le võib pöör du da üks-
kõik mis tun nil öö päe vas. Tal po le kind laid vas tu võ tu aegu 
na gu näi teks pe re ars til. Ise gi kui ars ti ga on aeg kok ku 
le pi tud, ei tä hen da see veel se da, et saad ko he te ma ju tu-
le. Ju mal on ala ti val mis kuu la ma meie pal veid. Mõ ni kord 
me ei os ka gi õie ti pa lu da, aga Ju mal tun neb meid ja vas tab 

Vai mu lik kül vi- ja 
lõi ku se sea dus

JUTLUS
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just nii na gu mei le on pa rem iga vi ku 
pers pek tii vis. Ka eitav vas tus on vas-
tus, mis Ju ma la poolt vaa da tu na võib 
ol la mei le pa rim la hen dus. Kee gi ano-
nüüm ne autor on pal ve koh ta öel nud:

Pal ve mõ te on sel les, et me ava-
me oma sü da me Ju ma la le ja la se me 
Ju ma lal meie elus te gut se da. Pal ve 
on in tiim ne osa dus oma Loo ja ga – me 
või me Tal le rää ki da kõi gest, ka neist 
as just, mi da me teis te le ta va li selt ei 
rää gi. Ju mal hin dab meie pal veid, 
sest Ta igat seb ol la osa du ses oma 
loo du ga.

2. Pal ved teis te ini mes te, 
va lit se ja te ja üle mus te eest
Kui ana lüü si da pal veid, mi da esi ta tak-
se ko gu du ses, siis suu rem osa puu du-
ta vad ini mes te isik lik ke mu re sid. Ent 
meie pal ved ei pea piir du ma ainult 
isik li ke va ja dus te ga. Pau lus li sab 
oma esi me ses kir jas Timoteosele veel 
eest pal ved ja tä nu pal ved kõi gi ini-
mes te, kaa sa  ar va tud va lit se ja te ja 
üle mus te eest. Need pal ved on eri ti 
va ja li kud tä na päe va se ku laar ses ühis-
kon nas. See pä rast on Ees ti maa krist-
las te ko hus lü li ta da oma eest pal ve-
tes se meie va lit se jad: pre si dent, pea-
mi nis ter, va lit sus ka bi net, Rii gi ko gu 
liik med, lin na pead, maa va ne mad ja 
ko ha li ke oma va lit sus te ju hid tar ka de, 
õig las te ja ju ma la kart li ke ot sus te lan-
ge ta mi seks. Meie eest pal veid va ja vad 
kõik koo lid ja las te aiad, et tu le va ne 
põlv kond kas vaks üles ju ma la kar tu-
ses; sa mu ti et te võt jad ja loov in tel li-
gents, kes va ja vad oma töös tar kust 
ja os kust rah va pa re maks prak ti li seks 
tee ni mi seks. Sel leks va ja vad nad kõik 
Ju ma la õn nis tust, kait set ja juh ti mist.

Apos tel teab, et kui usk li kud pal-
ve ta vad ku nin ga te ja kõi gi üle mus te 

eest, siis nad või vad neid pal ve kau-
du Ju ma la tah te ko ha selt mõ ju ta da. 
Meie gi ei to hi se da unus ta da. Meist, 
krist las test, sõl tub suu rel mää ral see, 
mis toi mub ühis kon nas. Pau lus sel gi-

tab Timoteosele, 
miks on va ja 
pal ve ta da oma 
va lit se ja te ja 
üle mus te eest. 
Ta toob esi le 
kolm põh just: 
(1) et me võik si-
me ela da vaik set 
ja ra hu lik ku elu 
kõi ges ju ma la-
kar tu ses ja vää-
ri ku ses; (2) see 
on hea ja meel-

div Ju ma la, meie Pääst ja sil mis; ning 
(3) Ju mal ta hab, et kõik ini me sed 
pää sek sid ja tu lek sid tõe tund mi se le. 
Vii ma ne on ot se ne vii de Kris tu se hea 
sõ nu mi kuu lu ta mi se le. Pal ve ja meie 
iga päe va ne elu kõi ges ju ma la kar tu ses 
ja vää ri ku ses on oma va hel vä ga ti he-
dalt seo tud. 

Kui me ei pal ve ta teis te ini mes te 
eest, kui mei le ei lä he kor da teis te 
ini mes te õn ne tu käe käik, kes ela vad 
il ma Kris tu se ta, siis kui das nad pää-
sek sid ja tu lek sid Ju ma la tõe tund-
mi se le? Jee sus te gut ses ainult sel le 
ees mär gi ni mel. Evan ge list Luu kas 
üt leb Jee su se koh ta, et Ini me se Poeg 
on tul nud ot si ma ja pääst ma ka du nut 
(Lk 19:10). Jee sus läks ju ba va ra-
hom mi kul ük sil das se pai ka, soo vi ga 
rää ki da pal ves oma Isa ga, et täi ta Isa 
tah te ko ha selt oma mis sioo ni. Olen 
veen du nud, et iga ko gu du se pea mi ne 
üles an ne on Jee su se jüng ri te et te-
val mis ta mi ne. See aga ei teos tu, kui 
ko gu du sed ei pal ve ta ega töö ta sel le 
ni mel.

Meie ki ri ku en di ne piis kop Hans 
Växby on kir ju ta nud Facebookis lü hi-
dalt kok ku võe tu na järg mist: Pü ha-
päe va-hom mi ku ne ju ma la tee nis tus 
näi tab, kui po pu laar ne on ko gu dus, 
nä da la sees toi muv pal ve koos olek 
näi tab aga, kui po pu laar ne on Ju mal. 
Sel lest või me te ha jä rel du se: Kui me 
ar mas ta me tõe li selt Ju ma lat, siis on 
meil suu rem igat sus ol la ühes koos 
pal ves, et te ha eest pal veid huk ku va-
te hin ge de eest, kes on teel iga ves se 
hu ka tus se.

3. Kui das võik si me ela da vaik set 
ja ra hu lik ku elu?
Apos tel Pau lus väl jen dab usu po ja-
le Timoteosele Ju ma la ta het, kui ta 
ma nit seb usk lik ke pal ve ta ma väl jas-
pool ko gu dust ole va te pääst ma ta ini-
mes te eest, et nad tu lek sid Kris tu-
se tund mi se le. Sel leks on aga va ja 
mi da gi veel ena mat kui pal ve ta mi ne. 
Pau lus kut sub kõi ki üles ela ma kõi-
ges ju ma la kar tu ses ja vää ri ku ses. See 
al gab aga meist – igast krist la sest. 
Pau lus kir ju tab oma kir jas efeslastele: 
„Mi na, kes olen vang Kris tu se pä rast, 
kut sun teid üles ela ma sel le kut su mi-
se vää ri li selt, mil le ga te ole te kut su-
tud, ko gu aland lik ku se ja ta sa du se ga, 
pi ka mee le ga, üks teist sal li des ar mas-
tu ses, ning ol les usi nad ra hu si de me 
kau du pi da ma Vai mu an tud üht sust“ 
(Ef 4:1-3).

Ju ma la kar tus ei tä hen da pi de-
vas hir mus ela mist, et Ju mal ko he 
ka ris tab, kui me ek si me ja tee me 
vi gu. Ju ma la kar tus on pi gem Ju ma la 
sea dus te res pek tee ri mi ne aus tu sest 
Te ma vas tu. Me ei ta ha Te da kur vas-
ta da ja meie igat sus on ela da vää ri kalt 
Ju ma la auks. Ise gi ju hul kui ek si me, 
või me ala ti tul la pal ves Ju ma la et te ja 
pa ran da da meelt, sest Ju mal ei soo vi, 
et kee gi saaks huk ka. 

Pal ve ta da tu leb üht la si ra hu eest. 
Tä na päe va maa ilm kää rib ja meie gi ei 
saa liht salt pealt vaa da ta, mis toi mub 
krii si kol le tes. Me saa me pal ve ta da 
kan na ta va te ini mes te eest, kes on 
pi de vas ohus oma elu pä rast. Mõt-
le me oma eest pal ve tes ta ga kiu sa tud 
krist las te le. Or ga ni sat sioo ni Open 
Doors sta tis ti ka ko ha selt ta pe tak se 
iga kuu usu pä rast 322 krist last. Too-
me oma pal ve tes Ju ma la et te pa gu las-
te prob lee mi, mis on pan nud Euroo pa 
ju hid, kes ei os ka lei da õigeid la hen-
du si, vä ga tä ba ras se olu kor da. Sa mu ti 
pal ve ta me Uk rai na ja Süü ria rah va 
eest, kus va ja tak se ra hu ja le pi tust, 
mit te ven na ta pu sõ da; kus ku ju ne nud 
konf lik tis on nii pal jud saa nud kan-
na ta da ja kao ta nud oma omak sed. 
Pa lu ge üht la si, na gu üt leb Psalm 122, 
ra hu Je ruu sa lem ma le, mis on üheks 
konf lik ti al li kaks Lä his-Idas ja mil lest 
saa vad al gu se Il mu tu se raa ma tu apo-
ka lüp ti li sed sünd mu sed.

Me kõik igat se me ra hu, sest ra hu 
on hin da ma tu väär tus. Kui ini me-

Ma palusin JÕUDU.  Jumal andis mulle RASKUSI, 
  et teha mind tugevaks.
Ma palusin TARKUST.  Jumal andis mulle PROBLEEME
  nende lahendamiseks.
Ma palusin EDUKUST.  Jumal andis mulle MÕISTUSE ja 
  LIHASED töö tegemiseks.
Ma palusin JULGUST.  Jumal andis mulle HÄDAOHTE 
  nende ületamiseks. 
Ma palusin ARMASTUST.  Jumal andis mulle MURELIKKE  
  inimesi aitamiseks.

Ma ei saanud midagi, mida soovisin, 
  ometi sain kõik, mida vajasin.
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se sü da mes puu dub si se mi ne ra hu, 
siis täi dab sel le tüh ja ko ha ra hu tus, 
kar tus ja hirm tu le vi ku ees. On häm-
mas tav, et apos tel Pau lus, kes kir ju-
tas oma usu po ja le Timoteosele, oli 
pa ra jas ti Roo mas van gis tu ses oma 
usu pä rast Kris tu ses se. Me ei näe 
te ma sõ na des ain sat ki ki be du se noo ti. 
Ol les ise vang, on te ma sü da mes suur 
ra hu ja tal on elu tar kust ju hen da da 
Timoteost, Efesose ki ri ku noort juh-
ti, kui das ta peaks ras ke tel aega del 
käi tu ma. 

Pau lus oli isik li kult koh tu nud Jee-
su se ga – ta mõis tis, et tõe li ne ra hu 
pei tub vaid Jee su ses Kris tu ses, kes 
on öel nud oma jüng ri te le: „Se da ma 
olen tei le rää ki nud, et teil oleks ra hu 
mi nus. Maa il mas ahis ta tak se teid, 
aga ol ge jul ged: mi na olen maa il ma 
ära võit nud“ (Jh 16:33). „Ra hu ma 
jä tan tei le, oma ra hu ma an nan tei le. 
Mi na ei an na tei le nõn da, na gu maa-
ilm an nab. Teie sü da är gu eh mu gu 
ega min gu araks!“ (Jh 14:27).

Kui ini me se sü da mes elab Ju ma la 
ra hu, siis ha ju vad kõik kar tu sed ja 
hirm tu le vi ku ees. Sel lis te ini mes te 
koh ta, kel le sü da mes on Ju ma la ra hu, 
kõ la vad Jee su se sõ nad: „Õnd sad 
on ra hu te gi jad, sest neid hüü tak se 
Ju ma la las teks“ (Mt 5:9). Tõe poo lest, 
Ju ma la lap sed on kar di naal selt eri-
ne vad neist ini mes test, kes ei tun ne 
Ju ma lat. Ju ma la las te üles an ne ei ole 
mit te te ha et te hei teid nei le, kes ei 
tun ne Ju ma lat, vaid pi gem kuu lu ta da 

nei le ar mas tu se ja le pi tu se sõ nu mit 
Jee su ses Kris tu ses. 

Pau lus ei hä be ne tun nis ta mast, et 
ta va jab na gu kõik tei sed ki Ju ma la 
sõ na kuu lu ta jad ko gu du se eest pal-
veid. Ta üt leb: „Vii maks veel, ven nad, 
pal ve ta ge meie eest, et Is san da sõ na 
le viks ja kir gas tuks nõn da na gu teie gi 
juu res ning et meid kis taks väl ja üle-
an ne tu te ja kur ja de ini mes te käest. 
Sest us ku ei ole kõi ki del“ (2Ts 3:1-2).

Eest pal ve on äär mi selt va ja lik kõi-
gi Ju ma la rii gi töö te gi ja te eest, eri ti 
nen de eest, kes on n-ö ees lii nil. Nad 
on eri li seks rün na ku ob jek tiks hin ge-
vaen la se le, kes ei soo vi, et Is san da 
sõ na le viks – see pä rast va ja vad nad 
ko gu du se pal ve tu ge. 
Pau lus täp sus tab veel, et pal ve ta mi ne 
Ju ma la tah te ko ha selt peab ole ma jär-
je kin del: „… pal ve ta ge lak ka ma tult, 
tä na ge kõi ge eest – sest see on, mi da 
Ju mal teilt ta hab Jee su ses Kris tu ses!“ 
(1Ts 5:17-18). See on olu li ne meel de-
tu le tus. Kui tih ti me pal ve ta me iga su-
gus te olu kor da de pä rast, mis va ja vad 
la hen dust, ja kui vä he me too me ta ga-
si si det Ju ma la le oma tä nu kau du! On 
rõõ mus tav lu ge da neid tä nu pal veid, 
kui ko gu dus on tei nud eest pal vet kel-
le gi eest ühel pü ha päe val ja ju ba järg-
mi sel pü ha päe val toob see ini me ne 
tä nu Ju ma la le ime li se vas tu se eest. 

Lõpp kok ku võt tes on meie pal ve ta-
mi se kõi ge täht sam ees märk, et kõik 
ini me sed, kel le eest me pal ve ta me, 
pää sek sid ja tu lek sid tõe tund mi se-

le. See on ka Ju ma la ees märk. See-
ga pea me ko gu dus te na võt ma pal ve-
töö oma prio ri tee diks, et jõuak si me 
evan gee liu mi ga ka du nud hin ge de ni. 
Sel leks on mit meid või ma lu si. Leia 
mõ ni us tav usu kaas la ne, kel le ga saad 
re gu laar selt koos käia pal ve ta mas. 
Või lii tu ko gu du se mõ ne ole mas ole-
va pal ve- või osa dus gru pi ga. Proh vet 
Jeremija on öel nud Ju ma la ot si mi se 
koh ta: „Ja te ot si te mind ja leia te 
mi nu, kui te nõua te mind kõi gest 
oma sü da mest“ (Jr 29:13). Siin juu res 
ta han meel de tu le ta da, mi da Jee sus 
üt les Mk 11:24-25: „Kõi ke, mi da te 
iga nes pal ves en da le pa lu te – us ku ge, 
et te ole te saa nud, ja see saab ki tei le! 
Ja kui te ole te pal ve ta mas, siis and-
ke an deks, kui teil on mi da gi kel le gi 
vas tu, et ka teie Isa tae vas an naks 
tei le an deks teie ek si mu sed.“ Ent ära 
ainult pal ve ta, vaid la se Pü hal Vai mul 
end juh ti da, et ol la Kris tu se tun nis ta ja 
ja ja ga da Kris tu se ar mas tust teis te ga, 
kes se da nii va ja vad. Jee sus üt les: 
„Teie ei ole va li nud mind, vaid mi na 
olen va li nud teid ja olen sead nud 
teid, et te lä hek si te ja kan nak si te vil-
ja ja et teie vi li jääks. Mi da te iga nes 
Isalt pa lu te, se da ta an nab tei le mi nu 
ni mel.“ (Jh 15:16.) Siin gi keh tib vai-
mu lik kül vi ja lõi ku se sea dus.

Kok ku võt teks
Arm sad kaas krist la sed! Tä na on veel 
ava tud uks evan gee liu mi kuu lu ta mi-
seks. Tä na on veel või ma lus ot si da 
Is san da pa let ja te ha eest pal veid oma 
maa ja rah va pä rast ning ol la Te ma 
tun nis ta jad Pü ha Vai mu väes. 

Kut sun teid veel kord üles apost-
li sõ na de ga, mi da kuul si me jut lu se 
al gu ses:

1. Ma kut sun siis üles anu ma, pal ve-
ta ma, te ge ma eest pal veid ja tä nu pal-
veid kõi gi ini mes te eest,

2. ku nin ga te ja kõi gi üle mus te eest, 
et me võik si me ela da vaik set ja ra hu-
lik ku elu kõi ges ju ma la kar tu ses ja 
vää ri ku ses.
3. See on hea ja meel div Ju ma la, meie 
Pääst ja sil mis,
4. kes ta hab, et kõik ini me sed pää sek-
sid ja tu lek sid tõe tund mi se le. 

Aamen.
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KOGUDUS

Su per in ten dent: Taa vi Hollman

1. Ase ri: Dmit ri Sem jo nov
2. Haap sa lu: Ur mas Rahuvarm, 

Rauno Ojassoo
3. Jõh vi: Ar tur Põld
4. Kei la: Mih hail Batshinski
5. Koht la-Jär ve: Ser gei Sutškov
6. Kun da: Sta nis lav Ossipov, And rei 

Spiridenko
7. Ku res saa re: Rando Met sa maa 
8. Kär sa: Rein Laaneser
9. Nar va: Erk ki Sepp
10. Pai de: mää ra mi sel
11. Pal dis ki: Bo ris Zujev  
12. Pär nu: Tõ nu Kuu se maa, Ardi 

Leerima 
13. Rak ve re: Hans La hi
14. Ree kü la: Hei no Sep pel
15. Ruusmäe: En no Sarik

16. Rä pi na: Ele Pa ju
17. Sakussaare: Hans La hi
18. Sil la mäe: Vla di mir Beregovoi
19. Tal linn (ees ti): Too mas Pa ju soo, 

Joel Aulis
       Tal linn (ve ne): Alek sandr 
   Fjo do rov, Ro bert Tšerenkov
20. Tal lin na Uue Al gu se: Sta nis lav 

Ossipov
21. Ta pa: Joel Rang
22. Tar tu: Priit Gregorios Tamm
23. Viitka: mää ra mi sel
24. Võ ru: Kau po Kant

Ühi ne nud Me to dis ti Ki ri ku Glo baal-
tee nis tus (GBGM): mis jo ni sek re tär 
Ül las Tankler

Ees ti Kait se vä gi: kap lan Rai vo 
Nikiforov

Ees ti Kait se vä gi: kap lan Ja na 
Laaneser

Tar tu Vang la: va nem kap lan Ola vi 
Ilu mets

Tal lin na Vang la, Lää ne Pre fek tuu-
ri Ares ti ma jad: kap lan Jo han nes 
Kakko

Kait se lii du Pär nu maa ma lev: kap lan 
Jo han nes Kakko

Kait se lii du Tar tu ma lev: kap lan Priit 
Gregorios Tamm 

Mis jo ni pas tor Lee du Aas ta kon ve rents: 
And rus Kask 

Tal lin na Uue Al gu se ko gu du se rehabi-
litatsioonikeskused: Jarl Shapovalov

EMK Teo loo gi li ne Se mi nar de kaan: 
dia kon Mark Nel son

EELK Diakooniahaigla: dia kon Sirly 
La hi

Tal lin nas,  pü ha päe val, 
18. juu nil, 2017
Piis kop: Christian Alsted

AAS TA KON VE RENTS
Juu ni kui ne Aas ta kon ve rents oli ti he ja te ge mi si pal ju. Kol me le päe va le 16.-18. juu nil püüd-
si me ma hu ta da nii iga-aas ta se Aas ta kon ve rent si töö ses sioo nid, EMK 110. aas ta päe va tä his-
ta mi se kui ka amee rik las test Ees ti Sõp ra de iga-aas ta se koh tu mi se. Sel kor ral oli Amee ri kast 
ko ha le tul nud üle 40 Ees ti sõb ra. Kau gei mad kü la li sed tu lid Lõu na-Ko reast. Nen de 5-liik-
me list de le gat sioo ni ju ha tas piis kop Sundo Kim Kwang Lim’i me to dis ti ko gu du sest Sou list. 
Juu be li kon ve rent si jääb mee nu ta ma näi tus „Re for mat sioo ni vil jad EMK 110 te ge vus aas tas“, 
mis on het kel eks po nee ri tud Tal lin na me to dis ti ki ri kus. Vir tuaal selt on või ma lik näi tu se ga 
tut vu da veebikeskkonnas aad res sil: www.emk.voog.com. Lisaks sellele on pisut ajalugu too-
dud ka selle ajakirja lehekülgedele 24-25.

EES TI ME TO DIS TI KI RI KU AAS TA KON VE RENTS 16.-18. juu ni 2017. a.
Mää ra mi sed 2017-2018

AAS TA KON VE RENTS 2017
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Kuus aas tat ta ga si Tar tust ala nud ja üle Ees ti 
aina po pu laar sem ki ri kuid tut vus tav üri tus, 
Ki ri ku te Öö toi mus se da kor da 9. juu nil 2017; 

ju ba teist aas tat osa les sel lel ka EMK Pär nu Agape 
ko gu dus. 

Ki ri ku te Ööd pee tak se mu jal gi Euroo pas, kuid Ees-
tis ala tes 2012. aas tast iga aas ta juu ni kuu tei se ree de 
õh tust kesk ööni, kus juu res kõi ki de üle Ees ti osa le va te 
ki ri ku te ja ko gu dus te lah ti ole ku te ajad ja prog ram mi 
in fo on kät te saa dav veebilehel www.kirikuteoo.ee. 

Agape ki ri ku uk sed olid sel õh tul ava tud kel la 18-st 
23-ni, tu li jaid ter vi tas pas tor Tõ nu Kuu se maa, kes 
oli val mis iga le hu vi li se le ma ja tut vus ta ma ja vest le-
ma, te gut se sid ko gu du se va ba taht li ke abi ga üles sea-
tud koh vik ja las te nurk. Kell 20 an dis ki ri ku saa lis 
tun ni se kont ser di Pär nu Oiku mee ni li ne Nais koor 
di ri gent Es ter Murrandi ju ha tu sel ning õh tu lõ pe tas 
kell 22 ala nud tun ni ne ülis tus pal vus, mil le kor ral-
das Agape Ülis tus koor Anu Hobustkoppeli ja pas tor 
Ardi Leerima eest ve da mi sel. Õh tu oli rõõ mus ja õdus 
ning sel le jook sul as tus Agape ki ri kust lä bi kok ku 

üle 50 ini me se. Eri li selt 
hea meel oli sel kor ral 
kut su da ini me si tut vu ma 
Pär nu eri ne va te ki ri ku-
te ja ko gu dus te ga ka lä bi 
orien tee ru mis män gu: kes 
lä bis sel õh tul vä he malt 
kolm eri ne vat pü ha ko da, 
sai en da le vii ma sest ko gu-
du sest kin gi tu seks Uue 
Tes ta men di. 

Nii oli gi sel aas tal Ki ri-
ku te Öö ajal Pär nus ava tud ju ba viie ki ri ku ja ko gu-
du se uk sed. Loo da me Ju ma la abi ga, et see la he, oiku-
mee ni list koos tööd või mal dav üri tus ko gub Pär nus 
järg mi sel aas tal hoo gu veel juur de ja saab iga aas ta ga 
ka lin na rah va le tun tu maks.

KÜL LI PILV, Pär nu Agape ko gu dus

Haap sa lu ko gu dus sai toe tust 
„Pü ha ko da de prog ram mist“

Meie ko gu dus on toe tust 
taot le nud ja saa nud prog-
ram mi „Pü ha ko da de säi li-

ta mi ne ja areng“ kau du.
Pü ha ko da de prog ram mi ees märk 
on pak ku da tu ge Ees ti kul tuu ri väär-
tus li ke pü ha ko da de ja neis pei tu-
va te kul tuu ri väär tus te säi li ta mi sel. 
Toe tust ole me taot le nud nel jal ja 
saa nud kol mel kor ral.
Hoo nel on kaks võt me koh ta, vun da-
ment, mil le le kõik toe tub ja ka tus, 
mis kõi ke kait seb. Need mõ le mad, 
nii ka tus kui vun da ment, va ja sid 

toes tust.
Esi me sel kor ral va he ta si me pas to-
raa di osa ka tu se väl ja, mil le tar vis 
sai me toe tust 12000 eurot. Vun da-
men di toes tus oli aga nõn da ma hu-
kas, et ko gu töö ei mah tu nud ühe 
taot lu se sis se, see ga sai taot le tud 
ka hel kor ral, es malt sai me 20000 
eurot, mil le ga sai teh tud täp selt 
pool va ja mi ne vast tööst. Järg mi sel 
aas tal jäi me kah juks ni me kir jast 
väl ja, kuid see an dis mei le hin ge-
tõm be aega, sest ka oma osa lus ja 
et te val mis tu sed va ja sid se da. Käes-
ole va, 2017. aas ta al gu ses sai me 
taas 20000 eurot toe tust ja või si me 
tööd lõ pu le viia. Keld ri täie lik väl-
ja ehi ta mi ne aga jät kub vii mist lus-

töö de ga.
Ole me vä ga tä nu li kud Ju ma la juh-
ti mi se ja hoo le eest, mis meid on 
saat nud ja kül lap ta hab Te ma oma 
ni me aus ta da ka see lä bi, et li sab 
ini me si, kes saa vad sel les ko gu du-
se ko jas koh tu da Jee su se ga.

https://www.muin sus kait se amet.ee/
et/load-toe tu sed-ja-kooskolasta-
mine/kui das-taot le da-toe tust-prog-
ram mist-puhakodade-sailitamine-
ja-areng

RAUNO OJASSOO,
EMK Haap sa lu ko gu du se ju ha tu se 

esi mees ja ko ha lik pas tor
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Kont ser di an dis Pär nu Oiku mee ni li ne Nais koor

Sel le õh tu vas tu võ tu-ter vi tus laud.

Kü las ta ja ja orien tee ru mis-
män gus osa le ja.

Pil di väl ja pa nek ko gu du se aja loost.

KI RI KU TE ÖÖ AGAPES JA PÄR NU LIN NAS
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Pü ha päe val, 17. sep temb ril, tä his ta ti EMK Nar va 
ko gu du ses emeriitpastor Pee ter Pii ri sil la 90. juu be li-
sün ni päe va. 

Euroo pa Ki ri ku te Nõu ko gu 
juht kond kü las tas Ees tit 
17. - 20. augus til 2017

De le gat sioo ni võt tis vas tu
EKNi ju ha tus: pre si dent 
pea piis kop emee ri tus And -

res Põ der, ase pre si dent piis kop 
Philippe Jourdan, ase pre si dent 
pas tor Meego Remmel, täi tev sek-
re tär Ruu di Leinus. Ka vas olid koh-
tu mi sed pea mi nis ter Jü ri Ratasega, 
si se mi nis ter And res Anveltiga ja 
Usu as ja de osa kon na ga ning kü las-
ta tak se CECi liikmeskirikuid: Ees-
ti Apost lik Õige usu Ki rik ja Ees ti 
Evan geel ne Lu ter lik Ki rik.        KT

Nar va ko gu du se te ge mis test

29. juu lil 2017. aas tal toi mus EMK Nar va ko gu du ses 
ris ti mis tee nis tus. Nar va ko gu du ses oli see esi me ne 
ris ti mis tee nis tus enam kui ka he küm ne aas ta jä rel. Ris-
ti mis tee nis tus toi mus Nar va Joa orus ava li kul ran nal. 
Ris ti ti kaks noort – Bogdan Chesnokov ja Serafima Iva-
no va. Pea le ris ti mist jät kus pi du lik tee nis tus ko gu du se 
hoo nes, kus ris ti tud võe ti vas tu ko gu du se liik me teks ja 
toi mus ar mu laua ga tee nis tus, kus ris ti tud said es ma-
kord selt osa Jee su se ihu ja ve re osa du sest.

Pea le sel le toi mus su vel meie ko gu du ses 22.–24. 
augus ti ni las te laa ger, mil le kor ral da sid ko gu du se noo-
red noor te töö ju hi Ele na Simankova eest ve da mi sel. 
Laag ris se olid kut su tud lap sed ja teis me li sed Nar va 
lin na viiest ühis ela must. Kok ku osa les laag ris üle kol-
me küm ne lap se. Nen de ga te ge le ti kol mel päe val kel la 
11.–19-ni. Lap si toit lus ta ti lõu na söö gi ja õh tu oote ga. 
Ilm nes, et pal jud lap sed tu lid tee nis tu se le söö ma ta ja 
laag ri lõu na söök oli nei le esi me seks söö gi kor raks päe-
vas, kus nad said soo ja toi tu. 

Lap sed olek sid soo vi nud, et laa ger oleks ol nud veel gi 

pi kem, sest seal nen de ga te ge le ti ja nad said kor ra li kult 
toit lus ta tud. 

Ala tes 2. sep temb rist alus ta me ko gu du ses lau päe-
vi ti taas tööd teis me lis te ga, se da kor ral dab Ele na 
Simankova koos ko gu du se noor te ga. Loo da me, et sin-
na jõua vad ka pal jud laag ris osa le nud lap sed.

ERK KI SEPP,
Nar va ko gu du se pas tor

In Memoriam

piis kop
 
RÜDIGER 
MINOR

22. veeb ruar 1939 
- 3. sep tem ber 
2017

Ki ri ku va lit sus õn nit leb!

14. september - Pee ter Piirisild  90
7. november - Ru dolf Siirak  90    
7. det sem ber - Ur mas Rahuvarm  70    

Tal lin na ko gu dus õn nit leb

6. juuli - As ta Luhaste  90
9. juuli - Eda Kõrgemägi  80
12. juu li - Mat ti Hollman  75
3. august - Too mas Häng  55
4. august - Aimi Järvekülg 50
5. august - Ants Josep  80
22. august - Uno Looris  60
15. september - Elvi Kutser  80
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„Arm sad ven nad ja õed,

ole me Ees ti maa ja rah va aren gu-
te ga jõud nud tee lahk me le. On va li-
ku te koht, ja ot su sed, mi da nüüd 
lan ge ta tak se, mää rat le vad meie 
tu le vik ku vä ga olu li selt. /.../. Pii bel 
õpe tab meid Ef 6 pea tü kis, et meie 
kui krist las te võit lus ei ole ini mes te 
vas tu, vaid vaim se kur ju se vas tu, 
mis ta hab mää ra ta rah vas te saa tu si. 
Siit tu le neb ka te ge vus ju hend ko gu-
du se le: meil tu leb pa lu da ja seis ta 
vaim se kur ju se jõu du de vas tu, mis 
ta ha vad meie maad suu na ta sel li-
ses se tu le vik ku, mis oleks meie kui 
krist las te ja ka meie kui eest las te-
le jaoks hu ka tus lik. /.../. Sel le pä rast 
tu le me ühes koos kok ku, et vaim selt 
oma jalg ma ha pan na. Tu le me pa lu-
ma, ja vai mus Tae va poo le hüüd ma. 
Ta ha me pa lu da Ju ma la hea tah te 
sün di mist meie maal, ja Te ma plaa-
ni meie rah va jaoks, Pü ha Vai mu 
eri list väl ja va la mist. Me usu me kõi gi 
Ju ma la ko gu dus te eri ne va te an di de 
rik ka lik kust ühi seks ka suks. 

Usu me, et üks mee les on jõud! 
See ga, on olu li ne, et olek si me ühel 
mee lel ja tõm bak si me ühes suu nas. 
Pa lu me Ju ma la tu le vik ku oma maa-
le, Te ma tu ge vat ja pü si vat li gi olu, 
et Te ma tõ de oleks siin au sees./.../.“

Nii su gu se pöör du mi se te gi ko gu-
dus te le Val gu se Tee va ba ko gu du se 
pas tor Mart Mets ala, kut su des krist-
la si ühi se le ülis tus- ja pal ve tee nis-
tu se le Ole vis te ki ri kus se käes ole va 
aas ta 29. sep temb ril. Sel leks, „... et 
ühes koos ot si da Ju ma la pa let, pa lu-
da ja seis ta preest ri te na Ju ma la ees 
meie tu le vi ku pä rast.“ 

Ülis tus- ja pal ve tee nis tus lõp pes 
üles kut se te ga pan na ma ha kõik, mis 
ta kis tab ko gu dus tel Kris tu se ihu na 
ühi selt eda si min na (kon fes sio naal-
ne uh kus, en da pa re maks pi da mi-
ne, oma tee nis tus kor ra õige maks 
pi da mi ne, ar mas ta ma tus, jne), täit-
maks Is san da käs ku viia evan gee-
lium maa il ma nii sõ nas kui teos. 
Ol la üle ül di se Kris tu se ko gu du se na 
Ju ma la pil diks ja auks ning tun nis tu-

seks Ju ma la ar mas tu sest ko gu loo du 
vas tu. 

Usun, et teh tud üles kut se on jät-
ku valt jõus iga le krist la se le te ma 
iga päe vas tes eest pal ve tes. 

Tee nis tu ses osa le nu, 
AN NE SA LU RAID, Tal lin na ko gu dus

Üles kut se ko gu dus te le pal ve ta da Ees ti maa ja rah va pä rast 

Sot siaal mi nis tee riu mis on väl-
ja töö ta tud võrd se koht le mi-
se sea du se muut mi se sea du se 

eel nõu, mil le ga soo vi tak se laien-
da da dis kri mi nee ri mis keel du. Eel-
nõu koos ta mi sel on kon sul tee ri tud 
ho mo ak ti vis ti de ühen dus te ga, kuid 
täies ti on kõr va le jäe tud ki ri kud ja 
tei sed usu ühin gud, ke da muu da tu-
sed ot se selt puu du ta vad. Ees ti Ki ri-
ku te Nõu ko gu leiab, et ka van da ta-
vad muu da tu sed või vad oh tu sea da 
usu va ba du se põ hi mõt te.

Sea dus eel nõu pa rag rah vis 1 lõi-
kes 1 kee la tak se dis kri mi nee ri mi ne 
sot siaal tee nus te saa mi sel, ha ri du-
ses ning ava lik ku se le pa ku ta va te 
kau pa de ja tee nus te, seal hul gas elu-
ase me saa mi sel, mit te ainult se ni-
sel kol mel alu sel – rah vus (et ni li ne 
kuu lu vus), rass ja na ha vär vus –, 
vaid ka va nu se, puu de, usu tun nis-
tu se ja sek suaal se sättumuse alu sel. 
Vii ma ti mai ni tud alus tel on prae gu 
kee la tud dis kri mi nee ri da töö vald-
kon nas ja kut se õp pes.

Muu da tu sed too vad kaa sa näi teks 
olu kor ra, kus oma kor te rit väl ja üüriv 
ko da nik ei to hi enam “dis kri mi nee-
ri da” ho mo paa ri. Löö gi al la või vad 
sat tu da ka usu ühen du sed, kes te ge le-

vad näi teks ma ju tus tee nu se osu ta mi-
se või ruu mi de ren ti mi se ga.

Mi nis tee rium on eel nõu koos ta mi-
sel kü si nud küll Ees ti LGBT Ühin gu 
ja homoaktivist Ka ri Käsperi ju hi-
tud Ees ti Inim õigus te Kes ku se ar va-
must, kuid on jät nud kõr va le Ees tis 
te gut se vad ki ri kud ja tei sed usu li-
sed ühen du sed.

See tõt tu saa tis Ees ti Ki ri ku te Nõu-
 ko gu 30. augus til ter vi se- ja töö-
minister Jev ge ni Ossinovskile kir ja, 
mil les hoia ta tak se, et eel nõus et te 
näh tud muu da tu sed või vad oh tu 
sea da usu va ba du se põ hi mõt te.

“Ka van da ta va te muu da tus te tu le-
mu se na puu duks aga usu li sel ühen-
du sel (sh ki ri kul, ko gu du sel, kloost-
ril) või sel le ga seo tud ühen du sel, 
na gu ka üks kõik mil li sel te ma liik-
mel, iga su gu ne või ma lus keel du da 
tee nu se osu ta mi sest või le pin gu (sh 
üüri le pin gu) sõl mi mi sest, kui te ma 
ar va tes oleks tee nu se osu ta mi sel 
või le pin gu sõl mi mi sel nii su gu ne 
tu le mus, mis ei oleks koos kõ las 
or ga ni sat sioo ni ül di se kõl be li se ise-
loo mu ga (st sel le usu li se ühen du se 
sei su koh ta de ga/usu tun nis tu se ga),” 
on öel dud EKNi presidendi And res 
Põderi allkirja kand vas kir jas.

EKN ei pea või ma li kuks, et usu-
li sel ühen du sel puu duks edas pi di 
või ma lus keel du da oma kin nis va-
ra üüri le and mi sest isi ku te le või 
ühen dus te le, kes ilm sel gelt ka su ta-
vad se da kin nis va ra sel leks, et pro-
pa gee ri da sei su koh ti, mis on ris ti 
vas tu pi di sed sel le usu li se ühen du se 
sei su koh ta de ga.

“Ole me veen du nud, et nii usu li sel 
ühen du sel, sel le ga seo tud or ga ni-
sat sioo nil kui ka usu li se ühen du-
se liik mel peaks jät ku valt säi li ma 
õigus ot sus ta da oma va ra ka su ta mi-
se ja ka su ta da and mi se üle, läh tu-
valt nen dest põ hi mõ te test ja tõeks-
pi da mis test, mis neil on. Vas ta sel 
kor ral te kib kü si mus ju ba ka PS § 
32 lõi ke 2 sel gest rii vest.”
Oma et te õigus li kud meh ha nis mid 
usu va ba du se ta ga mi seks tu leks eel-
nõu koos ta mi sel kind las ti et te nä ha 
ka ük sik isi ku te le ja nen de ga seo tud 
ju rii di lis te le isi ku te le, leiab EKN.
Mit me tes lää ne rii ki des on Ees tis 
ka van da ta va te le muu da tus te le sar-
na sed nor mid ju ba vas tu võe tud 
ning need on kaa sa too nud koh tu-
as ju, kus krist li ke veen du mus te ga 
ko du ma ju tu se pak ku jad, pa ga rid ja 
tei sed on al la jää nud ho mo ak ti vis ti-
de le ning saa nud ka ris ta da.

Al li kas: Meie Ki rik / Ob jek tiiv

Ees ti Ki ri ku te Nõu ko gu: võrd se koht le mi se sea du se 
muu da tu sed po le koos kõ las põ hi sea du se ga
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L
isaks huvitavatele ettekan-
netele toimus ka sama-
nimelise raamatu eesti-
keelse tõlke esitlus. 

Rahvast oli registreeru-
nud nii arvukalt, et konverents viidi 
Rahvusraamatukogu väikesest saa-
list üle suurde saali. Eesti Metodisti 
Kirikust oli konverentsile registreeri-
nud superintendent Taavi Hollman, 
EMK Teoloogilise Seminari rektor 
Meeli Tankler ja allakirjutanu.

Konverents oli inspireeritud doku-
mendist "Konfliktist osaduseni", 
mille koostas 2013 aastal Luterlik 
Maailmaliit ja Kristliku Ühtsuse 
Edendamise Paavstlik Komisjon. 
Konverentsil vaatlesid kahe konfes-
siooni esindajad ühiselt reformat-
siooni ajalugu ja mõjusid, Martin 
Lutheri teoloogiat ja 50 aastat tagasi 
alguse saanud oikumeenilist dialoogi.

Konverentsi avasid EELK peapiis-
kop Urmas Viilma ja Rooma-Katoliku 
Kiriku administraator Eestis piis-
kop Philippe Jourdan. Tervituskõne 

pidas Saksamaa suursaadik, Eesti 
siseministri tervituse luges ette Ilmo 
Au ja Tallinna linnapea kohusetäit-
ja kirja luges ette Juhan Paadam. 
Põhiettekannetega esinesid Rooma 
Pontifica Universita della Santa Croce 
professor, dr Philip Goyet, kes lahkas 
dokumenti katoliiklikust perspek-
tiivist ja õpetaja, EELK Usuteaduse 
Instituudi ja Tartu Ülikooli professor 
dr Thomas-Andreas Põder, kes lahkas 
dokumenti luterlikust perspektiivist. 
Kaasettekannetega astusid üles ja 
arutlesid dokumenti vabakiriklikust 
perspektiivist EEKBLi pastor dr 
Meego Remmel ja õigeusu perspek-
tiivist EAÕKi metropoliit Stefanus.

Peale kosutavat lõunasööki toi-
mus aga paneeldiskussioon, kus koos 
põhiettekandjatega astusid lavale 

EELK peapiiskop ja RKK eesti piis-
kop. Lisaks veel ka semiootik profes-
sor Mihhail Lotman ja kirjandustead-
lane Rein Veidemann.

Konverents lõppes ühispalvusega 
Rahvusraamatukogu naabruses asu-
vas Kaarli kirikus.

Meelde jäi meeldivalt ka mitu 
korda välja öeldud konstateering, et 
kui katoliiklaste ja õigeusklikega on 
täieliku kirikuosaduseni veel pikk tee 
kulgeda, siis luterlastel on juba täie-
lik kirikuosadus ja vastastikune tun-
nustamine nii anglikaanide, metodis-
tide kui ka reformeeritud kirikutega. 
Oli igati huvitav ja hästi korraldatud 
konverents.

Tervitades
ANDRES KAPP, 

Tallinna kogudus

Konfliktist 
osaduseni

27. septembril toimus 
Tallinnas Eesti Rahvus-
raamatukogu konveren-
tsisaalis Reformatsiooni 
500. aastapäeva raames 
konverents Konfliktist 
Osaduseni.
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Larry Eddings’i tun nis tus 

Ju mal kut sus mind tee ni mis se 16-aas ta selt, pä rast 
se da, kui olin võt nud Jee su se vas tu kui oma Is san da ja 
Pääst ja. See kut se juh tis mind pak ku ma end or di nee-
ri tud vai mu li ku kan di daa diks oma pas to ri le ja piir kon-

na su per in ten den di le. 19-aas ta selt mää ra ti mind ko ha-
lik ku me to dis ti ko gu dus se kui üliõpilas-il mik-pas tor. 
Olin sel ajal kol led ži tei sel kur su sel. 

Tee ni sin seal kolm aas tat, ku ni lõ pe ta sin kol led ži 
ning as tu sin se mi na ri, kus ma sa mu ti tee ni sin üliõpilas-
pas to ri na ku ni se mi na ri lõ pe ta mi se ni kolm aas tat hil-
jem. Ma pöör du sin ta ga si oma ko du kon ve rent si, sain 
or di nee ri tud al gu ses dia ko niks, siis va ne maks ning jät-
ka sin tee ni mist pas to ri na ko ha li kes ko gu dus tes. Pä rast 
18 aas tat tee ni mist, ko ge sin ma lä bi põ le mist, sest na gu 
ma hil jem mõist sin, olin ma püüd nud tee ni da oma en da 
jõust, mit te Pü ha Vai mu väes.

Sel ajal mää ra ti mind ko gu dus se, mil le liik med olid 
ko ge nud Pü ha Vai mu ga ris ti mist  ning tee ni sid Vai mu 
väes. Ma mär ka sin, et neil oli ko ge mus mil lest ki, mil-
lest ma tead sin vä ga vä he või üld se mit te. Ma hak ka sin 
igat se ma se da, mis neil oli. Pä rast kuut kuud ot si mist, 
õn nis tas Ju mal mind Pü ha Vai mu ris ti mi se ga. Uus vä gi 
ja rõõm täit sid mi nu elu ja tee ni mi se. Ma jäin sel les se 
ko gu dus se kol me teist küm neks aas taks – 1970-1983, 
ning olen tee ni nud siia maa ni, prae gu seks kok ku 65 

Ter ven duskool
22.-26. augus ti ni 2017 toi mus Tal lin na 
me to dis ti ki ri kus ter ven dus kool, mi da 
ju ha tas pas tor Larry Eddings koos 
8-liik me li se “Wind of the Spirit” (eesti 
k "Vaimutuul") mees kon na ga USA-st 
ja In diast. Pas tor Larry Eddings of tee-
ni nud pas to ri na üle kuue küm ne aas ta 
ning neist üle nel ja küm ne aas ta on 
ol nud ta ter ven dus tee nis tu ses.
Se mi na ril kä sit le ti ini me se ter ve ne mist nii vai mu, hin-
ge, su he te kui ihu ta san dil. Li saks si sal das kool tee ma-
sid moon du nud Ju ma la-pil di ter ve ne mi sest, tun ne tu se 
sõ nast, Pü ha Vai must, an des tu sest, sek suaal sest mur tu-
sest, va bas tus tee nis tu sest, lei nast pa ra ne mi sest. Se mi-
na ri juur de käis ka ma hu kas töö vi hik, mis sai se mi na ri 
tar beks ees ti keel de tõl gi tud. Loen guid pi da sid eri ne vad 
gru pi liik med ning pea le iga loen gut oli töö grupp, kus 
osa le jad prak ti see ri sid kol mes tes grup pi des eest pal vet 
an tud vald kon nas. Ree de-õh tu sel ter ven dus tee nis tu sel 
tee ni sid kol mes tes mees kon da des se mi na ril osa le jad 
ning mees kond kat tis neid eest pal ves. Se mi na ri jook su 
ko ge sid kõik osa le jad Ju ma la Pü ha Vai mu sü ga vat tööd 
oma elus ning mit med tun nis ta sid ka füü si list ter ve ne-
mist. Ter ven dus kool lõp pes loen gu ga, kui das tee ni da 
Ju ma la Pü ha Vai mu väes, tu gi ne des apost li te te gu de 
esi me se le 5 pea tü ki le ning ar mu laua ga.

THEA KANT, Võ ru ko gu dus Fo
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aas tat.
Pä rast kuut aas tat jäl gi mist, kui das Ju mal töö tas sel le 

ko gu dus te ini mes te elus mit me te näh ta va te ja edu ka te 
tu le mus te ga pal ve töös, hak ka sin ma ot si ma enam aru-
saa mist ter ven dus tee nis tu sest. Koos abi kaa sa ga hak-
ka si me ot si ma koo li tust ini mes telt, kes olid ol nud pal ju 
aas taid ter ven dus tee nis tu ses. Me läk si me koo li tus se mi-
na ri de le, mi da vii sid lä bi nelipühakiriku ju hid, li tur gi-
lis te ki ri ku te ju hid, sa mu ti ise seis vad ko gu du sed, ke da 
Ju mal ka su tas ter ven dus tee nis tu ses. Me sai me iga ühelt 
pal ju väär tus lik ku õpe tust ja tree nin gut ning see jä rel 
ra ken da si me se da oma tee nis tu ses. Pea mi selt õp pi si-
me, et Ju mal on us tav pi da ma oma sõ na, et ta on Ju mal, 
kes te ge li kult ter ven dab.

Sa mal ajal hak ka sid tu le ma kut sed kol lee gi delt, kes 
olid kuul nud Pü ha Vai mu tööst ko gu du ses, kus ma 
tee ni sin. Ma hak ka sin vas ta ma nei le kut se te le ja mi nu 
ko gu du se ju ha tus an dis mul le loa min na kord kuus 
väl ja ree des te le ja lau päe vas te le üri tus te le ning kord 
kvar ta lis kau ge ma tes pai ka des, jää da ka pü ha päe vaks. 
Ma hak ka sin kaa sa võt ma il mi kuid, kes sa mu ti and sid 
tun nis tu si sel lest, mi da Pü ha Vaim ki ri kus oli te ge mas.

See osa mi nu tee nis tu sest al gas 1976 ning kes tis seit-
se aas tat – kord kuus ja kord kvar ta lis min na ja ja ga da 
Pü ha Vai mu tööst ja isi kust, kuu lu ta da evan gee liu mi ja 
ter ven da da hai geid. Sel lest sai kaks täi sa ja list tööd – 
ko ha li ku ko gu du se pas tor ja evan ge list teis tes ki ri ku tes.

1982 tund sin ma Ju ma la kut set pa lu da mää ra mist 
ko ha li ku ko gu du se üle selt ning jät ka ta ainult ter ven-
dus tee nis tu se ga. Ma läk sin 1983 sa ba ti aas ta le ning 
sel leks ajaks oli mul grupp il mi kuid, kes rei si sid mi nu 
ja mi nu nai se Audreyga, kes õpe ta sid, pal ve ta sid ja 
said mees kon na liik me teks. Sa ma dest ini mes test sai ka 
mi nu tee ni mis töö alg ne ju ha tus. 

Me pal ve ta si me Ju ma la juh ti mist, ot si si me Te ma ta het, 
mil li se ni me ga ni me ta da see tee ni mis töö. Tu li mõt tes-
se Jo han ne se 3:8, kus Jee sus üt leb Nikodeemusele, et 
Pü ha Vaim on na gu tuul – me või me kuul da sel le häält, 
kuid me ei tea, kust see tu leb, või ku hu see lä heb. Ma 
te gi me aval du se USA va lit su se le luua mit te tu lun dus or-
ga ni sat sioon, mis ra hul da ti juu nis 1983.

See ga “Wind of the Spirit Ministries” oli sün di nud, 
ning Ju mal viis meid pai ka des se, mil lest me ei ol nud 
tead nud ki, se ni ku ni ta meid sin na viis. Nüüd seks on 
see sün di nud ju ba 34 aas ta jook sul.

Sel lest ajast ala tes me ole me ol nud 12-l eri ne val maal 
ja 46-s USA osa rii gis lä bi vii mas töö grup pe ja se mi na re 
ter ven dus pal vest, Pü ha Vai mu an di dest, jüngerlusest ja 
jut lus ta mi sest. Me ole me lä bi vii nud 5-6 ter ven dus koo li 
Asbury Teo loo gi li ses Se mi na ris, Wilmore’is, kaks Pa ra-
guai Piib li Ins ti tuu dis, Aldersgate Uuen dus lii ku mi se 
kes ku ses Goodlettsville’is ja pal ju des teis tes pai ka des. 
Ma usun, et ole me lä bi vii nud üle kuue küm ne ter ven dus-
koo li li saks kõi ki de le teis te le se mi na ri de le ja üri tus te le.

Ees ti on ol nud üks kõi ge rõõ mus ta va maid ko ge mu si, 
ter ven dus koo li lä bi viies. Usun, et üks pea mi si põh ju si, 
miks Ju mal on lu ba nud meid mees kon na na Ees tis se 
tul la: et tun nis ta da igat su se ja usu sü ga vust, mis puu-
du tab Ju ma la sü dant ja va bas tab te ma Vai mu te ge ma 
tööd, mi da Ta ar mas tab te ha – tuua oma rah va le ter ve-
ne mist ja ter vik lik kust. 

Meie maa on vii mas tel nä da la tel saa nud löö gi hä vi-
ta va te tor mi de ja kont rol li ma tu te met sa tu le kah ju de 

poolt. Üks pilt, mis tu li mi nu meel tes se Ees tis ning 
Pü ha Vai mu töö koh ta, on sa mu ti nii veest kui tu lest. 
Ma usun, et Pü ha Vai mu “tsu na mi” pe seb üle Ees ti ala 
ning ka me to dis ti ki ri ku. Tal on ju hid pai gas – vä he malt 
ju hid, ke da mi na olen ko ha nud. Ta pe seb ma ha hai-
get saa mi sed ja haa vad, mil le on jät nud oku pat sioon ja 
toob värs ket, uut elu sel le piir kon na ki ri ku tes se. 

Sa mal ajal näen ma kõi ki ees ti krist la si ko ge mas ris ti-
mist pü ha Vai mu ja tu le ga, mis põ le tab ära kõik ma sen-
du se, äre vu se, hir mu, eba kind lu se ja jõue tu se ning asen-
dab sel le väe, ar mas tu se ja mõist li ku mee le vai mu ga. 
Teil kõi gil on Vaim ja an nid. Teil on kõik, mis on va ja lik, 
et täi ta Jee su se poolt an tud käs ku oma esi mes te le jüng-
ri te le: “Kuu lu ta ge evan gee liu mi, pa ran da ge hai ged ja 
aja ge väl ja kur jad vai mud.” Ma näen: Jee sus üt leb tei le, 
et ta on and nud tei le auto ri tee di sel le te ge mi seks. Hoid-
ke kin ni sel lest auto ri tee dist ja vaa da ke, kui das Vaim 
lii gub, et eden da da Ees ti ki ri kut – ko gu ki ri kut, ja too ge 
au meie Is san da le ja Pääst ja le, Jee su se le Kris tu se le.

Ju mal õn nis ta gu teid, kui te täi da te Ju ma la kut set 
tee ni mi ses, mil les se Ta on teid kut su nud. Ol gu Te ma 
ni mi kii de tud.

Tä nan veel kord ees õigu se eest ol la teie ga koos ja 
ja ga da teie ga aulist Is san da, Ju ma la li gi olu. 

Teie vend ja kaas töö li ne Kris tu ses
LARRY EDDINGS,

“Wind of the Spirit Ministries” juht

Tun nis tus

Koo li tus se mi na ril osa le sid mit med pas to rid, eest-
pal ve ta jad ja kaas töö li sed eri ne va test ko gu dus-
test üle Ees ti. Ko ge si me ime list Pü ha Vai mu 

lä he dal olu ja si se mist ter ve ne mist, mi na kaa sa ar va tud. 
Olen tä nu lik Ju ma la le uute arm sa te sõp ra de eest, kes 
neil päe vil olid Ju ma la ar mas tu se inst ru men ti deks. Sain 
isik li kult vä ga õn nis ta tud ja si se mi selt üles ehi ta tud Vai-
mus, kui pas tor Taylor Gallman pal ve tas mu eest. Ta on 
ju ba aas taid ol nud ter ven dus tee nis tu ses koos Larryga ja 
tee ni nud mit me tes USA osa rii ki des, Lõu na-Amee ri kas, 
Aaf ri kas, Fi li pii ni del, Meh hi kos ja Val ge ve nes. 
Se mi nar pää dis prak ti li se ter ven dus tee nis tu se ga lau-
päe val, 26. augus til kell 19 Tal lin na me to dis ti ki ri kus, 
kus juu res eest pal ve ta ja teks olid tervenduskooli lõpeta-
nute kolmeliikmelised meeskonnad. See an dis kõi gi le 
võr ra tu ko ge muse teis te ini mes te va ja dus te eest pal ve-
ta mi sel. Ju mal te gi oma tööd. Tä nu ol gu Te ma ni me le!

TOO MAS PA JU SOO,
Tal lin na ko gu du se pas tor 
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O
l les tee li sed, lii gu me 
oma iga päe vas tes te ge-
mis tes-toi me tus tes eri-
ne vaid ra da sid, ku hu 
Ju mal ju hib eri ne vaid 

ini me si, kel le ga va he ta me ko ge mu si 
ja ja ga me rõõ me, mu re sid, unis tu si. 
Nii on ku ju ne nud ka meie iga-aas-
ta ne rei si selts kond: on neid, kes 
on osa le nud rat ta mat kal ja ta ha vad 
ik ka ja jäl le tul la, ja neid, kel le ga 
ole me koh tu nud ja kut su nud kaa sa, 
et ühi selt koos nau ti da rat ta sõi tu 
Ees ti maa eri ne va tes pai ka des. Meie 
ees mär giks on vee ta see aeg kui 
vä he gi või ma lik, koos pe re de ga. Nii 
on ol nud meil selts kon nas 8 kuus test 
ku ni 70 aas tas te ni.

Meie jalg rat ta mat kad said al gu se 
sel lest, kui kol me sõb ra – Ur mas 
Sassiani (Tal lin na ko gu dus), Ta nel 
Pa ju (Rä pi na ko gu dus) ja Tar mo 
Kü ba ra (Võ ru ko gu dus) teed ris tu-
sid, neil tek kis mõ te min na jalg ra-
tas te ga val lu ta ma Võ ru maa mä ge-
sid, võt tes jõu kat su mi se le kaa sa 

ka oma pe red ning sõb rad. Matk 
ku ju nes mit te nii võrd sport li kuks 
jõu kat su mi seks, kui meel de jää vaks 
rän na kuks ke set ime ilu sat loo dust 
koos hea de sõp ra de ga. 

Tä na seks ole me ju ba seits mel 
su vel võt nud ühi selt et te jalg rat ta-
mat ka, mis on vii nud meid Võ ru maa-
le, Põl va maa le, Tar tu maa le, Ida-Vi ru-
maa le ja Val ga maa le. See on and nud 
või ma lu se tul la väl ja ar gi ru tii nist 
ja või ma lik, et ka mu ga vus tsoo nist 
ning tut vu da mit me ke si se Ees ti maa 
loo du se ga, arm sa te pai ka de ning 
hu vi ta va te vaa ta mis väär sus te ja ime-
lis te ini mes te ga. Rat ta matk al gab 
ree del, kui lä bi tak se paar küm mend 
ki lo meet rit, hää les ta tak se rat taid ja 
ko gu ne tak se. Lau päev möö dub hom-
mi kust õh tu ni ra tas tel, mil le ga lä bi-
tak se ju ba 70-80 km; pü ha päe va ne 
sõit sõl tub lä hi mast ki ri kust ja või-
ma lus test, ku na ole me ala ti püüd nud 
osa le da ka ju ma la tee nis tu sel.

Sel le su vi ne matk toi mus 14.-16. 
juu lil Tõr vas ja Val ga maal, kus osa-

les pea aegu 30 rat ta sõit jat, lä bi si me 
110 km. Koh tu si me oma teel maa-
il ma kuul sa Barc lay de Tollyga ja 
teis te vä hem tun tud, aga to re da te 
ini mes te ga, nä gi me kau nist Lõu na-
Ees ti loo dust, põ ne vaid koo paid ja 
va len da vaid vil ja põl de, mõi said ja 
los se, sat tu si me ko ge ma ta ka üh te 
uh kes se pul ma pi dus se ja ko ha li ku-
le val la peo le. Ja na gu ik ka, lõp-
pes meie matk ko ha li ku ko gu du se 
ju ma la tee nis tu sel – sel aas tal oli see 
Tõr va Immanueli ko gu du ses. 

Ole me ühes koos kul ge nud nii kit-
sas tel kui laia del, nii si le da tel kui 
ki vis tel tee del, nii üles mä ge kui al la-
mä ge. Ole me tund nud teel teis te 
toe tust ja abi, kuul nud põ ne vaid 
jut te, õp pi nud tund ma rei si kaas la si 
ja näi nud ime li si pai ku. Jalg rat ta-
matk on aida nud lei da en nast, saa da 
lä he da se maks nii oma kaas las te kui 
Ju ma la ga te ma loo du kau du ja võin 
öel da, et see on mi da gi nii ke ha le 
kui hin ge le.

LEA KÜ BAR, Võ ru ko gu dus

Jalg rat ta matk Val ga maal
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Juu li kuul rat ta ga 
mat ka ma Val ga maa le... 
jaah, kõ lab ju häs ti!? 
Ei saa jät ta mai ni ma ta, et rat ta ga sõit mi ne on mi nu üks lem-
mik te ge vu si. Ei hir mu ta nud ka ees märk – sõi ta pal ju-pal ju 
ki lo meet reid, sõi ta möö da kruu sa teid, lä bi da tõu se ja järs ke 
las ku mi si ning mit meid kur ve. Kaas las teks krist la sed, pea mi-
selt me to dis ti ko gu dus test üle Ees ti. 

Olin va rem sel le selts kon na rat ta ret ke dest kuul nud, kuid 
jah, nüüd kui sain tea da, et võin ka osa le da, olin rõõ mus ja 
ot sus min na sai gi teh tud.

Matk oli põ nev, va ja oli ka ise en nast üle ta da ja pin gu ta da, 
sest kok ku sõit si me rat ta ga ligi 100 km paa ri päe va ga. Retk 
oli mit me ti õn nis ta tud (hea il ma ga, vaa ta mis väär sus te ga), eri-
li selt hoi tud (ei ol nud suu re maid trau ma sid ega muud see su-
gust). Meil oli vah va öö ma ja (Tõr va mis jo ni kes kus), maits vad 
toi dud (tä nu kok ka de le ja abi lis te le, sh mit me külg se me nüü 
koos ta ja le) ja suu re pä ra ne selts kond.

Matk toi mus enam jaolt möö da Val ga maad ja kõik vaa ta -
mis väär su sed ja pai gad, mi da nä gin, olid tões ti ime ke nad,
li saks on ju Val ga maa loo dus ja teed mit me ke si sed ja
imet lus väär sed. Mat ka vii ma ne päev, pü ha päev, oli eri li ne
 ka see tõt tu, et sai me osa le da ju mala tee nis tu sel Tõr va baptis-
tikoguduses.

Teis te mat ka lis te ga mat ka järg selt muljetades sel gus, et kõi-
gi le meel dis tä na vu ne matk vä ga. Li saks kin kisid kor ral da jad 
iga le osa le ja le me da li, mis so bis kae la na gu va la tult ja tä his tas 
so bi valt sport lik ku nä da la va he tust ning jääb ke naks mä les tus-
ese meks. Ja nii ootan mi na gi järg mist ühist rat ta mat ka.

SIRJELI TOM BAK, 
Tal lin na ko gu dus

AAS TAD

Aas tad vii vad, aas tad too vad,

meie elu kan gast koo vad.

Vii vad kõr valt mõ ne kal li,

too vad juus tes se meil hal li.

Aas tad kus tu ta vad ära

mit me as ja võlt si sä ra.

Aas tad too vad mõist mist sest,

kus on tuum ja kus on kest.

Aas tad vii vad ter vist, ram mu,

lü hen da vad meie sam mu.

Aas tad too vad mär ka mist,

va ra val ges är ka mist.

Aas tad too nud pal ve jul gust,

sü da mes se ra hu, val gust.

Se da aas tad küll ei vii,

see mu usk ja kind lus siin.

MAI RE SIMM, 

august 2016

Fo
 to

d
: 

T
A

R
 M

O
 K

Ü
 B

A
R

Koduteel-126-2017-3.indd   15Koduteel-126-2017-3.indd   15 5.10.2017   9:57:185.10.2017   9:57:18



16  KODUTEEL 3/201716 16   KODUTEEL 3/2017

N
ii su gu ses olu kor ras 
ei ol nud ko gu du sel 
kind las ti ker ge, ja se-
da tea dis ka Pau lus. 
Nii kir ju tab ki ta nei-

le jul gus ta va kir ja, te hes se da tal le 
oma sel vii sil, ni melt, pea mi si Kris-
tu se lu nas tus töös se puu tu vaid tõ de-
sid uues ti ja uues ti kor ra tes. „Üht ja 
se da sa ma tei le kir ju ta da ei ole mul le 
tüü tav, aga teid teeb see kind laks“, 
kir ju tab ta näi teks filiplastele (Fl 
3:1). Ra ja tud ko gu dus te kar ja se na 
peab apos tel täht sai maks ko gu du se 
üht sust ehk tei si ti öel des, ol la üks 
Kris tu ses. Miks? Sest kui vas tas sei-
su ja lahk he li sid ko ge ti väl jast poolt, 
siis eel das ja soo vis Pau lus, et vä he-
malt krist la sed olek sid üks meel sed. 
Mõis tes, et see on Kris tu se lu nas tus, 
mis neid on tei nud ini mes te na võrd-
väär se teks ja ära ta nud ar mas tu se 
ning hoo li mi se üks tei se vas tu – ol gu 
ta siis juut või pa gan. 

Kui võrd täh tis on ko gu du se 
üksolemine Kris tu ses, se da rõ hu tab 

Pau lus mit me te eri ne va te näi de te-
ga elust: ko gu dus on sar na ne ihu le, 
sel le peaks on Kris tus; või na gu ehi-
tus, mil le nur ga ki vi on Kris tus; või 
siis jäl le abi elu nai ne, kel le le Kris-
tus on ot se kui me heks. „Üks ihu ja 
üks vaim, na gu te ole te ka kut su tud 
üheks loo tu seks oma kut su mi se 
poo lest; üks Is sand, üks usk, üks 
ris ti mi ne, üks Ju mal ja kõi ki de Isa, 
kes on kõi ki de üle ja kõi ki de lä bi ja 
kõi ki de sees“, võ tab apos tel täht-
sa sõ nu mi kok ku (Ef 4:4-6). Sa mas 
on kir ja lu ge des sel ge, et nii su gu ne 
mõ te po le vaid Pau lu se soov unelm, 
vaid toe tub sü ga va le ära tund mi se le 
Ju ma la et te ula tu vast plaa nist pääs-
ta Kris tu se lä bi ter ve maa ilm. Ju ba 
kir ja al gu ses mee nu tab ta ko gu du-
se le va rem öel dut: „Nõn da na gu Ju-
mal on meid Kris tu ses va li nud en ne 
maa il ma ra ja mist ole ma pü had ja 
lait ma tud te ma pal ge ees ar mas tu-
ses, meid et te mää ra tes lap se õigu-
se osa lis teks Jee su se Kris tu se kau-
du ene se juur de oma taht mi se hea-

meelt möö da, te ma ar mu kir ku se 
kii tu seks.“ (Ef 1:4-6a.) Tõe poo lest, 
sel le ga üt leb apos tel väl ja ko gu Ju-
ma la plaa ni.

Kaht le ma ta toe tus ko gu du se üks-
olemise ju ma li ku tõe ära tund mi ne 
Pau lu se en da ko ge mu se le Da mas-
ku se teel, kui Jee sus tal le seal en-
nast il mu tas. Saa dud il mu tu se le – et 
pa ga nad ki on kaas pä ri jad ja ühes 
ihus ja osa li sed Ju ma la tõo tu sest 
Kris tu ses Jee su ses evan gee liu mi 
kau du – toe tus Pau lus edas pi di ka 
üle jää nus.

Sis se ju ha ta vas osas rää ki sin pi sut 
sel lest, mil li sest sotsiaal-re li gioos-
sest kesk kon nast ko gu du se liik med 
pä rit olid – eba usk, maa gia, nõi dus 
ja muu sää ra ne (ko gu im pee riu mis 
tun ti Efesost kui „maa gia-lin na“). 
Apost li te te gu de raa ma tust loe me, 
et Pau lus õpe tas seal oma esi me si 
sam me te ge vat ko gu dust üle ka he 
aas ta (Ap 19:10), kir jas peab ta aga 
va ja li kuks „üht ja se da sa ma“ nei le 
meel de tu le ta da, ni melt, mil lest Ju-
mal neid – en di si pa ga naid – õie ti 
pääst nud oli: „Ju mal on tei nud ela-
vaks ka teid, kes te oli te sur nud oma 
üle as tu mis tes ja pat tu des, mil les te 
va rem käi si te sel le maa il ma ajas tu 
vii sil, vürs ti vii sil, kel lel on mee le-
vald õhus, vai mu vii sil, kes nüüd ki 
on te gev sõ na kuul ma tu te las te seas; 
kel le seas ka meie kõik va rem käi-
si me oma li ha li kes hi mu des, te hes 
li ha ja mõ te te taht mist möö da, ning 
me oli me loo mu poo lest vi ha lap sed 
na gu tei sed ki.“ (Ef 2:1, 2.)

Võib ol la jul gus taks va hel meid ki 
oma usu teel käi mi se mee nu ta mi-
ne ja kõr vu ta mi ne sel le olu kor ra ga, 
mil le ole me tä na? En da le osaks saa-
nud ar mu tun nek si me sel les kõhk le-
ma ta ära. Efeslasi jul gus tab Pau lus 
see vas tu järg mis te sõ na de ga: „Aga 
Ju mal, kes on ri kas ha las tu selt, on 

Ju ma la elus ta vast ar must 
ja sel le ees mär gist 
(Efesose kir ja näi tel)

Sis se ju ha ta vat: Efesose ki ri on saa de tud ko gu du se le, kes elas Väi-
ke-Aasia (tä na se Tür gi) ala del täht sas sa da ma lin nas ja kau ban-
dus kes ku ses. Lin na re li gioos sest at mo sfää rist saa me pi sut aimu 
Apost li te te gu de raa ma tu 19. pea tük ki lu ge des – te gel di nõi du mi se, 
ma na mi se, et te kuu lu ta mi se ja teis te kul tus li ke prak ti ka te ga. Eri list 
aus tust ja tä he le pa nu päl vis lin na ju ma lan na Artemis (üs na koo mi-
list lu gu möl lust Efesoses ole me kind las ti lu ge nud). Ole mas ole va le 
in fo le tu gi ne des võib te ha jä rel du se, et Efesoses sün di nud krist li ku 
ko gu du se ena mi ku moo dus ta sid pöör du nud pa ga nad: „Ja pal jud 
nen dest, kes olid saa nud usk li kuks, tu lid ning tun nis ta sid ja rää ki-
sid oma te gu dest. Aga pal jud neist, kes olid te gel nud nõia kuns ti ga, 
tõid oma raa ma tud kok ku ja põ le ta sid need ära kõi ki de sil ma all. 
Ja kui nen de hind kok ku ar ves ta ti, lei ti see ole vat viis küm mend tu-
hat hõ be ra ha. Nõn da võim salt kas vas ja tu gev nes Is san da sõ na.“ 
(Ap 19:18-20.) Pau lus ise kir ju tab sel lest pe rioo dist oma tee ni mis-
töös järg mist: „Efesosse jään ma aga ne li pü ha ni, sest mul le on siin 
ava ne nud uks suu reks ja tõ hu saks tööks, ent vas ta seid on pal ju.“ 
(1Kr 16:8, 9.)
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meid koos Kris tu se ga tei nud ela vaks 
oma suu re ar mas tu se pä rast, mil le ga 
ta meid on ar mas ta nud, kui gi me oli-
me sur nud üle as tu mis tes – on meid 
ühes Kris tu se ga tei nud ela vaks“ 
(2:4, 5). Ka he kord se kin ni tu se ga – 
„te ole te pääs te tud ar mu lä bi“ – ta-
hab Pau lus ilm sel gelt ko gu dust jul-
gus ta da, et Ju ma la et te ula tuv plaan 
inim kon na pääst mi seks on tõeks 
saa nud ka nen de en da ko ge mu ses.

Nii joo nis tub kir ja teks ti kau du 
sel gelt väl ja pilt Pau lu se aru saa mi-
sest Kris tu se sa la du sest, na gu ta ise 
ka kir ju tab: „Se da lu ge des te või te 
mõis ta mi nu aru saa mist Kris tu se 
sa la du sest, mi da muist se te põl ve de 
aegu ei an tud tea da inim las te le nii, 
na gu see nüüd on il mu ta tud te ma 
pü ha de le apost li te le Vai mus: et pa-
ga nad ki on tõo tu se 
(st Aabrahamile an-
tud tõo tu se), kaas-
pä ri jad … “ (3:4-6a.)

Pü ha kir ja lu ge nu-
na tea me, et Ju mal 
mõis tis inim kon na 
üle ko hut siis, kui 
Ta ini me se oma va-
he tust li gi olust väl ja 
hei tis, ku na see oli 
Ju ma la kä su le sõ-
na kuul ma tu. Kuid 
õn neks ei rää gi 
Pü ha ki ri mi da gi sel lest, na gu oleks 
Ju mal tek ki nud olu kor ra ga ra hu le 
jää nud, hoo pis vas tu pi di. Te ma kui 
Loo ja va lu tas juh tu nu pä rast sü dant 
ega saa nud se da liht salt hül ja ta! Pü-
ha ki ri ni me tab nii su gust hoia kut 
Ju ma la ar mas tu seks. Juu di re li gioo-
ni fi lo soof Leo Beack kir ju tab Ju ma-
la ar mas tu sest nõn da: „Piib li kee les 
leiab sõ na ar mas tus (hesed ka ha las-
tu se ja us ta vu se mõt tes) tä hen du se 
ema ar mas tu ses lap se vas tu – see on 
kõi ge loo mu li kum, kõi ge and vam ar-
mas tus, mis ei te ki ega ku ju ne, vaid 
mis on sa ma va na kui elu, mil le le ta 
end pü hen dab. /…./. See väl jen dab 
üks nes ar mas tust, mis on ala ti ole-
mas ol nud ja mis on ala ti ole mas.“

Mõt le me ehk liialt tih ti, et jää me 
mõ ne ek si mi se või üles as tu mi se 
tõt tu Ju ma la ar must il ma; et Ju mal 
oma pil gu meie pealt ära pöö rab; on 
ise gi vi ha ne? Ena mi ke krist las te ko-
ge mu se na jal võib õn neks öel da, et 
just siis on Ju mal oma loo du le kõi ge 
lä he mal, se da pääs ta püü des: „Sest 

ta teab, mil li sed me ole me; Tal on 
mee les, et ole me põrm,“ lau lab psal-
mi autor (Ps 103:14). Jee sus üt leb ju 
sa ma: „Mis te ar va te? Kui ühel ini-
me sel juh tub ole ma sa da lam mast 
ja üks neist ära ek sib, eks ta jä ta 
need ühek sa küm mend ühek sa mä-
ge des se ja lä he ot si ma ek si nut?“ (Mt 
18:12.)

Pau lus oli Ju ma la va bas ta vat ar mu 
ja ar mu sü ga vust ise ko ge nud ning 
see pä rast kir ju tab ta: „Sest teie ole-
te ar must õnd saks saa nud usu kau-
du ja see po le mit te teist enes test; 
see on Ju ma la and; mit te te gu dest, 
et üks ki ei saaks kii del da“ (2:7, 8). 
(Tõe näo li selt on Pau lus vih ja nud 
siin ka nei le, kes pro pa gee ri sid li-
saks usu le Kris tus se Va na Tes ta-
men di sea du se pi da mist, na gu oleks 

usk vaid siis õigus ta tud). 
Kuid eks tea me omast ki 
ko ge mu sest, et liht sam on 
vä lis te toi min gu te kau du 
us ku ülal pi da da kui usust 
tu le ne va te te gu de ga se da 
kin ni ta da. 

See, mi da Pau lus Kris-
tust ja ainult Kris tust 
pääst ja na esi le tõs tes ta-
hab öel da, on tõ de, et ainu-
ük si ini me ne Jee sus võis 
inim kon na jaoks ära la-
hen da da ta põ hi kü si mu se 

– see on kü si mus pa tu väest ja mee-
le val last ol la sõ na kuu le lik Ju ma la le. 
Ehk kui kü sik si me teis ti: kust tu leb 
või me kuu le tu da Ju ma la sõ na le? Iis-
rae li rah va nu ri nad kõr bes ja hi li se-
mad ah vat lu sed tee ni da tei si ju ma-
laid tu lid just mee le val la puu du mi-
sest. Kind las ti olid efeslased ise oma 
va ra se mas elus ko ge nud, 
et ei maa gi li sed toi min-
gud, ei loit sud ega ta lis-
ma nid või oh ver da mi sed 
ju ma la te le and nud nei le 
täit ga ran tiid. Pi gem olid 
nad ol nud oma ju ma la te 
tu ju de mee le val las.

Nii siis oli mee le val la kü si mus 
olu li ne tee ma, sa mas ka vas tus kü-
si mu se le, mil lest Ju mal neid – en-
di si pa ga naid – õie ti pääst nud oli. 
Pau lus väl jen dab se da mõis te ga 
„ela vaks te ge mi ne Kris tu ses“, mis 
ei tä hen da ju muud kui osa saa mist 
Ju ma la Vai must Kris tu se sur nuist 
üles tõus mi se tõt tu. Jee su se apos tel 
Jo han nes on tal le ta nud sa ma mõt-

te üh te Piib li kuld sal mi dest: „Aga 
kõi gi le, kes te ma vas tu võt sid, an dis 
ta mee le val la saa da Ju ma la las teks, 
nei le, kes usu vad te ma ni mes se.“ 
(Jh 1:12.) St, mee le val la ela da Ju-
ma la sõ na ko ha selt. 

Jä re li kult on siis Kris tu se sur mast 
ja üles tõus mi se väest osa saa mi ne 
osaks Ju ma la et te ula tu vast pääst-
mis plaa nist, sest ainult nii saab see 
täi ta Ju ma lat saa dud üles an net maa-
il mas – aus ta da oma elu ga Ju ma lat, 
Loo jat ja hoo lit se vat Isa, na gu Pau-
lus tõ deb: „Me ole me siis te ma teos, 
Kris tu ses Jee su ses loo dud hea de 
te gu de te ge mi seks.“ (2:10.) Apos tel 
vii tab sel le üt lu se ga kind las ti loo-
mis loo le ja aega, mil osa dus Ju ma la 
ja ini me se va hel oli veel rik ku ma ta. 
1. Moo se se raa ma tu autor on loo 
üles tä hen da nud nii: „Ja Ju mal lõi 
ini me se oma näo jär gi, Ju ma la näo 
jär gi lõi ta te ma, ta lõi te ma me heks 
ja nai seks. Ja Ju mal õn nis tas neid, 
/…/.“ „Ja Is sand Ju mal võt tis ini me-
se ja pa ni ta Eede ni aeda ha ri ma ja 
hoid ma“ (1Ms 1:27, 28; 1Ms 2:15).

Ini me ne kuu lub siis la hu ta ma-
tult Ju ma la juur de ja Ju mal saab 
ava li kuks pääs te tud ini me se elus 
ja te gu des. „Tee se da, mi da Ju mal 
kä sib, siis tead sa ka se da, kes Te-
ma on;“ na gu Baeck kir ju tab: „Ju-
ma la ole mu se tund mi ne tä hen das 
proh ve ti te jaoks tead mist, et Ta on 
õig la ne, ära ost ma tu, head soo viv, 
ar mu li ne ja pi ka meel ne; tead mist, 
et Ta kat sub uurib lä bi ini me se sü-
da me; tead mist, et Ta on mää ra nud 
ini me se hea le (ehk, soo vib, et ini-
me ne elaks hea du ses, aut.). Ju ma-
la tund mi ne õpe tab mei le se da, 

mis ini me ne ole ma 
peaks /…/. Ju ma la 
teed on teed, mi da 
möö da ini me ne käi-
ma peaks – et hoi da 
Iga ve se teed ja te ha, 
mis on õige ja ko-
hus“ (1Ms 18:19). 

Ja lõ pe tu seks, Pau lu se ki ri efes-
lastele ju ha tas nii neid kui ju ha tab 
meid mõist ma Ju ma la pääs te plaa-
ni sü ga vust ja iga ük si ku ini me se 
kut su mi se tõ si dust – see on – il mu-
ta da pääs te tu te kau du en nast maa-
il ma le.

AN NE SA LU RAID, 
Tal lin na ko gu dus

Mõt le me ehk liialt 
tih ti, et jää me 

mõ ne ek si mi se või 
üles as tu mi se 
tõt tu Ju ma la 
ar must il ma; 
et Ju mal oma 

pil gu meie pealt 
ära pöö rab; 

on ise gi vi ha ne?

„Me oleme 
siis tema teos, 

Kristuses Jeesuses 
loodud heade

tegude tegemi-
seks.“

Koduteel-126-2017-3.indd   17Koduteel-126-2017-3.indd   17 5.10.2017   9:57:235.10.2017   9:57:23



18  KODUTEEL 3/2017

USUPÜHAD

Jom kippur ehk le pi tus päev on piib-
lis esi ta tud heeb rea keel se ni me ga 
jom ha-kipurim ehk le pi tus te päev. 
See on juu di ka lend ri aas ta rin gi kõi-
ge tõ si sem ja pü ha li kum päev. Sel le 
koh ta on rää gi tud 3. Moo se se raa-
ma tus 23. pea tü kis sal mi des 27-32: 
„Aga küm nes päev sel les seits men-
das kuus on le pi tus päev; see ol gu 
tei le pü haks kok ku tu le kuks: alan-
da ge siis oma hin ged ja oh ver da ge 
Is san da le tu le ohv reid! Sel päe val 
är ge teh ke üh te gi tööd, sest see on 
tei le le pi tus päe vaks, mil teie eest 
le pi tust toi me ta tak se Is san da, teie 
Ju ma la ees! Jah, iga üks, kes sel 
päe val en nast ei alan da, hä vi ta ta gu 
oma rah va seast! Ja iga ühe, kes sel 
päe val teeb min git tööd, ma hä vi tan 
te ma rah va seast! Är ge teh ke siis 
üh te gi tööd; see ol gu teie su gu põl-
ve de le iga ve seks sea du seks, kus te 

iga nes asu te! See ol gu tei le täie li-
kuks hin ga mis päe vaks ja hin ge de 
alan da mi seks! Al gu se ga kuu ühek-
san da päe va õh tul, õh tust õh tu ni, 
pi da ge se da oma hin ga mis päe va!” 

Nii moo di on too ras ehk Moo se-
se raa ma tu tes rää gi tud le pi tus päe va 
koh ta. Sõ na kippur ar va tak se pä ri-
ne vat sõ nast kafar või kofer, mis 
heeb rea kee les tä hen dab lu nas tust – 
lu nas ta mist asen dus ohv ri näol. Ohv-
ri loo ma ve re va la mi se lä bi saab ini-
me se patt le pi ta tud. Pan nes käed sel-
le loo ma pea le, tun nis ta tak se te ma 
pea le pa tud, mis on kuu lu nud ini me-
se le. See jä rel ohv ri loom ta pe tak se.

Piib li aega del oli jom kippur see 
päev, kui ülem prees ter ain sa kor-
ra na aas tas si se nes temp li kõi ge 
pü ha mas se pai ka, oh ver da des seal 
es malt en da pat tu de eest ja see jä-
rel ko gu rah va pat tu de eest. Süü tu 

loom pi di su re ma ini mes te pat tu de 
eest – nii-öel da elu elu vas tu. Tä na-
päe val ei ole enam temp lit. Je ruu sa-
lem ma sü da mes asu nud tei ne tem-
pel hä vi ta ti aas tal 70 m.a.j. Kui ei 
ole temp lit, ei ole ka tra dit sioo ni list 
ohv ri tee nis tust, ku na loom ohv reid 
võis tuua vaid temp lis. Aga le pi tus-
päe va tä his ta tak se juu ti de seas sel-
le le vaa ta ma ta tä na se ni paas tu mi se 
ja pal ve ta mi se ga, kui gi oh ver da mist 
temp li puu du mi sel enam ei toi mu. 
Rabiinlik tra dit sioon üt leb, et nüüd 
on iga ini me ne ise vas tu tav sel le 
eest, et ta oma pa tud Ju ma la käest 
an deks pa luks ja Ju ma la ga le pi ta-
tud saaks.

Messiaanlikud ehk Jee sust oma 
Pääst ja na tun nis ta vad juu did usu-
vad, et Jee sus on see, kes on ini-
me sed Ju ma la ga le pi ta nud. Jee sus 
on see ülem prees ter, kes, na gu ka 

Jom Kippur – 
LEPITUSPÄEV
SIS SE JU HA TUS 
SÜ GIS PÜ HA DES SE

Ter velt kolm nä da lat kes tab igal sü gi sel juu-
di pü ha de hoo aeg. See al gab roš hašana ehk 
Uus aas ta pü ha ga, mil le le järg ne vad küm me 
Au kar tu se päe va. Küm nen dal päe val on jom 
kippur ehk le pi tus päev ning nä da la ja gu hil-
jem lõ pe tab sü gis pü ha de hoo aja ka hek sa päe-
va kes tev sukot ehk leht ma ja de pü ha.

Juu di ka len der ei lan ge kok ku meil käi-
bel ole va Gregoriuse ka lend ri ga, mis tõt tu on 
meie vaa te vink list võe tu na igal aas tal juu-
di pü had um bes kuu aja võr ra nih kes. Roš 
hašana on näi teks mõ nel aas tal sep temb ri 
al gu ses; tei sel aas tal jäl le gi ok toob ri al gu-
ses. Roš hašana alus tab juu di ka lend ri jär gi 
uut aas ta rin gi; esi me seks ka lend ri kuuks on 
tisrikuu.

Käes ole val aas tal al gas juu di uus aas ta 20. 
sep temb ri õh tul; le pi tus päe va tä his ta tak se 
29. sep temb ri õh tust 30. sep temb ri õh tu ni ja 
leht ma ja de pü ha on 4. ok toob ri õh tust 13. 
ok toob ri õh tu ni. Iis rae lis kes tab leht ma ja de 
pü ha päe va võr ra vä hem kui mu jal maa des.

MARGIT PRANTSUS

Maurycy Gottliebi maal "Juudid palvetamas sünagoogis Yom 
Kippuri ajal" (1878)
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Heeb rea ki ri Uues Tes ta men dis kir-
jel dab, on ühe kor ra ja jää da valt 
oma elu ris til ohv riks tuues inim-
kon na Ju ma la ga le pi ta nud ning on 
meid vaen la se käest pääst nud.

Suu rem osa Iis rae lis ela va test 
messiaanlikest juu ti dest pea vad ja 
pü hit se vad jom kippurit ehk le pi-
tus päe va na gu re li gioos sed juu did. 
Se da pea mi selt sel leks, et end juu di 
rah va na iden ti fit see ri da. Paas tu tak-
se 25 tun di jär jest ja pü hen da tak se 
suu rem osa päe vast Ju ma la ot si mi-
se le. Aga tea tak se, et Jee su se on 
meie pa tud ju ba le pi ta tud.

Too ra kesk se raa ma tu ehk 3. Moo-
se se raa ma tu mõt teks on pü ha dus. 
Seal on pal ju rää gi tud eri ne va test 
kor ral dus test ja ohv ri süs tee mist, ja 
sel le kõi ge mõ te on pü ha dus ja puh-
tus – et ini me sed saak sid ela da puh-
ta na Ju ma la ees. Eel kõi ge te hak se 
põ hi mõt te li selt va het, mis on pu has 
ja mis ei ole pu has. Sest eri ti tä na-
päe va maa il mas ki pu vad need pii rid 
vä ga sa ge li hä gus tu ma. Ju ma la idee 
3. Moo se se raa ma tu eri ne va te kor-
ral dus te ja reeg li te ga ja ka le pi tus-
päe va ga näib ole vat see, et ini me sed 
olek sid puh ta sü da me ga ja elak sid 
pü ha elu Te ma ees.

Juu ti de tra dit sioo ni jär gi on eel-
ne nud jom kippurile suur mee le pa-
ran dus aeg, nn Au kar tu se päe vad, 
mil on pal ve ta tud, oma sü da mes se 
vaa da tud, ek si mu sed nii Ju ma lalt 
kui ini mes telt an deks pa lu tud ning 
va ja lik ke muu da tu si oma elus teh-
tud – nii mõt te ta san dil kui ka kõ va 
hää le ga väl ja öel dud.

Juu di usus on hu vi tav asi ka see, 
et mis puu du tab ini mes te-va he li si 
ek si mu si, tu leb kõi ge pealt an deks 
pa lu da ini me selt, kel le vas tu on 
ek si tud ning al les see jä rel Ju ma lalt. 
Sest kui ini me selt, kel le vas tu ek si ti, 
an deks ei ole pa lu tud, mis an deks-
and mist siis Ju ma lalt ooda ta? Sel li-
ne on juu di usu sei su koht.

Roš hašanast ehk uue aas ta al gu-
sest pea le kest nud mee le pa ran dus-
aeg tip neb suu re le pi tus päe va ga, 
mil saab sel geks, mil li se tu le va aas-
ta lu bab Ju mal iga le ini me se le osaks 
saa da – juu did usu vad, et sel leks 
päe vaks saab see kir ja ja pit see ri tud 
Ju ma la tae vas tes se raa ma tu tes se. 
Ja uus aas ta tu leb iga ini me se jaoks 
vas ta valt sel li ne, kui das ta meelt 
on pa ran da nud oma eel mi se aas ta 
vi ga dest ning kas ta on an deks pa lu-
nud ini mes telt ja Ju ma lalt.

GERHARD KROLL 
TEMP LI TEE NIS TU SEST

Gerhard Krolli suur teo sest peal kir-
ja ga „Jee su se jäl ge del“ saab lu ge da 
sel le koh ta, kui das see juu di ka lend-
ri aas ta kõi ge eri li sem ja olu li sem 
päev – le pi tus päev – muist ses temp lis 
väl ja nä gi: Temp li kõi ge sa la ja sem 
koht oli kõi ge pü ham paik – ruu-
du ku ju li ne ruum kül je pik ku se ga 10 
meet rit, mi da pü hast pai gast eral das 
suur va he vaip. Siin oli Saa lo mo ni-
aeg ses temp lis sea du se lae gas, man-
na, Aaroni kepp ja mõ le mad Sii nai 
mäe kä su lauad. Heroodese-aeg ses 
tei ses temp lis oli kõi ge pü ham paik 
täies ti tü hi. Kol me sõr me kõr gu ne 
ki vi tä his tas koh ta, kus oli ol nud esi-
me se temp li hä vi ta mi sest ka du nuks 
jää nud sea du se lae gas.

Sel les se ruu mi ei toh ti nud as tu da 
ühe gi ini me se jalg ja se da ei toh ti-
nud nä ha ühe gi ini me se silm. Ainult 
ülem prees ter võis üks kord aas tas, 
le pi tus päe val, si se ne da kõi ge pü ha-
mas se pai ka, et nn. põh ja ki vil, kus 
oli ol nud sea du se lae gas, li gi ole va le 
Ju ma la le suit su tus oh ver tuua.

Kui ta hes kau ge le inim kon na aja-
luk ku me ta ga si vaa ta me, on ala ti 
oh ver da tud. Oh ver väl jen dab re li-
gioos set veen du must, et ini me ne 
kuu lub Ju ma la le. Ini me ne peab tun-
nis ta ma Ju ma la ülem või mu ja loo-
ja vä ge ning kuu lu ta ma Te ma au. 
Ju ma la tun nis ta mi ne ei to hi aga seis-
ne da vaid sõ na des – se da tu leb väl-
jen da da ka an du mu se abil. Ini me ne 
peab end and ma Ju ma la tah te mee-
le val da. See sün nib ohv ri kau du.

Oh ver da mi se tä hen dus mää ra ti 
Iis rae li jaoks täp selt kind laks pä rast 
Egip tu se or ja põl vest va ba ne mist, kui 
Iis rael sai Sii nai mäel Ju ma la Sea-
du se, mis mää ras ohv ri te ar vu ja 
oh ver da mi se kor ra reeg lid. Iga päe-
va ne ohv ri kul tus nõu dis hom mi kul 
ja õh tul suit su tus ohv rit, ühe aas ta se 
vea tu jää ra põ le tus ohv rit, li saks joo-
gi- ja roa ohv rit. Veel en ne koi tu ära-
tas temp li amet nik tee nis tu ses ole vad 

preest rid, kes ma ga sid si se mi se ees-
õue kamb ris. Kui nad olid preest ri-
rõi vad sel ga pan nud, loo si ti nen de 
va hel väl ja ohv ri tee nis tu se eri toi-
min gud. Loo si ga mää ra tud pe sid siis 
vask nõus kä si ja jal gu ning alus ta sid 
tööd. Ühed püh ki sid põ le tus ohv ri-
al ta ri tu ha kuld se tes se ämb ri tes se, 
tei sed pu has ta sid seits me ha ru list 
küün la jal ga ja täit sid sel le õli ga, kol-
man dad ava sid temp li vä ra vad.

Koi du puh ke mi sel too di lam ba-
kamb rist ohv ri tall. Preest rid joot sid 
loo ma kuld sest peek rist, siis tall 
ta pe ti, nü li ti ja tü kel da ti. Üks prees-
ter võt tis ohv ri verd ja pi ser das sel-
le ga al ta ri kõi ge esi le küün di va maid 
osi – al ta ri sar vi al ta ri nel jas nur gas. 
Al tar oli Ju ma la eri li se ko hal ole-
ku paik. Kui ve ri, mis tä hen das 
elu, al ta ri sar ve de le mää ri ti, oli see 
tõen du seks Ju ma la le, et üks elu on 
oh ver da tud ja võlg ta su tud.

Pä rast ohvilooma tap mist pal ve-
ta sid preest rid ühes koos suurt pal-
vet „Kuu le, Iis rael“. Siis loo si ti kolm 
preest rit, kes pi did too ma suit su tus-
ohv ri. Kui suit su tus al tar ja seits me-
ha ru li ne küün la jalg olid pu has ta tud, 
viis esi me ne prees ter sü si kul last 
pan nil põ le tus ohv ri al ta rilt kul last 
suit su tus ohv ri al ta ri le, pü has se pai-
ka. Tei ne prees ter võt tis kar bi ke-
se suit su tus roh tu de ga, mi da kol mas 
sü te le puis tas. Kui esi me ne ja tei ne 
prees ter, ol les oma ko hu se täit nud ja 
Ju ma la et te sil mi li lan ge nud, pü hast 
pai gast lah ku sid, jäi kol mas vii ru-
ki põ le ta mi sel – ko gu ohv ri ta li tu se 
kõi ge pi du li ku mal het kel – ük sin da 
pü ha mus se. Ta ei toh ti nud aga ohv ri 
too mi se ga vii vi ta da ega lii ga kaua 
temp lis vii bi da, et, na gu tal mu dis on 
öel dud „Iis rael kart ma ei hak kaks, et 
ta ei suut nud Jah ve lä he dust ta lu da“.

Just sel li sel het kel juh tus, et tee-
nis tu ses ole va le prees ter Sakariasele 
il mus in gel Gab riel ja kuu lu tas tal le 
po ja sün di, kel le le ta pi di ni meks 
pa ne ma Jo han nes. Luu ka evan gee-
liu mi 1. pea tü kis on öel dud, et "Rah-
vas oli oota mas Sakariast ja pa ni 
imeks, et ta nii kaua vii bis temp lis". 
Ni melt and sid preest rid pä rast suit-
su tus ohv ri too mist temp li ast me tel 
rah va le oma prees ter li ku õn nis tu-
se. See pea le vis ka sid kuus preest rit 
ta pe tud ohv ri tal le tü kid põ le tus ohv-
ri al ta ri lee ki des se. Preest ri te pu hu-
ta va te hõ be pa su na te he li de saa tel 
hei tis rah vas Jah ve et te sil mi li ma ha.

(Lk. 137)

William Holman Hunt - ohvriloom.
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Ole me puh ka mas Ashdodis jär je-
kord sest ti he dast töö nä da last sõ ja-
väe baa sis.

Eel mi se kir ja lõ pe ta sin het kel, kui 
läk si me Je ruu sa lem mas Holokausti 
muu seu mis se ning sealt ar mee bus-
si ga ta ga si kõr bes se. Yad Vashem, 
na gu se da muu seu mit ni me ta tak se, 
mõ jub ala ti ise laad selt, hoo li ma ta 
kui pal ju seal käi nud oled. Meie gii-
diks on hal li päi ne juu di va na här ra, 
kel le sü ga va tes kur ba des sil ma des 
vilk sa ta vad aeg-ajalt lõ bu sad sä de-
me ke sed. Tal on või me lü hi ke se 1,5 
tun ni ga lii ku da lä bi pä ra tu suu re 
hoo ne- ja in fo ko los si ning sea da me 
et te lu gu inim kon na ühest tu me-
da mast aja loo het kest. Ring käi gu 
lõ pul vaa ta vad va na juu di elu tar gad 
sil mad mei le ot sa ja ta üt leb: „Är-
ge mõel ge nii, et küll olid kur jad 
ajad! Kur jus on jät ku valt ole mas ja 
te gut se mis val mis, ent te ma vä gi ja 
toi mi mis või me sõl tub meie iga ühe 
va li ku test ja ot sus test.“

Baa sis kor ras ta me väe osa ter ri-
too riu mi. Töö ta me gaa si- ja ben-
sii ni hoid las, mis tu leb pu has ta da 
tai me dest ja prü gist. Min git eri list 
taim ka tet siin küll ei ole, kuid see, 
mis en nast lii va ja ki vi de va he le on 
juu ri nud, hoiab sealt ka kirg li kult 
kin ni. Kõi ge le li saks on kõr be isen-
did va rus ta tud pä ris õela te oga de 
ja okas te ga. Hea et võt si me Ees tist 
tar gu kaa sa töö kin dad, norrakad 

on sun ni tud lä bi aja ma kum mi kin-
nas te pa ki ga. Ku jut le ge neid oigeid 
ja oh keid, mi da nõel ja te pu sa de 
ki le kin da ga kot ti su ru mi ne te ki tab! 
Taim ka te eemal da tak se tu le ohu tu-
se pä rast, sest su veks muu tu vad 
prae gu sed ro he li sed, ki re va õie li sed 
tuus tid ta ku küü nal deks.

Hea kord ei ole ar mee pri maar-
üles an ne ning see tõt tu na pib töö va-
hen deid. Saa me 16 ini me se pea le 4 
kir kat, mät ta la bi da, la bi da, kõbla, 
ok sa kää rid, kat ki se var re ga mu ru-
re ha, veel jupima var re ga plast-
mass re ha ning ki le ko ti rul lid. Kõik! 
Po le siis ime, et töö riis ta de pea le 
„ihu tak se ham mast“ ja nii mõ ni-
gi vaa tab kii va sil ma ga se da, kes 
või du kalt min gi riis ta ga töö le mar-
sib. Kaks kätt on aga iga ühel ning 
vei di ke nup pu ja ve da mist ka. Nt 
mi na leian en da le lii va seest kahv-
li, mil le ga an nab edu kalt pal mi- ja 
põõ sa alu seid kaa bit se da ning ise gi 
maa pin da ta san da da. Hans sil mab 
prü gi mäel va na roos tes raud re ha, 
mil le le „ta har ja var re ta ha lõi ja tro-
fee na uh kelt mul le tõi“.

Ja siis tee ääred ja elekt ri lii ni alu-
sed. Iga üks saab oma lõi gu ja nii 
ta lä heb: kir ka-la bi da rin ne ees, siis 
pal mi pü ga ja, so di kor ja ja ning re ha-
mees si lib maa ke nas ti puh taks. Töö 
ei ole ker ge: päi ke si rab la gi pä he, 
pa la vus, tolm, sõ du ri vor mi sel jast 
võt ta ei to hi. Õn neks lä ki tab Ju mal 

ik ka ja hu ta vaid tuu le iile. Ko gu vae-
va kor vab tead mi ne, et meie abi 
va bas tab sõ du rid te ge le ma pal ju 
täht sa ma ga. Täp selt na gu ko gu du-
ses ki, kus va ba taht li ke hin da ma tu 
töö või mal dab vai mu li kel pü hen du-
da oma põ hi mis sioo ni le.

Pä ris pal ju on siin ve ne keelt kõ ne-
le vaid juu te – Uk rai nast, Tšet šee-
niast, Val ge ve nest, Gruu siast. Iga-
ühel oma lu gu ja ar va mus elust Iis-
rae lis. Tun da on, et ko ha ne mi ne ei 
ole pä ris va lu tu. Ei ole liht ne lah ti 
kis ku da maast, kus oled sün di nud 
ja kas va nud ning tul la uude kesk-
kon da, ol gu gi et te ge mist on su esi-
isa de maa ga. Elu Iis rae lis on kal lis. 
Mõ ned kaa lu vad pea le ar mee tee nis-
tu se lõp pu ta ga si mi ne kut oma en di-
se le ko du maa le. Vae valt et nad seal-
gi ra hu sü da mes se saa vad. Ju ma la 
sõrm on juu di rah va peal ning nad 
pea vad ko gu ne ma Te ma poolt mää-
ra tud Maa le.

Vä li õp pus te lao ga te ge le mi ne 
toob pal ju ele vust. Meid ju hen dab 
väi ke ne, mus ta ha be me ja pril li de-
ga mees, ke da kut su tak se „köö gi-
kind ra liks“. Hoo ne si sal dab kõik-
või ma lik ku lii va tol mu ga kae tud 
no di: po tid, plii did, nõud, pla ka tid, 
küün lad, pal ve raa ma tud. Pu na juuk-
se li ne, pik ka de oimu lok ki de ga ra bi 
kont rol lib ping salt õue le tas si tud 
kas te. Te ma hu vi or bii dis on kir jan-
dus ning tee nis tus riis tad. Pu has tan 

Te re 
Iisraeli-
maalt!

MISJON / REISIKIRI

Eelmises ajakirjas alustasime 
lugu  nelja eest lase viibimisest 
Iis rae lis. Rah vus va he li se Sar-
El prog ram mi raa mes tee ni-
sid nad va ba taht li ke na Iis-
rae li Kait se väes. Sel lest rei sist 
sün di sid kir jad ko dus te le.

Araablane Josef meile kuuma teed serveerimas.        Fotod erakogust

h d id S 16 i i lhhhddllhhkkd 4
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pa ra jas ti üh te kas ti, kus on hanukka 
küün lad ja küün la ja lad. Pih ku jääb 
üks va na ni ker dus te ga küün la jalg. 
Jään se da sil mit se ma. Köö gi kind-
ral on se da mär ga nud: ko he on ta 
kõks ti mu kõr val ning kü sib, kas 
ta han se da en da le. Kes ei ta haks! 
„Pa ne siis en da le kot ti! Tee kor da 
ja saad ilu sa shabbati küün la ja la.“ 
Ei la se se da enam teist kor da öel-
da. Mees lä heb aga veel lah ke maks 
ja tea tab, et iga üks võib siit mi da gi 
mä les tu seks võt ta. Iga ta hes saa me 
ühi sel jõul suu re töö ga ühe le poo le. 
Köö gi kind ral on tä nu lik kus ise ja ta 
nä gu sä rab ra hul olust.

Sell ese nä da las se jääb ka üks tõ si-
ne lä bi ela mus. Oota ma tult tu li tea-
de, et Sar-El juht kond plaa nib meie 
üle vii mist tei se väe osas se. Õhu jõu-
baa sid pi did teis te ük sus te ga võr rel-
des ole ma nii gi pa re mas kor ras ning 
meie tööd va ja tak se mu jal. Rah val 
ei lä he enam söök ega jook al la. 
Õn ne tu on ka baa si rah vas. Käi me 
rää ki mas oma üle vaa ta ja Noa ga, ka 
te ma ei ta haks siit lah ku da. „Aga 
min ge teie rää ki ge oh vit se ri ga, võib 
ol la an nab mi da gi te ha.“ Oh vit ser 
aga laiu tab kä si – kä su vas tu ei saa. 
Noa võ tab te le fo ni kõ ne üle mu se-
le ja pa lub meil rää ki da, kui vä ga 
ta haks grupp siin jät ka ta. Vas tus 
on sel ge „ei“. Kõik teed jook se vad 
kin ni, loo tus kaob. Tu leb lep pi da ja 
usal da da Ju ma lat.

Baa si juht kond kor ral dab mei le 
vii ma se pi du li ku söö ma aja. Võr-
ra tud road, gar nee rin gud, lõh nad! 
Si si mas on peie laua tun ne. Klõ bis-
ta me ja no his ta me ta sa kes ti iga üks 
oma port su ga. Oh vit se rid tu le vad 
meid väe osa ni mel tä na ma ning 
an na vad väi ke seid mee neid.

Äk ki tõu seb Noa ja pa lub tä he-
le pa nu: ta on saa nud kõ ne Sar-
El juht kon nast ja mei le an ti lu ba 

siia jää mi seks. Sõ nu po le! Ini me sed 
nu ta vad ja nae ra vad va hel du mi si. 
Juu did sä ra vad, näod laias nae rus, 
meie reakt sioo ne nä hes. Sel õh tul 
sõi da me sü ga va õn ne tun de ga lõu-
na maa tä his tae va all oma sõ du ri-
ko ju. Kee gi seal ülal on oma pa la va 
ar mas tu se ga meid üle va la nud ja 
tei nud või ma tust või ma lik ku se.

Need on vaid mõ ned sei gad meie 
seik lus ti he da test päe va dest, nüüd 
ole me jõud nud Ashdodi. Pea tu me 
siin Va he me re ran ni ku ääres asu-
vas Nor ra Me re mees te Ko dus. Iid ne 
Ashdod, mil le pea le tä na ne linn on 
ehi ta tud, kuu lub kir ja li kes al li ka tes 
mai ni ta va te and me te jär gi maa il-
ma va ni ma te lin na de hul ka, da tee-
ri tud 17. saj eKr. Tä na ne Ashdod on 
mo dern ne sa da ma linn, 60% Iis rae li 
im por di ta vast kau ba tar nest lii gub 
siit kau du. Te ge mist on eran di tult 
juu ti de lin na ga, kus elab pal ju en di-
sest NSVL-st, In diast ja Põh ja-Aaf ri-
kast emig ree ru nuid.

Käi me Ga za pii ri ääres. Nii võib 
öel da küll, sest sei sa me kõr gel mäe-
kün kal, kust ava neb lai vaa de Ga za 
lin na le. Näe me soo mu keid ja sõ ja-
väe ma si naid siin sa mas lä he dal ole-
val pii ril sõit mas. Meie gii diks on 
norralanna, kes on üle 50 aas ta Iis-
rae lis ela nud.

Juu di riik on ala tes oma ek sis tent-
si tei sest päe vast si su li selt sõ jas, 
mis tõt tu rõ hu ase tus ar mee üles-
ehi tu se le on Iis rae li pu hul elu li selt 
va ja lik. Ain sad sõb ra li kud naab rid 
on het kel Jor daa nia ja Egip tus. Vii-
ma ne suu rem kok ku põr ge an tud 
piir kon nas oli 2008-2009, kuid võit-
lus ter ro ris mi ga on jää nud iga päe-

va seks pa ra ta ma tu seks.
Ga zas elab prae gu 1,8-2 milj ini-

mest, poo led neist lap sed ja noo-
red. Yasser Arafati või mu ajal teh ti 
iga le Ga za mos le mi nai se le ko hus-
tu seks sün ni ta da vä he malt 7 last, 
et täi ta maa ini mes te ga. 2020. aas-
taks en nus ta tak se piir kon na rah-
va ar vuks 2,1 milj. Sel li ne inim mass 
muu dab Ga za ela mis kõlb ma tuks. 
Te ge mist on maa il ma suu ri ma pa gu-
las krii si ga, kuid väl ja ei saa neid 
sealt las ta vae nu lik ku se tõt tu. Sel le 
ot su se juu res pü sib nii Egip tus, kel-
lel on Ga za ga 11 km ühist rii gi pii ri, 
kui ka Iis rael, ke da Pa les tii na OV 
rii gi na ei tun nis ta. Ra hu Iis rae li ga ei 
tu le kõ ne al la. 2007. aas tast va lit seb 
Ga zas Mos le mi Ven nas kon na fun-
da men taal ne rüh mi tus Hamas.

Hamasiga seo ses ta sub mee les 
pi da da 3 as ja: a) neil on kin del 
ees märk hä vi ta da Iis rael; b) Iis rae-
li kait se rün na ku te ajal ka su ta tak-
se lap si ma ja ka tus tel kil bi na, sest 
is la mi teo loo gia jär gi saab laps õige 
ees mär gi ni mel sur res ot se pa ra dii-
si; c) Hamasile so biv Iis rae li-vae-
nu lik in for mat sioon ja men ta li teet 
le vib se ku laar se te lää ne aja kir ja ni ke 
kau du, kes ei mõis ta konf lik ti vaim-
set ole must – võit lust maa pä rast.

Ga za piir kond oli alg selt kõrb, 
ku hu aja jook sul asu sid ela ma ca 
8000 juu di asu nik ku. Nad ra ja sid 
nii su tus süs tee me, põl de, kas vu hoo-
neid, siit eks por di ti roh kelt mai si ja 
päe va lil le õli. Olu kord muu tus aga 
dras ti li selt. 2005. aas tal oli Iis rae li 
va lit sus sun ni tud eva kuee ri ma kõik 
Ga za juu did araab las te vä gi val la ja 
ta ga kiu su pä rast. Prae gu ei ela seal 

Sderoti linna laste mänguväljak, mis koosneb pommivarjenditest.

Gazast tulistatud raketid Sderoti 
linna politseimuuseumis
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üh te gi juu ti. Too na ne ot sus oli, et 
Iis rael õhib kõik juu ti de elu ma-
jad, kuid jä tab al les paik kon na inf-
ra struk tuu ri, kas vu hoo ned, et elu 
võiks jät ku da. Pa ra ku pu rus ta sid 
araab la sed pi me das vi has kõik, 
mi da juu ti de käed olid puu du ta nud 
ja ra ja nud.

Kü las ta me Sderoti lin na, mil le 
lä him punkt asub Ga za pii rist 840 
m kau gu sel. Linn on Hamasi ra ke-
ti rün na ku te pea siht märk, mis tõt-
tu se da kut su tak se „Bomb Shelter 
Capital of the World“ (maa il ma 
pom mi var jen di pea linn). Kõi gil siin-
se tel ela mu tel on var jen did, hoo ne-
te ka tu sed te hak se kuu li kind last 
ma ter ja list. Hamasi ra ket ti de oht-
lik kus seis neb si sus: te ge mist ei ole 
vä ga tu ge va lõh ke aine ko gus te ga, 
kuid sin na sis se pei de tak se me tal li, 
nae lu, klaa si – kõi ke, mis võiks ini-
me si vi gas ta da või sur ma ta.

Riik toe tab var jen di te ehi ta mist 
täies ula tu ses. Kin nis va ra on siin 
odav, kuid ela da saa vad vaid jul-
ged ini me sed. Ko ha lik üt leb: „Me 
ei kar da ega lä he siit ära. See on 
meie ko du.“

Ma sen dav on vaa da ta las te män-
gu väl ja kuid, kus män gu ma ja deks 
on pom mi var jen did. Üh te pi di tur-
va li ne, teist pi di toi dab see ala tead-
vu ses ala li selt ohu tun net. 75% lin na 
las test kan na ta vad post-trau maa-
ti li se stres si all: ei suu da ük si toas 
ma ga da, mõ ned ei ole või me li sed 
koo lis käi ma, mär ki mis väär selt 
on le vi nud sot siaal foo bia. Ena mik 
las test ja noor test ka su ta vad när-
vi süs tee mi ta sa kaa lus hoid mi seks 
psüh ho troop seid ra vi meid. Iis rae-
li riik pla nee rib lin na ela ni ke eva-
kuee ri mist mit te füü si li se sõ ja, vaid 
vaim se sõ ja sur ve tõt tu.

Käi me ka ühes lin na hea te ge vus-
or ga ni sat sioo nis „Hands of Mercy“ 
(„Ha las tu se käed“), kus sõb ra lik 
messiaanlik juut Jesse aitab koos 
va ba taht li ke ga pom mi rün na ku-
te ohv reid. Kõik va ba taht li kud üle 
maa il ma on siia ala ti ap pi ooda tud.

Hom me hom mi kul sõi da me ar mee bus-
si ga taas Negevi kõr bes se oma sõ dur sõp-
ra de juur de. See kord vii ma seks nä da laks.

Järg mi ne kord loo dan tei le kir ju ta da 
Tel Avivis, kust plaa ni me rän na ta Soo la-
me re-äär se tes se pai ka des se.

Shabbat shalom Ees ti maa le!
Sü da me õn nis tu se ga

SIRLY+HANS, TAR MO ja HEL GI

S
el aas tal oli pea kõ ne le jaks 
dr. Frank Billman USAst, 
kes on tee ni nud Ühi ne-
nud Me to dis ti Ki ri ku pas-
to ri na 41 aas tat. Vii ma-

sed 12 aas tat on ta kaa sa tee ni nud 
Aldersgate’i uuen dus lii ku mi ses, s.h 
Me to dis ti Üle loo mu li ku Tee ni mis-
töö Koo li asu ta ja na. Dr. Billman on 
sa mu ti ol nud kü la lis lek tor Ühi ne nud 
Teo loo gi li ses Se mi na ris Daytonis, 
Ohios, kus ta on ju ha ta nud Üle loo-
mu li ku tee ni mis töö dok to ran tuu ri-
prog ram mi. Sa mu ti on nad ol nud 
Aldersgate’i lii ku mi se rah vus va he-
li se töö ju hid. Kui Aldersgate’i Ees ti 
mees kond Frank Billmani ja te ma 
abi kaa sa Peggiga Ing lis maal kon ve-
rent sil tut vu sid, siis tek kis unis tus, et 
nad võik sid tul la ku na gi ka Ees tis se 
tee ni ma. Meie unis tus täi tus kii re mi-
ni kui os ka si me loo ta. Frank Billmani 
pea mi ne uurimis- ja jut lus te tee ma 
on John Wesley ja Pü ha Vaim ning 
üle loo mu lik kus te ma tee ni mis töös. 
Ku na ki ri ku va lit sus on juu be li aas-
ta tee maks võt nud Jr 6:16 „Muist-
se tel ra da del uue ne va sü da me ga”, 
siis so bi sid Frank Billmani jut lus te 
ja se mi na ri tee mad sel le ga ime li selt 
kok ku. Frank kõ ne les mei le näi teks 
sel lis tel olu lis tel tee ma del: „Mi da 
üt le vad Pii bel ja J. Wesley Ju ma la 
hää le kuu la mi se ja prohveteerimi-
se koh ta”, „Väe il min gu te „üles kae-
va mi ne“ me to dis mis” ja „Pal ve ta des 
ime sid”. Kõ ne le des se mi na ri del pas-
to ri te le ja töö te gi ja te le tee ni mi sest 
„kõr be“-olu kor da des, rõ hu tas ta, et 
peak si me oma ko gu dus tes pal ju roh-

kem rää ki ma üle loo mu lik ku sest ja 
Pü ha Vai mu tööst me to dis mi aja loos 
– see on osa meie iden ti tee dist. Ju mal 
te gi suu ri as ju mi ne vi kus ja igat seb 
neid te ha ka tu  le vi kus.

Ava ju ma la tee nis tu sel jut lus tas 
Tal lin na ve ne ko gu du se pas tor Alek-
san der Fjo do rov ela vaks ohv riks saa-
mi sest. Hom mi kus tes piib li tun di des 
kõ ne les Doug las Childress sa mu ti 
ohv rist, kuid ka Ju ma la heast, mee-
le pä ra sest ja täius li kust taht mi sest. 
Se mi na re vii sid lä bi li saks Frank 
Billmanile ka Taa vi Hollman, Taa vet 
Taim la ja Paul Strange. Eri ti põ ne vil 
olid ini me sed Paul Strange’i se mi-
na rist, kus olid tee maks Pü ha Vai mu 
an nid, nii teoo rias kui ka prak ti kas. 
Mi na ise osa le sin Pau li Strange’i 
Pü ha Vai mu an di de se mi na ril Ing-
lis maal, mil le jä rel ta ja gas sa mu ti 
an di de tes ti lin ki. Võin öel da, et sel le 
te ge mi ne on iga ühe omal vas tu tu sel. 
Oma an di des se süü vi mi ne ja nen de 
prak ti see ri mi ne on ala ti vas tu tus, 
sest sel le tead mi se ga tu leb mi da gi 

EMK XIII su ve kon ve rents 
„Muu tu ge uueks oma 
mee le uuen da mi se teel”
XIII su ve kon ve rents, mil le kor ral da mi se ga alus ta ti 
ju ba möö du nud aas tal, on nüüd seks saa nud aja-
looks ja see ga on pa ras hetk mee nu ta da toi mu nut. 
Ju ba pea le eel mi se su ve kon ve rent si lõp pu alus ta ti 
uue pla nee ri mi se ga. Esi me se na saa vad pai ka sel-
le aeg ja bro nee ri tak se telk. Kõi gi rõõ muks oli sel 
aas tal ko hal Matthias Fritzsch koos mis jo ni tel gi ga 
ja sel tee mal min geid mu re sid ei ol nud.

Konverentsi pea kõ ne le ja Frank 
Billman.
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siis pea le ha ka ta. Mi na näi teks sain 
se da tes ti te hes tea da, et mi nu pea-
mi ne and on ad mi nist ree ri mi ne. Nii 
et võin nüüd öel da, et just sel le tes ti 
tu le mu se na olin mi na sel aas tal vas-
tu tav su ve kon ve rent si re gist ree ri-
mi se ja ma ju tu se eest.

Na gu on ju ba mit meid aas taid ta-
vaks, tee nis su ve kon ve rent sil eest-
pal ve ta ja na Aldersgate’i rah vus va-
he li ne mees kond, kus oli ini me si 
Ing lis maalt, Ees tist, Amee ri kast ja 
Lee dust. Mees kon da juh tis taaskord 
David Winstanley, kel le sel le aas ta sel 
su ve kon ve rent sil osa le mi ne oli pal-
ju de le pal ve vas tu seks. Ni melt üt le-
sid David ja ta abi kaa sa Ju lie ju ba 
eel mi sel aas tal, et sel aas tal lan geb 
neil täp selt sel les se pe rioo di ko gu-
du se va he tus. Ni melt toi mib Ing-
li maa metodistikirikus ro tat sioon, 
mil le tõt tu tu leb pas to ri tel iga tea tud 
pe rioo di ta gant ko gu dust va he ta da. 
Juh tus nii, et nad pi did juu li lõ pus 
lah ku ma oma eel mi sest ko gu du sest, 
aga kah juks ei ol nud neil või ma-
lik ko he uude elu koh ta sis se ko li-
da. Sel le tu le mu se na olid nad kaks 
nä da lat il ma ko du ta ja see ga ei jää-
nud neil muud üle kui Ees tis se tul la, 
kus neid vä ga ooda ti. Kas Ju ma lal ei 
ole va hel to re huu mo ri meel, kui ta 
meie elu sid kor ral dab?

Eral di ta hak sin väl ja tuua ka hili-
sõhtused üri tu sed. Esi me sel õh tul 
ja gas oma tun nis tust ja lau lis David 
Michael Carillo, kes ni me tas en-
nast Lä ti šo ko laa diks. Ta on tõm mu 

mees Amee-
ri kast, kel le 
Ju mal on too-
nud Lät ti mis jo-
nä riks. Ta tun-
nis tas, kui das 
Ju mal on toe-
ta nud te da elu-
ras kus tes, näi-
teks teis me li se-
na, kui tal tu li 
seis ta vas ta ku ti 
olu kor da de ga, 
mi da te ki ta sid 
hü per ak tiiv su-
se sünd room, 
õpi ras ku sed ja 
tõr ju tus kaas-
õpi las te poolt. Lä tis on ta adop tee-
ri nud kolm teis me list, kel lest üks 
oli koos isa ga ka Giid eoni laag ris 
kaa sas. Tei sel õh tul toi mus foo-
rum, mil le käi gus rää ki sid Taa vi 
Hollman, Ar tur Põld ja Ees ti Ne li-
pü hi Ki ri ku Rak ve re ko gu du se 
ra ja ja Mar ko Verhovitš ko gu kon-
na ni jõud mi sest. Foo rum sai ins pi-
rat sioo ni piis kop Christian Alstedti 
üles kut sest roh kem ko gu kon na ni 
si ru tu ma ja juh tis ka tä he le pa nu, et 
vii ma se küm ne aas ta jook sul ei ole 
Ees tis ra ja tud üh te gi uut me to dis ti 
ko gu dust. Igal kõ ne le jal oli isik-
lik ke ko ge mu si, kui das kuu lu ta da 
evan gee liu mi es malt oma te gu de ga. 
Vii ma sel õh tul toi mus tra dit sioo ni-
li ne pal ve ko ri dor, kus pal jud said 
Ju ma la poolt eri li selt tee ni tud.

Su ve kon ve rent si lõ pe tas ju ma la-
tee nis tus, mil le käi gus toi mus ris-
ti mi ne ja Frank Billman jut lus tas 
ar mu laua seos test är ka mi se ja ter-
ve ne mi se ga. Ar mu laud võib ol la 
al li kaks mõ le ma le, kui me lä he me 
ava tud sü da me ga ja ko ge me se da, 
mil leks Jee sus te ge li kult ar mu laua 
sea dis.

Usun, et Ju mal kõ ne tas XIII su ve-
kon ve rent si ajal iga enam kui kaht-
sa da osa le jat. Loo dan, et muistetel 
ra da del kõn di des said sü da med ja 
mee led uuen da tud ning lei dus neid, 
kes said in nus ta tud, et „kae va ta 
üles“ väe il min gud me to dis mis ja 
kuu lu ta da veel ak tiiv se malt te gu de-
ga evan gee liu mi oma ko gu kon nas.

TRIIN TARENDI,
Jõh vi ko gu dus

David Michael Carillo.

Lastetöö AA 
Suvekonverentsil
AA ran na las te töö on ala ti ol nud hu vi tav ja mit me ke-
si ne. Kok ku osa les las te prog ram mis 40 last, kel le le 
pa ku ti eri ne vaid te ge lu si igal hom mi ku poo li kul, ja 
na gu ju ba ta vaks saa nud, oli pü ha päe va ne las te prog-
ramm ül la tus – sel kor ral si se ne si me lä bi mus ta augu 
maa il ma loo mis aega des se ja te gi me seal eks pe dit sioo-
ni, kust tõen deid kaa sa võt si me. Pa rim tä nu las te prog-
ram mi le oli vast see, kui kuul si me, et mit med va ne mad 
tu le vad AA ran da just see tõt tu, et nen de lap sed ta ha vad 
las te prog ram mis osa le da. 
Ku na eel ne va tel aas ta tel on ol nud ras ke lei da abi-
vä ge pü ha päe va koo li õpe ta ja te näol, on ju ba ka hel 
aas tal ol nud las te prog ram mi pa nus ta mas meie en da 
juh ti mis ala se koo li tu se lä bi nud lap sed ja noo red. Sel 
aas tal vii sid koo li ealis te tun di lä bi Matri Jooosua ja 

Karl Saamuel Hollman, väi ke si lap si ju hen da sid Piib li 
ra da del Kärt Kasuk ja Kül li Kuu se maa. Sport män gu-
de or ga ni see ri mi sel pa nus ta sid Katrina Pint ja Anu 
Hobustkoppel, meis ter da mi sel aita sid Kül li Pilv ja Aili 
Näär. Li saks tä nu Ma ris Paa si le ja Arabella Tõ nis mäe-
le, kes olid kõik jal abiks.

EGLE HOLLMAN, EMK las te töö koor di naa tor
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HEAD TEED?
Edasi teeme ajalugu meie – sina 
ja mina. Kasutame iga võimalust, 
et mingil viisil mõjutada inimesi ja 
kogukonda, kus elame ja teenime.

John Wesleyl oli kolm lihtsat reeglit, 
mille järgi ta elas.

Ära tee halba
Tee head
Hoia end Jumala armastuses

Wesley jaoks oli usul alati sotsiaalne mõõde. Tema 
joaks ei olnud olemas pühadust ilma sotsiaalse 
pühaduseta. Teisisõnu, usk pidi alati hõlmama ka 
sotsiaalset mõõdet. Ei ole olemas eraklikku kristlast. 
Kui kasvame kristlikus kogukonnas, varustatakse 
meid teenimistööks maailmas. Hea näituse külastaja, 
kasuta iga oma päeva, et teha kellelegi head!

HEAD TEED!

Nõnda ütles Issand: Seisatage teedel ja vaadake, 
küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee, ja käige sellel, siis leiate oma hingele hingamispaiga.

Jeremija 6:16

Loodetavasti oled leidnud mahti peatumaks, mõtisklemaks ja küsimaks, kuhu ja mil viisil sina edasi 
liigud. Teid ja valikuid on sinu ees palju. Andku Jumal sulle valida alati see kõige õigem rada, mis on 
läbiproovitud, tõestatud ja tunnistatud parimaks; rada, millel käimine toob hingamise sinugi hingele. Ja 
seda nii selles kui ka tulevases elus.

Õnnistatud muistsetel radadel jätkamise aastat!

2017. aastal on Eesti Metodisti Kirikus mitmeid 
ÜMMARGUSI TÄHTPÄEVI: 

EMK tegevuse 110. aastapäev; usumärtrite Prikaski, Hängi, 
Prii surmast 75 aastat; Hugo Oengo sünnist 110. aastat; 

Karl Kuuma sünnist 150 ja surmast 85 aastat. 

Juunikuus tähistasime oma 110. aastapäeva näitusega 
Eesti Metodisti Kiriku tegevusest. 

Sellest näitusest sai väike ülevaade tehtud veebileheküljel 
aadressiga: http://www.emk.voog.com.

Kajastame pisut meie ajaloosündmusi ka ajakirja 
veergudel...
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1907 9. juuni Saaremaal, Roomassaare sadamas 
 maabuvad laevaga Vassili Täht ja Karl Kuum.

1910 25. juuli Reeküla kuulutuspunkt registreeritakse 
 ametlikult metodisti koguduseks.

1910 26. august  Arensburgis (praegune Kuressaare) 
 registreeritakse metodisti emakogudus Eestis.
   
1910 8. september   Tõllustes (endine Püha) asutatakse metodisti kogudus. 
    
1912 15. juuli Asutatakse Mandri–Eesti esimese metodisti kogudus, 
 Tapa metodisti kogudus.  
   
1912 28. oktoober Pühitsetakse vastvalminud esimene metodisti puukirik Kuressaares.
 
1918 9. märts Asutatakse Haapsalu metodisti kogudus. 
    
1920 mai Ilmub Eesti Piiskopliku Metodisti Kiriku 
 ajakirja „Kristlik Kaitsja“ esimene number.    

1920  Asutatakse Rakvere metodisti kogudus.
   
1921 27.–31. juuli  Toimub esimene Eesti Piiskopliku Metodisti Kiriku 
 aastakonverents Haapsalus. 
  
1921 30. august Asutatakse Pärnu metodisti kogudus.
   
1922 Asutatakse Haapsalu koguduse osakond Nigulas 
 (aastast 1924 iseseisev töö).    

1922 3. märts Asutatakse Tallinna metodisti kogudus. 
   
1922 aprill Asutatakse Tallinna koguduse osakond Nissis.    

1922 23. juuli Pühitsetakse Mandri-Eesti esimene metodistide 
 kirikuhoone Haapsalus.    

1923 28. juuli Asutatakse Tartu metodisti kogudus.    

1924 Nissi tööpunkt registreeritakse iseseisvaks koguduseks 
 (töö algas 1922 Tallinna osakonnana).

 Asutatakse Kuressaare koguduse osakond Torgus, Hänga külas.

 Asutatakse Narva metodisti kogudus (teenistusi peetakse üüriruumides).
   
1924 15. mai      Asutatakse Kõrkvere (endine Pöide) metodisti kogudus. 
   
1924 august   Pühitsetakse Lihula palvela, kus tööd alustati juba 1923. aastal 
 Haapsalu koguduse osakonnana. 
   
1924 17. august Pühitsetakse Tapa metodisti kirik. 
   
1925 23. mai    Asutatakse Kunda metodisti kogudus.

1926 1. september Pühitsetakse Tartu metodisti kirik Vallikraavi tänaval.
   

Kuressaare kirik algusaegadel

Haapsalu kirik algusaegadel

Siit algab Eesti Metodisti kiriku ajalugu, 
mis on kestnud 110 aastat
Sündmused kuni aastani 1926.

 Kunda metodisti kiriku 
liikmed algusaegadel
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S
el aas tal toi mus II EMK 
noor te piib li laa ger 26.-
30. juu lil Sõ mer pa lu 
põ hi koo li hoo nes Võ ru-
maal. Ko ge si me ter ve 

laag ri jook sul, et me ei kor ral da 
se da laag rit ük sin da, vaid Ju ma la 
kaas abi ga. Ju ba esi me sel laag ri päe-
val sai me sel le koh ta ka tun nis tu se. 
En ne laag rit he lis ta ti mul le ja kü si-
ti, kas oleks va ja laag ris se mi da gi 
os ta. Ma olin üs na kaht lev, sest meil 
oli toit lus tus ja kõik muu kor ral da-
tud. Kui pak ku ja üt les, et os taks näi-
teks puu vil ja, siis nõus tu sin kaht le-
valt, ise oma et te mõel des, et no las 
ta os tab, küll noor tel ära ku lub. 
Laag ri tei sel päe val lei dis aset elekt-
ri kat kes tus, mil lest me et te ei tead-
nud ning mis lük kas noor te-
laag ri lõu na söö gi 1,5 

tun di 

hi li-
se maks. Eel ne-

valt os te tud puu vil jad ja näk sid olid 
nüüd hä da va ja li kud, an des mei le 
või ma lu se lõu na söö ki oota va te le 
noor te le näk si mist pak ku da. Ju mal 
täi tis meie va ra sal ved, sest Te ma 
tea dis sel lest eel ole vast elekt ri kat-
kes tu sest. Se da sai Ta te ha tä nu 
ini me se le, kes oli kuu le kas Te ma 
Vai mu le! Kii tus meie kõik võim sa le 
ja kõi ke tead va le Isa le! 

Sel le laag ri jook sul õp pi si me pal-
ju pal vest (pal vest Va nas ja Uues 
Tes ta men dis, pal ve lii ki dest, konk-
reet se test pal ve test Piib lis ja miks 
need on meie jaoks olu li sed, ning 
ka pal ve ta mi sest kir ja koh ta de põh-
jal), ülis tu sest; võt si me lä bi ter ve 
Taa nie li raa ma tu ning nä gi me, mil-
li seks ees ku juks on Taa niel pal ve ja 
us ta vu se osas.

Noor te piib li laag ris osa les kok ku 
14 ini mest. Alg selt mõt le sin inim li-
kult, et on vä ga kah ju, et nii vä he 
ini me si osa leb, kuid laag ri jook sul 
nä gi me se da, kui das Ju mal ka su tas 
se da, et meid oli vä he, sest osa le vad 
noo red olid in nu kad Ju ma la sõ na 
uuri mi ses, hu vi ta- t u d 
uute tead mis- t e 

oman da mi-
sest ning igat-

se sid enam Ju ma lat. 
Mind puu du tas vä ga meie 

vii ma se tee nis tu se kõ ne le ja sõ nad 
pä rast ülis tust. Ta üt les, et Grete 
võib rää ki da ik ka, kui tub lid noo-
red on, kuid ta ko geb ar mas tu se 
õhk kon da. Hea oli saa da kin ni tus 
sel lest, mi da meie ter ve laag ri ajal 
ko ge si me, ini me selt, kes oli meie 
kes kel ol nud ainult tun ni ke se. 

Usun, et võin öel da ko gu meie 
noor te toim kon na ni mel, et ole me 
tä nu li kud Ju ma la le, et Ta usal das 
meie kät te need noo red, kel le igat-

sus on õp pi da Te da ja Te ma sõ na 
enam tund ma ning vee ta roh kem 
aega koos Te ma ga. Sel le le laag ri le 
ta ga si mõel des täi dab toim kon da 
rõõm ja tä nu lik kus sel le eest, mi da 
Ju mal teeb ning kui das need noo-
red on vaa ta ma ta oma eale ju ba 
ees ku juks!

Ta ha me eda si min na, ol les in nus-
ta tud veet ma enam aega Ju ma la ga 
pal ves (ehk siis Te ma ga rää ki des), 
Te da kuu la tes ja Piib lit lu ge des!

GRETE LE PA,
EMK noor te toim kon na lii ge (Võ ru 
ko gu dus)

***
Mul on rõõm, 
et olen saa nud 
osa le da EMK 
noor te piib li-

laag ri tes 

n i n g 
seal kaa sa tee ni da. 
Sel lel aas tal toi mus see 

teist kor da ning ma üha enam 
mõis tan, kui va ja lik on see meie 
ki ri ku noor te le. Tä na vu ses laag-
ris uuri si me sü vit si, mi da Ju ma la 
sõ na rää gib pal vest ning vii si me 
ka se da prak ti kas se. Mind val das 
täie lik rõõm ning au kar tus, nä hes 
laag ris nii pü hen du nuid noo ri, kes 
igat se vad käia Ju ma la tah tes ning 
tee ni vad Te da ko gu oma sü da mest. 
Ter ve laag ri väl tel ko ge si me Ju ma la 
hoid mist, juh ti mist, va rus ta mist, aja 
„pea tu mist“ ning üht sust oma va hel. 
Olen Ju ma la le tä nu lik sel le aja eest!

RIINE TIIRIK,
EMK noor te toim kon na lii ge (Ree kü la 

ko gu dus)

NOOR TE NURK

Eda si koos Ju ma la ga pal ves, 
Te da kuu la tes ja Piib lit lu ge des!
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Kas sind tun tak se pi gem pro fii li-
pil di voi reaal se vä li mu se jär gi? 
Kui pal ju sa suht led ini mes te ga 
reaal selt ja kui pal ju in ter ne ti 
teel? Netisoltuvus po hi neb sa mal 
näh tu sel kui uimas ti sol tu vus, 
kui gi te ge mist po le ke mi kaa li de, 
vaid surfamisega netiavarustes, 
kust voib lei da nii tea vet, 
nau din guid kui lo hu tust.

Tes ti es malt, kas oled sõlt la ne.

TEST

1. Kas oled liig selt hõi va tud in ter ne tist, nii et muuks eri ti 
aega ei jää gi?

2. Kas hea ene se tun de saa mi seks pead pi de valt ühen du ses 
ole ma?

3. Kas oled edu tult proo vi nud lõ pe ta da in ter ne ti ka su ta mist?

4. Kas oled tu ju kas/kurb ja är ri tu nud, kui püüad in ter ne tis 
vee de tud aega pii ra ta?

5. Kas oled jää nud in ter net ti mi da gi te ge ma kaue maks kui 
alg selt plaa ni tud?

6. Kas oled in ter ne tis ole mi se tõt tu sead nud oh tu olu li se 
suh te või õp pi mi se?

7. Kas oled va le ta nud pe re liik me te le, et var ja ta oma in ter ne-
tis ole mi se sa ge dust ja pik kust?

8. Kas ka su tad in ter net ti mee le olu pa ran da mi seks?

Tõ si selt ta suks mu ret se da nen del, kel lel esi me se viie kü si-
mu se seast on vä he malt kolm ja vii ma sest kol mest kü si mu-
sest kõik saa nud jaa ta va vas tu se.

AJU TEAD LA NE JAAN ARU SEL GI TAB:

nu ti sead med liht sus ta vad meie elu, tuues va ja li ku tea be 
meie ni se kun di te ga, aga vas tu ta suks võ ta vad nad üle meie 

mõis tu se. Aju le meel dib si sen di uud sus, see on täht saks 
õpi sig naa liks. Kui me koh ta me mi da gi aju le uut, siis tu leb 
ajul oma tead mis te pa ga sit uuen da da. Iga uue si sen di kor ral 
val lan dub ajus ker ge mõ nu reakt sioon, mis viib tõ hu sa ma 
õp pi mi se ni. Nu ti sead med pa ku vad pal ju va he tut uud sust 
(iga pöid la lii gu tus toob mi da gi uut), see ga te ki ta vad nu ti-
sead med pal ju mõ nu. Mõ nu ga kaas neb aga ala ti oht jää-
da sõl tu vus se. Iga su gu se sõl tu vu se ta ga jär jeks on see, 
et sõl tu vu se ob jekt (he roiin, ha sart män gud, nu ti sead med) 
kont rol lib meie tä he le pa nu. Kui loo du ses, täht sal koos ole kul 
või mee le olu kal õh tu söö gil tun ned va ja dust oma nu ti sea det 
vaa da ta, oled nutinarkar.

LIHT SAD REEG LID NUTINARKARILE:

1. Pa ne nu ti sea de koo lis ja tren nis kot ti ja võ ta ma ha 
he li ga mär gu an ded – kes ken du koo li ja tren ni ajal 
ainult reaal se le te ge vu se le; kui vas tu pead, pre mee ri 
end pea le te ge vust nu ti sead me vaa ta mi se ga.

2. Ära ka su ta nu ti sead meid rat ta ga sõi tes ega auto roo lis.

3. Võ ta ko ju tul les nu ti sea de kät te pea le se da, kui oled 
su hel nud vä he malt tun ni oma lä hi kond las te ga.

4. Ära mi ne voo dis se nu ti sead me ga! Uni on aeg, mil ajus 
te hak se hool dus töid ja kor ras ta tak se tead mi si, see ga 
on uni hä da va ja lik nii lap se kui ka meie kõi gi aju le.

5. Pa ne en da le alarm, et sa ei vee daks liht salt aega 
nu ti sead mes es malt üle 10 min tun nis, hil jem lü hen da 
nu ti sead mes vee de ta vat aega jär jest, ku ni pii ri ni, kus 
teed nu ti sead mes vaid va ja lik ku.

6. Kui tun ned, et ta hak sid nu ti sead mes kel le ga gi su hel-
da, he lis ta pa rem tal le ja saa ge kok ku lives, et rää ki da 
ja üks teist tund ma õp pi da.

7. Nu ti sead mes ole mi se ase mel loe Piib lit või raa ma tut 
või te ge le min gi muu en da le meel di va ho bi ga, vars ti 
mär kad, kui pal ju ka su lik ku suu dad kor da saa ta aja ga, 
mil le eel ne valt netis veet sid.

Koos ta nud: EGLE HOLLMAN
(Al li kad: http://tarbija24.pos ti mees.ee/)

AR VU TI – kas 
töövahend voi 
PE RE MEES?

Koduteel-126-2017-3.indd   27Koduteel-126-2017-3.indd   27 5.10.2017   9:57:335.10.2017   9:57:33



28  KODUTEEL 3/2017

15.-16. juu lil toi mus meil noor te ga 
ka he päe va ne tel ki mi se ga väl ja sõit 
Ki lin gi-Nõm me le. Kor ral da ja teks 
oli noor te töö toim kon na lii ge Joo-
sep Kunder koos us ta va te abi lis te ga. 
Väl ja sõi du tee maks oli „Mäe jut lus“ 
ja prog ramm si sal das en das in ter-
ak tiiv set vai mu lik ku sõ nu mit Kris-
ti na Le pi kult ning pü ha päe va hom-
mi kust piib li tun di Mart Pöörilt, mis 
läks noor te le häs ti pea le. Li saks oli 
meil va pus ta valt äge orien tee ru mis-
mäng Ki lin gi-Nõm me lin nas. Orien-
tee ru mis män gus tu li tar vi ta da nu ti-
sead me te abi in ter ne ti ja GPSi või ka 
Pii bel.net’i ka su ta mi sel. Ko gu orien-
tee ru mis mäng toi mus Mäe jut lu se tee-
mal, mis oli lä bi põi mi tud eri ne va te 
hu vi ta va te üles an ne te ja te ge vus te ga. 

Lau päe va õh tul gril li si me ki ri ku ta ga 
asu va jär ve ääres ning laul si me lõk ke 
üm ber ki tar ri saa tel ülis tust Ju ma la le.

Pü ha päe va hom mi kul osa le si me 
EELK Saar de Katariina ko gu du se 
ar mu laua ga ju ma la tee nis tu sel. Ko gu-
du se õpe ta ja Ar vet Ollino ma hu tas 
ju ma la tee nis tu se li tur gias se ise gi pal-
ve meie noor te eest, mis oli vä ga 
sü dant soo jen dav. Osa le mi ne lu ter li ku 
ki ri ku ju ma la tee nis tu sel oli mit me-
le meie noo re le uueks ja hu vi ta vaks 
ko ge mu seks. Ko gu du se õpe ta ja lu ges 
tee nis tu se lõ pus ka ki ri ku nal ju. Aga 
kõi ge nal ja kam oli hoo pis see, et ta 
neid nal ju seal ki ri kus loeb.

Kui oli me ju ba lah ku mas, siis sel-
gus ka, et ki ri ku aias, kus me oli-
me tel ki de ga ma ga nud, oli te ge li kult 

ku na gi ol nud hoo pis ki sur nu aed. See 
uudis tu li noor te le na tu ke šo kee ri va, 
kuid hu moo ri ka ül la tu se na. Noo red 
siis ki üt le sid, et ne mad said küll öösel 
vä ga häs ti ma ga da.

Kok ku osa les meie väl ja sõi dul 16 
ini mest. Tund si me puu dust roh ke-
ma test teis me lis test noor test, kel lest 
mit med ei saa nud kah juks tul la. Kuid 
osa le jad noo red on and nud väl ja sõi-
du koh ta vä ga-vä ga po si tiiv set ta ga si-
si det, ning soo vi vad sel lis tel väl ja sõi-
tu del ja üri tus tel veel osa le da. Mi na 
ta hak sin aga vä ga tä na da Joo se pit ja 
kõi ki abi li si mul jet aval da va ja häs-
ti or ga ni see ri tud noor te väl ja sõi du 
kor ral da mi se eest! Suu rim tä nu aga 
Ju ma la le kõi ge sel le eest, mi da ta on 
mei le või ma li kuks tei nud. 

JO HAN NA-MARGRET OJA OTS,
EMK Pär nu Agape ko gu du se noor te juht

AGAPE NOOR TE VÄL JA SÕI DUST

RAJALT MAAS 

Nuutsaku

20.10-22.10 

LISAINFO: 
KODULEHT:  https://metonoored.wordpress.com/ 
fACEBOOK:  metonoored 
telefon: 5828 0198 grete lepa 
e-post: greteke@gmail.com 

Ma uurin oma teid 
ja pööran oma jalad jälle 
su tunnistuste poole. Ps 119:59

OSAVÕTUMAKS: 
KUNI    15.10  25 EUR 
ALATES 16.10  30 EUR 

sssssssssssssuu t
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1. Joosua.
2. 16.
3. Üks tei se ga koos ole mi ne ja 

vai mu li kel tee ma del rää ki mi ne on 
üles ehi tav.

4. Ei min git kaht lust ki!
5. Näen se da sel les, mis ta mi nu elus 
tei nud. Ta on mu sõ ber, kel le ga ma 
iga päe va selt suht len. Kee gi ei saa eita-
da Ju ma la ole mas olu: sest:
1) Ju ma la loo dus ülis tab Loo jat, st kui 
me vaa ta me ko gu oma uni ver su mi 
ma jes teet lik ku ilu, näe me Te ma kä te-
tööd.
2) Meil kõi gil on sü da me tun nis tus ja 
me tea me, mis on õige ja mis on va le. 
Me kõik tea me, et süü tuid bee bi sid 
lõ bu pä rast pii na ta on va le. Kui on 
ole mas aga õige ja va le, peab ole ma 
min gi kõi ku ma tu stan dard. Kee gi, kes 
üt leb, mis on hea ja va le. Need on rat-
sio naal sed ar gu men did.
Miks usun Ju ma las se? Oma ar mas-
tu se ga, mi da ma ei ole ära tee ni nud, 
on ta mind kät te saa nud. Ta on mind 
ju ha ta nud, mind õn nis ta nud ja mu 
elus ime sid tei nud. Kui kõik tun dub 
tü hi ne, siis tea, et te ma on elu al li kas. 
Vaid te mas on või ma lik ko ge da Elu. Ta 
an nab su elu le mõt te. Sa siis kuu le tud 
tal le või mit te – see on si nu asi. Aga 
kee gi ei saa en nast va ban da da sel le ga, 
et Ju ma lat ei ole ole mas.

MATRI 

JOOSUA 

HOLLMAN

MM
JO

NOO RED VAS TA VAD

KÜ SI MU SED:
1. Kes sa oled? (üks sõ na)
2. Kui va na sa oled?
3. Miks sa ki ri kus käid?
4. Kas Ju mal on te ge li kult ole mas?
5. Kust sa tead?
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LAS TE MIS JON TAR TUS

Sel le aas ta ne las te mis jon oli eri li ne just see tõt tu, et 
li saks ko ha le sõit nud mees kon na le – Ma ris Paas, Matri 
Joosua Hollman, Karl Saamuel Hollman, Kärt Kasuk 

ja Victorya Harmalova – oli sa ma suur mees kond ak tiiv seid 
noo ri abis ta mas ka ko ha peal, kel le hul ka kuu lu sid Ma ria 
Tamm, Saskia Tuberg, Ing rid Tuberg, Mattias ning Karl Mar-
kus. 
Ka hel päe val or ga ni see ri tud las te üri tus te le tu li li saks mees-
kon na le 15 ko ha lik ku last. Ühes koos vii di lä bi ja nau di ti 
prog ram mi, män gi ti, võis tel di, meis ter da ti ja muu de ti lä bi 
te ge vus te Ju ma la ar mas tus näh ta vaks. Igas las te mis jo nis 
on oma osa ka kul tuu ri prog ram mil, sel kor ral kü las ta si me 
mees kon na ga ERMi.
Nii mees kond kui ka ko ha li kud lap sed ja lap se va ne mad kas-
va sid nii kok ku, et lah ku ti pi sa ra tes. 

EGLE HOLLMAN, EMK las te töö koor di naa tor

LASTETÖÖST MEIL JA MUJAL

Ree kü la pü ha päe va koo li 
las tel oli juu li kuus pal ju 
te ge mi si

Osa le si me mit mes laag ris ja meie ki ri ku sün ni päe-
va peo las te prog ram mis. Nüüd paa rist üri tu sest 
lä he malt.

Las te laa ger „In diaan las te seik lu sed“ toi mus Va na mõi sa 
laag ri kes ku ses, kus oli koos um bes 40 last eri ne va test 
Saa re maa ko gu dus test. Laag ri al gu ses ja ga ti lap sed 

su gu ha ru des se (grup pi des se) in diaan las te le ko ha selt 
ja iga laps sai en da le uue ni me (nt Ku ri Kro ko dill, Lau-
lev Oja, Hun di Silm, Vä le Välk jne), mis te ki tas las tes 
suurt ele vust. Kol me laag ri päe va jook sul õp pi sid lap sed 
tund ma piib li lu gu sid: kui das Jee sus vai gis tas tor mi, 
Jee su sest kui heast kar ja sest, Jee su se jüng ri test ja iga 
päev õpi ti ka sel geks uus kir ja koht Piib list. Na gu laag ri-
le ko ha ne, ei puu du nud sealt ka võist lu sed, lõk ke õh tud, 
lau lud, meis ter da mi sed ja pois te lem mik jalg pall.
23. juu lil oli meie ko gu du se 107. aas ta päev ja sa ma-
aeg selt ju ma la tee nis tu se ga toi mus ki ri ku õues las te-
prog ramm. Päe va tee maks olid ta len did – rää ki si me 
sel lest, mil lis te ta len ti de ga on Ju mal meid va rus ta nud 

ja kui das me saa me neid ka su ta da 
tee ni mi sel. Toi mu sid ka gru pi tööd, 
kus lap sed va li sid, kas osa le vad laul-
mi se-, kuns ti-, spor di- või toit lus ta mi-
se gru pis; pä rast ja ga sid lap sed oma 
ko ge mus test ka teis te le las te le. Ühes-
koos õp pi si me ka sel geks uue lau lu ja 
mait se si me las te teh tud maa si ka moo-
si vahv li te ga. Päe va lõ pus sai iga laps 
ot si da pei de tud aar de kirs tu, mil le sees 
oli ül la tus.
Las te sii rus ja ar mas tus on see, mil-
lest meil on pal ju õp pi da ja saa me ol la 
tä nu li kud, et mei le on an tud või ma lus 
ja ga da nei le Piib li tõ de sid.

REELIKA MURD, 
Ree kü la ko gu dusFo
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LASTETÖÖST MEIL JA MUJAL

Ju ba üle 20 aas ta on Pär nu Agape 
ko gu du sel ol nud hea meel kut su da 
Agape ki ri kus se ja Män ni par ki nel-
jaks päe vaks kok ku lap si üle ko gu 
Pär nu lin na sel leks, et ühes koos 
pa re mi ni Ju ma lat tund ma õp pi da. 
Sel aas tal toi mus Agape Las te Su ve-
kool 11.-14. juu lil tee mal “Ju mal 
on hea!” ning osa le ma kut su ti kõi-
ki lap si va nu ses 4-11, et iga päev 
paa ri tun ni jook sul rää ki da las te ga 
heast Ju ma last, laul da, meis ter da da 
ja män gi da. 

Eri li ne osa sel les sünd mu ses on 
ala ti ol nud Agape ko gu du se Amee-
ri ka sõp ra del Asbury me to dis ti 
ko gu du sest Tulsa lin nast Ok la ho ma 
osa rii gis – nii neil, kes igal aas tal 
pal veid, häid nõu an deid ja va ja lik-
ku va rus tust üle ookea ni lä ki ta vad 
kui ka va ba taht li ke tii mil, kes pi ka 
rei si et te võ ta vad, et ko ha peal jõu ja 
nõu ga abiks ol la. Sel aas tal õn nis-
ta ti meid vä ga to re da 12 liik me li se, 
pea mi selt noor test koos ne va gru-
pi ga. Grup pi kuu lus ka üks Asbury 
ko gu du se pas to ri test, oma pe re 

kaa sa võt nud Gloria Dentonist, kes 
tee nis pü ha päe val Agape ko gu du se 
ju ma la tee nis tu sel kaa sa jut lu se ga ja 
jul gus tas ka oma lap se põl ve ko ge-
mu se ja ga mi se kau du, et just las te 
su ve kool võib ol la esi me ne samm 
ja tee ots Ju ma la juur de ning sel-
li se na oma da suurt tä hen dust ini-
me se elus. Eri li selt läks sü da mes se 
gru pi liik me, 12 aas ta se Isley tun nis-
tus sel lest, kui das ta ko gus Ees tis-
se tu le mi seks ra ha, val mis ta des ja 
müües sel leks tu han deid post kaar-
te. Pas to ri 4 aas ta ne rõõm sa meel ne 
tü tar Emma Grace oli ko gu eest-
las te 30 liik me li se va ba taht li ke tii mi 
suur lem mik ja me igat se me kõi ki 
oma uusi Amee ri ka sõp ru taas Ees-
tis nä ha. 

Su ve koo li-eel ne es mas päev ku lus 
nõu pi da mis te le, meis ter dus te, ruu-
mi de jms et te val mis tus te le. Kõik 
su ve koo li päe vad al ga sid tii mi pal-
vu se, las te ko gu ne mi se, ter vi ta mi se 
ja õue män gu de ga. Pea le al gus pal vet 
õpe ta sid Egle Hollman koos poe ga-
de Matri Joosua ja Karl Saamueliga 

las te le uusi lau le, igal 
päe val ja ga sid Kül li Kuu-
se maa ja Egle koos noor-
te abi lis te ga joo nis tus te, 
kee mia kat se te ja näi den-
di te abil üht lu gu Piib list: 
esi me sel päe val Taa ve ti 
ku nin gaks võid mi sest, 
tei sel päe val tä hen da mis-
sõ na kur jast su la sest ja 
„kuh ja ga“ an des ta vast 
ar mas tu sest, kol man dal 
päe val tä hen da mis sõ na 
va ri se rist ja töl ne rist ning 
vii ma sel päe val tä hen da-
mis sõ na kül va jast. Piib-

li loo le järg nes te maa ti li ne meis-
ter dus, mis jä rel said lap sed va li da 
viie eri ne va töö toa va hel: lin di ga 
tant su, joo nis ta mi se/vär vi mi se, õue-
män gud, meis ter da mi se või (pois te 
eri li seks rõõ muks) jalg pal li, mi da 
ve da sid suu re pä ra selt amee ri ka 
noo red. Iga päe va lõ pe tas ühi ne 
pal ve, snäkk ja õue män gud, vii ma se 
päe va põ ne va ül la tu se na tu lid las te-
le kül la pääst jad koos tu le tõr je auto 
ja pääs te paa di ga. Las te hulk igal 
päe val kas vas ning sõ nu mit heast 
Ju ma last kuu lis sel les su ve koo lis 
kok ku üle sa ja eri ne vas va nu ses 
tüd ru ku-poi si.

Agape ko gu dus on sü da mest tä nu-
lik kõi gi le va ba taht li ke le siit ja sealt-
poolt Suurt Lom pi, Amee ri ka tii mi 
ju hi le Heather Stegerile ning ko gu 
tii mi vap ra le ju hi le Kül li Kuu se maa-
le. Kõi gi osa le nu te ülim tä nu ja kii-
tus kuu lub aga mui du gi Ju ma la le, 
kes va rus tas va ba taht li ke tii mi eri li-
se koos töö mee le ja si se mi se ra hu ga, 
hoi dis meie ter vist, õn nis tas suu re-
pä ra se il ma ga ja lä ki tas su ve koo li 
re kor di li se hul ga lap si. Kui Ju mal 
lu bab, koh tu me pal ju de ga neist ju ba 
sep temb ris Las te ki ri kus ning loo de-
ta vas ti ka järg mi sel su vel.

KÜL LI PILV, su ve koo li va ba taht lik 
Pär nu Agape ko gu du ses

AGAPE LAS TE SU VE KOOL 2017
„Is sand näeb, mis on sü da mes“ 1Sm 16:7

Kül la tu lid pääst jad!

Meis ter da mi se juu res sai las te ga 
jut tu pu hu da ja väi kest abi oli ka 
kõi ge tub li ma tel va ja.

Noo red abi li sed olid vä ga tub lid! Fo
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NUPUTA JA MEISTERDA

Rist sõ na 
Kü si mu sed rist sõ na jaoks: 
1. Mis aas ta aeg prae gu on? 2. Mi da kor ja tak se sü gi sel 
met sast? 3. Kus on koo lis ol les si nu pliiat sid ja pas-
ta kad? 4. Kes sind koo lis või las te aias õpe tab? 5. Mis 
lan ge vad sü gi sel puu delt? 6. Kel le poo le saad ala ti pal-
ve ta da ja kes sind ala ti ras kus tes aitab? 7. Tei ne sü gis-
kuu? 8. Mis on see, mil le pea le õpe ta ja koo lis kir ju tab? 
9. Mis on see, mil le ga leh ti rii su tak se? 

MIS TE AR VA TE: 

kui meie sel les maa il mas käi me, siis mis meie ga juh-
tub? Me saa me mus taks.
Aga mis siis juh tub, kui me ole me Ju ma la ga täi de tud? 
See prü gi põ ge neb meie eest.
Kui käi me ki ri kus, siis me ei pea kart ma sel le mus tu se 
pä rast, me või me rõõm salt käia maa il ma kes kel.

VIKTORYA HARLAMOVA ja KARL SAAMUEL HOLLMAN

KAT SE: Ra pu ta pi part vee le, nii et ko gu pind oleks 
kae tud, mi da roh kem, se da suu rem efekt. 
Kas ta sõrm nõu de pe su va hen di ga kok ku ja pis ta ke set 
pi part. Pi par põ ge neb 4 il ma kaar de.
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MEISTERDA

TE RE!

Pea gi on taas kät te jõud mas sü gis, kau nis aas ta aeg, 
mil saa me imet le da Loo ja kä te tööd. 
Ka iga üks meist võib luua mi da gi ilu sat – 
sa ma ilu sat na gu sü gis.
Kõik, mi da sul va ja lä heb, on vär vi li sed pa be rid, 
kää rid, pliiats, lä bi pais tev teip ja lõn ga. 

Joo nis ta pa be ri le le hed ja lõi ka need väl ja. 
Kin ni ta le hed teib iga lõn ga kül ge.
Ri pu ta kau nis tus näi teks ak na le. 
Nii võid hal li del sü gis päe va del nau ti da 
rõõm sat vär vi ki re vust!

Meis ter du se ja pil ti de autor: 
SASKIA TUBERG, Tar tu pü ha Luu ka ko gu dus

Sessioonid algavad laupäeviti 
kell 10.00 ja lõpevad pühapäeviti 
kell 16.00. Pühapäeval osaletakse 
ka jumalateenistusel. Aktiivne 
osalemine on kohustuslik igal 
sessioonil algusest lõpuni.
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