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Hea aja kir ja lu ge ja!

Kii relt möö du va test päe va dest ja kuu dest on taas saa nud lõp pev 
aas ta, mis sel kor ral kaob aja luk ku juu be li aas ta na, mil tä his ta si me 
poo le sa jan di möö du mist Lu the ri re for mat sioo ni al gu sest. Sa mas 

ole me tä nu tun des mõ tel nud ajas ta ga si ka meie väi ke se ja arm sa Ees ti Me to-
dis ti Ki ri ku tee ni mis töö 110 aas ta le siin Maar ja maa pin nal. Siin ko hal tä nan 
sü da mest kõi ki, kes aita sid kaa sa pil di- ja muu näi tu se ma ter ja li ko gu mi sel 
aja joon-näi tu se jaoks, mis jääb veel mõ neks ajaks üles Tal lin na ko gu du se 
aat riu mi nii re for mat sioo ni kui ka me to dis ti ki ri ku töö vil ju mee nu ta ma.
Ad ven di ajast ole me jõud mas Kris tu se sün di mi se pü ha des se, mis võiks 
ol la tõe li se ra hu aeg. Maa ilm meie üm ber pa kub aga kõi ke muud. Iga-
üks meist va jab ra hu, se da nii meie üm ber kui ka meie sees. Shalom 
heeb rea kee les tä hen dab roh ke mat kui liht salt ra hu. Shalom on täie lik ja 
lõp lik ra hu. Sel le sõ na tä hen dus var jun di te na võiks esi le tuua veel ter vik-
lik kust, täie lik kust, lõ pe ta tust, aga ka ter vist, hea olu, tur va li sust, mõist-
lik kust, ra hu ja vai kust, täius lik kust, puh kust, har moo niat ning eba kõ la 

või är ri tus põh jus te puu du mist. Psal mis 29:11 öel dak se, 
et „Is sand an nab tu ge vu se oma rah va le; Is sand õn nis-
tab oma rah vast ra hu ga.“ Hea on tea da, et tõe li ne 
shalom kin gi tak se mei le väl jast poolt se da maa il ma. 
La se Ju ma lal te ha jõu lu ajal sul le kin gi tus, an des tu ge-
vu se ja ra hu, mi da sa nii hä das ti iga päe va elus va jad.
Õn nis ta tud jõu lu aega ja ra hu lik ku uut aas tat 2018!

TAA VI HOLLMAN

SUPERINTENDENDILT

Peatselt ilmub eesti keeles

John Wesley “52 jutlust” 
Raamatu esitlus toimub 26. mail 2018 
Aldersgate´i 280. aastapäeva juubeliüritusel
Paide metodisti kirikus 
Lisainfot saab Eesti Metodisti Kiriku keskusest
Narva mnt 51; tel. 66 88 497; keskus@metodistikirik.ee

Metodisti kiriku rajaja John Wesley (1703-1791) oli muuhulgas ka mõjukas jutlusta-
ja, keda kuulasid tuhanded. Tema jutlused muutsid südameid, kujundasid Inglismaa 
ajalugu ja on alustpanevad metodisti kiriku teoloogiale. 
Wesley jutlustas kahel mandril kirikutes, kohtusaalides, vanglates ja ülikoolides, 
turuplatsidel ja isegi oma isa haual. Väidetavalt jutlustas Wesley üle 40000 jutluse. 
1746. aastal koostas Wesley kogumiku Sermons on Several Occasions. Seda kogu-
mikku anti välja mitu korda. 1762. aastal koondas see endas 44 Wesley jutlust. 

Jutlustes käsitleb Wesley paljusid olulisi teemasid: Jumala olemus, usu olemus, 
Jumala loodud maailm, patt ja õigeksmõistmine, uussünd, pühitsus, kiusatused, 
head teod, ligimesearmastus ja Püha Vaimu töö.

Esmakordselt on John Wesley “52 jutlust” nüüd olemas ka eesti keeles, Priit Tamme 
tõlkes. Tõlkimist, toimetamist ja kirjastamist korraldab EMK juubelitoimkond. Tõl-
get on rahaliselt toetanud Dr. Charles Killian, General Board of Global Ministries, 
Eesti Kirikute Nõukogu ja Eesti Metodisti Kirik. Tegemist on suure projektiga. Me 
vajame ka sinu toetust, et raamat juubeliks valmis saaks. 

Anneta ja telli oma eksemplar soodushinnaga ette juba täna.
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as taid ta ga si, ühel 
jõu lu kuul, kui meie 
lap sed olid al les väi-
ke sed, ot sus ta si me 
min na ko du kü la ini-

mes te le jõu lu ra hu soo vi ma. 
Oli me viie ke si – abi kaa sa ja mi na, 

koos meie tüt re ja ka he po ja ga. Oli 
det semb ri kui ne õh tu poo lik ja õrn 
päik se ku ma lä bi õhu li se pil ve ki hi 
hak kas ju ba taamalasuvale met sa-
pii ri le lä he ne ma. As tu si me möö da 
sis se tal la tud tee ra da, lu mi jal ge all 
kru di se mas. Va ne mal po jal plas ti-
kust „Sal vo” kelk koos toi du pak ki de 
ja väi kes te kin gi tus te ga nöö ri pi di 
jä rel. 

Jõud nud esi me se ta lu uk se ta ha, 
süü ta si me küün la, ko pu ta si me 
uk se le ja kui imes tu nud pe re nai ne 
tu li ust ava ma, laul si me ühes koos 
jõu lu lau lu ning soo vi si me pe re le 
jõu lu ra hu. 

Hel di nud pil gu ja soo ja sü da me-
ga kut su ti meid tup pa, kuid kauaks 
ei või nud pea tu ma jää da, sest kõik 
ta lud oli va ja lä bi käia ja kõi gi le jõu-
lu ter vi tus eda si an da. 

See väi ke ar mas tu se te gu avas ini-
mes te sü da med ja lõi usal dus sil la 
me va he le. 

Maa ilm meie üm ber on pin ge li-

ne ja ra hu tu. Sa mal ajal ini me sed 
ot si vad ra hu. Pa ra ku ei ole see il ma 
ar mas ta va Ju ma la ta lei tav. Pea iga 
päev kuu le me mee dia va hen du sel 
sõ ja sõ nu meid ja tea teid uutest puh-
ke nud  sõ ja kol le test.

Lä his-Idas, Süü rias ja Iraa gis 
va lit sev sõ ja olu kord ja ter ror on 
äh var da valt pi ka le ve ni nud. Iis rae-
lis jät ku vad pin ged araab las te ja 
juu ti de ko gu kon da de va hel. Iis rae-
li ga seon duv on aega de tä his sel le le 
maa il ma le.

Ju mal kut sub oma proh ve ti te lä bi 
meid üles pa lu ma ra hu Iis rae li le 
ja Je ruu sa lem ma le – Suu re Ku nin-
ga lin na le! Nen de ra hust sõl tub ka 
meie ra hu.

Tu leb ol la vä ga tä nu lik Is san da le 
ra hu eest meie arm sal ko du maal ja 

pal ve ta da meie rah va juh ti de eest, et 
õigus ja õig lus va lit seks maal.

On pal ju ra hu tust ja dep res sioo-
ni, mil le all ini me sed kan na ta vad. 
Va ja on si se mist ra hu. Tä na päe va 
ühis kon nas va lit seb töö- ja ra ha puu-
dus, veel gi enam aga ar mas tu se ja 
lä he du se puu dus. Ini me sed ela vad 
üks tei se kõr val, kuid tun ne vad end 
ik ka gi ük si ku te na. 

Va na jõu lu laul al gab sõ na de ga: 
„Neil kar jas tel väl jal vist mu re on 
käes…”. Mis siis oli kar jas te mu re? 
Puu dus loo tus elu le pa re ma tu le vi ku 
ni mel. Nad olid ma da lai ma sot siaal-
se staa tu se ga ini me sed tol ajal, ke da 
pee ti re li gioos selt eba puh taiks.

Tä na päe val võib ko ha ta ini me-
si, kes on jää nud il ma tööst, võib 
ol la ka ko dust ning ela tu vad sel lest, 
mi da tei sed ära vis ka vad. Jee sus oli 
ja on ka tä na sel lis te ini mes te loo-
tus. Kris tu se sün ni ga näi tas Ju mal, 
et mi da gi uut oli tek ki nud – inim-
maa il mas oli toi mu nud lä bi mur re.

Jee sus koh tas oma mai se tee nis tu-
se ajal sa ge li vae seid, hai geid ning 
ma da la mo raa li ga ini me si, kes olid 
hül ja tud ja põ la tud. Ta tee nis neid, 
pa ran da des kõi ki hai ged ja aja-

JUTLUS

Ees ti Me to dis ti Ki ri ku aja ki ri KO DU TEEL 
Facebookis aad res sil 
 http://www.facebook.com/emk.ko du teel
Veebikodus aad res sil 
 http://www.metodistikirik.ee/ko du teel
Issuu kesk kon nas nel ja vär vi li se pdf-ina aad res sil    
http://issuu.com/ko du teelH
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Jõulurahu
Tekst: Luuka evangee-
lium, 2:(1-20) 13, 14.
Äkitselt olid koos ingli-
ga taevased väed Jumalat 
kiitmas: „Au olgu Jumalale 
kõrges ja maa peal rahu, 
inimestest hea meel!”

A
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des väl ja kur je vai me, kut sus mee-
le pa ran du se le ja kuu lu tas Ju ma la 
Ku ning rii gi tu le kut. Ta an dis ini mes-
te le loo tust, täi tes nen de sü da med 
ra hu ja rõõ mu ga. Kar ja sed olid esi-
me sed, ke da ing lid kü las ta sid ja kes 
olid kut su tud tu le ma ning nä ge ma 
vast sün di nud Pääst jat. 

Ju mal ül la tab meid sa ge li, kui Ta 
va lib vä ga ta va li sed ini me sed täit ma 
Te ma le olu li si üles an deid. 

- Kui Ju mal va lis Iis rae li le uut 
ku nin gat, siis Ta va lik lan ges Taa-
ve ti le, kes oli liht ne lam ba kar jus ja 
pe re kõi ge noo rem. Ise gi isa ei vae-
vu nud Taa ve tit töö juu rest ära kut-
su ma, kui ta ven da de seast Iis rae li le 
ku nin gat va li ti. 

- Ju mal va lis Sauluse, kes oli suur 
krist las te ta ga kiu sa ja, et muu ta ta 
elu ja viia te ma kau du pääs te sõ num 
pa ga na te le. 

Nen de näi de te põh jal võiks ar va-
ta na gu as tuks Ju mal va hel oma 
ra jalt kõr va le. Ta ka su tas kar ja seid, 
et nen de kau du kuu lu ta da sün di-
nud Mes siast oma rah va le. Võib ju 
tun du da, et nad on eba so bi vad kan-
di daa did Kris tu se evan gee liu mi kuu-
lu ta mi seks. Ent Ju ma la le meel di vad 
liht sad ini me sed. 

Va hel võib mei le en di le gi tun du da, 
et me ei ole so bi vad ühe või tei se 
üles an de täit mi seks, mi da Ju mal on 
kut su nud te ge ma ning me tõr gu me 
se da vas tu võt mast. Ju mal aga ei 
oota gi meie en da või me kust, vaid kui 
me Tal le kuu le tu me, siis Ta kva li fit-
see rib sel leks meid ise. Ju mal kut sub 
meid oma töös se, ku hu õn nes tu mi ne 
ja kor da mi nek on ju ba sis se kir ju ta-
tud. Ta taas tab inim elu, an des sel le-
le uue ja kõr ge ma väär tu se. Jee sus 
sün dis lau das, väi ke ses Petlemma 

lin nas, kau gel ideaal se test tin gi mus-
test või tä na päe va „euro nõue test”.

Sä de le va tel jõu lu kaar ti del ja kau ni 
ku jun du se ga sak raal se si su ga pil-
ti del või me nä ha, kui das Maar ja ja 
Joo sep vaa ta vad hel di nult oma sõi-
mes ma ga vat lap su kest. 

See võib te ki ta da soo ja ja pi sut 
nos tal gi li se tun de, kuid on põh just 
ar va ta, et Jee su se sünd oli Maar-
ja ja Joo se pi jaoks kau gel meel di-
vast, hu ba sest ole mi sest. Tee kond oli 
ol nud ras ke ja vä si tav. Ku na ma jas 
pol nud koh ta, pi did nad lep pi ma lau-
da ga, mis hai ses loo ma hi gi ja sõn ni-
ku jä re le. Vast sün di nud lap su ke se le 
aga lei ti koht loo ma sõi mes.

See olu kir jel dus on kui vai mu lik 
võrd pilt sel lest, mi da meil, pat tu lan-
ge nud ini mes tel, on või ma lik Ju ma-
la le pak ku da. Me tu le me Ju ma la 
juur de oma mus ta mi ne vi ku, ri ku tud 
elu, mur tu se, süü ja hä bi ga. Kuid sel-
le pä rast Ta siia meie juur de tu li gi, et 
pääs ta meid sel lest olu kor rast  ning 
tuua esi le muu tus. Ta va bas tab ini-
me se pa tust ja kur ju sest ning an nab 
an des tu se ja le pi tu se tae va se Isa ga. 
Veel enam gi – en ne ris ti sur ma üt les 
Jee sus oma jär gi ja te le: Ma lä hen tei-
le tae va seid elu ase meid val mis ta ma, 
et võt ta teid kaa sa, et teie gi olek si te 
seal, kus mi na olen. Kui me kord 
iga vik ku jõua me, võ tab Te ma meid 
vas tu oma ku ning li kes se ko da des se. 

Ko gu sel le te hin gu võt meks on 
Ju ma la ar mas tus (Jh 3:16).

Juu di tra dit sioo ni ja ta va ko ha-
selt, kui mee nu ta tak se min git olu-
list sünd must, te hak se se da iga kord 
uues ti lä bi ela des. 

Nii näi teks leht ma ja de pü hal Iis-
rae lis ehi ta tak se pal mi oks test var-
ju alu sed ja ela tak se nen des nä dal 

aega, mee nu ta maks Egip tu se or ju se 
alt va ba ne mist ja sel le le järg ne nud 
kõr be rän na kut, kus ela ti tel ki des. 
Krist li kus tra dit sioo nis tä his ta me 
sar na selt Kris tu se sün di ja Te ma 
tu le kut siia maa il ma. Tä na aga ela-
me ju ba Kris tu se taas tu le mi se ootu-
ses. 

On saa nud heaks ta vaks, et jõu lu-
õh tul ko gu ne vad pe red ko ju. Sa ge li 
tul lak se kok ku va ne ma te või va na-
va ne ma te juur de, käiak se ühi selt 
ki ri kus, kae tak se lauad pa re ma te 
toi tu de ga, ja ga tak se kin gi tu si ning 
tun tak se rõõ mu üks tei se lä he du sest 
ja jõu lu har du sest.

Koos vii bi des mõ tel gem, et sel ime-
li sel jõu lu ööl, kui Kris tus sün dis, lah-
kus Ta oma tae va se Isa juu rest. Ta 
jät tis ma ha ko gu tae va se au ja sün-
dis inim lap se na siia maa il ma, mis 
oli pa tu poolt ri ku tud – täis va lu ja 
ahas tust, kur just ning vä gi val da, et 
kin ki da mei le elu ja se da üli roh kelt. 
Ta te gi se da meie pä rast!

Pal ve ta gem: Meie Isa, kes Sa oled 
tae vas, tä nu Sul le, et Sa oled saat-
nud mei le oma Po ja, Jee su se Kris tu-
se, kes on tõo ta tud Mes sias, et ju ha-
ta da meid pääs te tee le ja õpe ta da 
meid käi ma tões. Ole mei le eluks siin 
maa peal ja ka kord iga vi kus, kui see 
maa ilm kaob, et meie olek si me nüüd 
ja iga ves ti koos Si nu ga. Tä nu Sul le, 
et Sa tood ra hu meie sü da meis se ja 
an nad loo tust tu le vi kuks. See pä rast 
pa lu me, pu has ta meie sü da med ja 
pü hit se meie elu, et me olek si me val-
mis Si nu ga koh tu ma, kui Si na tu led. 
Tu le, Is sand Jee sus, tu le! Aamen.

Pas tor HANS LA HI
Rak ve re ja Sakussaare ko gu dus, 

dets. 2017
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lus ta me al gu sest. 
Mis on küm nis? 
Te ge li kult on sel le 
tee ma üm ber pal ju 
se ga dust. Kui ma 

kü sik sin teie käest: mil li ne prot sent 
oma sis se tu le kust on va ja an da, et 
saak si te öel da, et pii bel lik küm nis 
on an tud? Tõe näo li selt tu leb vas tu-
seks 10%. Kah juks on see va le vas-
tus.

Küm nis tu leb Va nast Tes ta men-
dist, Moo se se Sea du sest (4Ms 
18:21), kus loe me, et iis rael la sed 
pi did and ma 10% ko gu du se tel gi le. 
See on see, mi da me ta va li selt mõt-
le me küm ni se all – an na me 10% 
oma sis se tu le kust ki ri ku le.

Aga Moo se se Sea du ses on veel 
üks küm nis, mis oli ka su tu sel suur-
tel usu pi du del. 5Ms 14:22-23 loe me, 
„Sa pead igal aas tal and ma küm-
nist kõi gest oma kül vi saa gist, mis 
su põl lul kas vab; ja söö Is san da, 

oma Ju ma la ees sel les pai gas, mil-
le ta va lib oma ni me le elu ase meks 
… os ta ra ha eest kõi ke, mi da su hing 
hi mus tab, vei seid, lam baid ja kit si, 
vei ni ja vä gi joo ki ja kõi ke, mi da su 
hing si nult nõuab, ja söö seal Is san-
da, oma Ju ma la ees ning ole rõõ-
mus, si na ja su pe re!“

Mõt le sel le le! 10% oma sis se tu le-
kust ka su ta da toi du ja joo gi ost mi-
seks – kõi ke, mi da su hing hi mus-
tab! Ja kõik usk li kud tu le vad kok ku 
sa mas se pai ka, et kor ral da da suur 
pi dus tus Ju ma la ees! See võiks mee-
nu ta da EMK su ve kon ve rent si, kuid 
mõt le, mil li ne või mas pi du see oleks 
nii su gu se eel ar ve ga! Aga see oli li sa-
küm nis, mi da Iis rae lil tu li an da.

Paar sal mi eda si leia me kol man da 
küm ni se, mi da oli va ja an da. „Igal 
kol man dal aas tal too ko gu küm-
nis oma sel le aas ta saa gist ja pai-
gu ta oma vä ra vais se! Siis tul gu … 
võõ ras ning vaes laps ja lesk nai-

ne, kes on su vä ra vais, ja nad söö gu 
ning nen de kõht saa gu täis.“ (5Ms 
14:28-29).

Ku na see toi mub igal kol man dal 
aas tal, siis kesk mi selt tu leb igal aas-
tal an da 3,3% vaes te le oma lin nas.

See ga pii bel lik küm nis on suu-
rem kui 10%! Moo se se Sea du ses on 
3 eri ne vat küm nist, kok ku 23,3%, 
mi da iis rael la sed pi did igal aas tal 
and ma. See oleks vä ga ras ke. Ja see 
lä heb veel ras ke maks. Pau lus kir ju-
tas Gl 5:3, et kui usu me, et on va ja 
Sea dust täi ta, siis on va ja täi ta ko gu 
Sea dust.

Kui Sea dus on mei le ko hus tus lik, 
siis me ei saa va li da üht osa ja ig no-
ree ri da teist. See tä hen dab, et me ei 
saa va li da üh te küm nist ja ig no ree-
ri da tei si. Ei! Meil on va ja an da kõik 
kolm küm nist, 23,3%. Li saks sel le le 
tu leb täi ta ko gu Moo se se Sea dust, 
mit te ainult küm ni se reeg lit. See tä-
hen dab se da, et me ei to hi enam sea-
li ha süüa (3Ms 11:7-8). Kui oled töö-
and ja, siis peak sid pal ka maks ma 
iga päev (3Ms 19:13). Sel le ga ei to hi 
ooda ta kuu lõ pu ni, ise gi mit te järg-
mi se päe va ni. Iga päev tu leb maks-
ta. Rii ded ei to hi ol la teh tud ka hest 
eri ne vast ma ter ja list (3Ms 19:19). 
Puu vil la ja vil la se gu ei ole lu ba tud! 

Sea du si on pal ju ja mõ ned too vad 
kaa sa kar mi ka ris tu se, näi teks: kes 
neab oma isa ja ema, se da ka ris ta ta-
gu sur ma ga (3Ms 20:9). Ja nii eda si 
ja nii eda si. Va nas Tes ta men dis on 

Kümnisest uue 
lepingu valguses
MARK NELSON, EMK Teoloogiline Seminari dekaan

Küm nis on olu li ne ja ilus osa krist li kust elust, aga 
kui ma olek sin me to dis ti ki ri ku pea piis kop, an nak-
sin väl ja sea du se, mis kee lab kor jan du se ki ri kus il ma 
eri loa ta. Hea uudis on, et me to dis ti del ei ole pea piis-
kop pi. See ga sel list sea dust ei tu le. Kas küm ni sest 
on või ma lik rää ki da il ma kor jan du sest rää ki ma ta? 
Jah, see tõt tu, et mul on veel üks hea uudis: ra hal ei 
ole gi kõi ge olu li sem osa sel les tee mas. 

A
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veel pal ju sea du si ja Pau lus üt leb, et 
kui usu me, et on va ja Sea dust täi ta, 
siis on va ja täi ta ko gu Sea dust.

Hea uudis on, et kui ole me krist la-
sed, siis me ei ole Sea du se all. Meil 
ei ole sea dus lik ku ko hus tust üh te gi 
neist sea dus test täi ta!

Lu ba ge ma sel gi tan. Moo se se Sea-
dust on Piib lis kir jel da tud kui le pin-
gut Ju ma la ja Iis rae li va hel. Näi teks 
küm nes kä sus, mil le Ju mal kir ju tas 
ki vi tahv li pea le Moo se se Sii nai mäel 
ol les, olid le pin gu nõu-
ded. Sea dus õpe tas Iis rae-
li le, mi da see tä hen dab, 
et Ju mal on pü ha, mi da 
tä hen dab ol la suh tes Ju-
ma la ga, mi da tä hen dab 
ol la pü ha eba pü has maa-
il mas. Sea dus õpe tas Iis-
rae li le kõi ke se da ja veel 
pal ju ena mat. Sea du sel oli vä ga olu-
li ne roll, aga ju ba al gu sest pea le oli 
Ju ma lal plaan ja ta saa tis proh vet li-
ku sõ na Jeremijale, et tu leb päev, mil 
ta teeb uue le pin gu:

„Vaa ta, päe vad tu le vad, üt leb Is-
sand, mil ma teen Iis rae li soo ga ja 
Juu da soo ga uue le pin gu: mit te sel-
le le pin gu sar na se, mil le ma te gin 
nen de va ne ma te ga sel päe val, kui 
ma võt sin nad kätt pi di, et viia nad 
väl ja Egiptusemaalt – sel le mu le pin-
gu nad murd sid, kui gi ma olin nad 
võt nud ene se omaks, üt leb Is sand 
–, vaid le ping, mil le ma teen Iis rae-
li soo ga pä rast neid päe vi, üt leb Is-
sand, on nii su gu ne: ma pa nen nen de 
sis se oma Sea du se ja kir ju tan sel le 
nei le sü da mes se; siis ma olen nei le 
Ju ma laks ja ne mad on mul le rah-
vaks. Siis üks ei õpe ta enam teist ega 
vend ven da, öel des: „Tun ne Is san-
dat!”, sest nad kõik tun ne vad mind, 
nii häs ti pi si ke sed kui suu red, üt leb 
Is sand; sest ma an nan an deks nen-
de süü ega tu le ta enam meel de nen-
de pat tu.“ (Jr 31:31-34.)

Ju mal lu bas, et uus le ping on kir-
ju ta tud inim sü da mes se ja toob an-
deks and mi se meie pat tu dest. Va na 
le ping, kui rah vas tu li Egiptusemaalt 
väl ja, oli kir ju ta tud ki vi tahv li le. See 
on see, mi da meie ni me ta me Moo se-
se Sea du seks. Sea du ses olid le pin gu 
nõu ded ja küm nis oli üks osa sel lest. 
Aga Ju mal üt les Jeremijale, et tu leb 
päev, mil ta teeb uue le pin gu.

500 aas tat hil jem, pä rast õh tu söö-
ma aega, võt tis Jee sus ka ri ka ja üt les: 
„See ka ri kas on uus le ping mi nu 
ve res, mis teie eest va la tak se.“ (Lk 
22:20.) Pau lus kir ju tas, et krist la sed 
„...on Kris tu se ki ri,… mis ei ole kir-
ju ta tud tin di ga, vaid ela va Ju ma la 
Vai mu ga, ka mit te ki vi lau da de le, 
vaid li has te le sü da me lau da de le.“ 
(2Kr 3:3.)

Uus le ping on Uus Tes ta ment 
(„tes ta ment“ tä hen dab la di na kee-

les le pin gut). Meie su he 
Ju ma la ga ei tu le sea-
du se kau du, vaid Jee-
su se ve re kau du. Miks 
krist la sed söö vad sea-
li ha? Miks me ei oh ver-
da loo mi? Miks meil on 
lu ba tud kan da rii deid, 
mil les on 50% puu vil la 

ja 50% muud? Sel le pä rast, et me ei 
ole Sea du se all. Heeb rea kir jas 10:1 
loe me, et „Moo se se Sea dus on vaid 
tu le vas te hü ve de va ri.“ Moo se se Sea-
dus on na gu tee vii dad, mis aita vad 
meil aru saa da Ju ma la heast tah test. 
Nad näi ta vad mei le kät te tee Jee su-
se poo le. Va nas Tes ta men dis õpi me 
pal ju sel lest, mi da Ju mal meilt elus 
ootab. Aga meie, kes ela me Jee su se 
ve re le pin gu all, ei ole ko hus ta tud 
Sea dust ehk va na le pin gut täit ma. 
Na gu Pau lus kir ju tas galaatlastele: 
„Va ba du seks on Kris tus meid va bas-
ta nud. Pü si ge siis sel les ja är ge las-
ke en did jäl le pan na or ja ik kes se!“ 
(Gl 5:1.)

Kui ela me Jee su se ve re le pin gu 
all, siis ei saa öel da, et 10% küm ni se 
and mi ne on mei le pii bel lik, sea dus-
lik nõue – sel le pä rast, et meie ei ole 
Sea du se all.

Aga küm ni se print sii bil 
on mei le kind las ti mi da-
gi õpe ta da, nii na gu kõi gil 
teis tel Moo se se Sea du se 
print sii pi del – need on tee vii dad, tu-
le vas te hü ve de va ri.

Moo se se sea du ses on üks oh ver, 
mis on seo tud küm ni se ga: uud se vil-
ja and.

„Ja kui sa tu led maa le, mil le Is-
sand, su Ju mal, an nab sul le pä ris-
osaks ja sa val lu tad sel le ning elad 
seal, siis võ ta maa kõi gest uudsevil-
jast, mis sa saad saa giks oma maalt, 
mil le Is sand, su Ju mal, sul le an nab, 

pa ne kor vi ja mi ne pai ka, mil le Is-
sand, su Ju mal, va lib oma ni me le 
elu ase meks! Ja mi ne preest ri juur de, 
kes neil päe vil on ame tis, ja üt le te-
ma le: „Mi na kuu lu tan tä na Is san da-
le, su Ju ma la le, et ma olen jõud nud 
sel le le maa le, mil le Is sand van de ga 
meie va ne mai le oli tõo ta nud an da 
mei le.” Ja prees ter võt ku su käest 
korv ning pan gu see ma ha Is san da, 
su Ju ma la al ta ri et te! Ja si na tun nis-
ta ning üt le Is san da, oma Ju ma la 
ees: „Mu isa oli rän dav aramealane, 
kes läks al la Egip tu ses se ja elas seal 
võõ ra na vä hes te ini mes te ga. Aga 
ta sai seal suu reks, vä ge vaks ja ar-
vu rik kaks rah vaks. Egipt la sed aga 
koht le sid meid kur jas ti ja rõ hu sid 
meid ning pa nid mei le pea le ras ke 
or ju se. Siis me ki sen da si me Is san-
da, oma va ne ma te Ju ma la poo le, ja 
Is sand kuu lis meie häält ning nä gi 
meie vi let sust, meie vae va ja meie 
hä da. Ja Is sand viis meid Egip tu sest 
väl ja vä ge va käe ga ja väl ja si ru ta tud 
kä si var re ga suu re hir mu saa tel, tun-
nus täh te de ga ja ime te gu de ga. Ja ta 
tõi meid siia pai ka ning an dis mei le 
sel le maa, maa, mis pii ma ja mett 
voo lab. Ja nüüd, vaa ta, ma toon sel-
le maa uudsevilja, mil le si na, Is sand, 
mul le oled and nud.” Ja ase ta see Is-
san da, oma Ju ma la et te ning kum-
mar da Is san da, oma Ju ma la ees.“ 
(5Ms 26:1-10.)

Moo ses an nab rah va le pal ju üles-
an deid, mi da on va ja täi ta pä rast 
nen de jõud mist tõo ta tud maa le. 
Uud se vil ja and oli va ja tuua igal aas-
tal pä rast lõi kust; ja na gu ka tei si 
üles an deid, ei toh ti nud se da liht salt 
ma sin li kult täi ta, vaid sel lel an nil oli 

ees märk, mi da tu li tõ si-
selt võt ta.

Mis oli see ees märk? 
Vaa ta me uues ti teks ti. 
Nad pi did too ma uudse-

viljast (saa gist) preest ri le (s 2-3) ehk 
too ma sel le Ju ma la et te. „Ja üt le: mi-
na kuu lu tan Is san da le…“ (s 3.) Ohv-
ri an ni kesk meks oli kuu lu tus. Mi da 
oli va ja kuu lu ta da? „Ma olen jõud-
nud sel le le maa le, mil le Is sand van-
de ga meie va ne mai le oli tõo ta nud 
an da mei le.“ (s 3.) Ehk ma kuu lu tan, 
et Ju mal on ol nud mul le us tav. Ju mal 
on täit nud oma tõo tu sed mul le ja mu 
pe re le. Ju mal on us tav. 

Küm ni se print sii bil 
on mei le mi da gi 
õpe ta da, nii na gu 

kõi gil teis tel 
Moo se se Sea du se 

print sii pi del – need 
on tee vii dad, tu le vas-

te hü ve de va ri.

Tõe li ne oh ver 
tu leb sü da mest 
tu le vast tä nu lik-

ku sest...
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Kuu lu tus jät kub: Mu isa oli rän dav 
aramealane (s 5). Mu isa ei ol nud 
täh tis isik. Ta rän das siin ja seal, üks 
ta va li ne mees väi ke se pe re ga, liht salt 
aland lik ini me ne. Aga mu isa sai suu-
reks ja vä ge vaks. Ko gu teks ti foo kus 
on Ju ma la õn nis tu sel. See on Ju mal, 
kes on mi nu pe ret õn nis ta nud. 

Aga nad koht le sid meid kur jas ti 
ja rõ hu sid meid (s 6). Elu ei ole ala ti 
ilus. Ras ku sed on elu osa, ol gu ma-
jan dus li kud või ter vi se hä dad. Aga 
ma kuu lu tan, et Is sand kuu lis meie 
häält, kui meie ki sen da si me (s 7) ja 
an dis mei le sel le maa, maa, mis pii-
ma ja mett voo lab (s. 9). Kuu lu ta me, 
et Ju mal on us tav, Ju mal on hea, Ju-
mal on meie ga ja õn nis tab meid.

Ise gi Va na Tes ta men di ajal ei ol-
nud põh ju seks, miks Iis rael peaks 
and ma küm nist ja uud se vil ja an di, 
see, et Sea dus üt leb nii, vaid see, et 
nad on tä nu li kud Ju ma la le te ma us-
ta vu se eest. 

See kuu lu tus, mis oli va na le pin gu 
iis rael las te le Sea du se täit mi ne, õpe-
tab meid vaa ta ma maa il ma õigest 
pers pek tii vist. Ma ei ole suur või 
täh tis, mu isa oli rän dav arameala-
ne. Aga Ju mal on us tav ja hea ka lä bi 
kõi ge ras ke ma te aega de; ta on mind 
õn nis ta nud. 

Kas me näe me se da oma elus? Kas 
näe me Ju ma la õn nis tu si? Ma ei ole 
ri kas, mu auto on vä ga va na ja ki pub 
la gu ne ma, on ol nud ka ter vi se prob-
lee me ja ma loo dan, et ma olen sel le 
kõi ge kau du kan nat lik kust õp pi nud. 
Aga Ju mal on õn nis ta nud mind soo-
ja ko du ja maits va toi du ga. Ju mal on 
õn nis ta nud oma li gi olu ga ja suu re-
mat õn nis tust ei saa gi ol la. Kui ma 
tun nis tan Ju ma la õn nis tu sest, mi da 
ma teen järg mi se na? „Ma toon sel le 
maa uudsevilja, mil le si na, Is sand, 
mul le oled and nud.“ (s 10.)

Iis rae lis oli põl lu ha ri mi se ja loo-
ma kas va tu se kul tuur. Ma kas va sin 
üles sa mu ti maa ko has ja suur osa 
meie toi dust tu li juur vil ja aiast; li ha 
oli pä rit oma kas va ta tud loo ma delt. 
Far me rid tea vad, kui sõl tu vad nad 
on loo du sest. Lin na mees tel on liht-
sam mõel da, et kui ma olen tark ja 
töö kas, tu leb edu. Aga üks kõik kui 
töö kas ta lu mees ka po le, kui vih ma 
ei tu le või tu leb va lel ajal, ei ole mi-
da gi te ha. Sa oled täies ti sõl tuv il-

mast, st Ju ma last. Aga te ge li kult on 
ka äri me hed sõl tu vad Ju ma last – me 
kõik ole me. Iga hin ge tõm me, mil le 
me tee me, on kin gi tus Ju ma lalt.

Ma toon sel le maa uudsevilja, mil-
le si na, Is sand, mul le oled and nud. 
Ma saan aru, ma tun nis tan, et kõik, 
mis ma oled saa nud, on kin gi tus Ju-
ma lalt. Ma ei an na Ju ma la le se da, 
mis on mi nu oma. Va na Tes ta men di 
Iis rae lis va lit ses aru saam, et kõik on 
pä rand Ju ma lalt. Meie ei an na Ju ma-
la le se da, mis on meie oma – ku na 
kõik on al gu sest pea le Ju ma la oma. 
Meie liht salt an na me osa sel lest Ju-
ma la le tä nu lik ku ses ta ga si. Ning 
kum mar da Is san da, oma Ju ma la 
ees. (s 10.)

Al gu ses ehk mär ka si te, et sõ na 
„kor jan dus“ on mul le prob lee miks. 
Ees ti Kee le Ins ti tuu di sõ na raa mat 
üt leb, et kor jan dus on „ra ha ko gu mi-
ne pal ju delt isi ku telt kel le gi või mil-
le gi heaks“.

Olen aeg ajalt kuul nud eri ne va tes 
ki ri ku tes: „Elekt ri ar ve on suur, nüüd 
pa ne me kok ku kor jan du se.“ See on 
kor jan dus: ra ha ko gu mi ne mil le gi 
heaks, min gi ins ti tut sioo ni ar ve te 
maks mi seks. Kui olek si me klu bi, siis 
oleks loo mu lik, et klu bi liik med ko-
gu vad ra ha ar ve te maks mi seks – sel-
leks, et klu bi võiks te gut se mist jät-
ka ta. Mi nu jaoks toob sõ na „kor jan-
dus“ kaa sa sel le maa il ma foo ku se: 
see toi mub mil le gi või kel le gi heaks. 
Ki ri ku sei su ko halt toob sõ na „kor-
jan dus“ kaa sa va le aru saa ma.

Ki ri kus pea me sil mas ohv rit. See-
ga mi nu pa ran da tud de fi nit sioo ni 
jär gi (et so biks krist li ku aru saa mi se-
ga) on oh ver see, mi da an ne ta tak se 
Ju ma la le, tä nuks mil le gi eest. Ohv ri 
foo ku ses ei ole sel le maa il ma ar ved 
– foo kus on Ju ma lal. Oh ver on üks 
viis, kui das me kum mar da me Ju ma-
la ees ja kuu lu ta me oma tä nu lik kust. 
Oh ver on või ma lus näi da ta Ju ma la-
le, et me saa me aru, et kõik, mis meil 
on, on te ge li kult te ma oma. Sel le ga 
üt le me ka en da le, et ma saan aru, et 
olen sõl tuv Ju ma last, kes on ol nud 
mul le us tav.

Üt le sin al gu ses, et ra ha ei ole küm-
ni se tee mas nii olu li ne. Loo mu li kult 
on ra ha see, mi da võik si me kõi ge 
liht sa malt ohv ri na Ju ma la le tuua, 
aga ra ha on liht salt va hend, see ei 

ole foo kus. Loo mu li kult on ko gu dus-
tel ra ha va ja, et te ha jät ku valt Ju ma-
la rii gi tööd ja ohv ri süs teem on see, 
kui das Ju mal need va ja du sed täi dab.

Kü si mus on meie foo ku ses. Kui 
ohv ri kan di kud lii gu vad, siis mil li sed 
mõt ted lii gu vad meie peas? Kas mõt-
le me ko hus tu sest? Kui suu re prot-
sen di peak sin and ma? Jee sus rää kis 
küm ni sest ainult paar kor da. Va ri-
se rid, kes and sid täp selt küm nist, 
mõis tis ta huk ka. Meie ei ole Sea du-
se all. Prot sen di suu rus ei ole nii olu-
li ne kui sü da me hoiak. Mis mõt ted 
lii gu vad meie peas? Kas mu ret se me 
füü si li se maa il ma ar ve te pä rast? Jee-
sus üt les vä ga sel gelt, et see ei to hi 
ol la meie mu re – sel le pä rast, et „teie 
tae va ne Isa teab ju, et te se da kõi ke 
va ja te. Aga ot si ge es malt Ju ma la rii-
ki ja te ma õigust“ (Mt 6:31-33).

Kui ohv ri kan di kud rin gi lii gu vad, 
siis peak sid meie peas ole ma sa mad 
mõt ted, na gu ühis lau le laul des. Või 
miks me üld se tu le me ki ri kus se? 

Kui tee me se da Sea du se või ko-
hus tu se tõt tu, siis on meil suur prob-
leem. Kui ela me Jee su se ve re le pin gu 
all, siis me ei ole Sea du se all. Ei ole 
enam reeg leid meist väl jas pool, mis 
meid ko hus ta vad. Ei! Uues le pin gus 
on Sea dus kir ju ta tud meie sü da mes-
se! (Jr 31:31-34.) On toi mu nud si se-
mi ne muu da tus, kui Pü ha Vaim on 
tul nud meie sis se. Mi da me tee me, 
ei läh tu ko hus tus test! See kas vab 
loo mu li kult väl ja meie uuen da tud 
sü da mest – na gu Vai mu vi li. See ei 
ole enam Sea du se või ko hus tu se ga 
seo tud va na le pin gu küm ni se süs tee-
mi jär gi mi ne. Ohv ri too mi ne on veel 
üks või ma lus kum mar da da Ju ma la 
et te. Kas ni me ta me se da kor jan du-
seks või ohv riks või kui da gi tei si ti, ei 
ole lõ puks olu li ne. Need on liht salt 
sõ nad. Täh tis on, et see an nab mei le 
või ma lu se koh tu da Ju ma la ga, tä na-
da te da nen de õn nis tus te eest, mi da 
ta on mei le and nud ja ülis ta da te da 
te ma us ta vu se eest.

Sum ma, mil le me an na me, ei ole 
kõi ge täht sam. Kõi ge olu li sem on 
see, et me koh tu me Ju ma la ga sel-
les het kes. See, mi da me oh ver da-
me, pee gel dab meie su het Ju ma la ga. 
Tõe li ne oh ver tu leb sü da mest tu le-
vast tä nu lik ku sest sel le eest, mi da 
Ju mal on mei le tei nud.
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Sep temb ri vii ma sel lau päe-
val tu li me kok ku 4 Võ ru maa 
ko gu du se ga + sõb rad, Viitka 

en tu sias ti de al ga tu sel. Osa dus päev 
sai teoks Vast se lii na val las, kõr gel 
Kerikumäel asu vas tu ris mi ta lus, all 
orus maa li li ne järv vaa teid pee gel-
da mas. Sai me ko ge da, et Võ ru maa 
on üp ris suur ja lai, sest Rä pi nast 
Vast se lii na jõud mi seks ku lus tub lis-
ti üle tun ni. 
Ko ha peal oli vas tu võtt soe ju ba 
pa ku ta va kuu ma tee tõt tu kar gel 
päe val. Pä rast eri list luu le list ter-
vi tust Luu lelt ja pal ve het ke pas-
tor Kau po ga suun du si me um bes 4 
km pik ku se le üm ber jär ve mat ka le. 
Ku na pin nas on soi ne, kul geb ra da 
ena mas ti möö da laud teed. Tar gas ti 
toi mi sid need, kel kum mi kud ja las – 
lap sed. Oma va he li se jut le mi se tõt tu 
ei hoi tud rän na kul pa ra jat pi ki va-
het, juh tus, et mat ka ja ees ker kis 
äkit selt üles laua ots ja nõn da ei 
jää nud ta ga kõn di ja tel üle muud kui 

soo ri ta da kõr va-
le hü pe mär ja le 
samb la le. Juh tu-
nut saa tev kil ka-
mi ne las kis ole-
ta da, na gu oleks 
kee gi üle par da 
kuk ku nud. Pal-
ju oli kor ja ma ta 
poh li. Virk pas to-
ri proua Lee lo ei 
jät nud või ma lust 
ka su ta ma ta ja 
kor jas li gi mes-
te abi ga nii-öel-
da käi gu pealt ah vat le va ämb ri täie 
poh la kaid ja ku re mar ju.
Mat kalt naas nuid ootas suu res üle-
mi ses toas mait sev kuum supp, 
grill vors tid ja muud hääd. Toi du-
osa du se va hel ja jä rel laul si me kii-
tus lau le ning kuu la si me üks tei se 
tun nis tu si. Eba sood sa il ma tõt tu jäi 
ära õues plaa ni tud pal li mäng, pas-
tor Ele juh ti mi sel aga sai siis ki koos 

abi lis te ga ma ha pee tud as ja lik Ees-
ti-tee ma li ne laua mäng. Võist kon-
nad moo dus ta ti piir kon na põ hi selt. 
Nüüd sai me proo vi le pan na oma 
tead mi si ja häm mas tu da fak ti dest, 
mi da en ne ei tead nud. See te ki tas 
oma ja gu ele vust.
Lõ pu pal ve rin gis tund si me, et tao li-
ne koos ole mi ne on hin ge ko su tav ja 
vai mu värs ken dav. Vaa ta kui hea ja 
ar mas, et ven nad-õed ela vad koos... 
(Ps 133:1) 

VAI KE KA SE KAMP,
Rä pi na ko gu dus

Osa dus päev Vast se lii nas
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Võ ru ko gu du se 23. aas ta päe val (esi alg se, va na, 
hoo ne üle and mi ne toi mus 2. okt 1994) või si-

me rõõ mus ta da ka sel le üle, et 27. okt 2017 sai me 
val mi nud juur de ehi tu se ga Võ ru Elu puu ki ri ku 
hoo ne le amet li ku ka su tus loa. Küm me aas tat ehi-
tus te ge vust on Ju ma la abi ga vil ja kand nud! Tä nan 
ko gu sü da mest kõi ki, kes on meie ko gu du se le 
kaa sa ela nud, sel les tee ni nud, kaa sa pal ve ta nud ja 
pal ju del vii si del toe ta nud ning kes se da kõi ke jät-
ku valt tee vad! See on suur ees õigus ja arm. Tä nu 
ja ülis tus ol gu Ju ma la le!

KAUPO KANT,
Võru koguduse pastor

Võ ru ko gu du se aas ta päev ja hoo ne lu ba
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Ki ri ku va lit sus õn nit leb!

Ru dolf Siirak 90 7. nov
Ur mas Rahuvarm 70 7. dets
Ar vi Lind mäe 80 8. jaan
Erk ki Sepp 60 11. jaan
Mai re Latv ala 40 28. veebr

Tal lin na ko gu dus õn nit leb!

15. okt Vil ja Ventsel 50
22. okt Sal me Ka ri laht 90
13. nov Harry Väl ja 60
19. nov Ma ti Mägila 70
8. dets Kers ti Raud sepp 50
30. dets Ene Vaik 70

Hea Ju ma la 
käe all!

Sel aas tal täi tus 20 aas tat vai-
mu li ku töö al gu sest Sakussaare 
kü las. Ma ja sis se õn nis ta mi ne toi-

mus 26. augus til 1997. a su per in ten-
dent Olav Pär na met sa ja Ta pa pas to ri 
En del Rangi poolt.

Pü ha päe va sel 29. ok toob ri tä nu ju ma-
la tee nis tu sel tä na si me ühes koos Is san-
dat, kes on meid kand nud tä na ses se 
päe va ja an nab loo tust tu le vi kuks.
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Ar mee nias, Je re va nis koos 
ol nud 42 baptistiliidu esin da ja-
te 21. sep temb ri va lik tä hen dab 
ka se da, et ka he aas ta pä rast 
saab Remmelist or ga ni sat sioo ni 
pre si dent. Eel ole val ka hel aas-
tal kan nab se da vas tu tust Jenni 
Entrican Suur bri tan niast.

http://www.ebf.org/jenni-
entrican-becomes-ebf-pre si dent

Isadepäev Tallinnas. Jumalateenistust 

läbi viinud õed kutsusid altari ette kõik 
kohalolnud isad, vanaisad, ristiisad... 
Sai rõõmustavalt pikk rivi. Tänulik 
aplaus taevasele Isale ja meie maistele 
isadele ei tahtnud vaibuda.

EKB Lii du eks pre si dent Meego Remmel va li ti 
Euroo pa Baptistiliidu (EBF) ase pre si den diks.

Ter vi tu si ja ga sid head sõb rad Tal lin nast, Ta palt ja naa ber ko gu du sest 
Ilu mäelt. Jut lus tas Olav Pär na mets. Muu si ka ja lau lu ga olid rõõ mus ta mas 
Eivin Toodo an sam bel ning Ur ve ja Olav Pär na met sa duett.

Tä nu lik Sakussaare ko gu dus
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„Me ei ole enam võõ rad, ei 
oma sü da me ega Is san da-
le kuu lu mi se poo lest. Ris-
ti mi se lä bi ole me saa nud 
tõe lis teks ven da deks ja 
õde deks. Me kõik kuu lu me 
Ju ma la ma ja pi da mis se.” 
Paavst Franciscus tsi tee ris 
apos tel Pau lu se kir ja efes-
lastele ja pi das juubeli-
kohtumisel järg mi se kõ ne.

Arm sad ven nad ja õed!
Tä nan piis kop Abrahamsi sü dam-

li ke sõ na de eest ja ter vi tan teid kõi-
ki me to dis ti-roo ma ka to li ku dia loo gi 
50. aas ta päe va tä his ta mi sel. Ju mal 
kuu lu tas 50. aas ta eri li seks, mil tu li 
ka or jad va bas ta da: “Ja pü hit se ge 
viie küm nen dat aas tat ning kuu lu ta-
ge va baks lask mist kõi gi le ela ni ke le 
maal; see ol gu tei le juu be li aas taks: 
iga üks teist saab ta ga si oma pä ris-
osa le ja iga üks pöör dub oma su gu-
võ sa juur de.“ (3Ms 25:10)

Ole me Ju ma la le tä nu li kud, sest 
min gis mõt tes on ka meid va baks 
las tud kaht lus ta mi se ja eral da tu se 
or ju sest. Ole me pi da nud 50 aas tat 
kan nat lik ku ja ven na lik ku dia loo gi 
ja või me tä na öel da apos tel Pau-
lu se kom bel: „Jä re li kult ei ole te 
nüüd enam võõ rad ja ma ja li sed.“ 
(Ef 2:19) Me ei ole enam võõ rad, 
ei oma sü da me ega Is san da le kuu-
lu mi se poo lest. Ris ti mi se lä bi ole-
me saa nud tõe lis teks ven da deks ja 
õde deks. Me kõik kuu lu me Ju ma la 
ma ja pi da mis se.

Ole me sel le ni jõud nud dia loo gi 
lä bi. Va ti ka ni II ki ri ku ko gu jät kab 
eri ne va te ki ri ku te va he li se mõist mi-
se ja üks tei se väär tus ta mi se eden-

da mist, te hes se da dia loo gi abil, mis 
toi mub „tõe ar mas tu ses, aland lik ku-
ses ja ha las tu ses“ (Uni ta tis Redin-
tegratio, 11). See an nab mei le jul gu-
se koh tu da sii ralt ja aland li kult, et 
üks tei selt õp pi da ausu se ja vää ri ku-
se vai mus. Min gem ühes koos eda si, 
tea des, et meie tee al gas Is san da 
juu rest ja viib Te ma juur de ta ga si.

Ole me juu be li aas tas. Meie töö-
ko mis jo ni vii ma ne aval dus kä sit-
leb pü ha dust. John Wesley kut sus 
ela ma pü ha elu. Te ma ees ku ju ja 
sõ nad jul gus ta sid pal ju sid pü hen-
du ma pal ve le ja Pü ha kir ja lu ge mi-
se le, mis tõi nad Jee su se Kris tu se 
tund mi se le. Kui näe me pü ha elu ja 
mõis ta me Pü ha Vai mu tööd teis tes 
krist li kes kon fes sioo ni des, siis pea-
me sel le üle rõõ mus ta ma. Ne mad 
aita vad ka meid saa da Is san da le 
lä he ma le ja and ma evan gee liu mi le 
pa re mat tun nis tust.

Tä na gem tae vast Isa kõi ge eest, 
li saks vii ma se le 50 aas ta le ka pal-
ju de eel ne va te sa jan di te eest ko gu 

maa il mas. Kin ni ta gem üks-
teist oma us ku tun nis ta-
des. Usk muu tub tõe li seks 
ar mas tu se lä bi, eel kõi ge 
vaes te ja hül ja tu te tee ni mi-
sel. Ju ma la kor ral dus juu-
be li aas taks on en di selt päe-
va ko ha ne. Osa dus Ju ma la ga 
kut sub meid pü ha du se le ja 
osa du se le üks tei se ga. Meie, 
ka to liik la sed ja me to dis tid, 

ühen da me jõud, et aida ta ja lo hu ta-
da abi va ja jaid, neid, kes on tõr ju tud 
ja võõ rad meie ühis kon nas.

Viie küm ne le aas ta le ta ga si vaa-
da tes pea me tun nis ta ma, et me ei 
saa kas va da pü hit su ses, kas va ma ta 
osa du ses. Meie tee kon na järg mi ne 
etapp peab ole ma pü hen da tud le pi-
tu se le. Me ei saa rää ki da pal vest 
ja ha las tu sest, pin gu ta ma ta seal juu-
res täie li ku osa du se saa vu ta mi se 
ni mel. Saa gu see dia loog kin gi tu-
seks ko gu maa il ma le, et lei duks 
kõik jal tund lik ke krist la si, kes on 
val mis le pi tu se ni mel tee ni ma. Üht-
sus on ime, mil le toob esi le Ju ma la 
Vaim. Ta teeb se da omal vii sil, na gu 
see toi mus ne li pü ha päe val. Osa dus 
ei tä hen da ühe tao li sust. Jää gem siis 
oma teel kok ku – na gu jüng rid, kes 
oota sid Pü ha Vai mu tu le kut.

Olen tä nu lik meie dia loo gi eest, 
sa mu ti tä nan Me to dis ti Maa il ma-
nõu ko gu toe tu se eest.

Meie töö po le veel lõp pe nud. Meil 
tu leb eda si min na. Ole me õp pi nud 
nä ge ma üks teist ven da de ja õde de-
na Kris tu ses, nüüd on aeg te ha pin-
gu tu si täie li ku osa du se saa vu ta mi se 
ni mel, mil saa me Ju ma la ar must 
ja ga da ühist ar mu lau da.

Ma pa lun, et ühi nek si te mi nu ga 
„meie Isa“ pal ves…

Libreria Editrice Vatican

Lü hen da tud tõl ge ing li se kee lest: 
TAR MO LIL LE OJA

50 aastat metodistide-katoliiklaste julgustavat dia loogi
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Ees ti Rah va Muu seum 
(ERM) tä his tas 1. ok toob ril 
2017 esi me se aas ta möö du-
mist uues hoo nes.

Ju ba su vel aval da sid mit med sõb rad 
ar va must, et tu leks ik ka min na se da 
uut muu seu mi vaa ta ma. 

Mõ te sai gi teoks 23. sep temb ril, 
sel le sü gi se esi me sel lau päe val, mil 
grupp Tal lin na ko gu du se ini me si 
asus bus si ga tee le Tar tu poo le. Rei-
si saat ja tut vus tas mei le Tal linn-Tar tu 
maan tee äär de jää vaid mit me su gu-
seid vaa ta mis väär su si, sü gi se ne loo-
dus oli kau nis ja päi ke sä ras su vi selt.

Uue ERM-i hoo ne ku jun da sid vä lis-
mai sed ar hi tek tid Dorell, Ghatmeh 
ja Tane, kes pol nud elu sees Tar tus 
käi nud, kuid kes mär ka sid või ma-
lust, mi da pak kus Raa di en di ne len-
nu vä li. Nad leid sid, et sel le tont li kult 
mõ juv len nu ra da on artefakt, mis 
vää rib säi li ta mist ja üm ber mõ tes-
ta mist.

Nii val mis hoo ne, mil le ko gu pind 
on 34347 m2 (Võrd lu seks KU MU 
pind ala on 20926 m2). Peab üt le ma, 
et vä li selt on hoo ne vä ga mi ni ma-
list lik, seest aga avar ja hu vi tav. Uue 
muu seu mi hoo ne näi tu se ala oma 
enam kui 6000 m2 on üle kaa lu kalt 
Ees ti suu rim.

Tut vu mist näi tu se ga alus ta si me 
Ja kob Hur da saa list vä ga to re da gii di 
ju ha tu sel.Tut vu si me pü si näi tus te ga 
„Uura li ka ja“ ja „Koh tu mi sed“. Ees ti 
kul tuu ri loo pü si näi tus „Koh tu mi sed“ 
moo dus tab lõ vi osa väl ja pa ne kust ja 
see hõl mab aja tel jel tä na päe vast jää-
aja lõ pu ni kul ge vat „Aja ra da“ ning 
11 tee ma näi tust. Väl ja pa ne kust ei 
puu du nud ka Ees ti ki ri ku lu gu puu-
du tav osa. Põi ka si me kii ru ga lä bi 
ka soo me-ug ri pü si näi tu selt „Uura li 
ka ja“, kus nais te ja mees te maa il ma 
näi da tak se lä bi ko dus te te ge mis te, 
ela tus ala de ja maa il ma pil di. 

Va he tu va te näi tus te saa lis jõud si-
me vaa da ta suurt rah va rõi va näi tust.

En ne näi tus te kü las ta mist eines-
ta si me muu seu mi res to ra nis „Pöö ri-
päev“, kus mei le pa ku ti maits vat lill-
kap sa-pü ree sup pi ja koh vi koo gi ga. 
As tu si me lä bi ka muu seu mi poest, 
kus müü di Ees ti kä si tööd, mit me su-
gu seid mee neid ja post kaar te.

Si su kas päev kal dus ju ba õh tus se, 
kui alus ta si me ta ga si teed Tal lin nas-
se. Oli me kõik Ju ma la le tä nu li kud 
sel le to re da ela mu se eest.

MAI RE SIMM,
Tal lin na ko gu dus
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EMK Tal lin na ko gu du se grupp koos ERMi gii di ga (kes kel).

Mõ te sai teoks ehk üheskoos 
Eesti Rahva Muuseumi uudistamas

Lae kus 29 koo ri lau lu  nais- ja se ga-
koo ri le ühek salt Ees ti he li loo jalt. 
Kon kur si töid hin das žü rii koos sei-
sus Mart Jaanson, Ma ri ka Ka har 
ja Sig rid Põld, kes va li sid 3 pea-
pree mia vää ri list tööd, 8 eri pree miat 
ning veel 3 lau lu lei dis ära mär ki mist. 
I pree mia päl vis Evelin Kõr vit sa laul 
„Jõu lu lu gu“, II pree mia Rein Kal mu-
se laul „Hõis ka, maa ja tae vas“ ning 

III pree mia sa mu ti Rein Kal mu se 
kir ju ta tud „Maar ja häl li laul“. Ka hek-
sa eri pree mia hul gas olid ka Evelin 
Kõr vit sa lau lud „Jõu lu täht“ ja „Jõu-
lu õn nis tus“. Kõik pre mee ri tud ning 
ära mär gi tud tööd on aval da tud lau-
lu ko gu mi kus „Üks roo si ke on tõus-
nud“. Sel les „tri loo gias“ on ko gu mik 
nais koo ri le, ko gu mik se ga koo ri le ja 
saa te noot, kus on aval da tud mõ le ma 

koo ri lii gi kla vii rid. Noo te saab os ta  
või tel li da EELK Ki ri ku muu si ka Lii-
dust, ki ri ku muu si ka liit@gmail.com, 
tel 55902059 või ko du le he kau du 
http://ki ri ku muu si ka liit,ee/tel li mi se-
vorm/.

Al li kad: EELK Tal lin na praost kon-
na 1. ad ven di kont sert-pal vu se „Sul-

le tu leb Ku nin gas“ ka va leht. 
Kont sert toi mus Tal lin na Jaa ni ki ri-

kus 3. det semb ril 2017; 
Jõu lu lau lud se ga koo ri le „Üks roo-

si ke on tõus nud“ (lk 63-65 ja 68-69).

Il mus lau lu ko gu mik „Üks roo si ke on tõus nud“ 

EELK Ki ri ku muu si ka Liit kor ral das 2017. aas ta ke va del 
jõu lu lau lu de he li loo min gu kon kur si, leid maks uusi jõu-
lu lau le koo ri de le.
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MISJON

MISJONIMÕTTEID 
PILISTVEREST
27. no vemb ril kut sus Ees ti Ki ri ku-
te Nõu ko gu kok ku oiku mee ni li se 
mis jo ni tee ma li se sümpoosiumi, et 
te ha kok ku võt teid Ees ti maa eri pai-
ka des ja ki ri ku tes toi mi nud aru-
te lu dest ko gu mi ku „Ku hu lä hed, 
Maar ja maa?“ tee ma del. Ko gu mik 
võ tab kok ku ees ti maa las te usu-
li si hoia kuid kä sit le va uuri mu-
se „Usust, elust ja usu elust 2015“ 
ning pa kub mit meid lä he ne mis vii se 
sel leks, kui das ki rik võiks saa dud 
tea be le tu gi ne des oma mis jo ni tööd 
pa re mi ni eden da da. Ka meie ki ri-
ku pas to rid osa le sid oma sü gi se sel 
õp pe päe val Eerik Jõk si ju ha tu sel 
ühes sel li ses aru te lus. Sümpoosium 
sea dis ees mär giks sõ nas ta da ühi selt 
Ees ti maa krist las te missioloogilised 
väl ja kut sed lä hi aas ta teks, üht la si 
oli soo viks et te val mis tu se na järg-
mi se EKN-i uurin gu „Elust, usust ja 
usu elust 2020“ lä bi vii mi seks kuu la-
ta as jast hu vi ta tud ini mes te mõt teid 
ja ideid. 

Kok ku saa mi se ko haks va li ti EELK 
Pi list ve re And rea se ki ri ku pas to raat, 
paik üs na Ees ti maa sü da mes, mis on 
ol nud olu li ne tee tä his Ees ti ki ri ku- ja 
kul tuu ri loos. Just siin pee ti aas tal 

1687 Pi list ve-
re Piib li kon ve-
rents, mi da fi lo-
loo gid pea vad 
Ees ti esi me seks 
kee le kon ve rent -
siks. Just siin 
aas ta küm neid 
pas to riks ol nud 
Vel lo Salum 
asu tas 1988 Ees ti Rah vus li ku Sõl-
tu ma tu se Par tei ning ra jas esi me se 
mä les tus mär gi sta li nis mi ohv ri te le.

Kok ku tul nud olid pä rit eri ki ri-
ku test ja kon fes sioo ni dest, oli nii 
pas to reid kui ka ko gu du se liik meid. 
Pea mi seks mo ti vat sioo niks Pilist-
verre sõi du et te võt mi se le näis sel-
ges ti ole vat soov mi da gi te ha Ees ti-
maa tu le vi ku heaks, et sõ num Kris-
tu sest jõuaks roh ke ma te ini mes te ni 
just nen de le aru saa da vas kee les. 

Pea et te kan de Maar ja maa mis jo-
ni pers pek tii vi dest te gi Ing mar Kurg 
(ülaloleval pildil), kes jät kas ju ba 
ko gu mi kus väl ja pa ku tud kä sit lust 
mis jo nist kui koh tu mi sest – se da 
nii ük sik isi ku kui ki ri ku ta san dil. 
Ta rõ hu tas, et ku ni ja ga me ini me-
si „oma deks“ ja „võõ ras teks“ ning 

piir du me ühis kon na ta san dil üks-
nes prob lee mi de le rea gee ri mi se ja 
kait se po sit sioo ni le jää mi se ga, ei 
saa vu ta mis jo ni koh tu mi ne oma tõe-
list ees mär ki. Ki rik võib saa vu ta da 
koh tu mi ses edu vaid siis, kui ta on 
proaktiivne (lä heb väl ja oma sel-
ge po si tiiv se sõ nu mi ga), sa mas aga 
ava tud dia loo giks. Tsi tee ri des mis-
jo ni teo loog Sundermeierit: „Ki rik 
ei ole pel galt koht võõ ra jaoks, vaid 
koht koos võõ ra ga.“ 

Ko gu mi ku alu seks ol nud 2015. 
aas ta sot sio loo gi list uuri must kom-
men tee ri sid Lii na Kilemit ja Atko 
Remmel. Nad tõs ta ta sid rea kaa lu-
kaid kü si mu si uuri mu se ees mär ki-
dest ja foo ku sest ning sel lest, kui das 
sõ nas ta da usu ga seo tud tee ma sid 
aru saa da valt ka usu võõ ras te vas ta-
ja te jaoks. Olu li se pa nu se aru te lus-
se and sid pro fes so rid Ülo Voog laid 
ja Rein Vei de mann. Vast kõi ge kaa-
lu ka malt jäi kõ la ma Ülo Voog laiu 
hoia tus ini me se lii ga kit sast kä sit lu-
sest ning ohust, et suht le mi ne muu-
tub koht le mi seks (nä hes kaas ini me-
si vaid mis jo ni ob jek ti de na).

Põ ne va päe va lõ pul an ti kõi gi-
le ko hal oli ja te le või ma lus kü si mu si 
esi ta da, et te pa ne kuid te ha ja sel vii-
sil ühi selt tu le vik ku pa nus ta da. Oli 
ins pi ree riv koos ole mi ne, kus mõt te-
kaas las te kes kel ol les ka pau sid ja 
laua vest lu sed ik ka kuul dud mõ te te 
üm ber koon du sid ning koos töö suh-
ted sü ve ne sid.

MEE LI 
TANKLER

EMK Teo loo gi-
li se Se mi na ri 

rek tor
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Aldersgate’i reis Leetu 24.-26. novembril 2017
Pas tor And rus Kask esi tas Alders-
gate’i mees kon na le su vel kut se tul la 
Lee tu tee ni ma. Ala tes sel lest ajast 
al gas pal ve töö See ei ol nud Alders-
gate’i esi me ne Lee du-reis. 2014. 
aas tal toi mus „Elu Vai mus“ se mi nar 
Vil niu ses David Winstanley juh ti mi-
sel. Mõ ned leedukad on osa le nud 
k a Aldersgate’i mees kon nas ning 
tul nud su ve kon ve rent si le.

Ala tes käes ole va aas ta su vest on 
pas tor And rus vas tu ta mas Lee du 
me to dis ti ki ri ku nel ja ko gu du se 
eest: Vil niu se, Ukmerge, Birzai ja 
Panevezise. And rus ja Je le na ko li-
sid Vil niu sest Birzaisse, kus on ilus 
3 kor ru se li ne ko gu du se ma ja, kus on 
ka pas to ri kor ter. (Hoo ne oli en di ne 
sõ ja ko mis sa riaat ning ca 20 aas tat 
ta ga si al ga sid sel les tööd, et muu ta 
hoo ne me to dis ti ki ri kuks.)

Vii ma ne aas ta on ol nud Lee du 
me to dis ti ki ri kus kee ru li ne, ku na 
mit med töö te gi jad on lah ku nud ning 
töö te gi ja te koor mus on tõus nud. 
Sa mu ti on vä he tu ge vaid, pü hen du-

nud krist la si. Tund si me, et peak si-
me alg selt plaa ni tud „Is sand, õpe ta 
mind pal ve ta ma“ se mi na ri ko han-
da ma vas ta valt ko ha peal se te le va ja-
dus te le ning se mi na ri sees kes ken-
du ma pi ke malt ka ülev alt sün ni le 
kui krist li ku elu vun da men di le.

See kord ne mees kond oli eba tra-
dit sioo ni li selt väi ke (ne li ini mest), 
kuid vä ga üh te hoi dev ja tub li. Alus-
ta si me eest pal vet ju ba mi tu kuud 
ta ga si ning igat se si me, et Ju ma la 
Pü ha Vaim võiks te ha se da, mis 
inim li kult või ma tu. Ko gu du ses oli 
ol nud mit meid kee ru li si olu kor di 
ning suh ted va ja sid ter ve ne mist. 
Tund si me va ja dust li saks pal ve-
tee ma de le kes ken du da pääst mi se-
le ja ülev alt sün ni le. Ko ha le jõu des 
ko ge si me tões ti, et vai mu lik võit lus 
oli või du ni jõud nud ning tae vas oli 
ava tud. Ju ma la Pü ha Vai mu li gi olu 
oli vä ga ko ge tav ju ba ala tes esi-
me sest ülis tus lau lust. Tee ma de na 
olid: Krist li ku pal ve ole mus, Jee su se 
pal ve elu, ülev alt sünd ning ta kis tu-

sed lä he da se le osa du se le Ju ma la-
ga. Kõik mees kon na liik med ja ga-
sid oma isik lik ke tun nis tu si, kui das 
Ju mal on nen de elus lii ku nud ja 
tei nud ime sid. Laura Herm ja gas 
mit meid eri li si lu gu sid, kui das In do-
nee sia kõi ge ras ke mas vang las, kus 
olid nii elu aeg sed van gid kui kui 
sur ma mõis te tud, või sid nad Ju ma lat 
ülis ta da. Se mi na ril osa les um bes 15 
ini mest ning kõik olid ava tud pal ve-
le. Ime li ne oli nä ha, kui das Ju mal 
puu du tas ja kut sus üh te kesk ealist 
mees te rah vast, kes an dis oma elu 
pi sa ra te ga Ju ma la le.

Pü ha päe va hom mi kul sai me 
kü las ta da ka Panevežise ko gu dust, 
kus Ju mal oli ha ka nud ime list tööd 
te ge ma ju ba mõ ned nä da lad ta ga-
si, kui ees ti abi elu paar Filimonovid 
ko gu dust kü las ta sid ja 12 ini mest 
pääs te tud said. Väi ke üüri tud saal 
täi tus täies ti ning ini me si jäi ise gi 
seis ma. Kui tee nis tus lä bi, soo vis 
ena mik neist eest pal ve le tul la. Pal-
ve va ja du sed olid tõ si sed ning pal jud 
va ja sid nii füü si list kui ka hin ge-
list ter ve ne mist. Oli me vä ga tä nu li-
kud Ju ma la le, kes Pü ha Vai mu lä bi 
il mu tas nii mõ ne gi ini me se si se mi si 
olu kor di ja võt meid ter ve ne mi se le. 
Birzai ko gu du ses oli pü ha päe va ne 
ju ma la tee nis tus kell 15 ja ka seal 
puu du tas Ju mal nii Tii du isik li ku 
tun nis tu se kui jut lu se kau du. Ole me 
sü da mest tä nu li kud And ru se ja Je le-
na kü la lis lah ku se ja us ta vu se eest 
Ju ma la rii gis.

Mees kond Leedus: Thea, Laura, Tiit ja Kau po.
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Birzai me to dis ti ki ri k, ta gantvaade. 
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Panevezise me to dis ti ko gu dus asub 
sel le hoo ne esi me sel kor ru sel.
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Ju mal näeb meid iga üh te eral di – sel-
lis te na, na gu me ole me. Ta teab meie 
tu ge vaid ja nõr ku kül gi ja ju ha tab 
meid sin na, kus saa me end tun da 
va ja li ke na ja mo ti vee ri tu te na. Ju mal 
teab, mis on meie iga ühe mis sioon 
siin mai ses elus. 

Mul le meel dib, kui os kan ja saan 
kel le le gi abiks ol la. 1,5 aas tat ta ga-
si juh tu sin „täies ti ko ge ma ta“ lu ge-
ma, et Va ba taht lik Re serv pääs te rühm 
ootab oma ri da des se uusi liik meid. 
Uuri sin siis nen de ko du leh te (www.
rpr.ee) ja mõt le sin, et täies ti hu vi-
tav ja va ja lik asi, aga mis võiks ol la 
Ju ma la ta he? Kas ta ta hab mind sin na 
saa ta? Kas mul on pii sa valt aega sel-
le jaoks? Kas mi nu tut vus ring kon da 
ma hub juur de veel ca 100 ini mest, 
kui mul ole mas ole va te gi tut ta va te ja 
ko hus tus te jaoks aega na pib?

Nen de ühis kond lik missoon elu-
kesk kon na tur va li se maks ja hoo li va-
maks muut mi sel tun dus mul le sü da-
me lä he da ne ja ma usal da sin Ju ma lat 
ja saat sin oma an kee di ära. Pea-
gi kut su ti mind vest lu se le ja sel le le 
järg ne sid ju ba põ ne vad koo li tu sed: 
es ma abi, ot sin gu koo li tus, pääs te 1. 
as te ja pääs te 2. as te. Ja see jä rel 
sain va ba taht li ku pääst ja tun nis tu se. 
Pea le se da on aeg-ajalt ol nud ik ka 
mõ ni hu vi tav täiend koo li tus või va na-
de tead mis te meel de tu le ta mi ne või 
õp pus. 

Olen saa nud ol la abiks eri ne vat 
moo di. On ol nud mit meid või ma lu-
si aida ta ot si da ka du nud ini me si ja 
näh tud lä he das te va he tut rõõ mu, kui 
ot si tav on üles lei tud, elus ja ter ve. 
On ol nud või ma lus kaa sa aida ta suu-
re ma tel üri tus tel (lau lu- ja tant su pi-
du, triatlon) es ma abi and ja na. 

Ju mal saab mind ka su ta da nii abi-
li se na nei le, kes abi va ja vad (näi teks 
ka du nud ini me sed ja nen de lä he da-
sed) kui ka ol la Ju ma la töö riist rüh-
ma kaas las te hul gas. 

Soo vin, et mõt lek si te va hel pal-
ves ka pääst ja te le, s. h va ba taht li ke-
le pääst ja te le ja resrevpäästerühma 
te ge vu se le, et Ju mal kin giks või ma-
lu si ha ri va teks koo li tus teks, kor da-
mi ne kuid ja õn nis taks jät ku valt hea 
üh te kuu lu vus tun de ga. 

HE LI VIHT, Tal lin na ko gu dus

Jõuluootuse 
mõtted

Jõulurahu tulgu koju –
väiksesse või suurde.
Leidku tee, et jõuda vaikselt
igaühe juurde.

Kuigi kõigil on nii kiire,
kohustused reas,
teadke, et üks jõuluingel
liigub meie seas.

Tähtsat sõnumit ta jagab,
kuula teda vaid.
Kingib lootust, kingib rõõmu,
mõtteid ilusaid!

HELI VIHTI luulekogust 
„Hea sõbra luuletused“
Pärnu : Hea Tegu, 2017 ([Tallinn] : [Trükisilm])

Jumal läkitab meid 
erinevatesse paikadesse
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Vas tas sei sus esi ne vad va riat sioo nid. 
Mul te kib taht ma tult kü si mus, et kui 
Euroo pa (ja mit te ainult Euroo pa) 
on po lii ti li ses ja mo raal ses sõ jas, 
siis iga konf lik ti tek ki mi seks peab 
ole ma min gi va ra sem sü ga vam põh-
jus. See, mis het kel ju ba toi mub, 
väl jen da des eri ne va te ar tik li te auto-
ri te sõ na de ga kus: „Ühed ta ha vad 
Euroo pat tük ki deks kis ku da... EL 
in teg rat sioo ni ta ga si pöö ra ta... tei-
sed aga Euroo pat ter ve, üht se ja 
tu ge va na hoi da...“ Siin ta hak sin 
Euroo pa Lii du üht su se hoid mi se 
suh tes kü si da: mil li se hin na ga se da 
püü tak se hoi da?

Mi na näen, et nn de mo kraat li ke 
jõu du de lee ri lad vi kus hõi va vad üha 
im po sant se maid koh ti sot siaal de-
mo kraa ti de ja teis te li be raal se te va-
sak pool se te lee ri kuu lu vad „rah va-
val gus ta jad“, kes am mu ta vad oma 
ees ku ju sid nüü dis aeg se le va sak-
pool su se le omas te ideo loo gi de mõ-
te test, ra ken da des neid ideid os kus-
li kult ELi rah vas ti ku- ja kul tuu ri-

po lii ti kas. Sel list il min gut on ha ka-
tud kut su ma kul tuur mark sis miks. 
Kul tuur mark sis tid näi vad läh tu vat 
osa li selt nn Frank fur di kool kon na 
neo mark sist li kust ühis kon na teoo-
riast (Loe Vikipeediast: Frank fur di 
kool kond oli neo mark sist lik ku ühis-
kon na teoo riat aren da nud kool kond 
Frank fur di Goe the Üli koo li juu res 
asu va sot siaal uurin gu te ins ti tuu dis 
1931. a). Iga ta hes on vä ga suur sar-
na sus osa de ELi va sak li be raal se te 
de mo kraa ti de lee ri ja Frank fur di 
kool kon na ühe ideo loo gi Her bert 
Marcuse idee del vä he mus te kaits-
mi sest. Sar na seid ideid vil je le tak se 
üs na laial da selt USA li be raal se tes 
üli koo li lin na ku tes, sa mu ti Itaa lia, 
Prant sus maa ja Sak sa maa üli õpi las-
te ring kon da des.

Tä na päe va sed ELi de mo kraa ti de 
tii va va sak pool sed jõud on hõi va-
nud oma kaits va tii va al la sel li sed 
ideo loo giad na gu sot siaal ne õig-
lus, fe mi nism, uusprogressivism. 
Te ge li kult ha ka tak se läh tu valt kul-

tuurmarksismist üm ber de fi nee -
ri ma tra dit sioo ni list kon ser va tiiv -
set aru saa ma kul tuurist, rah vu -
sest, re li gioo nist, ras si dest, soo-
 rol li dest, sek suaal sest orien tat sioo -
nist, pe re kon nast jne. Suu res osas 
lää ne tra dit sioo ni li ses ühis kon nas 
on tek ki nud sel lel pin nal väär tus-
konf likt.

Ühe sõ na ga: ini me se iden ti tee di 
ena mik as pek te sea tak se kaht lu se 
al la ning püü tak se tra dit sioo ni li si 
ühis kond lik ke nor me ja stan dar-
deid vaid lus ta da ja ideaa lis neid 
hoo pis muu ta, et aga tuua ka su väi-
de ta valt rõ hu tud eri ne va te le vä he-
mus rüh ma de le. Kui klas si ka li ses 
mark sis mis näh ti konf lik ti ko dan-
lu se ja pro le ta riaa di va hel, kus juu-
res töö lis klass oli kan na ta ja rol lis, 
siis kul tuur mark sis tid on ase ta nud 
lää ne kul tuu ri ruu mis kan na ta ja ja 
rõ hu tu te rol li mit me su gu sed/kõik-
 või ma li kud vä he mu sed.

Vä he mus te ahis ta ja teks aga loe-
tak se tra dit sioo ni lis te vaa de te ga 
ini me si, kes väär tus ta vad Euroo pa 
krist lik ku pä ran dit, kon ser va tiiv set 
pe re mu de lit, lap se va ne maks ole-
mist, uh kust oma pe re kon na üle, 
ko du maa-ar mas tust, uh kust oma et-
ni li se rah vu se ja rii gi üle, krist lik ku 
tra dit sioo ni list maa il ma vaa det, tra-
dit sioo ni lis te soo rol li de jär gi mist nii 
ko dus, koo lis kui töö koh ta del. Kon-
ser va tiiv set, euroo pa lik ku, krist lik-

Euroo pa on mo raal ses 
ja po lii ti li ses sõ jas
Tih ti aval da tak se aja kir jan du ses kir ju ti si, et Euroo-
pa on mo raal ses ja po lii ti li ses sõ jas (va hest on gi 
nii), kus auto ri te ar va tes ühel pool rin de joont on nn 
po pu lis tid ja äär mus li kud po lii ti li sed jõud ja tei sel 
pool de mo kraat li kud jõud. Ma ar van, et olu kord ei 
ole nii ühe ne. 

ARUTLUS
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ku, rah vus lik ku 
kul tuu ri täht sus-
ta vaid ini me si 
tem bel  da  tak  se 
tä na seks tih ti lu gu 
islamofoobideks, 
po  pu  l i s  t i  deks , 
nat si deks, äär-
mus las teks, ha-
ri ma tu teks. Pi sut 
ut ree ri des pais-

tab, et üheks kõi ge kar de ta va maks te ge la seks on saa nud 
pa ra dok saal sel kom bel nii ELis kui Põh ja Amee ri kas 
val ge na ha li ne ini me ne. Kit sa mas ka te goo rias aga kesk-
eali ne ja pi sut veel va nem val ge na ha li ne kon ser va tiiv ne 
krist lik mees. Mi nu mee lest on just sel li sed ne ga tiiv sed 
il min gud ka ta lü saa to riks lää ne ühis kon nas, mis on te ki-
ta nud äge da vas tu reakt sioo ni ja mis väl jen dub kon ser-
va tiiv se te rah va- ja usu lii ku mis te võim sas pu han gus.

Vii mas tel Sak sa maa par la men di va li mis tel saa vu tas 
hea tu le mu se po pu list li kuks ni me ta tud pa rem pool ne 
par tei Alternative für Deutschland (Al ter na tiiv Sak sa-
maa le). Mi na, vas tu pi di selt mit me te kir ja tük ki de auto ri-
te le ei kar daks, et AfD on Krem li käe pi ken dus. AfD-l on 
näi teks pal ju sar na sust pa rem pool se Iis rae li rah vus li ku 
par tei: Yisra’el Beteinuga (Meie ko du on Iis rael), kel lel 
on sar na selt AfDga suur toe tus en di se NSV Lii du ala-
delt emig ree ru nu te hul gas. Nii sealt saa bu nud juu did 
kui saks la sed on näi nud ja mait se nud uuel ko du maal 
hea olu ühis kon na hü ve sid ja kar tu ses, et mos le mi test 
pa gu la sed või vad ha ka ta ohus ta ma ma gu sat ära ela mist, 
on muu tu nud ko ha peal suu re ma teks rah vus las teks kui 
ko ha li kud juu did või saks la sed ise on gi.

Ka Poo las toi mib rah vus lik ku se tõu su lai ne ti he dalt 
põi mu nu na usu ga. Hil ju ti vai kis Euroo pa pea voo lu-
mee dia Poo la ise seis vus päe va tä his ta mi sest pal ju des 
rii gi eri ne va tes lin na des, ning pi gem jäid sil ma va sak-
li be raal ses võt mes uudi sed stii lis, et Poo las mars si sid 
pa rem äär mus la sed ja ta gur la sed. Ca 60 000 osa võt ja ga 
mee le aval dus toi mus Vars sa vis aga hüüd lau se „Me ta-
ha me Ju ma lat” all. Sõ na võt jad rõ hu ta sid mii tin gul va-
ja dust tõus ta li be raa li de vas tu ja kaits ta krist lik ke väär-
tu si. Kut su ti üles kaits ma ka ven na li ke rah vas te Euroo-
pat ning mit te mi ne ma kaa sa Euroo pa le hau da kae va va 
„mul ti kul ti“, mig rat sioo ni ja moraalitusega. En ne se da 
toi mus Poo las veel gran dioos ne pal ve üri tus, kus to hu tu 
suu rel üle rii gi li sel pal ve akt sioo nil pal ve tas rii gi pii ri del 
sa da des pai ka des roo si pär ja pal vet li gi mil jon ini mest.

Poo la krist las te ees ku jul ko gu ne sid ka Iiri maa saa re-
rii gi pii ri de le pal ve ta ma küm ned tu han ded Iiri usk li kud. 
Sar na sed usu li se ja rah vus li ku pu han gu ten dent sid toi-
mu vad nüüd seks ka Tšeh his, Un ga ris, Aust rias ning ei 
saa unus ta da ees oota vaid va li mi si Ka ta loo nias.

Euroo pa lu gu ei ole veel pä ris loo tu se tu ja mi na usun, 
et Ju ma lal on oma la hen dus ka Euroo pa Lii du umb sõl-
me jaoks.

AND RES KAPP
Tal lin na ko gu dus

Ees ti Ki ri ku te Nõu ko gu 
jõu lu lä ki tus

Kris tus sün nib, kiit ke!
Kris tus tu leb tae vast, min ge vas tu,

Kris tus on maa peal, tõst ke en nast kõr ges se,
lau la, kõik maa ilm, Is san da le!

Õige usu ki ri ku laul

Arm sad kaas maa la sed!

Lä he ne mas on pü had, mil mee nu ta me Kris tu-
se sün di. Inim kond on lä bi aega de ik ka Ju ma-
lat ot si nud, sest tun ne tus kel lest ki kõr ge mast 
on ini mes tel ko gu aeg ole mas ol nud. Aga just 
nüüd tä his ta me pü ha, mil Ju mal ise end il mu-
tas. Ta üle tas ku ris ti ku, mil le oli me ise en da ja 
Te ma va he le te ki ta nud, ning sün dis ise meie 
kes ke le.

Hom mi ku maa tar ka de le il mu ta ti Ku nin ga 
sün di tä he kau du ja se da just nii pal ju va rem, 
et Kris tu se sün di mi se ajaks Je ruu sa lem ma 
jõu da. Kar ja sed väl jal said ing li telt tea te al les 
siis, kui Kris tus oli ju ba sün di nud, aga vast-
sün di nud Jeesuslast kum mar da ma jõud sid tar-
gad ja kar ja sed pea ühe aeg selt. Ju mal os kab 
ar ves ta da meie iga ühe eri pä ra ga, kuid lõ puks 
ta hab Ta meid kõi ki tuua ene se juur de.

Teed ki ri kus se ei ole tä na päe val su gu gi 
liht ne lei da. Jõu lu dest rää gi tak se pal ju, kuid 
sa ge li oman dab see tee ma kom merts li ku vär-
vin gu. Ko ha ne on siis ki mee nu ta da, et jõu lud 
on justnimelt Kris tu se sün di mi se pü ha ning 
vä li se ase mel võik si me roh kem tä he le pa nu 
pöö ra ta sees mi se le. Pea mi ne sel lel päe val on 
ik ka gi vaik ne, ta sa ne ja aland lik Jeesuslaps. 

Kui leia me Kris tu se, või me mai sest sa gi mi-
sest ja kii rus ta mi sest kõr ge ma le tõus ta. Mit te 
tiit lid ja sei su sed ei oma see juu res täht sust, 
vaid aland lik ja ta sa ne meel ning sü da me puh-
tus on see, mis tõs tab meid Ju ma la le lä he ma le, 
nii et võik si me Te da tões ti nä ha.

Soo vi me, et iga üks leiaks ene se jaoks üles 
tee, mil lel Kris tus ju ba üle 2000 aas ta ta ga-
si hak kas mei le vas tu tu le ma. Te ma, kes on 
tar ka de le il mu nud tar ku ses ja liht sa te le liht-
su ses, on ko gu maa il ma jaoks siis ki Ju mal, 
ke da prae gus te pü ha de ajal on ko ha ne kii ta 
ja tä na da.

Kris tus sün nib, kiit ke!
Õn nis ta tud pü ha de aega tei le kõi gi le!
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Ei tea, kas lää ne maa il mas on 
uue päe va al gu seks meie mõt-
tes sü da öö sel le pä rast, et nii 

on ker gem tun de lu ge da – uus päev 
al gab siis, kui kel la numb ri laual 12 
täis saab ja osu ti nii-öel da nul list 
taas ühe poo le lii ku ma hak kab?

Juu di li kust vaa te vink list võe tu na 
ja ka Piib lis ka jas tub pal ju des koh-
ta des vä ga sel gelt, et uus päev al gab 
te ge li kult ju ba eel mi se päe va õh tul, 
päi ke se loo jan gu ga, mit te tun de hil-
jem, kell 12 öösel, na gu me siin maal 
har ju nud ole me. Ning vas ta valt sel-
le le, kui soo vik si me tea da, mil lal on 
juu di li kus aja ar ves tu ses sü da öö, tu-
leks meil võt ta täp ne kesk punkt eel-
mi sel õh tul toi mu nud päi ke se loo ju-
mi se ja al ga va päe va päi ke se tõu su 
va hel. See aga va riee rub na tu ke igas 
öö päe vas ja nii ei ole ole mas üh te 
konk reet set kel la aega juu di li kuks 
sü da ööks, mis ööst öös se ühel ja sa-
mal kel la ajal oleks.

Piib lis on ol nud juh tu meid, kui 
kesk öö täp ne tead mi ne on osu tu nud 
vä ga va ja li kuks. Näi teks loe me 2. 
Moo se se raa ma tu 11. pea tü kist:

Siis Is sand üt les Moo se se le: „Veel 
ühe nuht lu se ma saa dan vaa rao le 
ja Egip tu se le: pä rast se da ta la seb 
teid siit ära min na. Kui ta lõp peks 
la seb min na, siis ta ot se ajab teid 
siit ära. Rää gi nüüd rah va kuul des, 
et iga mees kü siks oma naab rilt ja 
iga nai ne oma naab ri nai selt hõ be- ja 

kuld riis tu!”
Ja Is sand an dis rah va le ar mu 

egipt las te sil mis; ka oli Moo ses vä ga 
suur mees Egiptusemaal vaa rao 
su las te ja rah va sil mis. Ja Moo ses 
üt les: „Nõn da üt leb Is sand: Kesk-
ööl ma lä hen lä bi egipt las te kes-
kelt: Egiptusemaal pea vad su re ma 
kõik es ma sün di nud, au jär jel is tu va 
vaa rao es ma sün di nust ku ni kä si-
ki vi ta gu se tee ni ja es ma sün di nu ni, 
sa mu ti kõik ka ri loo ma de es ma sün-
di nud. Siis on ko gu Egiptusemaal 
suur hä da ki sa, mil list ei ole ol nud 
ja mil list ei tu le enam. Aga ühe gi 
Iis rae li lap se vas tu ei lii gu ta koer gi 
oma keelt, ei ini me se ega ka ri loo ma 
vas tu, et te teak si te, et Is sand teeb 
va het Egip tu se ja Iis rae li va hel.”

Sel les kir ja ko has olid sõ nad: Nõn-
da üt leb Is sand: Kesk ööl ma lä hen 
lä bi egipt las te kes kelt. Eest la se na on 
liht ne pi ke malt mõt le ma ta eel da da, 
et see sünd mus toi mus kell 12 öösel. 
Kuid Piib li aja ar ves tus on ju juu-
di ka lend ri, mit te meie, gregoriaani 
ka lend ri jär gi. Võib vaid ar va ta, kas 
Egip tu ses ol les rää kis Ju mal oma 
rah va ga egip tu se aega sil mas pi-
da des või juu di lik ku aja ar ves tust 
sil mas pi da des. Kui tõeks osu tub 
vii ma ne va riant, siis – kui Moo ses 
oleks taht nud kellaaajaliselt et te tea-
da, mil lal see õn ne tus egipt las te ga 
täp selt toi mub, oleks just ol nud tar-
vis väl ja ar ves ta da päi ke se loo jan gu 

ja järg mi se päi ke se tõu su va he li ne 
kesk punkt.

Sü da ööst on Piib lis muu des ki 
koh ta des jut tu. Näi teks Psal mis 119, 
kus Taa vet lau lab Ju ma la sõ na ülis-
tu seks ja ta üt leb: Sü da ööl ma tõu-
sen üles Sind tä na ma Su õigu se sea-
dus te eest. Juu di tar ku se raa ma tus se 
Tal mu dis se on kir ja pan dud le gend, 
mis rää gib, et täp selt südaöösel tu li 
põh ja tuul ja pu hus Taa ve ti har fi pea-
le, mis rip pus te ma ma ga mis ase me 
peat sis. Kui Taa vet he li de pea le üles 
är kas, hak kas ta Ju ma la sõ na uuri-
ma. Ja sel le pä rast on te ma lau lu des 
kir jas, et ta on ju ba va ra kult üle val 
Ju ma lat ülis ta mas ja na gu lu ge si-
me piib li sal mist – südaöösel tõu sis 
Taa vet Ju ma lat tä na ma. Kui us ku da 
Tal mu di lu gu, ära ta sid Taa ve ti tuu-
le te ki ta tud har fi he lid; aga olu li ne ei 
ole ise gi see, mis te da ära tas; vas ta-

Südaöö ja aastavahetuse 
mõtteid juudilikust 
vaatevinklist

Meie aas ta va he tus on täp selt sü da ööl, kui 31. det-
semb rist saab 1. jaa nuar. Kui elu voo lu ga pi ke malt 
mõt le ma ta liht salt kaa sa min na, ei tu le me ilm selt 
ku na gi sel le pea le, et juu di li kust vaa te vink list võe-
tu na võiks sõ na del „aas ta va he tus” ja „sü da öö” ol la 
teist su gust tä hen dust, kui meie har ju nud ole me.

MARGIT PRANTSUS

USUPÜHAD
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valt Ju ma la sõ na le ta tei ne kord sü-
da öösi ti är kas.

Aja loost on veel tea da, et pä rast 
temp li hä vin gut oli mõn da aega juu-
ti del kom me sü da öösi ti üht lei na pal-
vust pi da da – kur vas ta ti sel le pä rast, 
et temp lit enam ei ol nud. Ning juu-
di müs ti kud on ju ba sa jan deid vä ga 
eri li seks pi da nud sü da öist är ka mist 
sel leks, et Ju ma lat sel eri li sel ajal 
tee ni da sõ nas ja pal ves. Ja ei ole ka 
imes ta da, kui mõt le me, kui pal ju ju-
ba esi isa Taa vet on rää ki nud Piib lis 
Ju ma la sü da öisest tee ni mi sest. Tä-
na sel päe val on sü da öised pal ved 
le vi nud osa de sefardi- ja hassiitlike 
juu ti de hul gas.

***
Mis puu du tab aas ta va he tust, siis na-
gu Iis rae li sõb rad häs ti tea vad, al-
gab juu di uus aas ta hoo pis ki sü gi sel, 
sep temb ri kuus, mil le pu hul tä his ta-
tak se 2-päe vast roš hašana ni me list 
pü ha. Meie uus aas ta al gab aga sü-
da tal vel. Ühest kül jest ei ole gi see 
nii olu li ne, kui das me aega jao ta me. 
Aga liht salt nen ti mi se pä rast – kui 
aja loos ta ga si vaa da ta, siis 1. jaa-
nua ri saa mi sel uue aas ta al gu seks 
lää ne maa il mas ei ole gi mi da gi juu-
di lik ku ega pii bel lik ku.

Va na del aega del oli eri rah vas tel 
käi bel iga su gu seid eri ne vaid ka lend-
reid ja neid eri ne vaid on ka tä na sel 
päe val, aga va nas ti oli see kõik veel 
pal ju se ga sem. Tä na seks päe vaks 
on vä he malt osa li selt püü tud ka-
lend ri aas ta päi ke se suh tes ja kuu de 
ar vus tu se mõt tes ta sa kaa lus hoi da. 
Pal ju de rah vas te ka lend rid on ol nud 
seo tud põl lu ma jan dus li ke te ge vus-
te ga – kül vi ja lõi kus aja ga – ja nii 
ka juu ti del. Ning Egip tu ses näi teks 
al gas uus aas ta ajal, kui Nii lu se jõ gi 
üle hak kas voo la ma.

Meie prae gu se ka lend ri aja lu gu 
ja juu red ula tu vad aga ta ga si muist-
ses se Roo mas se. Seal oli aas tas 304 
päe va ja aas ta koos nes 10-kuust. 
Ent aru saa da valt oli see aja ar ves tus 
päi ke se suh tes vei di eba loo mu li kult 
nih kes ning se da prob lee mi püü dis 
la hen da ma ha ka ta Julius Cae sar 
aas tal 46 eKr. Kon sul tee ri nud ma te-
maa ti ku te ja ast ro noo mi de ga, sea dis 
ta sis se Julianuse ka lend ri, mis oli 
ju ba sar na sem ka hil jem käi be le tul-
nud ehk meie prae gu se Gregoriuse 
ka lend ri ga, mi da ka su tab tä na päe-
val ena mik maa il ma rii ke.

Julius Cae sar pa ni ka pai ka sel-
le, et 1. jaa nuar peaks ole ma aas ta 
al gu seks. Osalt see tõt tu, et aus ta da 
Ja nu se-ni me list roo ma ju ma lat, ke-
da ni me ta ti al gus te ju ma laks; tal oli 
kaks nä gu – üks neist vaa tas mi ne-
vik ku ja tei ne tu le vik ku.

Kesk aja Euroo pas püü ti 1. jaa-
nua ri le kui aas ta al gu se le roh kem 
re li gioos set tä hen dust an da, et see 
ainult min gi eba ju ma la ga seo tud ei 
oleks. Kaht la ne, kui häs ti see soov 
õn nes tu nud on – tä na sel päe val liht-
salt ei mõel da pal ju nei le va na de le 
as ja de le, sest kõik on lää ne maa des 
har ju nud, et mui du gi al gab aas ta 1. 
jaa nua ril. Aga miks 1 jaa nua ril? – 
sel le pea le ta va li selt ei mõel da. Ja 
ausalt öel des, ega ju elu ka seis ma 
ei jää, kui 1. jaa nua ri pea le mit te 
mõel da – liht salt ela me oma ar gi elu 
ja aeg lii gub eda si, vaa ta ma ta sel le-
le, kui pal ju meie as ja de üle sü ga vu ti 
jä re le mõt le me või ei.

Kell 00.00, kui al gab 1. jaa nuar, Iis-
rae lis uue aas ta saa bu mist laie malt 
ei tä his ta ta. Pi dut se mist lei dub vaid 
Iis rae li suur lin na des ja pea mi selt 
noo re ma te ini mes te hul gas, kes aga 
ka su tak sid na gu nii ära mis ta hes või-
ma lust peo kor ral da mi seks. Lää ne 
ka lend ri aas ta numb ri va he tu mi se le 
eri ti ei kes ken du ta. Ra bid ki rõ hu ta-
vad juu ti de le, et aas ta numb ri va he-
tu mi ne ei ole min gi suur asi ja juu di 
jaoks peaks olu li ne ole ma hoo pis roš 
hašana pü ha sü gi sel, mil juu di aja ar-
ves tu se jär gi saa bub uus aas ta ja va-
he tub aas ta num ber, aga see num ber 
on teist su gu ne kui lää ne maa il mas. 
Ja ra bid too vad väl ja ühe nüan si, 
mis on ise gi krist las te le vä ga head 
mõt te ainet an dev – juu did võ ta vad 
oma uue aas ta sü gi se ti vas tu nii, et 
kuu la vad šofari häält, uuri vad Ju ma-
la sõ na ja pal ve ta vad. Aga suur osa 
maa il mast peab det semb ri vii ma sel 
päe val liht salt nii sa ma pi du, sa ge li 
Ju ma la pea le mit te mõel des. Mui du-
gi püü tak se an da eri ne vaid uus aas-
ta-lu ba du si, aga te ge li kult oleks ühel 
usk li kul ini me sel hea uus aas ta vas tu 
võt ta hoo pis Ju ma lat ot si des, mit te 
tü hi su se ja mõt te tu se ga te ge le des.

Iis rae lis on ini mes tel meie uue aas-
ta saa bu mi se koh ta ka su tu sel ter min 
„Sylvester“. Kui gi Sylvesteri ni me li si 
täht said isi kuid või ise gi mul ti fil mi-
kan ge la si on aja loos ol nud mit meid, 
on siin ko hal mõel dud nel jan da sa-

jan di ka to li ku ki ri ku paavs ti ni me ga 
Sylvester Esi me ne, kes oli jär je kor-
ras 33. Ta lah kus siit il mast 31. det-
semb ri päe val, ol les va lit se nud 21 
aas tat ja se da pee ti vä ga eri li seks, 
ku na see oli esi me ne nii pikk ühe 
paavs ti va lit sus aeg pä rast Pee trust. 
Sel li se eri li su se tõt tu ot sus ta ti pal ju-
des Euroo pa maa des ha ka ta tä his ta-
ma 31. det semb rit mit te Va na-aas ta 
õh tu na, vaid paavs ti pü ha na.

Ilm selt aškenazi mõ ju de tõt tu – 
aškenazi juu did tead sid rää ki da 
paavst Sylvester Esi me se juu di vas-
ta su sest – sat tus Sylvesteri ni mi ka 
Iis rae li. Ning meie mõt tes aas ta va-
he tust ha ka ti juu ti de hul gas see-
pä rast ni me ta ma Sylvesteriks. Aga 
se da enam te kib kü si mus ja se da 
kü si must on kor du valt ka tõs ta ta-
nud Iis rae lis aas ta va he tu se tä his ta-
mi se vas ta sed, kaa sa ar va tud ra bid, 
et miks peak sid juu did tä his ta ma 
Sylvesteri pü ha, kui sel lel on nii juu-
di vae nu lik aja lu gu. Pea le gi on te gu 
nii-öel da krist li ku maa il ma aas ta-
va he tu se ga, mit te juu di aas ta va he-
tu se ga ja kui veel kau ge ma le ta ga si 
vaa da ta – ei saa nud see al gu se ise gi 
mit te mil lest ki krist li kust, vaid hoo-
pis pa gan li kust.

Iis rae li pea ra bi on kord öel nud, et 
kui gi juu did ela vad pea mi selt oma 
ka lend ri jär gi, ei ole prob lee mi oma-
da vä lis maa il ma ga suht le mi ses jär-
je pi de vust ka Gregoriuse ka lend ri 
ar ves tu ses. Ning kui juu ti de mit te-
juu ti dest töö kaas las te meel sel lest 
rõõm sa maks lä heb, kui nei le jaa-
nua ri al gu ses head uut aas tat soo-
vi da, siis ei ole va le se da te ha. Aga 
juut Sylvesteri ehk lää ne lik ku aas ta-
va he tust tä his ta ma küll ei pea, rää-
gi vad ra bid.

***
Kui püü da võr rel da, mil le poo lest on 
juu ti de sü gi se sed uue aas ta vas tu-
võt mi se pi dus tu sed eri ne vad lää ne-
maa il ma aas ta va he tu sest tal vel, siis 
väl ja võiks tuua õige mit meid mo-
men te.

Näi teks tõo tus te te ge mi ne või lu-
ba dus te and mi ne. Pal jud krist la sed 
on õp pi nud mit te and ma kat te ta lu-
ba du si ja na gu ka Pii bel üt leb – te-
ge li kult tu leks hoo pis ki hoi du da tao-
lis te van ne te and mi sest. Sest me ei 
tea kõi ke, kui das meie elu ku ju neb 
ja kui juh tub, et meil ei õn nes tu oma 
lu ba du si pi da da, siis ilm neb, et neil 
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ei ole ka tet; te ge li kult võiks meid siis 
ise gi va le ta ja teks ni me ta da. Il ma-
li kud ini me sed an na vad küll sa ge li 
iga su gu seid lu ba du si ja ilm selt on 
nad ka nen de and mi se het kel pä ris 
sii rad ning ta hak sid ka neist lu ba-
dus test reaal selt kin ni pi da da. Juu di 
uus aas ta al gab 10 mee le pa ran dus-
päe va ga. Am mu gi mit te ei an ta sel 
het kel lu ba du si, vaid sel le ase mel 
hoo pis pa ran da tak se meelt, et möö-
du nud aas tal ei ole suu de tud ela da 
sel le vää ri li selt, mi da on lu ba tud või 
kui das oleks ol nud Ju ma la ees õige 
ela da.

Veel üks eri ne vus aas ta va he tu se 
osas on see, et lää ne maa il ma uus-
aas ta võe tak se ta va li selt vas tu koos 
sõp ra de ga; juu ti de jaoks on aga nen-
de uue aas ta pü ha ehk roš hašana 
pi gem pe re ga koos ole mi ne. Käiak se 
sü na goo gis, pä rast mi da vii bi tak se 
pe re rin gis.

Rää ki da võiks ka tra dit sioo ni de 
pik ku sest. Juu ti de tra dit sioo nid ja 
pü ha de kom bed (näi teks mis puu-
du tab pal veid ja lau le) ula tu vad vä-
ga kau ge aja ta ha,. Üks juu ti de roš 
hašana pal ve test, mi da laul dak se, 
on „Avinu Malkenu” ja esi me ne kir-
ja lik tun nis tus, et se da on aas ta va-
he tu se ajal ka su ta tud, pä ri neb ju ba 
tei sest sa jan dist. Lää ne maa il ma üks 
tun tu maid aas ta va he tu sel laul da-

vaid lau le „Auld Lang Syne” on aga 
kõi gest vei di üle 200 aas ta va na. 
Üld se on juu ti de aas ta va he tu se saa-
bu mi se tse re mo niaal ne külg pü ha li-
kum; pal ve ta tak se ja loe tak se Ju ma-
la sõ na. Sel le kõr val on mõ ni kord 
ise gi piin lik mõel da, mi da sa mal ajal 
te hak se lää ne maa il mas.

Eks kind las ti on ka lää ne maa il-
mas ning Ees tis ki pal ju pü hen du-
nud usk lik ke, kes aas ta va he tu se ajal 
Ju ma la pal ge ees pal ve ta vad; ning 
vas tu kaa luks – eks on jäl le gi juu-
ti de seas neid il ma lik ke noo ri, kes 
hoo pis ku sa gil baa ris aas ta va he tu se 
ajal pur ju ta vad, aga jutt käib ül di-
sest tren dist. Ise gi pal jud se ku laar-
sed juu did lä he vad juu di uue aas ta 
saa bu mi se pu hul sü na goo gi ju ma la-
tee nis tu se le. Vei di on see võr rel dav 
sel le ga, et meil min nak se jõu lu de 
ajal ki ri kus se. Aga aas ta va he tus on 
lää ne maa il mas ik ka gi pi gem pi dut-
se mi se ja sa luu di aeg; juu ti del see 
nii ei ole.

Mis veel muu si kat puu du tab, siis 
lää ne maa il mas ka su ta tak se aas ta va-
he tu se ajal iga su gust peo muu si kat; 
juu ti del on aga kom beks uus aas ta 
vas tu võt ta šofari ehk jää ra sar ve pu-
hu mi se ga. Üld se pal ju sid pi du lik ke 
sünd mu si Piib lis tä his tab ka šofari 
pu hu mi ne. Juu ti del rõ hu tab uue 
aas ta saa bu mi se pi du lik kust ka see, 

et sü na goo gi mi ne jad pa ne vad sel-
ga uued rii ded. Li saks roš hašanale 
on see kom me seo tud mit me te juu di 
pü ha de ga.

Ja vii maks – üheks vä ga suu reks 
eri ne vu seks juu di ja lää ne maa il ma 
va hel on ka see, et kui meie ole me 
har ju nud üks tei se le üt le ma „Head 
uut aas tat!“ või na gu ing li se keel ses 
maa il mas öel dak se – „Õn ne lik ku uut 
aas tat!“ – siis juu did soo vi vad üks tei-
se le head ja ma gu sat aas tat. „Šana 
tova U-metuka!“ – „Head ja ma gu sat 
aas tat!“ Tun dub, et siin ko hal on ees-
ti tra dit sioon ise gi juu di li kum, kui 
ing li se keel ses maa il mas, rõ hu ta des 
head, mit te õn ne lik kust.

Hea soo vi mi se juu red ar va tak-
se ula tu vat ta ga si aega, kui Ju mal 
maa il ma lõi. Ta vaa tas se da, mi da oli 
loo nud ja nen tis, et see on hea. Piib-
lis on ko he al gu ses see ga öel dud, 
et mis ki on hea. Sõ na „hea“ ilm neb 
ju ba esi mes tes piib li sal mi des. Sel le-
pä rast pea vad juu did hea dust ja hea 
soo vi mist ka uue aas ta saa bu mi se 
kon teks tis vä ga tä hen dus rik kaks. 
Heaks saab ni me ta da mi da gi siis, 
kui me ole me täit nud oma ees mär-
gi; meie elu võib ni me ta da heaks 
siis, kui ole me täit nud sel le, mil leks 
me siia maa il ma ole me tul nud. Ning 
kül lap võib siis ini me ne en nast ka 
õn ne li kuks pi da da.

Uus aas ta on meie ees na gu ava tud 
raa mat. Me lä he ne me sel le le eba-
kind lalt, kuid ik ka gi tul vil loo tust. 
Me ei tea, mi da tu le vik toob, mil li seid 
või ma lu si, kiu sa tu si, rõõ me ja kan na-
tu si. Mõt le me pii ri le, mis la hu tab va na 
ja uut aas tat. Mõ tisk le me va na aas ta 
üle ja mee nu ta me, mil li seks me ta vor-
mi si me. Ju mal, an na mei le roh kem 
tar kust. Näi ta, mis an nab meie elu le 
mõt te ja päe va de le tä hen du se.

La se meil mõ tisk le da jõu du de üle, 
mis mõ ju ta vad ini me se elu – tun gid 
ja igat su sed meie hin ge sü ga vu ses; 
au ah nus ja saa ma hi mu, mis meie ta-
het ta gant sun ni vad; har ju mu sed ja 
ru tiin, ku hu upu vad meie aru saa mad. 
Ja ik ka gi on Ju mal suu rem kui kõik 
need kok ku ja Te ma vaik ne hääl on 
võim sam kui nen de möir ga mi ne. Uue 
aas ta lä vel tun nis ta me, et Ju mal on 

va lit se ja. Va lit se gu Ta meie gi üle ja 
meie hin ges.

Meie elu on na gu jõ gi ja me ei tea, 
ku hu see meid viib või kus lõ peb. Too-
gu al gav aas ta head mei le, meie pe-
re de le ja ini mes te le meie üm ber. Är gu 
kor du gu sel aas tal lä bi ela tud hai get-
saa mi sed ja vead. Ru ma lus ja kõr kus, 
mi da nad põh jus ta sid, är gu kor du gu 
enam. Saa gu meie hing uueks. La se 
meil vaa da ta uude aas tas se rõõm salt 
ja usal da valt.

Vaa tan ta ga si möö da läi nud aas ta-
le ja ta han jät ta meel de kõik hea. Ma 
mõt len uute le sõp ra de le, kuul dud ja 
rää gi tud nal ja de le. Ma mõt len het ke-
de le, mil ma koht le sin ru ma laid lee belt, 
ja ini mes te le, kes mind pa han da sid või 
olid tä na ma tud. Ma mõt len het ke de le, 
mil nad olek sid või nud mi nus se lee belt 
suh tu da. Ma mõt len kor da de le, mil 

mi nu ise kus ja suu re li sus häm mas ta-
sid mind ja tei si. Ma mõt len aega de le, 
mil ma püüd sin en da üle jä re le mõel-
da ja avas ta sin, et ma võin ol la ük si. 
Ma mõt len sel le le, mis oli mi nus spon-
taan set ja et te ar va ma tut ja kus mul le 
tun dus, et ma avas tan uues ti lap se-
põl ve süü tu se. Ma mõt len hai gus te le, 
mil lest mind sääs te ti, ka tast roo fi  dest, 
mis mi nus se ei puu tu nud ja mu rest 
as ja de pä rast, mis ku na gi ei juh tu nud. 
Ma mõt len het ke de le, mil ma tead sin: 
Ma olen hin na li ne.

Mõtteterad rabidelt uue aastavahetuse eel
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Te re kii rus ta vast Tel Avivi lin nast!
10. ap rill 2017

Ole me edu kalt Sar-El prog ram mi lõ-
pe ta nud. On eri li ne arm ja õnn pa-
nus ta da Pü ha Maa toe ta mis se mit-
te ainult sõ na de, vaid ka te gu de ga. 
Sõ num, et sei sa me Iis rae li kõr val, 
on olu li ne ajal, kus araa bia maa ilm 
koos lää ne rii ki de ga survestab Iis-
rae li loo bu ma õigu sest ela da maal, 
mi da Ju mal nei le on and nud iga-
ve seks. Lu ge sin just tä na Hs 36:5, 
kui das Ju mal mää rat leb se da ter-
ri too riu mi eel kõi ge Te ma maa na. 
Ta rää gib rah vas test „...kes kõi gest 
sü da mest rõõ mut se des ja hin ges 
põl gust tun des on võt nud en da le 
oman diks MI NU MAA....“. Iis rae-
li rün da ja ja vih ka ja sei sab sil mit si 
Ju ma la en da ning Te ma ot sus te ga. 
Is sand taas tab maa ja rah va ise en da, 
mit te juu ti de tub li du se või era kord-
su se pä rast. „Ma ei tee se da teie pä-
rast, üt leb Is sand Ju mal, see ol gu 
tei le tea da!“ (36:32.)

Töö ta des Iis rae li heaks, tu leb en-
da jaoks sel gelt pai ka pan na, et mit te 
maa ega rah vas ei ole kum mar dus-
ob jekt, vaid Ju mal, kes neid on va li-
nud. Kui Te ma üt leb, et nad on MI-
NU RAH VAS, siis nii on (Hs 37:12).

Tel Avivis pea tu me Ab ra ham Hos-
telis. Kui võõ ris tav on pea le kõr be 
vää ri kat ra hu ja ilu sat tu da üht äk ki 
tor ma vas se ja signaalitsevasse lin na-
möl lu! Ren di me auto ja ole me nüüd 
ena mas ti ra tas tel. Sõi da me põh ja, 
Galilea äär de. 

Loot si me kü las ta da Sahne Rah-
vus par ki, loo du se SPA-d, mi da kut-
su tak se hel li ta valt ka Eede ni aiaks. 
Seal ne loo dus lik ve si on aas ta ring-
selt +28º. Pa ra ku ei leia me se-
da õigel ajal üles ning park osu tub 
su le tuks. Hans on vä ga nör di nud. 
Galilea jär ves uju des koh tub ta aga 
to re da juu di ra bi ga ning saab sel lest 

põ gu sast suht le mi sest taas rõõm-
saks. Õn neks ik ka tões ti vä he va ja!

Järg mi sel päe val seik le me Jeeriko 
kan dis. Ot si me üles Sur ma var ju oru 
(Wadi Qelt), mi da ar va tak se ole-
vat Taa ve ti ins pi rat sioo ni al li kaks 
23. lau lu loo mi sel. Soo vin et võik si-
te kõik omal na hal ko ge da ja nä ha 
sel le pai ga era kord sust! Ta sub aeg 
ma ha võt ta ning pla nee ri da orus ja 
mä ge del rän da mi seks ter ve päe va.

Prae gu ka su ta vad be duii ni kar ja-
sed Wadi Qelt or gu Jeerikos käi mi-
seks. Ühel mäel koh ta me gi lah ket 
Josefit, kes mui du elab Jeerikos oma 
nai se ja 6 lap se ga, kuid kar ja tab siin 
Juu da mä ge del kit si ja lam baid. Ta 
pa kub mei le lah kelt kuu ma teed 
ning Hans rõõ mus tab te da vas tu ke-
na sal li ost mi se ga.

Org, mil le pik kus on ca 28 km, ül-
la tab aga veel gi oma sa la dus te ga. 
Kes on näi nud „Sõr mus te isan da“ fil-
me – Wadi Qelti vaa te pilt mee nu tab 
mi da gi sar nast fil mis ole va le hald-
ja te los si le. Oru põh jast kõr gu vast 
kal ju sei nast een du vad pilt ilu sad 
kal jus se raiu tud ka be lid ja lum ma-
vad aiad. See on St Geor ge kree ka-
ortodoksi kloos ter, mi da hin na tak se 
üheks maa il ma va ni maks ki ri kuks 
(ra ja tud 480 pKr).

Wadi Qelt oru ga pa ral leel selt lä-
heb ka va na Roo ma-aeg ne Je ruu-
sa lem ma ja Jeeriko va he li ne tee. 
Ilm selt mõt les Jee sus sel le sa ma tee 
pea le, kui ta ju tus tas oma ha las ta ja 
samaarlase loo.

Koh tu me oma oru-tee kon nal mit-
me te hu vi ta va te ini mes te ga, ena-
mas ti Lää ne kal da araab las te ga. Üks 
sõb ra lik selts kond lä he dal ole vast 
Nabluse lin nast kut sub meid oma 
lõk ke äär de ja pa kub värs kelt tu lel 
küp se ta tud lam ba li ha ning pitaleibu. 
Kee le viib al la! Tä na me sü da mest ja 
soo vi me üks tei se le Salam Aleykum 
(ra hu tei le). Jeerikosse sõi du jä ta me 

aga hi li se aja tõt tu ära. Hüp pa me 
hoo pis pee gel si le das se Soo la mer re. 
Kuu sirp sä ten dab tae vas taa mal kõr-
gu va te Moabi mä ge de ko hal ning 
õhk pa ka tab sa me ti sest su me du sest. 
Nii ilus, et hak kab va lus...

Ole me bro nee ri nud ühe öö Ein 
Gedi Youth Ho tel li, et või ta roh kem 
aega ko ha peal lii ku mi seks. See kord 
leia me üles Soo la me re põh ja kal da le 
jää va Jee su se ar va ta va ris ti mis ko ha, 
Qasr el Yahud. Han sul ja Tar mol on 
seal Ju ma la ga oma lu gu.

Loo mu li kult ei saa see kord ki jät ta 
kü las ta ma ta Masadat. Är ka me 04:30 
ning sõi da me täie li kus öö pi me du ses 
mäe ja la mi le. Kell 05:30 ava tak se vä-
rav ning look lev pea lam pi de ga inim-
ri vi hak kab vaik selt tõus ma mäk ke, 
vas tu koh tu mi se le päi ke se ga.

Õh tu poo lel ole me Wadi Davidi al li-
ka tel, hin ga mis ve tel. Kaks loo dus lik-
ku ma ge vee al li kat loo vad ke set Juu-
da kõr be ka he mäe va he le idül li li se 
ja rik ka li ku loo du se ga maa-ala, Ein 
Gedi Rah vus par gi. Juu did ar mas ta-
vad se da pai ka. On see sel le pä rast, 
et siin sed koo pad on ol nud var ju-
pai gaks ar mas ta tud ku nin gas Taa-
ve ti le või on nad sa ma moo di na gu 
meie gi lum ma tud aja tust ilust, mis 
kal ju de, kos ke de, loo dus li ke bas sei-
ni de, džung li laad se vee tai mes ti ku ja 
uudis hi mu li ke kal ju mäk ra de-kit se de 
süm bioo sis te kib, teab vaid Ju mal.

Tä na se päi ke se loo jan gu ga al ga-
vad Paa sa pü had ning meil on aeg 
ta ga si pöör du da Ees ti maa le.

Lehitraot (nä ge mi se ni), Iis rael – 
„maa, mil le eest hoo lit seb Is sand, 
su Ju mal, mil lel ala li selt, aas ta al-
gu sest aas ta lõ pu ni vii bi vad Is san-
da, su Ju ma la sil mad“ (5Ms 11:12).

Tä nu li kult
SIRLY+HANS, TAR MO ja HEL GI

Te re Iisraelimaalt!

MISJON / REISIKIRI

Juunikuises ajakirjas alustasime lugu  nelja eest lase 
viibimisest va ba taht li ku na Iis raeli Kait se väes. Rei sist 
sün di sid kir jad ko dus te le, mida lühendatuna kajastame.

Sirly ja Hans Lahi. 
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HE LEN HAAS

18. no vemb ril toi mus Tal-
lin na me to dis ti ki ri ku 
hoo nes Ebenezer Es to nia 
poolt or ga ni see ri tud kon-
ve rents „Iis rael aega de 
tä hi se na“, mis tõi kok ku 
üle ootus te pal ju hu vi li si 
üle ko gu Ees ti ja kau ge-
malt ki. Pea kõ ne le jaks oli 
Ebenezer or ga ni sat sioo-
ni üks ra ja ja test Steve 
Lightle USAst, kel le ga 
olid kaa sas Põh ja maa de 
ja Bal ti ku mi juht Philip 
Holmberg ning mis jo när 
Ake Walman Root sist.

Ebenezeri ni me tus tu leb 1. Saamueli 
raa ma tust, kus kir jel da tak se Ju ma la 
võim sat abi võit lu ses vi lis ti te vas tu: 
proh vet „...Saamuel võt tis ühe ki vi 
ning ase tas Mispa ja See ni va he le, 
pa ni sel le le ni meks Eben-Eeser ja 
üt les: „Siia ni on Is sand meid aida-
nud!”“ (1Sm 7:12) Ala tes 1991. aas-
tast on Ebenezeri ope rat sioon Exo-
dus aida nud roh kem kui 150 000 
juu dil Iis rae lis se ta ga si pöör du da. 
Ebenezeri pea mi ne ees märk on gi 
juu ti de abis ta mi ne ko du maa le ta ga-
si pöör du mi sel, mil le ga kon ve rent sil 

kut su ti ühi ne ma ka Ees ti maa krist-
la si.

Steve Lightle ja gas tal le 1974. aas-
tal an tud nä ge must juu ti de mas si li-
sest ta ga si pöör du mi sest NL ala delt. 
See oli aeg, mil sel tee mal ei rää gi-
tud ava li kult ise gi mit te Ing lis maal. 
1980. aas ta tel, mil vas tas seis USA ja 
NL va hel oli vii ma se pii ri peal, tõs tis 
Ju mal üles krist la si ja ko gu du si juu-
ti de eest pal ve ta ma. Need olid ini-
me sed, kes mõist sid, et nen de saa-
tus krist las te na on seo tud juu ti de 
saa tu se ga. Kui en ne Jee su se esi mest 
tu le kut val mis tas tal le proh vet li kult 

teed Ris ti ja Jo han nes, siis Jee su se 
tei se tu le ku proh vet lik et te val mis-
tus seis neb juu ti de ta ga si pöör du mi-
sel nen de aja loo li se le ko du maa le. 
Ko gu dus ko ges suurt va ba ne mist ja 
är ka mist just 1990. al gu ses – ajal, 
mil juu ti del lu ba ti NLst va balt väl ja 
rän na ta.

Sakussaare ko gu du se pas tor 
Hans La hi koh tus Steve Lightle’iga 
esi mest kor da 2016. aas tal Je ruu-
sa lem mas Ebenezeri 25. aas ta päe va 
kon ve rent sil ja sel ajal tek kis ka 
soov ta Ees tis se kut su da. Steve, kes 
ei ol nud va rem Bal ti maa des käi nud, 
lii tis Ees ti kü las ta mi se hea mee le ga 
oma Põh ja maa de ring rei si ga. Soo-
mest tu lid saat ja te na kaa sa Ebe-
nezer Soo me ju hid Outi ja Hannu 
Lyytikäinen. Li saks kon ve rent sil 
kõ ne le mi se le an dis Steve in terv juu 
nii TV 7le kui ka Pe re raa dio le.

Kon ve rent sil tut vus ta ti ka Ebene-
zeri sün nist ja tee nis tu sest ju tus ta-
vat, värs kelt ees ti keel de tõl gi tud 
Gus tav Schelleri raa ma tut „Opera-
tion Exodus. Prohveteeringud täi-
tu vad.“ Raa ma tu ta ga kül jelt võib 
lu ge da, et see on „lu gu jul gu sest, 
vaa ta ma ta kõi ge le vas tu sei su le. 
Pa rim tä na päe va näi de usust“. Kui-
võrd juu ti de ta ga si pöör du mi ne nen-
de aja loo li se le ko du maa le ei ole su-
 gu gi lõp pe nud, siis on see raa mat 
jul gus ta vaks lu ge mi seks iga le krist-
la se le. Raa ma tut on või ma lik soe ta-
da Har ta raa ma tu poest ja Logosest.
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Ebenezeri 25. aas ta päe va kon ve-
rent sil Je ruu sa lem mas, jaa nua ris 
2016, kus me koh tu si me Stevega 
es ma kord selt; pea le te ma et te as tet 
ta pal ve tas meie ga koos koos ja 
õn nis tas meid, et see töö juu ti de 
heaks saaks al ga ta tud ka Ees ti-
maal. Nii, et „kõik al gab pal vest!“.

Steve Lightle kõ ne le mas me to dis ti 
ki ri kus.

An sam bel „Keshet“.

Ebenezer-kon ve rents Tal lin nas
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HINGEHOID

Üht pi di oli see ju ka kur va-
või tu aeg: ei min geid aas ta 
pi me dai mat aega val gus ta-

vaid tu lu ke si ega muud sä ra vat ja 
kä ra vat me lu. Aga mõ ni kord tun-
dub mul le, et jõu lu pü ha de „le ga-
li see ri mi se ga” oleks just kui mi da-
gi olu list kaot si läi nud. Kui tun-
tud raa dio hääl pa kub sul le tõe li se 
jõu lu mee le olu te ki ta mi se sil di all 
va ba pääs meid jõu lu laa da le; kui 
toi du pood esi tab rek laa mi sõ nu mi 
pi du li kul Hal le luu ja koo ri vii sil; 
kui „jõu lu tuu ri le” star ti vad laul jad 
in nu kalt kin ni ta vad, et ei mak sa 
pel ja ta liig set jõu lu lau lu de laul mist, 
sest nad esi ta vad pi gem ik ka „omi 
häid lu gu sid” – siis on mis ki jõu lu-
pü ha de ole mu ses ta sa kaa lust väl ja 
läi nud. Tõe li ne si su oleks just kui 
puu du.

Ome ti ei ta kis ta see kõik si nul 
ja mi nul krist las te na jõu lu pü ha de-

le teist moo di vas tu min na. Või me 
ise en da le ja oma sõp ra de le mit mel 
moel meel de tu le ta da, et val mis-
tu me tä his ta ma Kris tu se sün di mi-
se täht päe va. Või me vas tu kaa luks 
vä li se le me lu le kes ken du da An na 
Haa va üles kut se le pan na oma 
sü da mes kõik küün lad põ le ma ja 
eh ti da hin ge tae va ra hu ga. Või me 
uues ti en da jaoks avas ta da põl vest 
põl ve laul dud jõu lu lau lu de aegu-
ma tu poee sia ja vai mu li ku sõ nu mi 
sü ga vu se. Kas saaks veel liht sa malt 
ja sel ge malt eda si an da proh ve ti-
kuu lu tust kui sõ na de ga: „Mu arm-
sast roo si ke sest Je sa ja kuu lu tas. 
Ta sün dis puh tast neit sist, Ma riast 
Petlemmas. Nii oli Isa nõu.” 

Sa mas ela me in di vi dua list li kus 
maa il mas, kus iga üks sul gub ene-
ses se ja sa ge li ise gi oma ot se seid 
naab reid enam ni me pi di (või ka 
nä gu pi di) ei tun ne. See tõt tu ole-

me mi ne ta nud os ku se (ja võib ol la 
ka taht mi se) jõu lu sõ nu mit kaas-
ini mes te ga ja ga da. Ma mõt len siin 
PÄ RIS jõu lu sõ nu mit, mit te pi par-
koo gi ret sep te või ori gi naal seid kin-
gi soo vi tu si või ehk hoo pis jõu lu-
tü di must. Mi nu kü si mus tä na on 
liht ne: kas ja kui das si na ja mi na 
sel jõu lu ajal saak si me viia kaas-
ini mes te ni sõ nu mi Ju ma la pii ri tust 
ar mas tu sest inim kon na vas tu? Nii 
suu rest ar mas tu sest, et ta oli sel-
le ni mel val mis oma ainu sün di-
nud Po ja abi tu vast sün di nud lap se 
ku jul pä ris ta va lis te ini mes te kä tes-
se usal da ma. Kui Ju mal ot sus tas 
Jee su se inim lap se ku jul meie kes-
ke le saa ta, va jas see vast sün di nud 
laps mai seid va ne maid ja ka tust 
pea ko ha le. Sün di mi se het kel Pet-
lemmas olid hoo lit se vad va ne mad 
te ma jaoks tõe poo lest ole mas – küll 
aga puu dus tal ko du. Veel mõn da 
aega pä rast sün di gi, sest kui gi ena-
mik ini me si eri li se lap su ke se sün di 
tä he le gi ei pan nud, tek kis ku nin gal 
ome ti hirm või ma li ku troo ni pre ten-
den di ees. Kas po le kum ma li ne, et 
tä na päe va ter mi ni tes oli vast sün-
di nud Ju ma la Poeg oma maist elu 
alus ta des si su li selt põ ge nik? Ju mal 
oleks või nud ju üle loo mu li kul vii sil 
te da kaits ta, aga ta va lis tei se tee. 
Ini me seks saa nud Ju ma la Poeg oli-
gi kõi ges an tud ini mes te hoo le al la. 
Ja nii sa mu ti on ini mes te hoo le al la 

JÕULU(M)EEL NE 
MÕ TISK LUS
MEE LI TANKLER, EMK Teo loo gi li se Se mi na ri rek tor

Mõ ned pü had on just kui pü ha mad kui tei sed. Jõu-
lu pü had kuu lu vad ko he kind las ti nen de hul ka. 
Öel dak se ju mõ ni kord, et eest la sed on jõu lu us ku 
– pal ju de ini mes te jaoks on see ainus aeg aas tas, 
kus ki ri ku tee jal ge al la võe tak se. Mi nu põlv kond 
mä le tab veel aega, kus jõu lu pü hi tä his ta ti gi üks nes 
ki ri ku tes ja ko du des – mit te kau ban dus kes kus-
tes ja mee le la hu tus asu tus tes, se da kõi ke suu reks 
mee dia mul liks pu hu des. 
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an tud sõ nu mi le vi ta mi ne Ju ma la 
Po jast, kes kord tu li – ja ku na gi 
tu leb taas. See sõ num tu leb kõi-
ge pealt ise en dast üles lei da ja 
al les siis saa me se da kaas ini mes-
te ga ja ga da.

See kõik pa neb mind jõu lu-
pü ha de eel mõt le ma oma äs ja 
iga vik ku lah ku nud ema le. Te ma 
jaoks oli ad ven di aeg ehk veel eri-
li sem gi kui pü had ise, eri ti vii-
mas tel aas ta tel, kui ta oli ju ba 
kõr ges eas. Kõi ge pealt jõu lu deks 
val mis tu mi ne ise ene ses: väi kes te 
jõu lu ootu se mär ki de pai ka sead-
mi ne ko gu suu res tüh jaks jää nud 
ma jas. Siia kuu lus kuus eoks vas-
ta valt ühe, ka he ja kol me ja nel ja 
küün la ga; lap se las te aas ta te eest 
val mis ta tud jõu lu kau nis tus te elu-
toa aken de le ri pu ta mi ne; ta sa pi si 
jõu lu li na ga kae tud laua le ko gu-
ne va te jõu lu kaar ti de lu ge mi ne. 
Aga sel lest läh tus jõu lu sõ nu mi 
väl ja poo le ja ga mi ne oma või ma-
lus te pii res: pü hen du nud ja si su-
li selt lä bi mõel dud jõu lu kaar ti de 
kir ju ta mi ne, eaka te jõu lu lõu na 
laua kaar ti de ku jun da mi ne, mi da 
ta ju ba aas taid oli oma mis sioo-
niks pi da nud. Ja kui jõu lu pü had 
vii maks kät te jõud sid, pi das ema 
te le fo nit si mee les ter vet hul ka ini-
me si, kel le jaoks te ma kõ ned olid 
olu li sed ja ooda tud.

Kas sul le tu leb meel de kee gi, 
kel le ga sa po le pik ka aega su hel-
nud – kes võiks ehk rõõ mus ta da 
jõu lu ajal si nu te le fo ni kõ ne üle? 
Kas sul le tu leb meel de kee gi, kes 
on just kui võõ raks ja kau geks jää-
nud? Jõu lu aeg on hea neut raal ne 
või ma lus jõu lu kaart pos ti pan na. 
Sest pos ti tee nis tus toi mib jät ku-
valt, ise gi näo raa ma tu ja muu de 
kii re te suht le mis va hen di te ajas-
tul, ja ini me sed õpi vad ta sa pi si 
jäl le pos ti ga saa bu nud kir ja de-
kaar ti de üle rõõ mus ta ma. Eri ti 
kui kaar dil on mi da gi ena mat kui 
„Häid pü hi!”. Siin on si nu liht ne 
või ma lus tõe list jõu lu rõõ mu sõ nu-
mit eda si an da. Ja miks mit te 
ka mõ ne naab ri uk se le ko pu ta da, 
pi par koo gi tald rik või küü nal üle 
an da ja õn nis tust soo vi da – tu le-
ta des meel de, et on Kris tu se sün-
di mi se pü ha.

Jee su se ni me 
pääs tev vä gi
1960-ndatel aas ta tel kü las ta sin kor du valt usk lik ku õde 

Tõs ta maal. Ühel sel li sel kü las tus rei sil kuul sin kur ba 
lu gu, et kee gi ko ha lik mees oli hai ges tu nud väh ki ja 

ta sei sund oli sel li ne, mil le koh ta ars tid öel nud: „Ta ei või enam üle kol me 
päe va ela da.” Ihu oli la gu ne mas, aga hing na gu po leks saa nud lah ku da.

Kui õde hai get vii ma sel kor ral kü las tas, oli too öel nud: „Mul on ko hu ta-
vad va lud ihus, aga veel suu rem vaev on hin ges.” Õde oli saat nud te ma eest 
pal ve soo ve mit mes se Pär nu ja Tal lin na ko gu dus se, aga meest kü las ta da ei 
lu ba nud ta nai ne enam ühel gi usk li kul. Usk li kud sõb rad mõt le sid väl ja, et 
ehk nai ne la seb sis se kau ge malt tul nu. Sel leks olin mi na.

Ter vi ta des üt les mu saat ja: „Üks usk lik õde on tul nud Tal lin nast ja ta haks 
hai get kü las ta da.” – „Ei meil ole tar vis min geid va le usk lik ke,” oli nai se 
kii re vas tus. (Te ma ise oli õige usu ki ri ku lii ge.) Nii kaua, kui nai sed õues 
veel ra hus ta valt ja le pi ta valt rää ki sid, tõu sis mi nus si se mi ne ki sen da mi ne 
Ju ma la poo le: „Is sand, mi da pean te ge ma sel le nii ras kes olu kor ras vii bi va 
hin ge heaks?!”

Seal sa mas äk ki saa bus ki vas tus – pe re nai ne pöör dus kor raks mi nu poo le, 
näi tas käe ga ma ja uk se suu nas ja üt les: „No, eks min ge, kui ta ha te. Rää ki da 
te te ma ga enam na gu nii ei saa, ta on ju ba kaks päe va mee le mär ku se ta.”

Suur rõõm tul vas mu sü da mes se. Is sand oli uk se ava nud. Tä na sin ja 
as tu sin vii bi ma ta sis se. Ma dal ta lu tu ba, voo dis hin gel dav mees, nä gu hall, 
eba ta va li selt tu me, sil mad poo lel di kin ni, pilk klaa sis tu nud na gu sur nul.

Kat su sin ta rin na le ris ti ase ta tud kä si – need olid soo jad.
Äk ki lan ges Ju ma la vä gi al la kir jel da ma tu võim su se ga – see oli ääre tu 

ar mas tu se ja kaas tun de jõud, mis ki, mis ei ol nud mi nust, aga mis neil hetkil 
mind täi tis. Hõi ka sin hai ge le val ju hää le ga: „Hüüd ke ap pi Jee sust! Te ma 
võib teid veel pääs ta!” Siis pa lu sin, et Ju ma la pääs tev arm tal le osaks saaks. 
Tae va sed väed täit sid tun ta valt ko gu ruu mi. Jäl le hüüd sin hai ge le neid sa-
mu sõ nu ja jäl le pal ve ta sin, ase ta des ühe käe ta lau ba le, tei se ta ris ti rin na le 
ase ta tud kä te le – ja siis see sün dis – üks mi nu elu ime li se maid ko ge mu si – 
me he huu led ava ne sid põh ja tult sü ga vaks hin ge tõm beks ja ta suust kos tis 
üks ainus sõ na: „Jee sus!” See tu li kus kilt to hu tust sü ga vi kust, see ma hu tas 
en das se ko gu ta jõu ta ga va ra. Siis sul gu sid huu led ja ime lik tõmb lus lii kus 
üle ta näo – va ba ne mi se nae ra tus. Olin üli malt rõõ mus ja tä nu lik. Tead sin, 
et ta on pääs te tud. Nüüd võis ta hing lah ku da, ta oli ar mu saa nud.

Mõ ne tun ni pä rast va bas tas Is sand ta ka sel lest pal ju kan na ta nud ihust.
Ko gu dus te ja usk li ke sõp ra de pal ved olid vas ta tud. Au Ju ma la le!

AINO HEN NO,
Tal lin na ko gu dus

TUNNISTUS
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12. det sem ber 1907–10. det sem ber 1978
Su per in ten dent aas tail 1974–1978

Hu go Oengo (pas si jär gi Hu go Ar nold Öngo-Oengo) 
sün dis oma va ne ma te ka hek san da lap se na Haap sa lus. 
Isa Gus tav oli hiid la sest kaug sõi du kap ten, ema He le ne, 
pä rit sa mu ti Hiiu maalt, oli ko du ne ja kas va tas lap si. 
Hu go Oengo sai usk li kuks 17 aas ta selt Haap sa lus. 1924. 
aas tal sai te mast Haap sa lu ko gu du se ja noor te ühin gu 
Epworth Lii ga lii ge. 1926. aas tal lõ pe tas ta Haap sa lu 
güm naa siu mi cum laude. Sa mal aas tal asus õp pi ma 
Tal lin na Kõr ge mas se Teh ni ku mi, mil le lõ pe tas 1932. 
aas tal, oman da nud in se ne ri kva li fi kat sioo ni ehi tu se 
eri alal. Te ma vald kon da kuu lu sid sil lad, teed ja hüd ro-
teh ni li sed ehi tu sed. Oengo te gi eri ala selt li gi 22 aas tat 
vil ja kat koos tööd tun nus ta tud ehi tus tead la se Ottomar 
Maddisoniga. 1934. aas tal oli ta ju ba Tal lin na ko gu-
du se il mik jut lus ta ja, sa mu ti Epworth Lii ga ju ha ta ja ja 
Noor te Ühin gu te Lii du ju ha tu se lii ge. Seo ses Tal lin na 
Kõr ge ma Teh ni ku mi lik vi dee ri mi se ga aas tal 1934 vii di 
in se ner Oengo üle abi jõu na Tar tu Üli koo li teh ni ka tea-
dus kon da, kus töö tas ku ni 1936. aas ta su ve ni. Tar tus 
jät kas ta tööd ka vai mu li ku na ja mää ra ti 1935. aas ta 
sep temb ris Tar tu II metodistikoguduse va ne ma ase täit-
jaks, üht la si ka EMK ki ri ku va lit su se liik meks. 1936. 
aas ta augus tis asus Oengo töö le äs ja ava tud Tal lin na 
Teh ni ka üli koo li, kus töö tas inst ruk tor- as sis ten di na. 
Täien das oma tead mi si ja sai 1937. aas ta jaa nua ris cum 
laude in se ne ri dip lo mi töös tus- ja tsi viil ehi tu se eri alal. 

1937–1939 vii bis ta sti pen diaa di na Zü ri chis, kus val mis 
te ma dok to ri töö raud be too ni alal, kuid puh ke nud sõ ja 
tõt tu jäi kaits mi ne ära. Oengo oli si hi kin del ja hil jem, 
aas tail 1944–1946, kir ju tas ta uue väi te kir ja tu ge vus-
õpe tu se alal, mil le kaits mi se jä rel omis ta ti tal le Tal lin na 
Po lü teh ni li ses Ins ti tuu dis teh ni ka tea dus te kan di daa di 
kraad. 1939. aas ta su vel or di nee ri ti dia ko niks ja mää-
ra ti tee ni ma Tal lin na II metodistikogudust, kus sai ol la 
ku ni Nõu ko gu de mo bi li sat sioo ni ni 27. juu lil 1941.
Ku ni 9. ok toob ri ni 1944 oli ta ko du maast la hu ta tud. 
Al gul töö tas ras ke tes tin gi mus tes Sverd lovs ki ob las tis 
ehi tus pa tal jo nis, ent 26. märt sil 1942 ar va ti eri tead las-
te re ser vi ja asus õp pe jõu na töö le Sverd lovs kis S. M. 
Ki ro vi ni me li ses Uura li Töös tu se Ins ti tuu dis. Pä rast 
ko du maa le ta ga si pöör du mist jät kas tööd Tal lin na 
ko gu du ses, mis ühen das en dis te I ja II metodistikogu-
duse liik meid ning mil le ees ot sas oli ko gu du se va nem 
Alek san der Kuum. Sa mal ajal töö tas ta Tal lin na Po lü-
teh ni li ses Ins ti tuu dis pro fes so ri na ku ni juu li ni 1948, 

Pi da ge mee les oma ju ha ta jaid, kes tei le on 
rää ki nud Ju ma la sõ na; pi da des sil mas nen de 
elu käi gu lõp pu, võt ke ees ku juks nen de usk! 

Heeb rea las te le 13:7

Tä nu ga sü da mes mee nu ta me us ta vat 
Ju ma la su last, EMK su per in ten den ti 
ja kaua aeg set EMK Tal lin na ko gu-

du se pas to rit Hu go Oengot (12.12.1907-
10.12.1978), kel le sün nist möö dub det semb-
ri kuus 110 ning sur mast 39 aas tat. Vend 
Oengo on kind lalt nen de EMK usu kan ge las te 
hul gas, kes on pi da nud kan na ta ma ta ga kiu su 
see tõt tu, et oli kuu le kas ja jäi us ta vaks Ju ma-
la kut se le oma elus ku ni lõ pu ni.

Va ne mad on mul le ju tus ta nud, kui das vars ti 
pea le mi nu sün di paa ri-kol me nä da la se imi-
ku na põ de sin ras ket sool te põ le tik ku. Mind 
vii di haig las se, ra vi ti ning lõ puks saa de ti 
ko ju, ars tid olid või me tud mind abis ta ma.

Arst üt les isa le, et ne mad last ra vi da ei suu-
da ja see hai gus võib kor du da ku ni 7-aas ta-
seks saa mi se ni. Pea le haig last ko ju saa mist 
läks mi nu ter vis hal ve maks, kui oli haig las se 
min nes. Isa ja ema kut su sid ven na Oengo, 
kes mi nu pä rast pal ve tas. 4-5 päe va ga te gi 
Ju mal ime ja mi nu ter vis sai kor da ja hai gus 
ei ole se ni ni kor du nud.

Ol gu Ju mal kii de tud ven na Oengo elu ja töö 
eest ning nen de pal ju de eest, kes on ko ge nud 
Is san da ter ven dust ja pääs tet te ma tee ni mis-
töö lä bi!

Tä nu tun des, 
EMK su per in ten dent TAA VI HOLLMAN

Hu go Oengo
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1927 suvi Asutatakse Tallinn-Kopli ehk 
 Tallinna II metodisti kogudus.
   
1928  28. oktoober Pühitsetakse Torgu metodisti kirik.
   Torgu kirik algusaegadel.

1928 9. detsember Pühitsetakse Tõlluste (end. Püha) metodisti palvela.
   
1929 25. august Pühitsetakse Rakvere metodisti kirik.
  Rakvere kirik algusaegadel. 

1930 Asutatakse Tartu koguduse Puka osakond.  
  Puka kirikalgusaegadel.

1930 10. märts Asutatakse Viljandi metodisti kogudus.
   
1931 1. märts Asutatakse Tartu Karskusseltsi „Sinine Rist“ 
 juurde Tartu II kogudus.    

1932 15. mai Pühitsetakse Kõrkvere (endine Pöide) metodisti kirik. 
  
1933 4. oktoober Pühitsetakse Narva metodisti koguduse saal 
 raekoja kõrval.
   
1934 8. aprill Asutatakse Paide metodisti kogudus.
   
1935 27. jaanuar Pühitsetakse Tallinn-Kopli Petlemma palvela.
    
1935 20. oktoober Pühitsetakse Reeküla metodisti kirik.
   
1937 20. juuni   Pühitsetakse Puka metodisti kirik.     

1938  30. jaanuar Pühitsetakse Paide metodisti kirik.

1941 5. juuli Jaan Jaagupsoo sureb märtrina. 
    
1942 9. september Martin Prikask sureb märtrina.  
    
1942 21. september Peeter Häng sureb märtrina.   
   
1942 30. september  Vassili Prii sureb märtrina. 
   
1944 9. märts  Tallinna märtsipommitamises hävib Tallinna 
 metodisti kirik Veerenni tänaval.  
   Hävinud Veerenni tänava kirik.

1948  juuli Hugo Oengo vallandatakse NSVL kõrgema hariduse
 ministri asetäitja käskkirjaga Polütehnilise Instituudi
 õppejõu kohalt kui mittesobiv.
 Ta osutub kõlbmatuks ainult selle tõttu, et ta on usklik
 ja töötab kaasa seadusega lubatud usuühingus...

Jätkub Eesti Metodisti 
kiriku ajalugu. Sündmused 
aastatel 1926-1948.

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. 
Vaata rohkem ajalugu veebileheküljel aadressiga: 

www.emk.voog.com

mil val lan da ti usu li se ta ga kiu su käi gus. 
Pä rast se da sai Oengo põ hi töö ko haks 
Ees ti Tea dus te Aka dee mia, kus ta oli 
va rem töö ta nud ko ha kaas lu se alu sel. 
Kuid pea gi jõu dis ta ga kius ka sin na ja 
ta val lan da ti 1950. aas ta märt sis, sest 
oli keel du nud omal soo vil lah ku mast. 
Hil jem töö tas ta veel mit me tel vas tu tus-
ri kas tel ame ti koh ta del, kus te ma os ku si 
ja tead mi si kõr gelt hin na ti. Vend Alek-
san der Kuu ma vii bi mi se ajal Si be ris 
(1952–1956) pi di Hu go Oengo ük sin da 
juh ti ma Tal lin na me to dis ti ko gu dust, 
kuid pä rast Kuu ma naas mist ko du-
maa le jät ka ti jäl le ühes koos õn nis tus ri-
kast tööd. 1974. aas tast ala tes oli Hu go 
Oengo EMK su per in ten dent; 1976. aas-
tal va li ti ta Me to dis ti Maa il ma nõu ko gu 
Ek se ku tiiv ko mi tee liik meks. 1933. aas ta 
ne li pü hi lau päe val õn nis ta ti te ma abi elu 
Selma Uue toa ga Tal lin na me to dis ti ki ri-
kus Vee ren ni tä na val. Pe res kas vas üles 
tü tar Hel gi. 1973. aas tal kut su ti abi kaa-
sa Selma iga vik ku. 17. juu nil 1975 abi el-
lus Hu go Oengo Liis Ploo mi ga.
Hu go Oengo kut su ti iga vik ku 10. det-
semb ril 1978 ja mae ti Tal lin na Ra hu mäe 
kal mis tu le.

Üles võ te Hu go Oengu jut lu se kons pek-
tist ja üles tä hen dus test, mi da ta on 
tei nud 1960-ndate aas ta te al gul pee tud 
jut lus test.
Oengo jut lus te sal ves ti si saab kuu la-
ta aad res sil: http://echo.planet.ee/vv/.
sealt eda si klõp sa „autor“ ja siis ot si 
Hu go Oengo.
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20.-22.ok toob ril toi mus noor te 
sü gis laa ger „Ra jalt maas“, kus osa-
le sid me to dis ti noo red eri ne va test 
ko gu dus test üle Ees ti. 

Oli me rõõm sad, et meie hul gas oli 
koos li gi 40 noort Ree kü last, Pär-
nust, Tal lin nas, Tar tust, Viitkalt, 
Võ rust, Rä pi nast ja Ta palt. Noor-
te toim kon nal oli suur rõõm vee ta 
kolm päe va koos noor te ga, kes igat-
se sid saa da enam tea da Ju ma last, 
Te ma teest ning sel lest, kui das meie 
või me ol la Tal le us ta vad. Meid tee-
ni sid sõ na ga Joel Aulis, Jo han na-
Margret Oja ots, Riine Tiirik, Ma re-
ta Eli sa beth Nõm me, Karl Mar tin 

Ventsel ning lõ pu tee nis tu sel meie 
su per in ten dent Taa vi Hollman, kes 
ja gas noor te le ka ar mu lau da. Li saks 
olid meil laag ris abiks Ele ja Ta nel 
Pa ju, kes olid koos toim kon na ga 
noor te jaoks ole mas, val mis nen de-
ga rää ki ma, nen de eest pal ve ta ma 
ning ka la he dalt aega veet ma. 
See laa ger oli vii ma ne kord ka ühe-
le meie pi ka aeg se le toim kon na 
liik me le, kes on ot sus ta nud eda si 
lii ku da ning ot si da, mis Ju ma lal 

tal le va ruks on. Ole me sü da mest 
tä nu li kud, et Riine Tiirik on aas-
taid pa nus ta nud meie et te võt mis-
tes se ning tee ni nud noo ri aland li ku 
sü da me ga. 
Ole me Ju ma la le sii ralt tä nu li kud 
sel le ees õigu se eest tee ni da meie 
ki ri ku noo ri, et nad võik sid ol la 
tu ge vad usus ning ehi ta da üles 
Ju ma la ku ning rii ki. 

GRETE LE PA,
EMK Noor te toim kond

Noor te sü gis laa ger
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Tun nis tus
Võt si me sel aas tal ka Pär nu noor-
te ga osa Nuutsaku puh ke kes ku ses 
toi mu nud EMK noor te sü gis laag-
rist.

Mõtiskledes kõige üle, mis toi-
mub üm ber rin gi maa il mas, mõt-
le sin laag ris ol les: „Kes teeb üle-
ko hut, teh ku veel enam üle ko hut, 
ning kes on rü ve, saa gu veel gi 
rü ve da maks! Õige teh ku veel enam 
õigust ning pü ha pü hit se gu en nast 
veel enam!“ (Ilm 22:11). Või oma 
sõ na de ga öel des – kui ku ri lä heb 
kur je maks, siis peab pü ha saa ma 
veel gi pü ha maks. 

Laag ri ajal, kui ma vaa ta sin kõi-
ki neid noo ri, kes olid siia tul nud, 
pean üt le ma, et ma ei ole vist ühes-
ki va ra se mas EMK noor te laag ris 
näi nud nii pü hen du nud noo ri kui 
sel les. Ku ju ta ge et te laag rit, kus 
noo red tee vad oma märkmikutesse 
märk meid, kus nad lap pa vad ja 
ot si vad kir ja koh ti Piib list, kus nad 
tä he le pa ne li kult kuu la vad, mi da 
nei le rää gi tak se, kus nad lau la vad 
sü da mest ülis tust Ju ma la le, kus 
nad lä he vad eest pal ve le ja ko ge-
vad Ju ma lat, kus nad põl vi ta vad 
aland li kult Ju ma la ees ning kus 
nad loe vad kõ va ja sel ge hää le ga 

ar mu laua li tur gia teks ti. Just kõi ke 
se da võis ki nä ha sel le aas ta EMK 
noor te sü gis laag ris.

Se da oli liht salt võr ra tu vaa da ta. 
Kas see ei rää gi mei le mit te sel lest, 
et see, mis on pü ha, muu tub pü ha-
maks? Tun dub, et see tões ti on nii. 
Ja see juu res tun dub, et see, mis on 
pü ha, muu tub ka jär jest ihal dus-
väär se maks.

Sel aas tal osa le sid meie ki ri ku 
noor te sü gis laag ris ka Tar tu ko gu-
du se noo red. 6 noort – 3 tüd ru kut 
ja 3 pois si – tõi laag ris se ko ha pea le 

pas tor Priit Tamm isik li kult. Se da 
kõi ke mõ nes mõt tes tä nu meie Pär-
nu ko gu du se noor te le, kes käi sid 
paar kuud ta ga si Tar tus abiks seo-
ses las te töö ga ning said tut ta vaks 
seal se te uus põlv kon na pea le kas-
va nud noor te ga. Sealt ta ga si tul les 
rää ki sid nad Tar tu ko gu du se noor-
test ja mi nu kü si mus oli es malt: 
„kas Tar tus on noo red või?“. Pär nu 
ja Tar tu noor te va hel olid tek ki-
nud soo jad sõp rus suh ted ning laag-
ri saa bu des mõt le si me neid per so-
naal selt EMK noor te laag ris se kut-
su da, mi da me ka te gi me. Tea des, 
et Tar tus po le aas taid ol nud noo ri, 
kes olek sid ka meie noor te laag ri tes 
käi nud, siis oli suur rõõm ja õn nis-
tus nä ha laag ris meie seas Tar-
tu ko gu du se uue põlv kon na noo ri. 
Tões ti tä nu Ju ma la le Tar tu Pü ha 
Luu ka ko gu du se noor te eest ja sel-
le töö eest seal ko gu du ses! Tä nu 
Ju ma la le ka ko gu laag ri eest, kus 
me sai me kõik koos ol la, mis ko su-
tas meid ja ehi tas üles meie noo ri. 
Ning tä nu Ju ma la le nen de pü hen-
du nud noor te sü da me te eest, kes 
tõe li selt ot si vad ja igat se vad tun da 
Ju ma lat!

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

Nädalalõpp perega noortelaagris 
Need harvad nädalalõpud, mida saame koos perega veeta, on kulla hinna-
ga, ning tihti tulnud kompromisside ja palvete tulemusena. Meie tihedas 
graafikus avastasime üllatusena, et sel korral ei olegi vaja võidelda ja 
seda suurem oli rõõm. Ka poisid igatsesid ja soovisid korvpallilaagritele 
vahelduseks jõuda noortelaagrisse, et olla kristlikus õhkkonnas. Noorte-
toimkond oli meid kutsunud, et me võiksime olla olemas ning toetada, 
teenida palves ja Tanel juhtida poiste Wesley-gruppi. Noortelaager nagu 
ikka: mõnusad mängud, palju nalja, loengud, vestlusgrupid, hea toit, ühi-
sed tegevused, kuid sel korral jättis kõige sügavama emotsiooni laupäeva-
õhtune palve- ja ülistusõhtu, kus saime koos toimkonnaga teenida noori 
eestpalves. See õhtu näitas, et noored on janused Jumala järele, muutuste 
järele enda ja oma sõprade-lähedaste eludes. Nad on valmis tulema oma 
mugavusest välja, et teha enamat. Ei mäletagi, kuna viimati sai oldud pal-
vekoosolekul, kus 90% osalejatest tuleb eestpalvele ning 50% osalejatest 
on poisid. Me elame põnevas ajas ja seda suurem on igatsus me südames: 
Vähem mind ja rohkem Jeesust! Mingil hetkel julgesime selle lausa välja 
öelda:  see on ju unistuste nädalalõpp koos perega – noorte keskel, loo-
duslikult kaunis kohas ja erilises õhkkonnas. 

Poisid võtsid selle kokku lühidalt: Sel nädalalõpul kogesime, et Jumal 
on kohal. Kõik olid janused Jumala järgi, hea oli koos ülistada, Wes-
ley-grupis arutleda ning veeta aega koos sõpradega. 

ELE ja TANEL ning PHIL-BENJAMIN ja DANIEL PAJU
EMK Räpina kogudus Fo
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Mul le on meel de jää nud Piib li kir-
ja koht, mil le ga teid, Velli ja Mat-
ti, ter vi tas teie pul ma peol Kärd las 
ko ha lik baptistikoguduse pas tor: 
„Oh Timoteos! Hoia en da hoo leks 
an tud va ra ...“ (1Tm 6:20a). 2Tm 
1:14 üt leb: „Kau nist, si nu hoo leks 
usal da tud va ra hoia Pü ha Vai mu 
lä bi, mis meis elab.“ The Amplified 
Bible tõl gib se da: „Val va ja hoia suu-
ri ma hoo le ga kal li hin na list ja ime li-
selt saa dud an di, mis on usal da tud 
sul le, Pü ha Vai mu abi ga, kes teeb 
oma ko du meis.“

Siin kir ja ko has on jutt kal lis va ra-
dest, mi da ja ke da Ju mal on usal da-
nud oma us ta va te hool de. Kas nen-
de hul ka kuu lub ka nai ne? Pü ha ki-
ri ei jä ta siin ruu mi kaht le mi seks: 
„Tub li nai ne on pal ju enam väärt kui 
pär lid“ – sel le ga on öel dud, et pal-
ju enam väärt kui kõi ge kal li maks 
pee tav mai ne va ra. Kes leiab te ma? 

Meie ees on tä na kaks tub li meest, 
kes või vad öel da: „Meie leid si me!“ 
Ja kui pi sut jä re le mõel da, siis võiks 
öel da, et eks need va ran du sed leid-
sid na tu ke meid ka. 

Vars ti hak kas Tae va isa Mat ti le 
ja Vellile kal lis va ra juur de li sa ma. 
Nei le pan di ni me deks Taa vi, Lii vi 
ja Mar ti. Aas tad möö du sid ja hea 
Is sand usal das jär jest roh kem oma 
kal lis va ra nii Mat ti kui ka Taa vi 
hool de. Mat ti le ko gu du se ju ha tu-
se esi me he üles an ne tes, Taa vi le nii 
abi kaa sa, pe re isa, ko gu du se kui ka 
ki ri ku kar ja se üles an ne tes. Pal ju 
kõr ge hin na list Is san da va ra. Mat ti, 
kui das sa küll oled suut nud hoi da 
hoo le ga oma kaa sat, lap si ja ko gu-
du se ma ja pi da mist? Taa vi, kui das 
sa küll oled suut nud hoi da hoo le ga 
Mer let, Eliisabetti, Hannat, Naata-
nit, Ra he lit ja Taa ve tit, ko gu dust ja 
ki ri kut?

Usun, et ole te kuul da võt nud 
apos tel Pau lu se nõu an net: „Se da 
kal lis va ra, mis su hool de on usal-
da tud, hoia Pü ha Vai mu abi ga, Kes 
meis elab. Pü ha Vai mu abi ga – väe, 
ar mas tu se ja mõist lik ku se Vai mu 
hel de abi ga. Loo dan kind las ti, et 
jä re le jää nud osa tee kon nast te jät-
ka te sa mal kur sil.

Ar mas tu se ga teie OLAV ja UR VE.
1. no vemb ril, Kõi gi Pü ha ku te Päe-
val 2017 Me re pst. ki ri kus.

PAL JU ÕN NE JA ÕN NIS TUST 
KULD- JA HÕ BE PUL MA PAA RI LE!

Hoia enda hooleks 
antud vara ...
24. ok toob ril tä his ta sid Mer le ja Taa vi Hollman 
hõ be pul ma- ning 8. no vemb ril Velli ja Mat ti Hollman 
kuld pul ma päe va. Neid pi du lik ke sünd mu si tä his ta ti 
ühes koos tä nu tee nis tu se ga 1. no vemb ril Me re pst. 
3 ki ri kus, kus 50 aas tat ta ga si toi mus Velli ja Mat ti 
lau la tus. Siin ko hal aval da me Olav Pär na met sa ter vi-
tus sõ nu mi kuld- ja hõ be paa ri le.

Kuldpulmapaar Matti ja Velli Hollman. 
Taga vasakult lapsed Marti, Taavi ja Liivi.

Hõbepulmapaar Taavi ja Merle (keskel) lastega. Taga vasakult lapsed Naatan, 
Rahel, Hanna, Eliisabet, Eliisabeti abikaasa Mihkel ja ees seisab Taavet.
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Las te töö koo li tus
EMK las te töö toim kon na poolt kor-
raldatatud „Ava li ku esi ne mi se“ koo-
li tus toi mus 28. ok toob ril Tal lin na 
ko gu du se ma jas. Ava li ku esi ne mi-
se ga puu tub min gil het kel kok ku 
iga ini me ne, mit te ainult õpe ta ja, 
see tõt tu õpi ti gi ühes koos, kui das eri 
elu si tuat sioo ne puu du ta vaid kõ ne sid 

koos ta da ja esi ta da neid veen valt, 
struk tu ree ri tult ja pub li ku le nau di-
ta valt.
Koo li tu sel osa les 18 ini mest üle 
Ees ti. Esi ne mis jul gust aren da ti lä bi 
män gu de, dis kus sioo ni de ja eri ne va-
te üles an ne te.

EGLE HOLLMAN
EMK las te töö koor di naa tor

Sel lest sü gi sest ole me pü ha päe va-
koo lis alus ta nud las te le õpe ta mist 
piib li lu gu de al gu sest ehk maa il ma 
loo mi sest. Pü ha päe vast pü ha päe-
va on lap sed saa nud uusi tead mi si 
Ju ma la loo min gust ja saa nud ka ise 
ko ge da loo mi se imet. Ni melt ole me 
ühis töö na meis ter da nud pil di Ju ma-
la loo min gust (vaa ta pil ti). Lap sed 
on õp pi nud tund ma ja usal da ma 
Ju ma lat nii väi ke ses kui suu res. 
Mõ ned näi ted: kui pü ha päe val Ur ve 

rää kis las te jut lu ses pal ve te le fo nist, 
siis lap sed rää ki sid pal ve te le fo nist 
ka oma sõp ra de le; sa mu ti pal ve ta-
vad lap sed, et lu ge mi ne pa re mi ni 
väl ja tu leks või oma kas si pä rast, 
kes oli ka du nud või ter vi se ja hir mu-
de pä rast jne....
Olu li ne on mit te unus ta da, et ole me 
Ju ma la loo ming ning ta hoo lib ja 
ar mas tab nii väi ke seid kui suu ri.

Õn nis tu si! REELIKA MURD,
Ree kü la ko gu dus

Sõb ra päev Tar tus
23. sep temb ril toi mus Tar tu Pü ha Luu ka ko gu du ses SÕB RA PÄEV, ku hu 
li saks kor ral da ja te le oli ko gu ne nud ca 25 Tar tu noort. Päev oli ja ga tud 
te maa ti lis tes se plok ki des se, kus nii väi ke sed kui ka suu red said tead mi si 
Ju ma last nii ühes koos kui ka eral di va nu se grup pi des.

Ühes koos män gi ti laua män gu, kus lap sed olid ise nup pu deks, teh ti draa-
ma sid, kat seid ja saa di osa piib li loost. Päe va lõ pe tas ühi ne söö ma aeg.

Päe va lõ puks ot sus tas üks noor te ha ot su se Ju ma la ka suks.
Üri tu se kor ral das EMK las te töö toim kond + Matri Joosua koostöös Tartu 

pü ha päe va koo li õpe ta ja te ga.
EGLE HOLLMAN, EMK las te töö koor di naa tor

Tar tu te ge mi sed
Tar tu Pü ha Luu ka ko gu du se las-
te- ja noor te töö toi mub sel aas tal 
kol mes rüh mas. Üle mit me aas ta on 
meil taas väi ke si pü ha päe va koo li-
lap si va nu ses 2-4 a. Kõi ge pi se mad 
käi vad koos ju ma la tee nis tu se ajal ja 
nen de ga tee vad tun de õpe ta jad Rai-
ni ja Ja ne. 
Kesk mi ne va nus ehk juu nio rid va nu-
ses 9-12 a koh tu vad pä rast ju ma-
la tee nis tust. Nen de õpe ta ja teks on 
Helika ja Ja na.
Kõi ge suu re mad ehk meie noo red 
käi vad sel aas tal koos lee ri tun nis, 
mis toi mub sa mu ti pä rast ju ma la tee-
nis tust ja mi da viib lä bi meie pas tor 
Priit Tamm. Lee ri tund ei ole ta va li ne 

igav loeng, vaid ala ti saab ka mi da-
gi ise ak tiiv selt te ha, män gi da ja 
kind las ti ise kaa sa lüüa. Meie noor-
te kon fir mat sioon toi mub ne li pü hal, 
20. mail. Lee ri tun di des val mis tu vad 
noo red tun nis ta ma oma us ku ja kin-
ni ta ma ris ti mi ses nen de eest an tud 
tõo tu si. Noor tel ja gub te ge vust ka 
muul ajal – vt. pil dil meie tub lid 
noo red koos mõ ne de täis kas va nu te-
ga aita mas meie ko gu du se liik meid 
Erns ti ja Eevit puu de la du mi sel.
Det semb ris ja gub te ge vust nii suur-
tel kui väi kes tel. Li saks ta va pä ras te-
le tun di de le val mis tu me hea te ge vus-
li kuks ad ven di laa daks ja har ju ta me 
jõu lu näi den dit.

Ja na Tamm,
Tatu Pü ha Luu ka ko gu dus
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Pil dil on kil lu ke ühest tun nist, kus 
lap sed näi ta sid, kui ilu saks on Ju mal 
maa il ma loo nud.
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Ree kü la ko gu du ses
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Las te töös on sü gi sel ol nud te gu sad ajad. Pü ha päe va-
koo lis on toi mu nud eri ne vaid ja vah vaid tun de. Esi le-
tõst mist vää rib no vemb ri kuu kol man dal pü ha päe val 
toi mu nud pü ha päe va koo li tund koos ve ne ko gu du se 
pü ha päe va koo li ga. Idee te ha las te le pü ha päe va koo li-
tund koos ve ne ko gu du se las te ga sai al gu se sel lest, et 

just sel pü ha päe val toi mus ühis ju ma la tee nis tus. Tun ni 
si su eest vas tu ta sid ve ne ko gu du se pü ha päe va koo li töö 
te gi jad. Sõ num Joo na loo põh jal oli eral di nii ve ne kui 
ees ti kee les, aga tei sed te ge vu sed sel hom mi kul olid 
grup pi des; koos olid nii ees ti kui ve ne keelt kõ ne le vad 
lap sed. Suur tä nu kõi gi le, kes ühis tun nis kaa sa aita sid!

Piib list tea da/tun tud Joo na loo lä bi aga sel gi ta ti ja õpe-
ta ti las te le, kui pal ju Ju mal meist iga ühest hoo lib ning 
et üks kõik kus me ole me, teab Ju mal se da ala ti. Tun ni 
te ge vus test veel täp se malt: lap sed said oma va hel tut vu-
da ja pi si ta sa sõp rus suh teid luua, koos laul da, män gi da, 
meis ter da da, kuul da mis jo ni sõ nu mit ja kee mia kat se te 
jäl gi mi se kau du ka arusaa mi se, kui das Jee sus saab 
pu has ta da pa tust ja an da ini me se le uue puh ta sü da me.

Pü ha päe va koo lis on tões ti vah va; hea on ol la Ju ma la-
ga sõ ber ning õp pi da Te da veel gi enam tund ma. Pa rim 
on see, kui su sü da kuu lub Kris tu se le ja oled Te ma ga 
koos ala ti! Joo na lu gu tu le tab ka mei le, täis kas va nu te le 
meel de, kas me va hel ei põ ge ne Ju ma la ja Te ma an tud 
üles an ne te eest.

SIRJELI TOM BAK
Tal lin na ko gu du se pü ha päe va koo li töö koor di naa tor

KIU SA TU SED?

Kas oled het kel ko has, kus pead 
võit le ma mil le ga gi, mis po le Ju ma-
la le mee le pä ra ne?
On sel leks lais kus, spi ker da mi ne, 
sõ na kuul ma tus va ne ma te le, ru ma-
lad sõ nad, suut ma tus ar mas ta da 
Ju ma lat na gu peaks või hal vad kom-
bed, mil le oled sõp rus ring kon nast 
kül ge saa nud? Kas oled käe ga löö-
mas, ar va tes, et lõp pu de lõ puks on 
Ju mal ar mu li ne ja Te ma surm ka tab 
pat tu de hul ga?
Mul on sul le uudis: Ju mal on kut-
su nud sind sõ du riks, võit le maks 
iga päe va selt oma kiu sa tus te ga, et 
kas va da Te ma täiu se poo le. Ära löö 
käe ga, Ju mal on si nu ga ja aitab sul 
kiu sa tu sed sel ja ta da.

PATT: Ise gi kui oled li bas tu nud, tea, 
et si nu de fi nit sioon on „Ju ma la laps”, 
mit te see, mil les li bas tu sid. Ära la se 
saa ta nal en da le va le sid so sis ta da. 
See, mi da sa te gid, on va le ja Ju mal 
ta hab aida ta sul aida ta sel lest väl ja 
tul la, aga see ei muu da si nu staa tust 
Te ma pe re kon na liik me na.

SÕ NAD: Sõ na del on mõ ju! Ära 
an na teis te le hin nan gut nen de teh-
tud te gu de põh jal, vaid ju hi nen de 
vi ga de le ar mas tu ses tä he le pa nu ja 

pa ku abi, kui das saak sid aida ta pal-
ve te ga või prak ti li selt min gi kiu sa tu-
se võit mi ses. Sa mu ti ära loo en da le 
mu ga vus tsoo ni, öel des: ma olen gi 
sel li ne …. Sa ei ole! Sa oled uus loo-
du Ju ma las. Te ma vä gi on si nus, et 
sind muu ta, kuid see nõuab ka si nu-
pool set pin gu tust.

MÕ TE: Ära kes ken du sel le le, mi da 
va les ti te gid ja ära hä dal da sel le 
üle. Ära mõt le, et teed se da uues ti, 
mõt le pa rem, kui das sel lest tu le vi-
kus hoi du da. Ära unus ta se da, mi da 
Ju mal on tei nud si nu jaoks, et olek-
sid va ba. 

KAN NA TU SED: Kõik teod, mis 
ei ole koos kõ las Ju ma la sõ na ga, 
põh jus ta vad mei le suu re mal või 
vä he mal mää ral kan na tu si, mit te, 
et Ju mal meid tin gi ma ta ka ris taks, 
vaid see on ju ma la tu te te gu de ta ga-
järg. Maa ilm ar vab, et kan na tu sed 
– ka õige as ja ni mel – po le akt sep-
tee ri ta vad. Tõ si on see, et kan na tu-
sed, mis on põh jus ta tud õigel teel 
käi mi sest, pa ne vad meid kas va ma 
Ju ma la sar na su ses.

PA TU KA HET SUS: Lu ba en da le 
pa tu ka het sust. Võ ta aega Ju ma la-
ga, et ta saaks sind pu has ta da, üles 
tõs ta ja eda si sed suu ni sed an da. Ta 
igat seb ja ta hab se da te ha, Ta ootab 

sind. Na gu naab ri ak na lõh ku nud 
laps, võid joos ta Isa sül le var ju le. 
Koos lä he te küll an deks pa lu ma ja 
sa vas tu tad te gu de eest, aga Isa on 
su sel ja ta ga, Isa mak sab teh tud 
ku lu. Pi sa ra tes ja Piib li val gel saad 
ot si da le pi tust. Leia en da le sel leks 
sel li ne koht, kus tei sed sind ei se ga. 
Me ole me kõik sün di nud va li ku ga 
pa tus ta da või mit te. Patt on va le ja 
me ole me vas tu ta vad Ju ma la ees. 
Ma võin tun da kiu sa tust mi da gi 
te ha, aga see ei õigus ta se da, et 
teen mi da gi, mis po le Ju ma la sõ na ga 
koos kõ las.

ÕNN: Tä na päe va maa il ma kri tee-
riu miks on õn ne lik ole mi ne. Tih ti 
kuu le me, et ini me sed üt le va: eks tee 
se da, kui see sind õn ne li kuks teeb, 
kas või het keks. Te ge li kult on see 
hin ge vaen la se suu rim va le, sest pea-
le het ke list õn ne saa bub ma sen dus 
ja kur bus, kui oled tei nud mi da gi 
Ju ma la tah te vas tast. See, mis tõe-
li selt õn ne li kuks teeb, on ela mi ne 
koos kõ las Ju ma la sea dus te ga, see on 
tae va se õn ne eel mait se, mis kas vab 
tae va seks õnd su seks (Ps 19:7-11).

Ära an na al la, ole tu gev Ju ma la ga, 
Te ma on vä gev võit ma kõik kiu sa-
tu sed si nu elus!

EGLE HOLLMAN
EMK las te töö juht

Ühi ne ees ti-ve ne las te ga pü ha päe va koo li tund.

Las te töö te ge mis test Tal lin na ko gu du ses
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NUPUTA 

RISTSÕNA

1. Jeesuse ema
2. Riik kuhu ingel käskis 
 Joosepil koos perega põgeneda
3. Linn kus Jeesus sündis
4. Jeesuse isa
5. Rooma provints, kus Jeesus sündis
6. Juudamaa pealinn
7. Juudamaa piirkond, kust oli pärit Joosep 
8. Valitseja, kes andis käsu tappa poiss-

lapsed Petlemmas
9. Kingitus mille tark tõi Jeesusele
10. Tõlkes „Jumal on meiega“

11. Kõnetas Joosepit, kui ta soovis oma naise 
maha jätta

12. Tänapäeva riik kus Jeesus sündis
13. Millest sündis Jeesus?
14. Mees kellele ennustati, et ta ei sure enne 

kui näeb Jeesust
15. Juhatas tarkadele teed
16. Messia tähendus

Ristsõna aitavad lahendada Mt 1:18-25, 
Mt 2:1-18, Lk 2:1-21, 25-35

AITA 
TÄHETARKADEL 
JÕUDA 
JEESUSE JUURDE

Lehekülje pani kokku:
AILI NÄÄR, Pärnu kogudus
Labürindi allikas: www.pinterest.com

Meie jaoks on 
25. detsember?
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PÄEVASÕNA AASTATELLIMUS (6 NUMBRIT) 
MAKSAB 2018. AASTAL 10 EUROT.

Tellimuse saab vormistada kas lähimas postkontoris, 
kirjakandja vahendusel, 
OMNIVA veebilehel või toimetuse kaudu pangaülekandega 
tasudes.

Tellimisindeks 01706

Eesti Metodisti Kiriku arveldusarve: 
SEB Pank, EE641010052004731009,
märksõna PÄEVASÕNA.
Tellimuse eest pangaülekandega 
makstes palume 
kindlasti saata oma  aadress kas 
kirjalikult toimetuse aadressile:
Päevasõna, Narva mnt 51, Tallinn 
10152 
või  e-posti aadressile:  
paevasona@metodistikirik.ee

Telli ajakiri Koduteel!
EMK häälekandja, ajakiri KODUTEEL 
aastatellimus (4 numbrit) maksab 2018. 
aastal 15 eurot ja üksiknumber 5 eurot.

Tellimuse saab vormistada kas 
lähimas postkontoris;
 kirjakandja vahendusel;
 OMNIVA veebilehel omniva.ee, 
ajakirjandus -> telli ajakirjandust -> väljaande 
otsingusse - kirjuta "Koduteel" ;
 pangaülekandega EMK arvele tasudes.
Tellimisindeks 78228

Eesti Metodisti Kiriku arveldusarve: SEB pangas EE641010052004731009,
märksõna KODUTEEL.

Tellimuse eest pangaülekandega makstes palume 
kindlasti saata oma aadress kas kirjalikult toimetuse aadressile 
(Koduteel, Narva mnt 51, Tallinn 10152)
või e-posti aadressile: koduteel@metodistikirik.ee

  KODUTEEL 4/2016  1

Nr.  123 Oktoober -november -de tsember  2016
E E S T I  M E T O D I S T I  K I R I K U  A J A K I R I

JUTLUS

Oleme kui savi 
Jumala käes
...........................

JUTLUSJUTLUJUTLUSJUTLJUTLUSUTT USU

OOleme Oleme OlemOlemeemeOlemlemleme kukukukuu
JJumalaJumalaJumalaJumalaJum aaaJ aaaaaaa kkk
............................................... .........

uuiii i ssssasaaaaauiiuiui asssuiii vvvvvivvivv
kääääeäeäeesssäääeskäää sääeäeäeä sääääää
.............................. ........

Tähistades 
reformatsiooni 
500. aastapäeva

JUTLUS  
Kolm iidset 
jõululaulu

TUNNISTUS 
Aldersgate 
tervendavad 
seminarid

HOOLIMINE 

Märgates lapsi, 
kes on meie 
ümber 

USUPÜHAD

Juudid 
tähistavad 
hanuka püha

Mis on ki ri ku ka len der?
Aja ar va mi si ja ka lend reid on mit me su gu seid. Ju ma la ar must ole me as tu nud uude ki ri-
ku aas tas se. Ühes koos mee nu ta me Jee su se tu le kut siia maa il ma ja oota me Te da ta ga si; 
pü hit se me Te ma sün di mist ini me seks, kuu la me Te ma õpe tu si ja saa me osa Te ma kan na-
tus test, sur mast ja üles tõus mi sest. Ki ri ku aas ta lõ pul, Ku nin gas Kris tu se pü hal, aus ta me 
Te da, kes saab aega de lõ pul kõi geks kõi ges.

Sel lel tee kon nal aitab meid meie ki ri ku ka len der, kus piib li lu ge mi se kau du tuuak se meie ni 
need lu nas tus sünd mu sed. Ki ri ku pü had ei ole väl ja mõel dud vai mu li ke töö- või ko gu du se liik-
me te va ba aja si sus ta mi seks, vaid sel leks, et aas ta jook sul ja ühis tel ju ma la tee nis tus tel osa 
saa da kõi gest sel lest, mi da Ju mal Jee su ses Kris tu ses meie heaks on tei nud. Ka lend ris too dud 
piib li lu ge mi sed aita vad meil si se ne da konk reet se tes se sünd mus tes se ja neist osa saa da Pü ha 
Vai mu kau du.

Pü ha päe va de ja ki ri ku pü ha de lu ge mi sed on võe tud oiku mee ni li sest lektsionaariumist Revi-
sed Common Lectionary ja neid ter vi ku na ka su ta des või me tea da, et meie ga koos loe vad neid 
sa jad mil jo nid krist la sed üle ko gu maa il ma.

Ka lend ris on eest pal ve tee mad igaks nä da laks, pü ha päe va de ja pü ha de li tur gi li sed vär vid, 
lõ pu osas meie ki ri ku töö ha ru de ja ko gu dus te kon takt and med ning in fo.

Ka lend rist leiad ka aas ta täht sad sünd mu sed meie ki ri ku elus, sa mu ti ki ri ku- ja riik li kud pü had 
ja veel pal ju muud ki.

Ela koos ki ri ku ga lä bi aas ta, ole kur sis meie ki ri ku sünd mus te ga!

Novembrikuus toimus Tallinnas ühine eesti-vene laste 
pühapäevakooli tund. Püüdsime pildile mõned hetked sellest...


