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Head ajakirja lugejad,

nii nagu igal aastal, on kirikuaasta lõppev paastuaeg toonud meid taas Kristuse 

Ülestõusmise aega!

Ristiusk on seesmist rõõmu ja Jumala rahu (Shalomi) pakkuv usk igale uskuja-

le, kes keerab selja vanale ja avab end Jumala parimale! Taas kord kinnitame, et 

„Kristus on üles tõusnud! Ta on tõesti üles tõusnud!”

Käesolev aasta on meie kirikus „muistsete radade uurimise (taasavastamise) 

aastaks”. Sel aastal tähistab kogu protestantlik usumaailm reformatsiooni 500. aas-

tapäeva. Järgmise aasta maikuus, täpsemalt 24. mail 2018, meenutame John Wesley 

Aldersgate’i kogemuse 280. aastapäeva. Tema elu ja teenimistöö tulemusena jõudis 

metodistlik äratus 110 aastat tagasi (9. juunil 1907) ka Eestimaa pinnale. Nii oleme 

ümmarguste tähtpäevade aastas, kui rääkida aastakonverentside vahelisest ajast 

juuni 2017 - juuni 2018. Kuna Jumal on meile andnud imeilusa Maarjamaa elamis-

paigaks, on paslik siinkohal meenutada, et tähistame veebruaris 2018 ka kodumaa 

100 aasta juubelit.

Kõige eelmainitu taustal on kohane nimetada, et oleme valinud selle aasta juht-

teema aluseks piibliteksti Jeremija 6:16, kus Jumal kutsus Jeremija suu läbi rahvast 

„seisatuma teedel ja vaatama, küsima muistsete radade kohta, missugune on hea tee, 

ja käima sellel, siis leiate oma hingele hingamispaiga”.

Loodetavasti on peatselt lõppev paastuaeg andnud rohkelt võimalusi peatumiseks, 

küsimaks, kuhu minu valikud mind viivad, ning võrdlema oma teed Jumala teedega. 

Ja miks ka mitte jumalameeste (Luther, Wesley, Prikask, Kuum, Oengo) teedega, mis 

on olnud läbiproovitud, usaldatud ja lõpuks kinnituse saanud, et need on olnud head 

teed. Heebrea kirja autor annab meile üleskutse mõelda oma juhatajaile, kes meile 

on rääkinud Jumala sõna; pidades silmas nende elukäigu lõppu, võtta eeskujuks 

nende usk!

Jeremija 6:16 „seisatage teedel” on mõnes tõlkes tõlgitud ka kui „peatuge teelahk-

metel või ristteedel”. Teatud mõttes on ka Ühinenud Metodisti Kirik jõudnud teelahk-

mele, kus ülemaailmsel tasandil küsitakse, kuidas edasi. Hoidku Jumal meie väikest 

Eesti Metodisti Kirikut, et me valiksime õige suuna edasiseks – tee, mis viib ellu ja 

mitte hukatusse. Antud tekstis on viis tegusõna, millest neli esimest on meile antud 

käskivas vormis (Seisatuge! Vaadake! Küsige! Käige!). Need on käsud, mida meil 

tuleb täita. Kui need käsud täidame, siis jõuame viienda tegusõnani passiivi vormis – 

„leiate hingamise oma hingedele”.

Andku Jumal meil elada oma igapäevast elu ja teenida meie 

kirikus viisil, mis annab hingamise nii meile endile kui ka kogu 

kirikule. Hingamise Kristuses!

Õnnistatud muistsete radade taasavastamist!

TAAVI HOLLMAN

EMK superintendent

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

OI
A 

SI
LM

 P
EA

L!
 

Koduteel-124-2017-1.indd   2Koduteel-124-2017-1.indd   2 31.03.2017   11:37:2131.03.2017   11:37:21



  KODUTEEL 1/2017  3

Ü
les tõus mi ne viib viim-
se pii ri ni meie ku jut-
lus või me ja pa neb 
proo vi le meie mõis-
tu se. Ent õn neks me 

ei pea üles tõus mist ära se le ta ma. 
Pi gem on nii, et üles tõus mi ne se le-
tab meid; mää rat leb sel le, kes me 
ole me ja miks me ole me tä na siin. 
See tõt tu, et toi mus üles tõus mi ne, on 
ole mas Ki rik.

Ku na üles tõus mi se lu gu on mei le 
nii tut tav, siis – na gu tih ti tut tav li ke 
as ja de ga – ei pa ne me tä he le olu li si 
ük sik as ju. Pöö ra kem tä na tä he le pa-
nu kol me le olu li se le de tai li le Mat-
teu se kir jel du ses üles tõus mi sest.

Esi teks, ki vi vee re ta ti haua suu 
eest ära – mit te sel leks, et Jee sus 
saaks väl ja, vaid et meie saak si me 
sis se.

Se da on olu li ne rõ hu ta da. Ar va-
mus, et Ju mal la si ki vi haua suu eest 
ära vee re ta da sel leks, et las ta Jee sus 
väl ja, ei ole koos kõ las mu jal Uues 
Tes ta men dis lei du va te kir ja koh ta-
de ga, kus Üles tõus nu il mub oota-
ma tult oma jüng ri te kes ke le su le-
tud us te ta ha. Su le tud uk sed ei ole 
ku na gi Kris tust kin ni pi da nud.

Mat teus toob sel le oma loos sel gelt 
esi le. Al les siis, kui Maar ja Magda-
leena ja tei ne Maar ja tu le vad haua le, 
toi mub maa vä rin ning Is san da in gel 
vee re tab ki vi haua eest ära.

Sa jan deid on ini me ne taht nud hei-
ta pil ku sur ma sün ges se sü ga vus se, 
kuid haud on te ma jaoks ol nud 
sa la du se pit se ri all. Haud on ini me-
se ala ti „pi ka ni na ga“ jät nud. Ta on 
ala ti ol nud um mik tee meie püüe te le 
hei ta pil ku siit elust tu le vas se.

In gel üt leb tol esi me sel üles tõus-
mi se hom mi kul nais te le, et nad vaa-
tak sid hau da, jul gus ta des neid: „Är-

ge kart ke! Ma tean, 
et te ot si te ris ti löö-
dud Jee sust. Te da ei 
ole siin, ta on üles 
ära ta tud, nõn da na gu 
ta üt les. Tul ge, vaa-
da ke pai ka, kus ta 
ma gas!”

Üles tõus mis pü ha 
vee re tab meie jaoks 
ki vi haua uk se eest, 
et me suu dak si me 
üle ta da sur ma müs-
tee riu mi. Siis saab 
hauast just kui tun nel 
iga vik ku – ta näi tab mei le, et Ju ma la 
sü da on ar mas tus ja elu. Ju mal la seb 
meil tüh ja hau da nä hes mõis ta, et 
Jee su se tõo tu sed on tõ de.

Tei seks, haud ei ole täies ti tü hi. 
Sel les kõ la vad ing li sõ nad, mi da just 
kuul si me. Ja in gel jät kab: „Min ge 
kii res ti, öel ge te ma jüng ri te le, et ta 
on üles ära ta tud sur nuist! Ja vaa ta, 
ta lä heb teie eele Galileasse, seal te 
saa te te da nä ha.”

Kui nai sed tol esi me sel üles tõus-
mis hom mi kul olek sid vaa da nud 
tüh ja ja vaik ses se hau da, siis oleks 
meie usk üles tõus mis se ra ja tud 
inim li ke le spe ku lat sioo ni de le, het-
ke lis te le ole tus te le või ne ga tiiv se te-
le tõen di te le põ hi ne va le arut lu se le.

Kuid meie usk ra ja neb Ju ma la 
en da lau su tud sõ na de le. See sei sab 
tõo tu sel, mi da Kris tus an dis en ne 
oma sur ma ja Ju ma la pü hal kin ni tu-
sel, mil le an dis eda si in gel üles tõus-
mis hom mi kul.

See sõ na täi dab sel le maa il ma 
tüh ju se ka tä na. „Ta on üles tõus-
nud!” Hauast on saa nud fan faar, mis 
kuu lu tab elu või tu sur ma üle ning 
Kris tu se jät ku vat li gi olu ja te gut se-
mist meie maa il mas.

Kol man daks, tä nu üles tõus mi se le 
me või me pöö ra ta haua le sel ja.

Mat teus üt leb mei le, et Maar ja 
Magdaleena ja tei ne Maar ja pöö ra-
sid rin gi ja läk sid „suu re rõõ mu ga” 
sel lest kuu lu ta ma Jee su se jüng ri-
te le.

Võt me sõ naks on siis rõõm. Kris-
tus mae ti, aga ta ei jää nud sur ma 
mee le val da. Haud ei suut nud te da 
kin ni hoi da ja tä nu sel le le ei suu da 
haud kin ni hoi da ka meid.

Just see on see, mi da Jee sus tõo-
tas en ne oma sur ma. Tõo tus, mis 
al gul tun dus täies ti us ku ma tu na, 
pa ri mal ju hul ainult kõ ne ku jun di na, 
kuid mis üles tõus mi se hom mi ku tõt-
tu on te ge li kult fakt.

Ju mal näi tas, et surm ei ole lõpp, 
vaid muu tu mi ne, uus al gus.

See on uus al gus, mis kuu lu tab 
elu või tu sur ma üle ja mis la seb meil 
pöö ra ta sel ja haua le ning min na 
oma tu le vi ku le vas tu usu ja loo tu-
se ga, ol les kind lad sel les, et Ju ma la 
tõo tu sed on usal dus väär sed. Kris tus 
on üles tõus nud! Hal le luu ja!

pastor PRIIT TAMM
Tartu Püha Luuka kogudus

Jutlus ülestõusmispühadeks

JUTLUS
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Mt 28:1-10
Seal, kus lõpeb täna loetud evangeelium, 
algab meie usk – meie Issanda 
ülestõusmises.
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a seit set küm met jüng-
rit väl ja lä ki ta des käs-
kis ta neil kuu lu ta da 
sa ma: „.... ja öel ge nei-
le: „Ju ma la riik on teie 

lä he dal!”” (Lk 10:9). Ju ma la rii gi 
li gi olu väl jen dus Jee su se te ge vu ses 
– ini me sed said kin ni tust oma usu le, 
pal jud said ter veks, pal ju dest läks 
väl ja ku ri vaim jne. Ini me sed ko ge-
sid reaal selt mi da gi, mil le koh ta võib 
öel da „uus al gus”. Sa mas põh jus tas 
Ju ma la rii gi ko hal olek ka vas ta kaid 
ar va mu si – ühed ülis ta sid Ju ma lat, 
tei sed süü dis ta sid Jee sust koos töös 
kur ja de vai mu de üle ma ga, na gu näi-
teks pi me da ja tum ma ter veks te ge-
mi se loos (Mt 12:28). Ju ma la rii gi 
ko ha olek ei jät nud nii siis ke da gi 
puu du ta ma ta.

Ala tes alg ko gu du sest on ko gu du-
se üles an deks jät ka ta Jee su se mis-
sioo ni/te ge vust: kuu lu ta da maa il ma-
le Ju ma la rii ki, tei si sõ nu pääst mist 
Kris tu se lu nas tu ses, või ma lust ela da 
uue ees mär gi ja kva li tee di ga elu 
ning lõ puks iga vest elu. Se da on 
ko gu dus tei nud ja teeb ki prak ti li-
sel ta san dil, sar na selt alg ko gu du-
se le. Teo loo gi li ne aru te lu tõs ta tab 
see juu res aga spet sii fi li se kü si mu se: 
mi da õie ti tä hen dab „uus” ko gu du se 
kuu lu tu ses?

Pau lu se kir ju lu ge des jul gen ar va-
ta, et nii su gu se kü si mu se ees sei sid 
ka esi me se sa jan di krist la sed. Miks 
mui du pöö ras apos tel nõn da pal-
ju tä he le pa nu Jee su se kuu lu ta tud 
Ju ma la rii gi lah ti mõ tes ta mi se le, et 

ra ken da da se da iga päe va ses elus. 
Mil mää ral oli ja on Ju ma la riik loo-
tus al les tu le va se le ja mil mää ral 
ju ba nüüd toi mi va le rii gi le? Sel le 
kü si mu se üle on teo loo gid juu rel nud 
sa jan deid ja jõud nud lõ puks jä rel du-
se le, et Pau lu se jaoks oli (ooda tav) 
Ju ma la riik eel kõi ge ju ba toi miv ja 
oma mõ ju aval dav riik. See tä hen-
dab nüüd ja prae gu. Just sel lest 
pers pek tii vist läh tu des kir ju tas ta 
galaatlastele: „Sest ei üm ber lõi ka mi-
ne ega üm ber lõi ka ma tus ole mi da gi, 
vaid uus loo du. Ja kõi gi le, kes se da 
juht nöö ri möö da käi vad, ....” (Gl 
6:15, 16a). See oli ka te ma te ge vu se 
alu seks ning läh te ko haks. Pau lu se 
roh ked üles kut sed krist las te le pühit-
suseks ehk uue elu väljenduseks, 
toetuvad samale tõdemusele – Kui 
Kristus on sur nuist üles ära ta tud ja 
ülen da tud ning Pü ha Vaim on „väl ja 
va la tud”, siis on ka Ju ma la riik meie 
seas ja sees (Lk 17:21). Pau lu se jär-
gi: „Nii siis, kui kee gi on Kris tu ses, 
siis ta on uus loo du, va na on möö-
du nud, vaa ta, uus on sün di nud.” 
(1Kr 5:17). 

Kõi ge laie malt osu tab tu le va se le, 
kuid ju ba toi mi va le Ju ma la rii gi le 
(ehk ka ajas tu le) Pau lu se ka su ta tud 
väl jend „Kris tu ses”, näi teks kir ju tab 
ta: „Nüüd te ole te kõik usu kau du 
Ju ma la lap sed Kris tu ses Jee su ses, 
sest kõik, kes ole te Kris tu ses se ris-
ti tud, ole te Kris tu se ga rõi vas ta tud” 
(Gl 3:26-27). Ei ole kaht lust, et õp pi-
nud va ri se ri na ja Pü ha kir ja tund ja na 
tõl gen das Pau lus siin VT proh ve ti te 

„Is san da päe va” kuu lu tus te ga seon-
du vat. Ni melt oota sid juu did „Is san-
da päe va” kui Ju ma la va lit se mi se al-
gust ko gu maa il mas, mil kõik uueks 
luuak se. „Sest vaa ta, ma loon uue 
tae va ja uue maa. Enam ei mõel da 
en dis te as ja de pea le” (Js 65:17; vt ka 
Ob 15: „Sest Is san da päev on li gi dal 
kõi gi rah vas te jaoks”). 

Pä rast isik lik ku pöör du mis ko ge-
must mõis tis Pau lus ilm selt vä ga 
sel gelt, et te ge li kult on Kris tu se-
ga toi mu nu mit te ainult aja loo li ne 
sünd mus, vaid ka proh ve ti te poolt 
et te kuu lu ta tud „Is san da päev” – sel-
le ko ge mi ne ja see lä bi uude reaal-
su ses se ase ta mi ne. Ta kir ju tab: „…. 
kes an dis ene se meie pat tu de eest, et 
meid väl ja kis ku da prae gu sest kur-
ju se ajas tust Ju ma la ja meie Isa taht-
mist möö da...” (Gl 1:3, 4). „…ning on 
meid koos te ma ga üles ära ta nud ja 
ase ta nud tae va ses se olu kor da Kris-
tu ses Jee su ses.” (Ef 2:6).

Nii võib öel da, et Pau lus väl jen dab 
mõis te „Kris tu ses” kau du uut ajas tut 
ja inim kon da, mil le le pa ni alu se Jee-
su se surm ning üles tõus mi ne. Teo-
loog Ladd üt leb, et te ma ar va tes ei 
väl jen da Pau lus sel le ga ainult mõ tet 
mo raal sest uue ne mi sest, vaid eel-
kõi ge mõ tet „uuest inim kon nast”, (ja 
uues reaal su ses, Sa lu raid). Ko gu dus 
Kris tu se ihu na oli Pau lu se jaoks aga 
ooda ta va, tu le va se Ju ma la rii gi näh-
tav aval dus maa il mas ju ba nüüd. See 
eri nes juu ti de vaa test, kes „Is san da 
päe va” al les oota sid ja oota vad.

Läh tu des sel lest uuest ajas tust ja 
inim kon nast „Kris tu ses”, si dus ta 
Kris tu se ga pea kõik, mis krist last 
puu du tab, väl jen da des se da nõn da: 
„...la seb Ju mal kõik tul la heaks – 
nei le, kes on te ma ka vat su se ko ha-
selt kut su tud. Sest need, ke da ta on 
et te ära tund nud, need ta on ka et te 

Meie oleme tulevase 
ajastu kogudus
AN NE SA LU RAID, EMK Tal lin na ko gu dus

Lu ge des evan gee liu mi de lu gu sid Jee su sest, hak kab 
sil ma, et Te ma kuu lu tu se tee maks oli eran di tult Ju ma-
la riik. See pä rast üt les Ta ju ba oma te ge vu se al gu ses: 
„Aeg on täis saa nud ja Ju ma la riik on lä he dal. Pa ran-
da ge meelt ja us ku ge evan gee liu mis se!” (Mk 1:15). 

KOGUDUS

K
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mää ra nud saa ma te ma Po ja näo 
sar na seks, et te ma oleks es ma-
sün di nu pal ju de ven da de seas. 
Aga ke da ta on et te mää ra-
nud, neid on ta ka kut su nud; ja 
ke da ta on kut su nud, need on 
ta ka õigeks tei nud, aga ke da 
ta on õigeks tei nud, neid on 
ta ka kir gas ta nud.” (Rm 8:28-
30). Ko gu dus krist las te ko gu 
ja Kris tu se ihu na on see ga 
tu le va se ajas tu ko gu dus, kel le 
ees õigu seks on te ha Ju ma la 
riik maa il mas reaal seks Jee-
su se ees ku jul. Ju mal ise on 
sel leks kõik eel du sed loo nud ja 
kät te and nud – Kris tu se ga Kris-
tu ses: „Kas te siis ei tea, et kes 
me iga nes ole me Kris tu ses se 
Jee su ses se ris ti tud, ole me ris ti-
tud te ma sur mas se? Me ole me 
siis koos te ma ga ma ha mae tud 
ris ti mi se kau du sur mas se, et 
ot se kui Kris tus on ära ta tud üles 
sur nuist Isa kir ku se lä bi, nõn da 
või me ka meie käia uues elus.” 
(Rm 6: 3, 4.)

On tõ si, et ko gu Jee su se 
le pi tu se juu res meie eest ning 
Ju ma la rii gi ko gu toi me juu-
res jää me poo li kuks nii oma 
mõ te tes, sõ na des kui te gu des 
se ni, ku ni Ju ma la riik saab oma 
täiu ses ava li kuks kõi gi le. Kuid 
sa mas tun nis tab Uues Tes ta-
men dis kir ja pan du alg krist las-
test vä ga sel gelt, et nii ük sik 
krist la ne kui ko gu dus „võis  käia 
uues elus”, hoo li ma ta nen de 
inim li kest puu dus test. Aga nen-
de tee ni mis töö alu seks ja eda-
si vii vaks jõuks oli kin del tead-
mi ne sel lest, kes nad on – uus 
loo du Kris tu ses uues reaal su-
ses. Ja se da ole me ka meie ju ba 
nüüd, tä na! 

„Ja Jee sus as tus nen de juur-
de ja kõ ne les nei le: „Mi nu le on 
an tud kõik mee le vald tae vas 
ja maa peal. Min ge siis, teh ke 
jüng ri teks kõik rah vad, ris ti des 
neid Isa ja Po ja ja Pü ha Vai mu 
ni mes se ja õpe ta des neid pi da-
ma kõi ke, mi da mi na olen teil 
käs ki nud! Ja vaa ta, mi na olen 
iga päev teie juu res ajas tu lõ pu-
ni.”” (Mt 28:18-20.)

Mõis te te sel gi tu si:
Ariaanid eita vad, et Kris tus ek sis tee ris 

en ne loo mist, st nad eita vad Jee su se kui 
Ju ma la Po ja täie lik ku ju ma lik kust. Ariaanid 
väi da vad, et „oli aeg, kui Te da ei ol nud“ ja 
see ga on Kris tus loo dud ja aja lik. See on 
vas tu olus õpe tu se ga kolm ain su sest. Sai 
ni me tu se Alek sand ria pres bü ter Ariuse 
(surn pea le 335) jär gi. Õpe tus mõis te ti huk-
ka Nikaia ki ri ku ko gul aas tal 325. 

Makedoniaanid eita vad, et Pü ha Vaim 
on isik. Ni me ta ti Kons tan ti noo po li pea piis-
kop Makedoniuse (surn ca 360) jär gi. Õpe-
tus mõis te ti huk ka Kons tan ti noo po li ki ri ku-
ko gul aas tal  381. 

Sabelliaanid eita vad, et Isa, Poeg ja Pü-
ha Vaim on Ju ma la eri ne vad isi kud, nä hes 
neis üks nes Ju ma la eri ne vaid il mu mis vii se. 
Ni me tus Roo ma pres bü ter Sabelliuse (ca 
215) jär gi. Õpe tus mõis te ti huk ka Nikaia ki-
ri ku ko gul aas tal 325.

Nestoriaanid on val mis kõ ne le ma Maar-
jast üks nes kui Jee su se-, aga mit te kui Ju-
ma la-sün ni ta jast. Ni me ta ti Kons tan ti noo-
po li pat riarh Nestoriuse (surn pea le 451) 
jär gi.

Pelagiaanide jaoks on patt liht salt halb 
har ju mus, vas ta valt Bri ti mõt le ja Pelagiuse 
(surn pea le 418) õpe tu se le, kes vas tan dus 
Augustinuse pääs te õpe tu se le.

Donatistid hin da vad ki ri ku pü ha dust 
ran gelt liik me te mo raal se puh tu se põh jal, 
eita ti eba pü ha de preest ri te ja ga tud sak ra-
men ti de keh ti vust ja mõ ju ning prak ti see ri ti 
see tõt tu n-ö tõe list ris ti mist ka nen de lii tu-
ja te pu hul, kes olid va rem ris ti tud. Kartaago 
ki ri ku piis kop Donatuse (4. saj) jär gi.

Novatsiaanid eita vad, et ki ri ku vai mu lik-
kon nal on mee le vald an da an deks ras keid 
pat te pä rast ris ti mist. Ni me ta ti Roo ma 

õpet la se, teo loo gi ja preest ri Novatianuse 
(ca 200–258) jär gi, kes oli aas tast 251 vas-
tu paavst. Õpe tus mõis te ti huk ka Kons tan-
ti noo po li ki ri ku ko gul aas tal  381.

Adoptsionistid usu vad, et Jee sus on
pea le ris ti mist Jordani jões Ju ma la
poolt adop tee ri tud. Ni me tus tek kis adopt-
sionistide juh ti de (Theodotus ja Ascle-
piodotus ca 217) jär gi Roo ma ko gu du ses.

Apollinarianistid (Apollinarius Laodikea 
piis kop, ca 360. a Süü rias) usu vad, et Jee-
sus ei saa ol la kor ra ga Ju mal ja ini me ne.

Gnos ti kud ei usu, et Jee su se isi kus on 
ühen da tud ju ma lik ja inim lik loo mus, vaid 
nad usu vad vaim ses se Kris tu ses se, kes 
elas Jee su ses ning kes ei sur nud. Gnos-
ti kud usu vad, et neil on või ma lik oman-
da da sa ma su gu ne tun ne tus ja tead mi ne 
(gnoosis). Gnos ti ku te õpe tu se jär gi saa dab 
Ju mal aeg-ajalt ini mes te juur de pääst jaid, 
tä nu kel le le va li tud pää se vad.

AND RES KAPP
EMK Teo loo gi li se Se mi na ri vi list la ne

EMK Tal lin na ko gu dus

***
Usu põ hi alu seid ja mõis teid ei ole gi või-
ma lik ainult pü ha päe vas te jut lus te ga sel-
geks õpe ta da ega saa da. Kes se da loo dab, 
pe tab en nast. Sel leks, et as ju Piib li põh jal 
uuri da, oma kü si mu si lä bi aru ta da ja mõis-
ta, va ja me kõik ena mat – sel leks on gi väi-
ke gru pid, kõik või ma li kud piib li tun nid ja 
mui du gi piib li kool ning miks mit te eda si-
jõud nu te le ka teo loo gi li ne se mi nar.
Õpetada saab ainult seda, kes tahab 
õppida. Õppigem, siis ei saa meid eksitada 
iga su gus te õpe tus te tuu les!

IN NA VÄL JA
EMK Teo loo gi li se Se mi na ri vi list la ne

Tal lin na ko gu dus

Usulise silmaringi 
avardamiseks
Meie evan geel se te ki ri ku te liik me te usu li ne pa le on kah juks üs na gi kir ju (pa ra ku 

ka va na des ki ri ku tes). Ol les su hel nud üs na mit me te va ba ki rik li ku taus ta ga ini-
mes te ga, olen jõud nud jä rel du se le, et nii mõ ned ki mõis ta vad krist li ku usu põ-

hi tõ de sid üs na oma pä ra selt. Ise gi kolm ain su se ole mu se suh tes va lit seb se ga dus. Tu leb 
tun nis ta da, et apos tel lik (apost lik) usu tun nis tus, mis on ris ti usu es sents (vt EMK Põ hi ki ri 
§ 9), ei haa ku pa ra ku kõi gi ko gu du se liik me te aru saa ma de ga. Usu lis tes põ hi alus tes võib 
va lit se da suur se ga dus. Meie eri ne va tes ko gu dus tes on tä na päe val ik ka veel (ene se-
le tead vus ta ma ta) ju ba va ra krist lu se ajast tun tud ariaane, makedoniaane, sabelliaane, 
nestoriaane, pelagiaane, donatiste, novatsiaane, adoptsioniste, apollinarianiste, gnos ti-
kuid jne. Ar van, et tä na päe val sar na seid vaa teid oma vad ven nad-õed ei ole ise tin gi ma-
ta tead li kud oma vaa de te kok ku lan ge vu sest alg krist li ke he ree sia te ga (ek si õpe tus te ga). 
Ehk aitab all pool kir ju ta tu avar da da vä he ke meie sil ma rin gi ja pan na end ka peeg lis se 
vaa ta ma. Meie vai mu li kel on veel suur töö põld kul ti vee ri da...
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Prog ramm „PÜ HA KO DA DE SÄI LI TA MI NE 
JA ARENG“ ja gab toe tu si

Prog ram mi ees märk on pak ku da rii gi tu ge ki ri ku hoo ne te ja 
neis lei du va te kul tuu ri väär tus te säi li ta mi seks. Ki rik kui ins-
ti tut sioon on Ees ti kul tuu ri la hu ta ma tuks osaks ol nud ala tes 

13. sa jan dist. Ki ri ku hoo ned moo dus ta vad olu li se osa meie kul tuu-
ri- ja kuns ti aja loo li sest pä ran dist. Pü ha ko jad on suu re ma osa ajast 
ol nud ava tud rah va le kui krist li ku vaim su se kand jad, aga li saks sel-
le le on need ka paik kond li kud kes ku sed, mis tu gev da vad ko gu kon-
na iden ti tee ti ja tut vus ta vad ki ri ku tes lei du vaid kul tuu ri väär tu si ja 
-tra dit sioo ne nii ko ha li ke le kui ka kü la lis te le.

Ka käes ole val aas tal jät ka tak se pü ha ko da de ja nen de si sus tu se res-
tau ree ri mis töö de toe ta mist. Muin sus kait se ame ti kau du toe ta tak se 
pü ha ko da sid 2017. aas tal um bes 660 000 euroga.

Toe tust saa vad 15 EELK ki ri ku hoo net, 2 EAÕKi pü ha ko da, 
1 MPEAÕKi ki rik. Sel lel aas tal saa me rõõ mus ta da sa mu ti sel le üle, 
et jär je kord se 20 000 euro suu ru se toe tu se saab meie EMK Haap-
sa lu ko gu dus ki ri ku hoo ne vun da men di kind lus tus töö de II eta pi 
teos ta mi seks. Sel le ga seo ses või me üha suu re ma kind lu se ga loo ta, 
et ki ri ku hoo ne saab tu le vi kus en da le keld ri kor ru se le kau ni koh vi-
ku koos köö gi ja mit me te teis te ruu mi de ga. http://www.muinas.ee/
files/2017%20 eel ar ve.pdf

KT

Õnnitleme juubilare
Joel Aulis 40 7. aprill
Ardi Leerima 40 10. mai
Hans Lahi 60  14. juuni

Tallinna kogudus õnnitleb:
Marta Helene Oherde 95 1. jaanuar
Elvi Kivi 85 5. jaanuar
Eike Tammjärv 75 21. jaanuar
Helju Õiela Kivimägi 85 15. veebruar
Klaara Schönberg 85 25. veebruar
Ester Laar 80 1. märts
Johanna Niidu 80 1. märts
Velli Hollman 75 23. märts
Helgi-Anne Trumm  85 27. märts

Ajakiri Koduteel õnnitleb
Tarmo Lilleoja 60 3. aprill

Esi me ne Aldersgate’i Euroo-
pa kon ve rents toi mus 3.-5. 
märt si ni 2017 Glovery Hal li 

krist li kus kon ve rent si kes ku ses Ing-
lis maal. Osa le jaid oli USAst, Wa le-
sist, Ing lis maalt, Ees tist ja Lee dust. 
Aldersgate’i uuen dus lii ku mi ne jõu-
dis Ing lis maa le 2007. aas tal pas tor 
David Winstanley va hen du sel, kes  
tee nis va he tus prog ram mi raa mes 
Põh ja-Ca ro li na osa rii gis me to dis ti 
ko gu dust, mis oli sel le lii ku mi se ga 
ti he dalt seo tud. Mõ ne aas ta pä rast 
toi mus esi me ne se mi nar „Elu Pü has 
Vai mus“ Crewe’s ning see jä rel Huc-
knallis. 2011. aas tal lii tu sid David 
Winstanley and David ja Pat Watson 
Aldersgate’i mees kon na ga Tal lin-
nas, mil lest al gas siia ni kes tev suur 
sõp rus. Kon ve rent si pea kõ ne le ja dr. 
Frank Billman koos abi kaa sa ga on 
vas tu ta vad Aldersgate’i uuen dus-
lii ku mi se rah vus va he li se töö ning 
koo li tus te eest. Te ma esi me ne et te-
kan ne põ hi nes raa ma tul „Superna-
tural Thread of Methodism“ (tlk 

Üle loo mu lik joon me to dis mis) ning 
tei ne et te kan ne kan dis peal kir-
ja „Ol la är ka mi ses seal, kus oled“. 
Ees tist osa les kon ve rent sil ka hek sa 
ini mest ja Lee dust kaks. 

THEA KANT, EMK Võru kogudus

Aldersgate konverentsil 

Esimene Aldersgate’i Euroopa konverents on toimunud ja sellest on saanud traditsioon.
Kal lis Pü ha Vaim oli meie kes kel ning sõp rus sai uuen da tud va na de ning sõl mi tud uute 
sõp ra de ga. Suu ri mad tä nud kõi ki de le vas tu võt ja te le ar mas tu se, ohv ri meel su se ning 
pü hen du mi se eest. Meie sü da med said ime li selt soo jen da tud, värs ken da tud ning täi de-
tud ela va vee ga! Pil dilt on puu du Ave Roots, Je le na Kask ja Joel Kaa rel Kant.
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Naiste Palvepäeva jumalateenistus Pärnus

Üle maa ilm se Nais te Pal ve päe va oiku mee ni li ne ju ma la tee nis tus toi-
mus ree del, 3. märt sil Agape ki ri kus. Tee maks oli „Kas ma olen 
eba õig la ne si nu vas tu?”. Sel le olid et te val mis ta nud Fi li pii ni de nai-

sed. Jut lus tas Agnes Aasa. Muu si kat te gi Pär nu Oiku mee ni li ne Nais koor.
KT

EMK Haapsalu kiriku uus vitraažaken.
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Pär nu Agape ko gu du ses on õp pe päe-
vad toi mu nud lä bi mit me te aas ta te. 
Isik li kust ko ge mu sest võin kin ni ta-
da, et li saks uute tead mis te oman-
da mi se le on need ol nud õn nis tus-
rik kad krist li kus osa du ses vee de tud 
sünd mu sed. Eel mi ne sar na ne toi mus 
4. märt sil 2017, kus sai me kuul da 
su per in ten dent Taa vi Hollmani sõ nu-
mit käes ole va aas ta üld ki rik li kust 
juht mõt test (2017. aas ta on ni me ta-
tud EMK-s muist se te ra da de taas-
avas ta mi se aas taks). 

Pea mi ne, mis vend Taa vi mõ te test 
mi nu sü da mes se tal le le jäi, oli see, 
et me Jee su se jüng ri te na os kak si-
me ka pea tu da ja eri ne va te le rist tee-
de le jõu des võik si me mõnd mi ne-
vi kust tun tud usu te ge la se ees ku ju 
oma ka suks taas elus ta da. Öel dak se 
ju meie maal, et tark ini me ne õpib 
teis te vi ga dest. Ma usun, et meil 
krist las te na ei ta suks küll ot si da üks-
nes teis te puu du jää ke. Kül lap leiab 

iga üks pal ju gi po si tiiv set lä he mast 
või kau ge mast mi ne vi kust, kui kõi gi 
kii rus ta mis te kes kel aega võt ta sel-
leks, et pea tu da ja mõ tisk le da sel le 
üle, mil li seid usu te gu sid tae va ne Isa 
meilt õigu poo lest ootab. 

Siin ko hal jul gus tan kõi ki EMK 
ko gu du si mõt le ma suu re malt ja jul-
ge malt üld ki rik li kus mõt tes. Eel mi sel 
aas tal võt si me su he te aren da mi se 
tee ma mit mel pu hul foo ku ses se – 
õp pe päe val, eri ne va tes gru pi töö des 
ja jut lus tes. Aas ta lõp pe des oli meie 
ko gu du ses tõe poo lest su he tes toi-
mu nud po si tiiv ne muu tus. Ini me sed 
olid suht le mi sel rõõm sa mad, ava tu-
mad ja roh kem val mis üks teist toe ta-
ma. Li saks inim li ku le pa nus ta mi se le 
õn nis tas tae va ne Isa meie ko gu dust 
mit me te uute töö te gi ja te ga, kes tee-
ni vad ko gu du se töös kaa sa in nus tu-
nult ja suu re pü hen du mi se ga. 

Nen de ko ge mus te pin nalt ta han 
si nu ga, hea lu ge ja, ja ga da järg mist 

mõ tet: üld ki rik li kud juht mõt ted ei 
ole ju hi sed üks nes su per in ten den-
di, pas to ri te ja töö vald kon na juh ti de 
jaoks, vaid iga EMK liik me jaoks! 
Eest las lik ta ga si hoid lik kus on meil 
nii vä ga ve res, et pal jud krist la sed-
ki usu vad, et nen dest suurt mi da gi 
ei ole ne. Mõel gem siin ko hal sel le-
le, kel le juur de Jee sus pöör dus, kui 
alus tas jüng ri te ot si mist. Kas pol nud 
need mit te kõi ge ta va li se mad ja liht-
sa mad ini me sed tol le aeg ses kul tuu-
ris? Jee sus ei ot si nud kõr gelt ha ri tud 
ja ava lik ku se le tun tud ini me si, vaid 
just liht said, kuid sii ra sü da me ga 
jüng reid. Ma jul gen us ku da, et si na, 
kes se da sõ nu mit het kel loed, oled 
sa ma võr ra Jee su se jün ger kui Piib list 
tun tud, alg ko gu dust juh ti nud ris ti usu 
suur ku jud. See tõt tu ma usun, et EMK 
ter vi ku na kas vab ja laie neb Ees ti-
maal iga me to dis ti pa nu se kau du. 

Õn nis tus soo vi de ga,
ARDI LEERIMA

Pär nu Agape ko gu du se pas tor

Tal lin na ko gu dus 95
Pü ha päe val 5. märt sil tä his tas EMK Tal lin na ko gu dus oma 95. sün ni päe-
va pi du li ku ju ma la tee nis tu se ga. Pä rast ju ma la tee nis tust olid kõik ooda tud 
ühi se koh vi- ja tee laua äär de, kus ko gu du se poolt pa ku ti sün ni päe va tor ti 
ja kring lit.

Õn nit le me  
Priit Tamm - on Kait se lii du Tar tu 
ma le va kap lan, omab nüüd noo-
rem leit nan di au as tet.
Rai vo Nikiforov  - ala tes 1. sep tem b-
rist 2016 Kait se lii du va nem kap la-
ni ame ti ko hal.

Ar tur Põld sai Ida-Vi ru 
tee ne te mär gi

Maa va nem And res Noor -
mä gi an dis Kukruse
mõi sas kol me teist küm- 

ne le ida vi rula se le vää ri lis te tee-
ne te eest üle maa kon na tee ne te-
mär gi ning sa mas kuu lu ta ti väl ja 
ka Ida-Vi ru aas ta te gi ja 2016.  

Tee ne te mär gi ka va le ri de hul-
gas oli ka Ees ti Me to dis ti Ki ri-
ku Jõh vi ko gu du se pas tor Ar tur 
Põld. Hea nal ja soo ne poo lest tun-
tud en di ne ETV kaua aeg ne Vi ru-
maa ope raa tor ja re por ter, aga ka 
pal ju de fil mi de autor Jaak Eel-
mets tõ des: „Kui ma sel le ni me-
kir ja lä bi vaa ta sin, kel le hul ka 
on mind võe tud, siis hak kas põlv 
ker gelt vä ri se ma. Need tei sed ini-
me sed seal ni me kir jas on ik ka 
tõe poo lest ka mi da gi tei nud.“

Al li kas: Põh ja ran nik 23.02.2017

Õp pe päe va dest EMK Pär nu Agape ko gu du ses

Euroopa ÜMK piiskopid Saksamaal
9.-11. jaanuarini toimus Saksamaal Frankfurdis Euroopa Ühinenud Meto-
disti kiriku piiskoppide ja igast piiskopkonnast kuni kolme superintenden-
di kohtumine teemal, kuidas säilitada ja tugevdada ÜMK ühtsust.
Kümne riigi metodistide esindajad esindasid erinevaid arvamusi, lootusi ja 
murekohti seoses küsimusega, kas muuta või mitte kiriku kehtivat seisu-
kohta inimese seksuaalsuse teemal. Vastavasisulise piiblitunni tegi piiskop 
Streiff, keskendudes "Ühtsusele Kristuses".
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Tu le mei le õp pi ma! 

EMK Teo loo gi li ne Se mi nar on riik li kult 
ak re di tee ri tud ra ken dus lik era kõrg kool.

Se mi nar pa kub ra ken dus lik ku kõrg ha ri dust mis jo ni 
ja teo loo gia eri alal. Kõrg ha ri du se oman da mi seks 
tu leb lä bi da 3-aas ta ne õp pe prog ramm, mis seob mit-
me külg se teo ree ti li se baa si prak ti ka ga ja toe tab vai-
mu lik ku kas va mist. Või ma lik on lä bi da ka aas ta ne 
prak ti li se teo loo gia põ hi kur sus.

Õp pi ma oota me krist li ku ko gu du se lii get, kes:
 ot sib Ju ma la ta het oma elus
 soo vib uuri da Piib lit lä he malt
 laien da da oma tead mi si ki ri kust ja ühis kon nast
 soo vib en nast lä bi väl ja kut se te aren da da
 ta hab oma ko gu du ses pa re mi ni tee ni da

Täp se mat in fot vas tu võ tu tin gi mus test ja aval du se 
ning soo vi tu se blan ke tid saab 
se mi na ri ko du le helt www.emkts.ee.

Aval dus ja va ja li kud do ku men did saa ta 
10. augus tiks e-pos ti le se mi nar@emkts.ee 

või aad res si le: 
EMK Teo loo gi li ne Se mi nar, 

Nar va mnt. 51, 10152 Tal linn.

Seminar tänab eestpalvete eest

6. märt sil võt tis EMK Teo loo gi li se Se mi na ri pe re 
vas tu EKKA (Ees ti Kõrg ha ri du se Kva li tee di hin-
da mi se Agen tuu ri) hin da mis ko mis jo ni. Ko mis-

jo ni roh ke te le kü si mus te le vas ta sid pi ka päe va väl tel 
se mi na ri juht kon na, õp pe jõu du de, üli õpi las te, vi list-
las te, koos töö part ne ri te ja oma ni ku (EMK) esin da jad. 
Päe va lõ pul se mi na ri töö koh ta an tud es ma ne ta ga si si-
de oli tun nus tav ja jul gus tav. Kui gi me ei tea veel lõp-
lik ku ot sust akrediteeringu jät ku mi se osas, on põh just 
loo ta, et hin nang tu leb po si tiiv ne ja se mi nar saab riik li-
kult tun nus ta tud kõrg ha ri du se and mist jät ka ta. 

Ole me eri li selt tä nu li kud meie piis kop Christian 
Alstedile, kes sel le koh tu mi se pä rast mõ neks tun niks 
Tal lin nas se len das ja se mi na ri vä ga veen valt esin das. 
Ko gu se mi na ri pe re jaoks oli see päev ja eri ti ko mis jo-
ni po si tiiv ne hin nang usu kin ni tu seks, sest tead si me, et 
pal jud meie sõb rad lä he mal ja kau ge mal olid eest pal-
ve tes meie ga. 

Tä na me kõi ki pal ve ta jaid ja kut su me teid üht la si 
se mi na ri kü las ta ma – meie ava tud us te päev on nel ja-
päe val, 18. mail, al gu se ga kell 11.00. Sel päe val al gab 
ka Soo me pas to ri Camilla Klockarsi kol me päe va ne 
loen gu kur sus ko gu du se kas vust, mil lest hu vi li sed 
saa vad osa võt ta. Eri li selt on aga kül la ooda tud uued 
õpi hu vi li sed ja se mi na ri vi list la sed!

MEE LI TANKLER
EMK Teo loo gi li se Se mi na ri rek tor

Seminari I kursus 2015.a.

Loengut kuulamas.
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o gu Ees ti ühis kon-
da ta ba sid 1939 ja 
järg ne va tel aas ta-
tel va pus tu sed, mis 
ei läi nud möö da ka 

ko gu du sest. Toi mus to taal ne, ko gu 
elu kor ral dust hõl ma nud rii gi või mu 
va he tus, küü di ta mi sed, mo bi li sat-
sioo nid, sõ da... Märt si pom mi ta-
mi ses aas tal 1944 kao tas Tal lin na 
me to dis ti ko gu dus oma hoo ne Vee-
ren ni tä na val, hä vi sid ar hii vi do ku-
men did, ki ri ku raa ma tud, ni me kir-
jad jm. Nõu dis pal ju tööd ja aega, 
ku ni vend Os kar Kornelil õn nes-
tus taas ta da liik me te ni me ki ri ja 
ki ri ku raa ma tud. Nen dest võib väl ja 
lu ge da üs na gi pal ju ini mes te käe-
käi gu koh ta. Li saks sõ ja järg se aja 
ras kus te le ja lin na (sh Ap tee gi tä na-
va hoo ne) taas ta mis töö de le võõ ran-
da ti nõu ko gu de või mu poolt Sit si 
tä na val asu nud Petlemma pal ve la, 
kus ko gu dus oli pea le põ len gut tee-
nis tu si pi da nud. Ala tes 16. juu list 
1950 hak kas koos eest las te ga ka 
pal ju teis test rah vus test ini me si käi-
ma Me re puies tee ki ri kus. Sel les 
hoo nes, mi da ja ga ti advendistide-
ga, ol di pik ka aega all üür ni keks. 
Ju mal saa tis Tal lin nas se ka vai mu-
li ku är ka mi se, mis ki ri kud rah va ga 
täi tis.

Pil gu heit 25 aas tat kest nud  hin ge-
hoiu töö le meie ko gu du ses.

Aas tad 1980-1990 olid ül di se tõu-
su, uuen dus te ja loo tus te elav ne-
mi se aeg. Ol di Ees tis ja vä lis maal 
aas taid ju pal ve ta tud Ees ti va ba du se 
pä rast. Ju ma la ar must see sün dis – 
taas ta ti Ees ti Va ba riik. Ühis kon nas 
toi mu sid tor mi li sed muu tu sed, teo-
tah te ak ti vi see ru mi ne, vaim ne är ka-

mi ne. Õhin, rõõm ja ele vus haa ras 
sü da meid ja ka jas tus ini mes te elu-
des. Nad olid en di se sur ve alt va ba-
ne nud ning või sid ot si da oma teed. 
Pal jud jõud sid Ju ma la juur de ja 
ki ri kus se. Tul di pe re kon ni ti, va hel 
ühi nes ko gu du se ga ise gi 30-40 uut 
ini mest. 1992. aas taks oli Tal lin na 
ko gu du se ees ti liik mes kon nas li gi 
800 ini mest, koos ve ne ko gu kon na-
ga üle tu han de. Et nii suu re liik me te 
hul ga ga hak ka ma saa da, oli va ja 
see jao ta da väik se ma teks ük sus-
teks. Sel le töö et te ot sa asu sid vend 
Ha rald Altok ja õed Hel le Uus mäe 
ning Hel gi-An ne Trumm. Ko gu dus 
ja ga ti ring kon da deks ja hin ge hool-
dus grup pi deks, mil lis te eest oma-
kor da vas tu ta sid ko ha li kud dia ko-
nid. Kõik sel le töö lõi gu ga ühi ne nud 
20-30 ko gu du se lii get käi sid en tu-
siast li kult iga nä dal koos, et pal ve-

ta da, kas va da vai mu li kult tu ge va-
maks, uuri da Pü ha kir jast ju ha tust. 
Muud pro fes sio naal sust pol nud kui 
see, mis tu li Ju ma lalt. Neid ajen-
das li gi me se ar mas tus ja hin ge hoiu 
põ hi mõ te, et kee gi ei tun neks end 
ük si ku või kõr va le jäe tu na, sest ole-
me ju üks pe re, üks Kris tu se ihu. 
See si sal dab väl ja kut set tä na se le-
gi ko gu du se le – saa da sõb ra li kuks, 
hin ge hoid li kuks ko gu kon naks, kus 
kõi gil on hea ol la, ka neil, kes enam 
ki ri kus se tul la ei jak sa. Et kee gi 
ei lä heks meil ka du ma. Tun ne me 
Ju ma la sõ nast apos tel Pau lu se üt lu-
si galaatlastele: „Kand ke üks tei se 
koor maid...” ja „...ku ni meil on veel 
aega, teh kem head kõi ki de le, eri ti 
aga usu kaas las te le!”

AN NE LI KLAUSSON 
EMK Tal lin na ko gu dus

Märt si al gu ses, mil Tal-
lin na ko gu dus tä his tas 
95. aas ta päe va, on ko ha-
ne te ha lü hi ke ta ga si vaa-
de sel le le, mil lis test olu-
dest ole me lä bi tul nud. 
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Kand ke üks tei se koor maid...

K
Tal lin na ko gu du se hin ge hoiu töö hin geks on vii ma sed kaks küm mend viis aas tat ol nud õde Hel gi-
An ne Trumm, kes 27. märt sil tä his tas 85. sün ni päe va.

Tä na me te da sel le vee rand sa jan di pik ku se sü da me ga teh tud töö eest! Mär ka mi se le, hoo le- ja 
ühen du se pi da mi se le li saks on ta hoid nud ka kor ras ki ri ku raa ma tuid ning süs tee mi. Helgi-Anne 
on prae gu gi tä nas te muu tu nud olu de ja se nis te hin ge hoid ja te kõr ges se va nu ses se jõud mi se 
ning jä rel kas vu pä rast sü dant va lu ta mas. Ta saa dab ka in fo leh ti kau ge mal ela va te le ko gu du se-
liik me te le. Vää rib mär ki mist, et Hel gi-An ne on siia ni ak tiiv ne mit mes ko gu du se töö ha rus: lau lab 
se ga koo ris, viib lä bi piib li tun de ja osa leb vai mu li ku kas vu gru pis ju hi abi li se na. Koos oma tüt re-
tüt re Kris tii na ga hoo lit seb ta, et kõik gru pi liik med saaks õn nit le tud oma teh tud kau ni te kaar ti de 
ja kin ni ta tud sün ni päe va lau lu ga.

Pas tor Too mas Pa ju soo sõ nul jul gus ta gu ja in nus ta gu arm sa õe Hel gi-An ne ees ku ju ja en tu-
siasm noo re mat põlv kon da võt ma üle hin ge hoid likku hoo le kan net üks tei se eest. 

Et meie kõi gi vaim ja hing ja ihu oleks ter vi ku na hoi tud...
ANNELI KLAUSSON
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On ääre tu arm, 
mil les elan …

T
a on ko ge nud oma elus 
Ju ma la muut vat vä ge 
ju ba teis me li se poi si na ja 
see arm on te da jät ku-
valt kand nud ku ni tä na-

se ni. Talle meeldivad Milla Krim mi 
luu le rea d ja ol gu need sul le, ar mas 
vend, juu be li aas ta ter vi tu seks aja kir-
ja Ko du teel poolt.

On ääre tu arm, mil les elan, 
ja pii ri tu hel dus, mis näen. 
Küll nõ der ja ar me tu olen, 
kuid sel les se hin ga ma jään … 

On ääre tu arm, mil les elan, 
mind kan na vad tae va sed väed. 
Ja kõik jal, kus lii gun ja olen, 
mind var ja vad Ju ma la käed.

Ta han jääd vus ta da mõ ned isik li kud 
tä he le pa ne kud ven na elu käi gu koh-
ta. Tut vu sin es ma kord selt Ola vi ga 
aas tal 1965, mil noo re me he na lii-
tu sin EMK Tal lin na ko gu du se ga ja 
laul sin koos te ma ga noor te koo ri bas-
si rüh mas. Sel lest ajast pea le olen 
mär ga nud, kui das Ju mal on tei nud 
nii te ma isik li kus elus, kui ko gu du ses 
ja ter vi ku na ki ri ku ta san dil vä ga pal-
ju uut, mi da ta sub mee nu ta da.

Lap se põlv ja 
noo rus aas tad Tal lin nas
Olav Pär na mets on tä nu lik Ju ma la le 
ven nas te ko gu du se juur te ga krist li ku 
ko du eest, kus ta kas vas üles va ne-
ma te tei se lap se na. Vend Eino nä gi 
il ma val gust li gi paar aas tat va rem. 
Isa Jo han nes oli liht ne töö mees, ema 
Mee ta ko du ne, mõ le mad tund sid 
suurt hu vi aian du se ja me sin du se 

vas tu. Nen de ko du ma ja asus Lil le kü-
las, End la tä na val. 
Kui saa bu sid ras ked sõ ja päe vad, oli 
Olav 7-aas ta ne. Ta mä le tab Tal lin na 
märt si pom mi ta mist, mil Ju mal hoi-
dis nen de pe ret. Ola vi koo li tee al gas 
1945. aas tal Ke va de tä na va koo lis, 
Wes thol mi güm naa siu mis. Eri ti häs ti 
läks poi sil maad lus, keh ve mi ni ede-
nes aga õp pi mi ne. Ola vil oli po tent-
siaa li saa da heaks maad le jaks, sest 
ta käis ka he kord se olüm pia võit ja 
Krist jan Pa lu sa lu tren nis, või tes seal 
en dast va ne maid pois se, aga Ju ma-
lal oli te ma jaoks mi da gi pa re mat 
va ruks. 1950. aas tal ühi ne sid Ola vi 
va ne mad Ees ti Me to dis ti Ki ri ku Tal-
lin na ko gu du se ga ja võt sid edas pi di 
osa lau lu koo ri de tööst.
Olav mä le tab eri li selt üht no vemb-
ri kuu nel ja päe va õh tut Me re puies-
tee ki ri ku väi ke ses saa lis, kui ta oli 
14-aas ta ne. Va ne mad võt sid ta pal-
ve koos ole ku le kaa sa, sest ta põ des 
kop su tu ber ku loo si. Koos ole ku lõ pul 
kü sis vend Alek san der Kuum sõb ra-
li kult: „Kas tä na on siin kee gi, kes 
ta hab oma elu Ju ma la le an da?” Tol 
õh tul oli Olav esi me ne, kes tõu sis ja 
üt les: „Mi na ta han jär gi da Jee sust!” 
Sel lest het kest pea le Ola vi elu muu-
tus – te mast sai Ju ma la laps. Kui 
ko gu du se va nem Hu go Oengo ta eest 
pal ve tas, sai ta oma ras kest hai gu sest 
pea gi ter veks. En ne Ju ma la ime list 
sek ku mist oli Olav ol nud üs na tä ba-
ras olu kor ras. Ta on ise ava li kult tun-
nis ta nud, kui das ta põh jus tas koo lis 
õpe ta ja te le suurt tus ka oma hal va 
õp pe edu ku se ja käi tu mi se ga. Kaa-
lu kau sil oli kü si mus, kas te da viia 

7. klas si või mit te. Kuid sel lel pal-
ve koos ole kul pa lus ta abi Ju ma lalt 
ja Ju mal tões ti aitas. Ta võis nüüd 
min na koo li koos Jee su se ga. Üs na 
pea mär ka sid õpe ta jad te ma õp pe-
töös ja suh tu mi ses suurt muu da tust. 
Klas si ju ha ta ja oli imes tu nud: „Mis 
on teie lap se ga juh tu nud? Me ei tun-
ne te da enam ära gi.” Olav lõ pe tas 7. 
klas si kii tu se ga. Sel li ne oli Ola vi uue 
elu al gus koos Jee su se ga. Te mast sai 
hoo las ki ri kus käi ja. Nen de ko du oli 
sa ge li ava tud teis te le noor te le, kui-
gi see oli sta lin li ku re žii mi pe rioo dil 
seo tud suu re ris ki ga.

Kut se täi sa ja li se le 
vai mu li ku le töö le Pai des
25. augus til 1957 ühi nes Olav EMK 
Tal lin na ko gu du se ga. Koos te ma ga 
lii tus üks ke na he le da päi ne tü tar laps 
Ur ve Taim la, kel lest sai hil jem te ma 
abi kaa sa. 

En ne kroo nus se vär ba mist õp pis 
Olav õh tu koo lis ja töö tas tol le aeg ses 
raa dio te ha ses RET. Pä rast sõ ja väe-
tee nis tust Val ge ve nes (1957−1960) 
lõ pe tas ta õh tu koo lis 11. klas si ja 
töö tas Üle mis te jär vel ba ge ri ju hi-
na. Hak kas laul ma ko gu du se noor-
te koo ris. Sa mu ti asus ta koos Ur ve-
ga õp pi ma Tal lin na ko gu du se poolt 
or ga ni see ri tud nn põ ran da alu ses 
usu tea dus li kus se mi na ris, mil le nad 
mõ le mad lõ pe ta sid. Olav õp pis ka 
ühe aas ta Tal lin na Po lü teh ni li ses Ins-

25. jaa nua ril 2017 tä his tas kaua aeg ne EMK pas tor 
ja en di ne su per in ten dent Olav Pär na mets oma 
80. juu be li sün ni päe va. Ole me tä nu li kud Ju ma la le 
arm sa ven na eest, kes on nen de pik ka de aas ta te 
väl tel osa nud hin na ta Ju ma la ar mu suu rust. 
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ti tuu dis ehi tust, ent kaa lu kauss lan ges roh kem vai mu li ku 
töö poo le. Ju mal te gi Ola vi sü da mes eel tööd ja tol la ne 
su per in ten dent Alek san der Kuum nä gi te mas täi sa ja list 
ju ma la rii gi töö ta jat. Kor du vad ju tu aja mi sed Ju ma la kut-
su mi se tee mal vii sid sel le ni, et Olav oli val mis 1966. aas ta 
no vemb ris alus ta ma vai mu lik-
ku tööd Pai de me to dis ti ko gu-
du ses ja 1967. aas tal or di nee ris 
Alek san der Kuum ta dia ko niks. 
Pe res se oli sün di nud esi me ne 
tü tar Kers ti ja Pai des sün dis 
tü tar Ül le. 

Pai de pe riood oli pe re le tõ si-
seks elu koo liks, kus tu li üle-
ta da mit meid ras ku si. Li saks 
ko gu du se kar ja se töö le tu li Ola-
vil ol la ki ri ku küt ja, ko ris ta-
ja, re mon di mees ja hoo lit sev 
pe re isa ühes isi kus. Ta on kor-
du valt mee nu ta nud, kui das ta 
noo re me he na as tus esi mest 
kor da kants lis se ja nä hes en da 
ees põ hi li selt va ne ma test õde-
dest koos ne vat ko gu dust, tun-
dis suurt koh me tust. Kuid Ju ma la Vaim jul gus tas te da 
sõ nu mi ga Jee su se ris ti löö mi sest (Jh 19:26−27): Kui nüüd 
Jee sus nä gi ris ti kõr val seis mas oma ema ja jüng rit, ke da 
ta ar mas tas, siis ta üt les ema le: „Nai ne, vaa ta, see on su 
poeg!” See jä rel üt les ta oma jüng ri le: „Vaa ta, see on su 
ema!” Ja sel sa mal tun nil võt tis jün ger ta en da juur de.

Noor Olav ta jus kor ra ga, et Pai de ko gu dus on na gu 
te ma ema, ke da ta peab ar mas ta ma ja tee ni ma. See tead-
mi ne an dis tal le jõu du ning ta võis pea gi ko ge da, kui das 
ko gu dus te da ar mas tab ning te ma pe rest hoo lib. Kolm 
aas tat Pai des oli õn nis ta tud aeg. Olav õp pis ko gu dust 
tee ni ma mit te ainult sõ na ga, vaid ka lau lu ga, ja sel le 
eest tu leb öel da tä nu sõ nu Ur ve le. Nen de duett on pal ju-
sid rõõ mus ta nud ju ma la tee nis tus tel ja ko gu du se liik me te 
sün ni päe va del.

Pi ka aja li ne vaimulikutöö Tal lin nas
1. juu nil 1970 mää ra ti Olav tee ni ma Tal lin na ko gu dust 
koos staa ži ka ven na Hu go Oengoga. Te ma kõr val õp pis 
Olav ot si ma Ju ma la sü ga vu si ja oman das vai mu li kus 
töös prak ti li si juh ti mis ko ge mu si. Ola vi tee ni mis töö Tal-
lin nas võib ja ga da ka heks: töö or di nee ri tud va ne ma na 

pas to ri ame tis (1970–2014) ja EMK su per in ten den di na 
(1979–2005). 

Mu red ja rõõ mud on ala ti käi nud kä si käes. Tal lin nas 
sün di sid Ola vi pe res se tü tar Eve ja pe sa mu na And res. 
Suu reks kao tu seks oli lä he das te ja kal li te ini mes te lah ku-
mi ne iga vik ku: isa 18. ok toob ril 1980, ema 23. no vemb ril 
1991, tü tar Ül le 8. no vemb ril 2003 ja va nem vend Eino 
11. no vemb ril 2007. Täna tunneb Olav aga koos perega 
rõõmu mitmest lapselapsest.

EMK su per in ten dent
Pä rast Hu go Oengo sur ma ja Alek san der Kuu ma pen-
sio ni le jää mist va li ti Olav Pär na mets 1979. aas tal EMK 
su per in ten den diks. Ta tee nis sel lel vas tu tus rik kal ame ti-
pos til 2005. aas ta ni, jät ka tes siis tööd Tal lin na ko gu du se 
va nem pas to ri na ku ni pen sio ni le jää mi se ni 2014. aas ta 
juu nis. 

Ju mal on saa nud ven da ka su ta da oma töö riis ta na ja 
sün di nud on tõe poo lest suu red imed. Te ma su per in ten-
den di ame ti aja jook sul on asu ta tud EMK Teo loo gi li ne 

Se mi nar (1994), SA Giid eoni laa ger (1995), MTÜ 
Las te kes kus Tä he torn (2001), ra ja tud uusi EMK 
ko gu du si, mis on se ni ni pü si ma jää nud ja mil le 
jaoks on os te tud uusi hoo neid või ko hal da tud 
ju ma la tee nis tus te lä bi vii mi seks (Nar va, Rä pi na, 
Kär sa, Ah ja Mis jo ni kes kus, Kei la, Pal dis ki, Võ ru, 
Koht la-Jär ve, Ase ri, Jõh vi Petlemma, Viitka, Sil-
la mäe, Sakussaare, Kun da), sa mu ti on ehi ta tud 
uusi ki ri ku hoo neid (Pär nu Agape, Bal ti Mis jo-
ni kes kus Tal lin nas (prae gu tun tud kui Tal lin na 

Esimene säilinud pere pilt.

Saabus kutse Jumalariigi tööle.

Urve ja Olav Pärnamets Olavi 80. juubelil.
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KIRIKUELU

astal 1964 an dis 
üks ees ti õde, Lin-
da Kukka, aval du se 
Tal lin na me to dis ti 
ko gu dus se as tu mi-

seks. 1965. aas ta 18. ap ril lil õn nis-
ta ti ka Jo han nes Kas tan koos abi-
kaa sa Ma ria ga Tal lin na me to dis ti 
ko gu du se liik meks. Pea gi tu li pas tor 
Alek san der Kuu ma poolt soo vi tus 
Nar va me to dis ti ko gu du se taas asu-
ta mi seks. Jo han nes Kas tan mää ra-
ti Nar va me to dis ti ko gu du se gru pi 
ju ha ta jaks.

Sa mal aas tal te gi Rak ve re me to-
dis ti ko gu du se pas tor Jo han nes Lil-
le org et te pa ne ku lii ta Nar va me to-
dis ti de grupp Rak ve re ko gu du se ga. 
Su per in ten dent Alek san der Kuum 
ter vi tas se da et te pa ne kut ja ot sus 
vii di gi täi de. Nüüd saa di Nar vas 
me to dis ti de na te gut se da.

18. sep temb ril 1965. aas tal toi-
mus õde Lin da Kukka Nar va ko dus 
esi me ne ar mu laud ju ba me to dis ti 
ko gu du se ni me all, vend Jo han nes 
Lil le oru juh ti mi sel.

Me to dis ti ko gu dus Nar vas sai 
amet li kult re gist ree ri tud 12. veeb-
rua ril 1967. aas tal Nar va bap tis ti 

ko gu du se maj ja Tai me tn 2. Järg-
mi se aas ta 14. jaa nua ril õn nis tas A. 
Kuum vend Gus tav Roo saa re Nar va 
me to dis ti ko gu du se dia ko niks, kin-
ki des ka ko gu du se le ka ri ka. Liik-
mes kond suu re nes. Roo saa re eest-
võt mi sel os te ti 1969. aas ta ke va del 
ko gu du se liik me te poolt an ne ta tud 
ra ha ga ma ja, mis sai vor mis ta tud 
Gus tav Roo saa re tüt re ni me le, sest 
ko gu du se ni me le ei lu ba tud ma ja 
os ta. Ma ja os tuks an ne ta sid ka A. 
Kuum ja vend Hei no Lai ne. 1969. 
aas tal il mus vend Roo saa re kut sel 
uude maj ja ka vend Kas tan ja an ne-
tas 70 rub la ma ja ku lu de kat teks. 
Se ni oli vend Roo saar ük si juh ti nud 
20-liik me list õde de pe ret. 

22. juu nil 1969 toi mus me to dis ti 
ko gu du se hoo ne õn nis ta mi ne aad-
res sil Ro he li ne 12, tee nis tu sel osa les 
su per in ten dent A. Kuum.

1970. aas tal sai vend Roo saar Jõh-
vi lin nast noo re abi li se, vend Hei no 
Lai ne, kel lest sai uus Nar va me to-
dis ti ko gu du se pas tor, kes töö tas 
Nar vas li gi kaks aas tat. 1970. aas ta 
jõu lu deks oli Nar va me to dis ti ko gu-
du ses 30 lii get. 1973. aas tal an dis 
nõus ole ku Nar va me to dis ti ko gu dust 

Ala tes 1940. aas ta su vest, kui tu li nõu ko gu de võim, 
lõp pes ka Nar va me to dis ti ko gu du se te ge vus. Kons-
tan tin Wipp oli vii ma ne pas tor Nar vas en ne sõ da aas-
ta tel 1939–1940. Nar va le osaks saa nud hä ving Tei ses 
maa il ma sõ jas pea tas me to dis ti de te ge vu se Nar vas.

EMK Nar va ko gu du se 
taas ta mi se 50. aas ta päev

me to dis ti ki rik) ja Pü ha Luu ka ki rik 
Tar tus). 

Olav Pär na mets on Ees ti Ki ri ku te 
Nõu ko gu üks asu ta ja liik meid 1989. 
aas tal ja oli aas taid sel le ase pre-
si dent, Ees ti Evan geel se Al lians si 
pre si dent, EEA pal vus-hom mi ku-
söö ki de toim kon na lii ge ja krist li ku 
raa dio jaa ma Raadio7 ju ha tu se lii ge, 
Hu go Lepnurme ni me li se Ore li fon-
di nõu ko gu lii ge ning 76 väl ja an des 
ja 40 kee les il mu va aja kir ja Päe va-
sõ na (ing li se k Upper Room) esi me-
ne toi me ta ja Ees tis. Ees ti Va ba rii-
gi Pre si dent on te da au ta sus ta nud 
Val ge tä he III jär gu tee ne te mär gi ga 
ki ri ku elu eden da mi se eest.

Te ge vus väl jas pool Ees tit
Su per in ten den di ame tis pi di Olav 
Pär na mets sa ge li esin da ma ki ri kut 
vä lis maal. Te ma esi me seks vä lis-
rei siks oli vend Eduard Raua ma tus 
Root sis (1975). Ame ti tõt tu on ta 
osa le nud pal ju del ÜMK pea kon-
ve rent si del, ÜMK Põh ja-Euroo pa 
kesk kon ve rent si del ning muu del 
ki ri ku kon ve rent si del ja se mi na-
ri del USAs, Ing lis maal, Root sis, 
Soo mes, Taa nis, Nor ras, Ka na das, 
Kree kas, Kree tal, Kee nias, Fi li pii ni-
del, Sin ga pu ris, Ko reas, Bra sii lias, 
Lõu na-Aaf ri kas, Itaa lias, Iis rae lis 
ja võib-ol la mu jal gi veel, mi da ei 
os ka mee nu ta da. Olav on esin da-
nud meie ki ri kut Me to dis ti Maa il ma 
Nõu ko gus ala tes aas tast 1981 ku ni 
aas ta ni 2004. Ta on ol nud nõu ko gu 
Eksekutiiv- ja Evan ge lis mi ko mi tee 
lii ge ning aas tail 1996–2001 üks 
MMN Pre sii diu mi ühek sast liik-
mest, kel leks ta va li ti MMN kon-
ve rent sil Rio de Janeiros augus tis 
1996. Aas tal 2004 va li ti Olav Pär-
na mets MMN Je ruu sa lem ma Or du 
liik meks (The Honorable Or der of 
Jerusalem), mis an nab tal le õigu se 
jät ku valt osa le da MMN kon ve rent-
si del, nüüd ju ba au liik me na.

1978. aas tal ni me ta ti ta USA Ten-
nes see osa rii gi au ko da ni kuks ning 
1996. aas tal Asbury Teo loo gi li se 
Se mi na ri au dok to riks. Liht sast Lil-
le kü la poi sist on sir gu nud aland lik 
Ju ma la su la ne, kes on öel nud oma 
tee nis tu se koh ta: „Nen de aas ta te ga 
olen õp pi nud tund ma põ hi li selt üht: 
Ju ma lal on pal ju roh kem ar mu kui 
mi nul vi let sust.”

TOO MAS PA JU SOO 
Tal lin na ko gu du se pas tor

A

Fo
to

d:
 N

ar
va

 k
og

ud
us

Koduteel-124-2017-1.indd   12Koduteel-124-2017-1.indd   12 31.03.2017   11:37:3031.03.2017   11:37:30



  KODUTEEL 1/2017  13

pas to ri na tee ni da Pee ter Pii ri sild, kes oli ju ba va rem mi tu 
kor da Nar va ko gu dust kü las ta nud. Kok ku lep pe ko ha selt 
käis P. Pii ri sild Nar vas kaks kor da kuus. Va he peal asen-
da sid pas to rit Jo han nes Kas tan ja Gus tav Roo saar. 1974. 
aas ta mais õn nes tus Pee ter Pii ri sil lal va he ta da kor ter 
Tal lin nast Nar va, kuid as ja aja mi ne võt tis ter velt kaks 
kuud. 1974. aas ta 1. juu nil, Ne li pü ha lau päe val, jõu dis 
vend Pii ri sild Nar va pas to riks ja võis koos seal se te ven-
da de ja õde de ga rõõm salt tun nis ta da aulist Is san dat, kel-
le lä bi on kõik või ma lik.

1976. aas ta det semb ris õn nis tas su per in ten dent Hu go 
Oengo Pee ter Pii ri sil la Nar va me to dis ti ko gu du se dia-
ko niks, järg mi se aas ta sep temb ris aga Nar va ko gu du se 
pas to riks (va ne maks). 

1981. aas tal pöör dus Pee ter Pii ri sild Nar va lin na pea 
poo le suu re ma te ruu mi de as jus. Ime kom bel an ti va li da 
kol me peat selt va ba ne va ma ja va hel, mil lest kõi ge so bi-
va maks osu tus Fedjuninski tn 4 (nüüd Rak ve re tn 4). 
Ko gu du se ju ha tu se ja ki ri ku va lit su se nõus ole kul ot sus-
ta ti ma ja vas tu võt ta. Mais 1982 va ba nes ma ja ela ni kest, 
kes said pa re ma ela mis pin na. Sa ma aas ta lõ pul saa di 
Nar va täi tev ko mi teest lu ba ma ja pü ha ko jaks üm ber ehi-
ta da. Al les 1983. aas ta mais võis alus ta da re mont töö de-
ga, mis kest sid li gi kolm ja pool aas tat. 22. juu nil 1986 
pü hit ses piis kop Ole E. Borgen sis se Nar va Ra hu ki ri ku 
aad res sil Rak ve re tä nav 4. Pü hit se mi sel osa les ka EMK 
su per in ten dent Olav Pär na mets. Ko gu du ses toi mu sid 
ju ma la tee nis tu sed ees ti, soo me ja ve ne kee les. Ve ne keel-
sed tee nis tu sed olid va he peal kas va nud kõi ge ar vu ka ma-
teks. Ko gu du se liik me te arv oli kas va nud sa ja ni.

2005. aas tal võt tis EMK aas ta kon ve rent sil Tal lin nas 
sõ na pas tor Pee ter Pii ri sild, kes kur tis, et kui gi igal aas tal 

lõ pe tab tea tud arv ven di vai mu li ku se mi na ri, ei ole üks-
ki nen dest nõus mi ne ma me to dis ti ko gu du se pas to ri na 
töö le Nar va. Sa mal aas tal lah kus pas tor Pee ter Pii ri sild 
emerituuri, uueks pas to riks mää ra ti EMK Sil la mäe ko gu-
du se pas tor Vla di mir Beregovoi, kes tee nis ko gu dust 
ku ni 2010. aas ta 4. juu li ni, mil Nar va ko gu du se pas to riks 
mää ra ti EMK aas ta kon ve rent si proo vi lii ge Erk ki Sepp. 

Kui Erk ki Sepp oli asu nud tee nis tus se EMK Nar va 
ko gu du ses, sel gus hoo ne halb olu kord ja va ja dus re mon-
diks. Sel ajal toi mu sid ees ti- ja ve ne keel sed ju ma la tee-
nis tu sed. Ees ti tee nis tus tel osa les 6 ini mest, kel lest ne li 
elas Nar vas, kaks eest la sest ko gu du se lii get ter vis li kel 
põh jus tel ju ma la tee nis tus tel ei käi nud. Ve ne keel se tel 
tee nis tus tel oli osa le jaid vei di roh kem, ise gi ku ni 12 ini-
mest, kui gi ko gu du se liik me teks pi das en nast 5 ini mest. 
Esi me sed ini me sed, ke da Erk ki Sepp 2010. a juulis 
kogudusse vastu võttis, olid tema abikaasa Leeni Sepp 
ja Rufina Chesnokova.

2010. aas ta sü gi sest alus ta ti ko gu du ses las te pü ha päe-
va koo li töö ga. Kui ko gu du se ga lii tus Ele na Simankova, 
sai me ko ge mus te ga noor te töö ju hen da ja. Prae gu toi mub 
ko gu du ses las te pü ha päe va koo li töö, noor te töö, pal ve-
tun nid ning ees ti- ja ve ne keel sed ju ma la tee nis tu sed. 
Rõõ mus tav on, et meie noo red osa le vad ak tiiv selt ko gu-
du se töös – ülis tus gru pis, jõu lu lap se mis jo nis, noo red 
tee vad kaa sa ko gu du se üri tus tel ja ki rik li kel pü ha del, 
lap sed lau la vad. Ju ma la ar must on nä ha, et ko gu du sel 
on tu le vik ku. Prae gu ede neb küll roh kem ve ne keel ne 
töö, aga loo da me ka ees ti keel se töö elus tu mist.

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

Lü hi tut vus tus

Raa mat “Mi nu Iis rael” 
Autor Mar git Prantsus:
Kol me Iis rae li-aas ta jook sul jõud sin ela da 
re li gioos ses juu di pe res, õp pi da heeb rea 
keelt ja muu si kat ning koh tu da tões ti oma-
pä ras te ini mes te ga, kel le hul ka sat tu sid 
po liit aja loo la ne, sa ba ti hom mi ku sed "joo di-
kud", mi nist rid, araab las test aed ni kud, pro-
fes so rid, psüh ho loo gid... Kat su sin mõis ta 
iid se te kom me te taus ta ja üri ta sin tõl ki da 
sa ba tit ees ti keel de. Avas ta sin ka neid vaa-

ta mis väär su si, mil lest tu rist aimu ei saa.
Iis rael las te seas võib nõu tult kõr valt vaa-
ta jaks jää da või saa da hin gelt aina rik ka-
maks. Või jõu da sei su ko ha le, et sel le maa 
ini me sed on põik päi sed, kuid tar gad ja 
sü dam li kud. Kol me aabrahamliku usun di 
– ju dais mi, krist lu se ja is la mi – ris tu mis-
punkt Je ruu sa lemm, mi da võib õigu se ga 
pi da da maa il ma na baks, sai mul le ko du-
seks ja arm saks. Tõin Iis rae li ka Ees tis se 
kaa sa: heeb rea keelt kuu len ja õpin eda si, 
juu di kul tuu rist rää gib meie gi raa dio ning 
mul on al les head lõu na maa sõb rad.

Peeter Piirisilla ametisse õnnistamine 1977.

4. 07. 2010 Erkki Sepp õnnistatakse EMK Narva koguduse pastoriks. 
Fotol Raissa ja Vladimir Beregovoi, Taavi Hollman, Peeter Piirisild, Erkki  
ja Leeni Sepp.
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PE RE KOND
Kas va sin üles far mis Kan sa se osa rii gis. Mul oli 
kolm va ne mat ven da ja me kõik töö ta si me trak-
to ril, lüp si me leh mi ja toit si me si gu. Sealt sain 
hea väl ja õp pe ja ko ge mu se, mis on mind aida nud 
mis jo ni töös.

Olen ol nud abi elus 51 aas tat. Abi kaa sa Rex töö-
tas 35 aas tat ham ba ars ti na. Meil on kaks last ja 
kolm lap se last. Mi nu va ne mad kuu lu sid Ühi ne nud 
Ven da de Ki ri kus se (Evangelical United Brethren 
Church), mis ühi nes 1968. aas tal me to dis ti de ga, 
moo dus ta des Ühi ne nud Me to dis ti Ki ri ku. Mi nu 
abi kaa sa oli pä rit me to dis ti pe rest ja nii ühi ne si-
me mõ le mad Tulsa me to dis ti ko gu du se ga. Olen 
su hel nud aas ta te jook sul pal ju de uskkondadega ja 
see on mind vai mu li kult ri kas ta nud. 

HA RI DUS LIK TAUST
Olen lõ pe ta nud Kan sa se Üli koo li  nii ma jan du se 
kui õenduse eri alal. Töö ta sin me dit sii ni õena, klii-
ni ku ju ha ta ja na ja õpe ta sin üli õpi la si. Va ba taht li-
ku na olen kaa sa aida nud mit me su gus tes ha ri dus- 
ja ter vis hoiu or ga ni sat sioo ni des, olen juh ti nud 25 
aas tat Asbury me to dis ti ko gu du se vä lis mis jo nit, prae gu 
aitan kaa sa Tulsa Üli koo li (Ok la ho ma) vä lis tu den gi te 
krist li kus tee nis tu ses.

KON TAK TID EES TI GA
1980. aas ta tel asus emeriitpiiskop Ole Borgen õpe ta ma 
Asbury se mi na ris. Meie ko gu dus ot sus tas te da toe ta da. 
Piis kop Borgen oma kor da rää kis mei le Asbury se mi na-

ri õp pi ma tul nud ees ti teo loo gia üli õpi la sest, kes va jas 
sa mu ti toe tust. Sel leks oli And rus Norak, kes vee tis 
en ne õp pe töö al gust pe re ga mi tu kuud Tulsas. Sel ajal 
kü las tas meid Olav Pär na mets, sa mu ti tek kis si de Ees-
ti ga dr Tom Harrisonil, kel lest oli saa nud Asbury se mi-
na ri õp pe jõud. 1994. aas tal sai teoks meie esi me ne reis 
Tal lin na, mil le tu le mu se na te gi me ot su se toe ta da Ees ti 
Me to dis ti Ki ri kut järg mi sed küm me aas tat. See koos töö 

kes tab tä na se ni.

EES TI SÕB RAD
Ees ti Sõp ra de ühen du se or ga ni see ris John 
Trundle. Sain kut se esi me se le koos ole ku le ja 
olen sel lest ala tes osa le nud pea kõi gil aas ta tel, 
hil jem ju ha tu se liik me na. Aas taid oli mi nu üles-
an deks koos ole ku te or ga ni see ri mi se ga seo tud 
sek re tä ri töö ja ra ha as jad. Ees ti sõp ra de iga-aas-
ta ne koos olek on ala ti mee nu ta nud pe re kond-
lik ku osa dust. Olen kü las ta nud Ees tit kok ku 26 
kor ral, ühel aas tal kaks kor da. Olen juh ti nud 
va ba taht lik ke grup pe seo ses Bal ti Mis jo ni kes-
ku se ehi tu se ga, Giid eoni laag ri ra ja mi se ga ja 
Agape kes ku se te ge vu se ga Pär nus. Ala tes 2016. 
aas tast kuu lun EMK Teo loo gi li se Se mi na ri eest-
sei su ses se ja jät kan seo ses sel le ga Ees ti kü las-
ta mist iga aas ta juu ni kuus. Ootan põ ne vu se ga 
Ees ti sõp ra de kok ku saa mist sel aas tal Tal lin nas!

Meie sõbrad: 
Mary Ann Smith
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MEILT JA MUJALTINTERVJUU
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EES TI JA EEST LA SED
Olen õp pi nud igal aas tal mi da gi 
uut Ees ti koh ta, mi da võin pi da-
da ju ba oma tei seks ko duks. Nii 
ki ri ku kui ko gu ühis kon na üles-
ehi ta mi ne on ol nud mul jet aval-
dav. Me loot si me, et see toi mub 
kii re mi ni, kuid tä na teeb rõõ mu 
te ge li ke või ma lus te ära ka su ta-
mi ne. Ees ti me to dis tid näe vad 
oma mis sioo ni ka teis te rah vas te 
aita mi ses nii se mi na ri kui mis jo-
ni grup pi de töö kau du. See kõik 
on toi mu nud Ees ti ühis kon na 
ül di se sekulariseerumise taus-
tal. Mi na näen siin en da jaoks 
väl ja kut set jää da us ta vaks meie 
sõp rus su he te le ja jul gus ta da ka 
tei si meie ko gu kon na ga lii tu ma, 
et või ta Ees ti maa Kris tu se le. Jul-
gus tav on nä ha vi sioo ni ga noo ri, 
kes hak ka vad ku jun da ma ühis-
kon da ja ki ri kut. Ra ha li si va hen-
deid prae gu na pib, kuid koos-
töö an nab ala ti loo tust aren guks. 
Olu li ne on tä he le pan na va ne ma 
põlv kon na ko ge mu si, kaa sa ta 
kõi ki va nu se rüh mi, viia evan-
gee lium ki ri ku sein te va helt väl ja 
ja mit te unus ta da pal ve ta mist.
Olen õp pi nud tund ma eest la si 
kui vä ga mu si kaal seid, in tel li-
gent seid, vii sa kaid ja et te võt lik-
ke ini me si, kes ar mas ta vad loo-
dust ja on loo min gu li sed.
Vaa ta ma ta sel le le, mil li seks 
ku ju neb Ühi ne nud Me to dis ti 
Ki ri ku tu le vik, on ala ti loo tust 
neil, kes jää vad us ta vaks Ju ma la 
sõ na le ja tah te le.

Kü sit les TAR MO LIL LE OJA

In memoriam 
dia kon Leon hard Kang ro
24. 2. 1921–9. 3. 2017

Üks va na võit le ja on „pan nud usu rel vad ma ha ja läi-
nud la hin gust ko ju ra hus se”, na gu üt leb üks meie 
ki ri ku lau le. Is sand kut sus vend Leo – nõn da te da 
ko gu du ses kut su ti – en da juur de ra hus se oma ko dust 
Tar tus. 
Leon hard Kang ro oli pä rit Val ga maalt, Aakre val last. Te ma koo li tee al gas 
Pu ka alg koo lis. Õpin gud jät ku sid Val ga Güm naa siu mis, mil le Leo lõ pe tas 
1941. a su vel, paar nä da lat en ne sõ ja al gust.

Leol oli soov õp pi da eda si õigus tea dust Tar tu Üli koo lis, ent ala nud sõ da ja 
soov kaits ta isa maad tõm ba sid sel le le plaa ni le kriip su pea le.

Mai kuus 1943 as tus Leo Soo me ar mees se. Ta sai väl ja õp pe Taavetti all oh-
vit se ri de koo lis ning osa les Vii bu ri ja Vuokse tõr je la hin gu tes, mil le eest sai I 
klas si Va ba dus me da li. Augus tis 1944 tu li Leo koos teis te soomepoistega Ees-
tis se ta ga si, loo tes vas tu seis ta idast pea le tun gi va le Pu na ar mee le. Ees tis mää-
ra ti ta Kei la-Joa luu re koo li. Eda si läks tee kond Sak sa maa le. Tšeh his lan ges 
van gi ja te gi lä bi nn Tšeh hi põr gu. Tšeh hist too di Riia van gi laag ris se, kust 
Leo 1946. a põ ge nes. Järg ne sid seit se met sa ven na-aas tat. 1953. aas tal võt tis 
KBG ta Tar tus kin ni ja tal le mää ra ti 25+5 aas tat van gis tust „ko du maa reet-
mi se” eest. Õn neks ajad muu tu sid ja ju ba 1956. a sai Leo ko du maa le ta ga si.

Veel en ne kin ni võt mist jõu dis vend Leo abi el lu da Tar tu me to dis ti ko gu du-
se liik me, noo re neiu Jo han na Ora va ga. Tar tus ta ga si, nä gi Leo oma es ma-
sün di nud poe ga Toi vot, kes sün dis te ma van gi laag ri-ajal. Sel lest ajast pea le 
on vend Leo ka ak tiiv selt kaa sa tee ni nud Tar tu ko gu du ses.

1958. a Haap sa lus toi mu nud aas ta kon ve rent sil or di nee ri ti ta dia ko niks.
Vend Leo oli mees, ke da ise loo mus tab us ta vus Is san da le ja dia ko ni kut-

su mu se van ku ma tu täit mi ne. Ta tee nis sõ na ot se ses mõt tes ku ni oma elu 
vii mas te päe va de ni neid ini me si, kes ise ei pää se nud ko dust väl ja. Pal ju de 
jaoks olid rõõm saks het keks päe vas vend Leo kü las käi gud ja hil jem, kui ter-
vis enam nii pal ju ei lu ba nud rin gi käia, siis te le fo ni kõ ned. Li saks sel le le veel 
täht päe va del mee les pi da mi ne isik li kult kir ju ta tud kaar ti de ga. Just vend Leo 
kau du said pal jud osa ka meie ki ri ku väl ja an ne test. Ta tel lis oma ra ha eest 
pal ju de le ko gu du se liik me te le ko ju aja kir ja Ko du teel ning saa tis laia li küm-
ne te kau pa Päe va sõ nu.

Kui ko gu du ses olid 1990. aas ta te al gu ses kee ru li sed ajad, siis võt tis vend 
Leo koos dia kon Vil lu Eenkiviga ko gu du se ju ha ta mi se vas tu tu se en da kan-
da, et hoi da ko gu dust. Ta ar mas tas vä ga noo ri ja jul gus tas neid iga ti kaa sa 
tee ni ma küll sõ na, küll lau lu ja muu de et te võt mis te ga. Vä ga olu li ne on te ma 
töö ka ko gu du se aja loo li se asu pai ga ta ga si saa mi sel oman di re for mi käi gus.

Pea le ko gu du se tee ni mist oli vend Leo ak tiiv selt te gev ja juh tis ka mit meid 
or ga ni sat sioo ne: Ees ti Va ba dus võit le ja te Liit, Soomepoiste Pä ri mus ühing, 
Ees ti En dis te Po liit van gi de Tar tu Ühen dus, Tar tu Tam me Lions-klu bi (asu ta-
ja ja esi me ne pre si dent). Li saks mit me te le me da li te le ja or de ni te le oli vend 
Leo au ta sus ta tud ka Kot ka ris ti IV klas si tee ne te mär gi ja Soo me Val ge Roo si 
I klas si me da li ga.

Jää me soo ja de mä les tus te ga mee nu ta ma head kaas töö list Is san da vii na-
mäel. Vend Leo teh tust jääb ma ha pal ju sil ma ga näh ta vat vil ja. Ent pal ju 
on ka sel list, mi da ta kül vas ar mas tu se ga inim su he tes se ja mil le vil ja ei näe 
en ne kui iga vi kus.

Ole me Tar tu ko gu du se ga tä nu li kud arm sa ven na pi ka elu ja us ta va tee-
ni mi se eest. And ku ko gu du se Is sand tal le hin ga mist oma vae va nä ge mi sest 
ning ase ta gu ta oma pü ha de hul ka oma val gu se rii gis!

Tar tu Pü ha Luu ka ko gu du se ni mel
pas tor PRIIT TAMM
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Va na Tes ta men di le he kül ge delt leiab 
lu ge ja sa mu ti suu re hul ga koh tu mõist-
jaid,  ku nin gaid ja proh ve teid, kes täit-
sid Ju ma la kut se pea le oma osa. Ni me-
kir ja võiks jät ka ta Ju ma la pü ha de ga 
ala tes alg ki ri ku aega dest ku ni tä na-
päe va ni väl ja. Nad kõik on vas ta nud 
Ju ma la kut se le ja täit nud oma osa.

Kut su tud
Kui jäl gi me nen de möö du nud aega de 
pü ha ku te elu ja tee ni mis tööd Is san-
da põl lul, või me tõ de da, et nad kõik 
olid oma üles an de täit mi seks kut su tud 
Ju ma la poolt. See ga rää gi me meel-
sas ti kut su mu sest, kut sest tee nis tus-
se, töö ala sest kut su mu sest jne. Kut se 
tä hen dab Is san da juur de tu le mist vas-
tu se na Te ma poolt esi ta tud kut se le. 
Ju mal esi tab kut se ja ini me ne vas tab 
kut se le al lu ta des end kut se esi ta ja le.

Evan gee liu mi des kut sus Jee sus 
jüng reid isik li kul vii sil ja Apost li te 
te gu des kut sus Jee sus pa ga na te apost-
lit Pau lust – sa mu ti per so naal sel vii sil. 
Nii jüng rid kui Pau lus võt sid vas tu 
kut se kas va da koos Is san da ga ja val-
mis tu da üles an deks, mil le täit mi seks 
ka vat ses Is sand neid hil jem väl ja lä ki-
ta da. Vae valt, et neil enes tel oli et te ku-
ju tus eel seis va töö si sust või nõue test 
sel ajal, kui nad kut se le vas ta sid.

Kut su tu te na pol nud neil va ja mu ret-
se da tu le vas te üles an ne te si su või 
en da so bi vu se pä rast sel leks tööks, 
ku na see oli kut su ja mu re. Kut su tui na 
või sid nad usal da da kut su ja pro fes-
sio naal sust, ku na kut se esi ta ja Jee sus 
Kris tus tea dis täp selt, ke da ja mil le 
jaoks Ta kut sus. Jüng rid või sid siis 
üs na liht salt an da end üle Is san da 
poolt ka van da ta vas se prot ses si, kas-
va maks nei le iga ühe le eral di ka van da-
tud üles an de tar vis. Neid oli kut su tud 
ühi seks mis sioo niks, et täi ta sel les just 
iga ühe le mõel dud  osa. 

Lä ki ta tud
Kut se tee ni mis tööks on siis ki al les 
„pool tõ de”. Kui kut se ga ei kaas ne 
lä ki ta mist, võib see jää da täide viimata 
õh ku rip pu ma. Kut se il ma lä ki ta mi-
se ta on ot se kui kir ja kir ju ta mi ne ja 

ümb ri kus se ase ta mi ne, jät tes see pos-
ti ta ma ta. Ki ri on val mis, kuid ei täi da 
ku na gi oma ees mär ki.

Lä ki ta mi ne ei rea li see ru ilm tin gi ma-
ta ko he koos kut se saa mi se ga, ku na 
meie ini mes te na va ja me sa ge li aega 
kas va maks „Is san da hoo nes”, et ol la 
ühel päe val val mis  mi ne ma. Kut se on 
tead mi ne sel lest, et ühel päe val saa-
bub aeg mi ne mi seks.

Pau lus val mis tus pea le kut se saa-
mist kolm aas tat, en ne kui ta tee le 
saa de ti (Gl 1:1−24). Jüng rid kut su ti 
küll Jee su se juur de ju ba evan gee liu mi-
de esi mes tel le he kül ge del, aga nen de 
lä ki ta mi sest loe me al les pä rast kol me 
ja poo le aas ta möö du mist, mil üles-
tõus nud Kris tus saa tis nad isik li kult 
tee le. Jee sus üt les nüüd nei le taas: 
„Ra hu tei le! Nõn da na gu Isa on lä ki-
ta nud mi nu, nõn da saa dan ka mi na 
teid.” Kui Ta se da oli öel nud, pu hus Ta 
nen de pea le ja üt les nei le: „Võt ke vas tu 
Pü ha Vaim!” (Jh 20:21−22)

Jüng rid olid nüüd lõ puks val mis 
mi ne ma, kui gi või sid ise veel tei si-
ti ar va ta. Jee sus aga oli veen du nud 
nen de lä ki ta mi se so bi vu ses. Ta lä ki tas 
neid sa ma moo di, na gu Isa oli lä ki ta nud 
Te da. Kut se pu hul oli nen de sõ na kuu-
le lik kust kaa lu tud kut se le vas ta mi ses, 
nüüd  kaa lu ti se da lä ki tu se jär gi mi ses. 
Kui nad va rem olid usal da nud Jee sust 
kut su ja na, oli nüüd aeg usal da da Te da 
ka lä ki ta ja na.

Nii kut su mi ne kui lä ki ta mi ne on 
Ju ma la töö. Kui Is sand Jee sus lä ki tab 
oma kut su tud, siis Ta teab, mi da teeb. 
Lä ki ta mi se het kel ei pea kee gi vaa ta-
ma ise en da le, vaid üks nes lä ki ta ja le ja 
nä ge ma oma väik su se ning eba kind-
lu se ase mel Te da. Kui Is sand Jee sus 
lä ki tab sind, hoia pilk Te mal ja loo da 
Te ma pea le. Lä ki ta mi ne on al gus kut-
se rea li see ru mi se le. Kui jüng rid po leks 
omal ajal jul ge nud tee le asu da, siis 
po leks me tä na päe val  mi da gi tead nud 
nei le esi ta tud kut sest. Al les lä ki ta-
tu teeb Ju ma la väes näh ta vaks sel le 
kut se, mis va rem on kül va tud te ma 
sü da mes se. Al les mi ne mi ne toob  esi le 
kut se vil jad. Kut se il ma sel le jär gi mi-

se ta jääb ainult vaik seks sa la du seks. 
On vä ga kurb, kui kut su tu ei jul ge väl-
ja min na, kui Is sand on te da lä ki ta nud.

Mi ne ja käi Is san da 
taht mi ses
Miks ma kir ju tan sul le kut sest ja lä ki-
ta mi sest? Soo vin, et sa mõis tak sid, 
kui das al les lä ki ta mi ne muu dab kut su-
mi se tõe li su seks. Me tu le me Kris tu se 
juur de kut su tu te na ja lä ki ta tu te na ela-
me me reaal su seks Te ma üles tõus mi se 
elu. Jee sus ootab, et me lä hek si me 
väl ja, ku na Ta soo vib, et mei le usal-
da tud kut se saaks ava li kuks ter ve le 
maa il ma le. Võt meks Is san da teen ri 
rän na kul on mee nu ta da igal het kel 
oma lä ki ta jat. Ta ei to hi Te da ku na gi 
unus ta da. Jee sus jät tis oma elu ga mei-
le ees ku ju. Ta ei unus ta nud oma lä ki-
ta ja ta het, kui gi Te ma üm ber oli pal ju 
neid, kes taht sid oma osa.

„Mi na ei ole tul nud tae vast täit ma 
oma ta het, vaid sel le ta het, kes mind 
on lä ki ta nud.” (Jh 6:38) Is san da tee-
ner täi dab ala ti oma lä ki ta ja ta het, ta 
rän dab oma lä ki ta ja – Is san da Jee su se 
– väes ja te ma juh ti mi sel. Is san da teen-
ri na ta bab sind ala ti kiu sa tus tee ni da 
tei si isan daid, kuid ainult üht on sind 
saa de tud tee ni ma – si nu lä ki ta jat.

Ju ma la tee ni jal on ala ti oht, et 
te ma kut se järg ne tee ni mis töö muu-
tub ini mes te va ja dus te pu hul mil leks ki 
muuks. Ala ti lei dub neid, kes ta hak sid 
suu na ta si nu elu tee ni ma nen de kut-
su must. Nad soo vi vad, et si na teek-
sid se da, mil leks on kut su tud neid, 
kuid mil le täi mi sest nad keel du sid. Kui 
meel sas ti nad näek sid sind rea li see ri-
mas se da elu, mi da nad ise ei taht nud 
ela da. Kui sa kõn nid oma teed Is san da 
Jee su se lä ki ta tu na – tun ne siis oma 
kut su jat ja lä ki ta jat ni me pi di. Pöör du 
ik ka ja jäl le Te ma pal ge et te ot si ma 
õiget suun da – kü si Te malt, see on 
Te ma mu re. Te ma sind lä ki tas ja viib 
sind ka sin na, kus soo vib sind nä ha 
oma kä te ja jal ga de na.

Haa ra kin ni sel lest kut sest ja asu 
tee le, kui Is sand sind lä ki tab. See on 
võr ra tu elu kes tev tee kond.

JORI BRANDNER
Soo me Me to dis ti Ki ri ku Kuo pio ja Oulu 

ko gu dus te pas tor  

Aja kir jast Rauhan Sanomia 6/16 
tõl ki nud Hei di Pa ju soo

Kut su tud ja lä ki ta tud
Meil on kom beks rää ki da ju ma la mees test ja -nais test. 
Loe me Pau lu se kir ju ja imet le me te ma ko gu sü da mest 
tu le vat ja oma ka su püüd ma tut tee ni mis tööd ko gu dus-
te hea olu ni mel. 

16  KODUTEEL 1/2017
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Miks paasapüha 
tähistatakse?
Paa sa pü ha on esi me ne kol mest pal-
ve rän nu pü hast, mis on sa jan deid 
ja aas ta tu han deid ki juu te igal aas-
tal Je ruu sa lem ma too nud. Ke va di-
sel paa sa pü hal, ke vad-su vi sel nä da-
la te pü hal (ne li pü hal) ning sü gi se-
sel leht ma ja de pü hal on vä he malt 
13-aas ta sed juu di soost mees te rah-
vad vas ta valt Va na le Tes ta men di le 
ik ka Je ruu sa lem ma pi da nud ko gu-
ne ma. Kui ka he aas ta tu han de eest 
Je ruu sa lem ma sü da mes veel tem pel 
sei sis, ko gu ne ti sin na suur tes hul-
ka des ning tä his ta ti igal aas tal neid 
kol me usu pü ha suu re pi du lik ku se-
ga. Prae gu, mil temp lit enam ei ole, 
on pal jus ki ka vai bu nud pü ha deks 
üles Je ruu sa lem ma mi nek, kui gi 
tu ris mi kõrg hoo aeg ta bab Iis rae li 
neil aega del ehk juu di kol me täht sa-
ma re li gioos se pü ha ajal siis ki.

Paa sa pü ha sai al gu se ühel Egiptu-
semaa ööl üle 3300 aas ta ta ga si, kui 
sur ma in gel läks väl ja, et teoks te ha 
Ju ma la saa de tud küm nes nuht lus 
– kõi gi es ma sün di nu te sur ma mi ne 
egipt las te pe re des. Le pin gu tõt tu, 

mis iis rael las tel oli Jah ve ga, möö-
dus sur ma in gel heeb rea las te ma ja-
dest, mil le uk se pii dad olid Ju ma-
la kor ral du se ko ha selt tal le ve re ga 
mää ri tud.

Hu vi tav on ka mär ki da, et Va nas 
Tes ta men dis lei dub 50 vii det paa-
sa pü ha le, mis on pal ju roh kem kui 
teis te pü ha de koh ta. Ka see näi tab 
paa sa pü ha täht sust juu di ühis kon-
nas ja kin ni tab, kui kesk ne on see 

juu di kul tuu ri ja iden ti tee di mõt-
tes. Üks Too ra viiest raa ma tust on 
mit me tes keel tes lau sa sel le jär gi 
ni me ta tud – näi teks meie kee le ruu-
mi le üs na tut ta va tes ve ne ja ing li se 
kee les, tä hen da des tõl gi tult „väl ja-
mi ne kut”. Te ge mist on Egip tu sest 
lah ku mi se ga. Uues Tes ta men dis 
mai ni tak se sa mu ti paa sa pü ha suh-
te li selt pal ju – 20-30 kor da.

Paa sa pü ha on juu ti de jaoks aas ta 
kõi ge eri li sem pü ha. Sel leks te hak se 
et te val mis tu si roh kem kui mis ta hes 
muuks pü haks. Sel le juur de kuu lu-
vad eri li sed koššer-reeg lid ees ot sas 
chametsi ehk ha pu taig na kõr val da-
mi se ga ter vest ma ja pi da mi sest. Nii 
suu ri ja tõ si seid et te val mis tu si ei ole 
tar vis te ha mit te ühe gi tei se pü ha 
jaoks aas tas.

2011. aas tal ees ti kee les il mu nud 
„Suur piib li lek si kon” kir ju tab paa-
sa pü ha koh ta, et Egip tu ses pi did 

USUPÜHAD

Paasapüha – JUU TI DE 
ESI ME NE USU PÜ HA

MARGIT PRANTSUS

Pü hiks üles Je ruu sa lem ma! Paa sa pü ha ajal on Nu tu müü ri äär de ko gu ne nud u. 70 000 
ini mest.

Samaarlaste paa sa pü ha. Iis rae li kesk osas 
on säi li nud väi ke samaarlaste ko gu kond, 
üks ka hest gru pist, kes veel tä na se ni va na-
aeg sel vii sil paasatalle rös tib.
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iisraellased sel leks päe vaks eri li-
sel vii sil val mis tu ma, nen de jaoks 
oli see üht la si ka usu proov. Iga 
pe re kon na pea pi di oma pe re tar-
vis väl ja va li ma aas ta se vea tu isa se 
lam ba- või kit se tal le. Kui pe re kond 
oli lii ga väi ke ega suut nud ter vet 
tal le ük sin da ära süüa, siis pi did 
nad oma naab ri te ga ühi se söö ma aja 
kor ral da ma. Loom pi di ta pe ta ma 
14. nii sa ni õh tul, see tä hen das päi-
ke se loo jan gu ja pi me du se saa bu mi-
se va he peal. Ve ri pi di iiso pi kim bu-
ga iis rael las te ma ja de uk se pii ta de le 
ja pea lis puu de le mää ri ta ma, pä rast 
se da ei toh ti nud sel lest uk sest ku ni 
hom mi ku ni kee gi väl ju da. Tal led 
val mis ta ti et te ma ja des, nad pi di 
prae ta ma koos pea, jal ga de ja si si-
kon na ga. Ei toh ti nud mur da loo ma 
luid ega süüa te da too relt või kee de-
tult. Söö ma aja juur de kuu lu sid veel 
hap ne ma ta lei vad ja ki be dad roht-
tai med. Kõik jää gid pi di ära põ le ta-
ta ma ja söö jad pi did tee le mi ne kuks 
val mis ole ma.

Sel lal kui iis rael la sed oma paa-
sasöömaaega pi da sid, tap pis Ju mal 
sa mal ööl kõik Egip tu se ini mes te ja 
pu du lo jus te es ma sün di nud. Iis rael 
jäi puu tu ma ta tä nu paasatalledele, 
kes olid es ma sün di nu te eest sur nud. 
See ga oli tee rah va väl ja rän nuks 
va ba. Sel le Ju ma la põh ja pa ne va 
pääs te teo mä les tu seks, mis Iis rae-
li Egip tu se van gi põl vest va bas tas, 
pan nak se Ju ma la kä su sea du ses se 
kir ja, et tõo ta tud maa pä ri mi se jä rel 

tu leb igal aas tal paa sa pü ha kor ra ta 
ja se da ilm tin gi ma ta seo ses hap ne-
ma ta lei ba de pü ha ga. Nii tä his ta tak-
se tä na se ni paa sa pü ha Ju ma la suu re 
pääs te akt sioo ni mä les tu seks, mil le 
käi gus hin nan gu li selt 600 000 heeb-

rea last, kes üle 400 aas ta egiptasi 
olid or ja nud, Egip tu sest tõo ta tud 
maa poo le tee le asus.

Kui an ti kor ral dus edas pi di seks 
paa sa pü ha tä his ta mi seks, siis oli 
öel dud, et kõik Iis rae li me hed pi did 
sel leks Jah ve et te il mu ma. Mit te 
üks ki võõ ras, ma ja li ne ega päe vi li ne 
ei toh ti nud sel lest Iis rae li pää se mist 
mee nu ta vast osa dus söö ma ajast osa 
võt ta. Os te tud ori või soo vi aval dav 
võõ ras võis söö ma ajal osa le da vaid 
üm ber lõi ga tu na.

Kel lel eba puh tu se või mõ ne rei-
si tõt tu pol nud või ma lik õigel ajal 
paa sa pü ha pi da da, võis se da pü hit-
se da kuu aega hil jem ta gant jä re le 
(4. Moo se se 9:10-12) ja se da ni me-
ta ti väi ke seks paa sa pü haks. Kes aga 
õige pi dus tu se sõ na kuul ma tu se tõt-
tu una rus se jät tis, oli soo ri ta nud 
sur ma pa tu ning ise ene se ju ma la-
rah va osa dus kon nast eral da nud.

Paa sa pü hi pi di pi da ma ala tes 14. 
niisanikuu päe vast. Paasatall va li-
ti väl ja ju ba 10ndal kuu päe val. 

P a a  s a  p ü  h a  d e 
va he tus lä he du-
ses oli 15. - 21. 
niisanikuu päe-
va ni hap ne ma-
ta lei ba de pü ha, 
mis ühelt poolt 
mee nu tas sa mu ti 
Egip tu sest väl ja-
rän na kut, tei selt 
poolt aga oli ka 
lõi kus pi du. Tä na-
päe va juu di usus 
on gi paa sa pü ha 
ja hap ne ma ta lei-

ba de pü ha kok ku võt valt ha ka tud 
ni me ta ma ühe ni me ga –  paa sa pü-
haks, mil le juur de kuu lub kind las ti 
ka mat sa-lei ba de söö mi ne.

Pü had kes ta vad nä dal aega, väl-
jas pool Iis rae li ela vad juu did tä his-

ta vad se da ka hek sa päe va ning 
pü ha de esi me ne ja vii ma ne päev 
olid ju ba 2. Moo se se raa ma tu põh jal 
pü had ko gu ne mis päe vad, mil lu ba ti 
te ha vaid toi du val mis ta mi se ga seo-
tud töid. Iga päev too di pü ha de ohv-
reid ja nei le li san du sid ük sik isi ku te 
va ba taht li kud ohv rid. Ter ve sel le aja 
jook sul ei toh ti nud kee gi ha pen da-
tud lei ba süüa ega se da ise gi mit te 
oma ma jas hoi da. En ne pü ha de lõp-
pe mist ei toh ti nud värs kest saa gist 
iva gi süüa, üt leb 3. Moo se se raa ma-
tu 23. pea tükk. See oh ver tä his tas 
ilm selt ül di se lõi ku se al gust.

Paasapüha ajaloost
Esi me ne paasatall ta pe ti Egip tu-

sest väl ja mi ne mi se aas tal ehk üle 
3300 aas ta ta ga si. Pii bel ei kin ni ta 
üle, et paasatalle 40 aas ta jook sul 
kõr bes rän na tes oleks ta pe tud. Kui 
aga iis rael la sed üle ta sid Jordani jõe 
ning jõud sid Kaananimaale, oli neil 
taas või ma lik kas va ta da vil ja ning 
ka mat sa-lei ba küp se ta da ja ohv reid 
tuua. Esi me ne täie mõõ du li ne paa-
sa pü ha tä his ta mi ne toi mus Gilgalis, 
mit te kau gel Jeerikost prae gu se Iis-
rae li  rii gi ida pii ril.

Kui asu ti ela ma tõo ta tud maa le, 
va jus paa sa pü ha pi sut unus tus se. 
Mõ ni aeg hil jem, proh vet Saamueli 
ajal, tu li rõ hu ase tus sel le le pü ha le 
ta ga si. Saamuel, ol les suu re rah-
vus li ku är ka mi se ju hiks, tõi paa-
sa pü ha de pi da mi se taas au sis se. 
See jät kus juu ti de esi me se ku nin-
ga Sau li va lit se mi se ajal ja hil jem 
veel ku nin gas Taa ve ti päe vil gi. Veel-
gi suu re joo ne li se maks muu tus sel-
le tä his ta mi ne siis, kui ku nin gas 
Saa lo mon sai val mis esi me se temp li 
um bes aas tal 960 eKr. Siis pu hu-
ti šofarit, kui an ti tea da paasatalle 
oh ver da mi sest. Preest rid kand sid 
pi du lik ke rüü sid, laul sid kii tust ning 
oh ver da sid al ta ril tal le ve re. Küp se-
ta ti paasatall ning söö di se da koos 
mat sa-lei ba de ja ki be da te roh tu de-
ga, na gu Ju ma la sõ na oli kor ral du se 
and nud ning rää gi ti Egip tu sest väl-
ja tu le mi se lu gu.

Li saks söö mi se le ka su ta ti mat sat 
ka temp lis ohv ri tee nis tus tel. Ohv-
rid pi did ole ma täie li kult puh tad 
ning iga su gu ne chamets ehk hap-
ne nu loe ti eba puh taks, ku na sel les 
oli ju ba toi mu mas kää ri mis prot sess 

Bdikat chamets – ha pu taig na ot si mi ne. Pe re isa veen dub paa sa pü-
ha eel isik li kult, et ko gu ha pu tai gen on ma jast väl ja pü hi tud ning et 
üht ki küp si se pu ru kest ki ma jas ei lei du.

Mat sa-leib on augu li ne. Pü ha de pu hul 
nä hak se vae va kau nis tus te ga  pühade-
meeleolu loo mi seks.

Koduteel-124-2017-1.indd   18Koduteel-124-2017-1.indd   18 31.03.2017   11:37:3431.03.2017   11:37:34



  KODUTEEL 1/2017  19

– hal vaks mi ne mi ne oli ju ba ala-
nud. Hap ne ma ta leib aga oli puh-
tu se süm bol. Tal mu dis on öel dud, 
et hap ne nu esin dab sü da me kur ja 
im puls si.

Kui gi ja hu too teid paa sa pü ha de 
ajal süüa ei to hi, on mat sa ise 
ome ti gi ja hust val mis ta tud, eri ne-
vu se ga, et tai nas ei ole en ne ah jus 
küp se ta mist saa nud ker ki da. Juu di 
ra bid on lah ti kir ju ta nud, et ko gu 
val mi mis prot sess ala tes ja hu ja vee 
kok ku se ga mi sest ku ni lei va ah just 
väl ja võt mi se ni ei to hi kes ta üle 18 
mi nu ti. Võib et te ku ju ta da, mil-
li se „pa be ri mait se ga” on ker gi-
ta ma ta ja hust kii ru ga val mis ta tud 
leib. Ran ge mad juu di usk li kud ei 
li sa taig na le ise gi mit te mu na ega 
soo la, rää ki ma ta muu dest aine test; 
ka su ta tak se ainult ja hu ja vett.

Hi li se mal ajal, kui ha ka ti ela vast 
Ju ma last ta ga ne ma ning mu ja le gi 
kui Je ruu sa lem ma al ta reid ehi ta-
ma, jäid siis ki al les pal ve rän na kud 
Je ruu sa lem ma kol mel pü hal aas tas, 
mil lest üks oli ke va di ne paa sa pü ha. 
Ju mal tõs tis aas tal 727 eKr troo ni-
le ku nin gas Hiskija, ke da ka su tas 
vai mu li kuks ära tu seks, mil les suurt 
tä he le pa nu pöö ra ti ka paa sa pü ha 
tä his ta mi se le. Hil jem aga taas ta ga-
ne ti, ku ni ku nin gas Joosija avas tas, 
et Ju ma la kor ral du si ei ole täi de tud, 
va nad tra dit sioo nid on unus ta tud 
ning see tõt tu asus ta neid elus ta ma. 
Tei ne aja raa mat, mis rää gib tol lest 
ajast, mai nib ku nin gas Joosija aja 
paa sa pü ha koh ta, et Iis rae li lap-
sed ei ol nud kor ra li kult se da pü ha 
tä his ta nud ala tes proh vet Saamueli 
ajast.

Juu di soost aja loo la ne Si mon 
Sebag Montefiore, kes on põh ja li-
ku malt uuri nud Je ruu sa lem ma aja-
lu gu ja ka pü ha de tä his ta mist sel les 
lin nas, on 2011. aas tal il mu nud raa-
ma tus „Je ruu sa lemm. Bio graa fia” 
kir ju ta nud ku nin gas Joosija ajast 
Je ruu sa lem mas nii:

„Joosija re for mid olid ot sus tav 
samm juu di usu aren gus. En ne te da 
ei ol nud te ma sar nast ku nin gat. 
Ta las kis eba ju ma la ku jud Kidroni 
orus põ le ta da ning ki hu tas mees-
pros ti tuu did temp list mi ne ma; ta 
pu rus tas Hinnomi oru las te põ le ta-
mi se ah jud ja tap pis sel le eba ju ma-
la tee nis tu se preest rid, jah va ta des 

nen de luud al ta ri te pea le. Siis pi das 
ta paa sa pü ha.” (lk. 84-85)

6. sa jan dil eKr hä vi ta ti Saa lo mo ni 
tem pel ning juu did sat tu sid Paa be li 
van gi põl ve. Paasatalle oh ver da mi-
ne, mis oli paa sa pü ha üheks täht-
sünd mu seks, kat kes, ku na se da 
tu li teos ta da ainult temp lis, mi da 
aga enam pol nud. Juu did asen da-
sid paasaohvri pal ve te ga, ome ti gi 
aga said nad jät ka ta hap ne ma ta 
lei ba de söö mist ki be da te roh tu de-
ga ning Egip tu sest väl ja tu le ku loo 
ju tus ta mist, na gu on tra dit sioo niks 
ka tä na päe vas tel paa sa pü ha del.

Mi tu küm mend aas tat hil jem, kui 
ha ju ta tud juu did ta ga si Je ruu sa-
lem ma tu lid ning järg mi se temp li 
üles ehi ta sid, taas ta ti ohv ri too mi ne 
koos sa ma de ri tuaa li de ja kom me-
te ga, mi da oli teos ta tud ka esi me-
ses temp lis. On tea da, et temp li 
sis se pü hit se mi sel oh ver da ti 100 
här ja värs si, 200 jää ra, 400 lam ba-
tal le ja 12 kit se, et le pi ta da ka he-
teist küm ne juu di su gu ha ru pat te. 
Nii pi das rah vas pä rast asu mi selt 
tu le kut oma esi mest pi du lik ku paa-
sa pü ha.

Järg mis test aas ta sa da dest täp-
sed kroo ni kad paasasöömaaegade 
pi da mi se koh ta puu du vad. On aga 
tea da, et esi me sel sa jan dil en ne 
Kris tust pee ti vä he malt osa des juu-
di pe re des paasasöömaaega. Se da 
pee ti nii na gu Piib lis käs tud – kii ru-
ga, san daa lid ja las ja rän na ku kepp 
käes, just kui val mis rei si le mi ne-
mi seks, na gu iis rael la sed val mis tu-
sid Egip tu sest lah ku ma sa jan deid 
va rem.

Tei se temp li vii mas tel aas ta tel 
ehk meie aja ar va mi se al gu ses oli 
paa sa pü ha vä ga po pu laar ne. Juu di 
aja loo la ne Josephus Flavius ning 
Roo ma aja loo la ne Tacitus hin da sid, 
et nen de arv, kes aas tal 65 paasa-
pühiks üles Je ruu sa lem ma tu lid, ei 
ol nud mit te vä hem kui 3 mil jo nit. 
Se da ar vu kin ni tab ka Tal mud.

Meie aja ar va mi se al gu sest ala-
tes ning pä rast juu ti de tei se temp li 
hä vin gut on juu ti del ol nud suh te li-
selt ki be elu. See pä rast on ol nud ka 
ras ku si kõi gi pü ha de nõue te ko ha se 
tä his ta mi se ga, eri ti suu ri et te val-
mis tu si nõud va pü ha osas, na gu 
sel leks on paa sa pü ha.

Jät kub järg mi ses Koduteeles

JUU DI ANEK DOO DID 
PAASA TEE MAL

Isa he lis tab po ja le, kes elab tei ses lin-
nas. 
- Kui das lä heb, Leo ke ne? 
- Häs ti, isa! Aga si nul? 
- Oh, mi nul mit te nii eri ti häs ti. Ot sus ta-
si me ema ga lah ku min na. 
- Mi da? Mis pä rast ome ti? 
- Ah, ei ta ha sel lest te le fo nis rää ki da. 
- Isa, ma anun sind. Ära võ ta sel les 
as jas mi da gi et te en ne, kui ma ko ju 
tu len. He lis tan ko he kõik õed-ven nad 
lä bi ja me tu le me ko ha le. Kas lu bad, et 
sa en ne mi da gi ei tee? 
- Ol gu, Leo ke ne, ol gu. Lu ban, et paa sa-
pü ha de ni ma ei tee mi da gi. 
- Suu re pä ra ne. Pü ha deks ole me kõik 
teie juu res. 
Pä rast te le fo ni kõ net üt leb mees nai se le: 
„Kal lis, lu ban, et kõik meie lap sed tu le-
vad paa sa pü haks ko ju!”

+
Paa sa pü ha ajal ei söö juu did ta va list 
lei ba, vaid se da, mis mee nu tab mat-
sa-ni me list krõ be lei ba. Aga mis sor ti 
juus tu tu leks mat sa pea le su la ta da, 
et sel lest tu leks paasa-pit sa? Vas tus: 
mazzarellot!

+
1920nda tel aas ta tel kü sib ve ne la ne juu-
dilt: „Miks teie rah val nii pi kad ni nad 
on?”
„Miks?” osa tab juut. „Eks ik ka sel lest, 
et Moo ses meid ter velt 40 aas tat ni na pi-
di möö da kõr bet ve das. Ta hak sin nä ha, 
mil li ne on teie ni na 40 aas tat pä rast 
ok toob ri re vo lut sioo ni!”

+
Itshak lä heb nä dal en ne paa sa pü ha 
üle mu se juur de ja üt leb: „Nai ne tea tas, 
et hom me tu leb ha ka ta paasaeelset 
ke vad ko ris tust te ge ma. Ei tea, kui das 
oleks lu gu töölt va ba päe va saa mi se-
ga?”
Üle mus ra pu tab pead: „Ei saa sul le 
an da va ba päe va. Meil on siin gi pal ju 
tööd het kel.”
Itshak on tä nu lik: „Aitäh, tead sin, et 
si nu pea le saab loo ta.”

+
Kõik juu di pü had saab kok ku võt ta kol-
me lau se ga:
Meid ta he ti tap pa. Aga me jäi me el lu. 
Ja nüüd söö gem ja joo gem ning ol gem 
rõõm sad!
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Ala nud aas ta veeb rua ris oli mul 
ees õigus min na sõb ra Ta ne li ga mis-
jo ni rei si le Kee nias se, ku hu kut sus 
meid ees ti jooks ja, kes seal tree nib. 
Ju mal te gi kol me nä da la jook sul 
roh kem kui jõuan siin kir ju ta da, 
aga na gu Jo han nes kir ju tas evan-
gee liu mi kok ku võt tes: „aga need on 
kir ja pan dud, et te usuk si te, et Jee-
sus on Kris tus, Ju ma la Poeg, ja et 
teil us ku des oleks elu te ma ni mes“.

Kee nias al gab seik lus ko he, kui 
ko du-uk sest väl ja lä hed – ja se da 
enam, kui lä hed Pü ha Vai mu kaas-
kon nas. Ühel päe val, kui läk si me 
mõ ne eest la se ga loo mi vaa ta ma, 
ju ha tas Ju mal meid hoo pis mit-
meks päe vaks kõr bes se. Sat tu si me 
nii mõ ne le gi tee le, mi da Google'i 
kaar dil veel po le mär gi tud ja kui 
suu rem tee ära lõp pes, oli me sun ni-
tud ju hi seid kü si ma.

Meie tee näi ta jaks sai ko ha lik pas-
tor, kel le ga koos sõit si me pea gi lä bi 
kõr be te ma ko du kü la poo le. Oli me 
sat tu nud kõr be ala le, kus elab som-
buru rah vas. Nad ise kut su vad se da 
„põõ sas ela mi seks“ (in the bush). 
Kõr be ki vi del, kus „tee“ on suh te li ne 
mõis te, sõit si me kii ru se ga um bes 
15 km/h, va he peal pea tu des, et pal-
ve ta da ko ha li ke kar jas te eest, kes 
oma kit se de ga ot si sid veel vii ma-
seid ro hu tut te ja vett. Meie gii diks 
saa nud pas tor se le tas, et val da valt 
on rah vas siin pa ga na usu li sed. On 
neid, kel le le ta on kuu lu ta nud evan-
gee liu mi ja ke da ta on jüngerdanud, 
kuid ka pal ju neid, kes po le ku na gi 
rõõ mu sõ nu mit kuul nud.

See ga jäi meie tee le küll pal vet ja 
jul gus tust krist las te le, aga ka het ki, 
kui meie ees olid kõr be-ela ni kud, 
kes ei os ka lu ge da ega po le ku na gi 
Jee su sest kuul nud. Oli pä ris või mas 
tun nis ta da Piib li sõ nu mit vee rand-
tun ni ga täies ti nul list. Ju mal oli 
meie ga ja nä gi me, kui das ini me sed 
võt sid vas tu Kris tu se. Hal le luu ja!

Ko ha li kus Kiremoni kü las, ku hu 
val ge ini me se jalg po le vii ma se 
küm ne aas ta jook sul as tu nud, sai-
me sa mu ti pal ve ta da ini mes te eest, 
nei le kuu lu ta da, nä ha ter ve ne mi si 
ja pal ju de las te ga män gi da. Esi-

Rõõ mu sõ num 
tä na päe va kar jas te le 

MISJON
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me se kü la tä na va tee nis tu se ajal oli hu vi tav kul tuu ri li ne 
ko ge mus. Pal ve ta si me pa ras ja gu Ta ne li ga hai ge te eest 
ja sa mal ajal kat ku sid lap sed meie ja la kar vu, mis pak-
ku sid nei le suurt hu vi. Sel li se as ja eest se mi na ris mil le-
gi pä rast ei hoia ta tud... 

Kõi ge ela vam ko ge mus jut lus ta mi sest ava nes rei si tei-
ses poo les, kui oli me jäl le gru pi ga kõr bes ning ma olin 
pas to ri ga ühel hom mi kul sõit nud „põõ sas tes se“ kuu lu ta-
ma. Mootorratta pealt nä gi me ka ele van te va bas loo du-
ses, kus juu res ele van di hirm on ko ha li kes kü la des suur. 
Kõr bes käib ühest väi ke sest al li kast vett am mu ta mas 
20 000 ini mest, nen de kar jad ja ka ele van did. Vii ma sed 
tih ti pea le pei da vad en nast põõ sas se ja söös ta vad ini-
mes te kal la le. Mõ ne kuu eest oli kü las ol nud mi tu sur-
ma juh tu mit. Kui jut lus ta des mai ni sin, et ini me se sü da-
mes olev kur jus ja patt võib ol la suu re maks vaen la seks 
kui ele van did, sain het ke ga ko ha li ke tä he le pa nu. 

Pea le mõn da mi ni koos ole kut sõn ni kust ja kõr test 
ehi ta tud hüt ti de ääres läk si me nii-öel da tu ru le, kus olid 
kõik pe re me hed. Ku na seal piir kon nas oli ju ba pool 
aas tat põua aeg, siis vä he sed leh mad, lam bad ja kit sed, 
mi da müü di, paist sid kur na tud ja äri käis loiult. Mul 

ava nes või ma lus kuu lu ta da 
to si na le kar ja se le Ju ma la 
sõ na pä rast se da, kui tu ru-
va nem sel leks loa an dis.

Ma rää ki sin ku nin gas 
Taa ve tist ja kui das te ma 
kõr be pa gen du ses ot sus tas 
oma näl ja, ja nu ja hir mu-
mõt ted pöö ra ta usal du-
se väl jen du seks Ju ma la le. 
Rää ki sin, kui das kõi ge rik-
ka ma ja võim sa ma me he 

sü da mes olid sõ nad „Ju ma la jä re le ja nu neb mu hing, 
sind ihal dab mu ihu na gu kui val ja põua sel maal, kus 
po le vett“ (Ps 63:2b). Jõud sin pea gi ju tu ga Jee su se kui 
hea kar ja se juur de, ning mõist sin üht äk ki oma sõ na de 
taus tal, et nad mõis ta vad neid sal me Jo han ne se 10. pea-
tü kist mi nust pa re mi ni. Mi nu ees is tus sel le ühis kon na 
eliit – elu aeg sed kar ja sed. Lam mas te ru ma lus, kar ja se 
hool ja kait se on ju nen de ga iga päev!

Nä gin jut lu se lõ pu sir gel, et mees te sil mad on mär jad. 
Need sõ nad lõi ka vad nei le sü da mes se, et li haks saa da. 
Lu ge sin lõ pe tu seks kuul sa Psal mi 23. Kas tea te, mis 
tun ne oli lu ge da sõ nu „si nu kepp ja sau need tröös ti vad 
mind“, ja nä ha mees te käes üht pee ni kest ja teist pik ka 
jä me dat puu kai gast? Kas tea te, mis kaa lu ga olid sel lel 
het kel sõ nad „Is sand on mu kar ja ne, mul po le mil lest ki 
puu du“? Need me hed mõist sid, et nen de es ma ne puu-
dus po le ve si, toit ega jõu kus, mis oli vä he malt kuueks 
kuuks lah ku nud, aga nad va ja vad Ju ma lat, kes kut sub 
neid ja kel le hää le le nad peaks järg ne ma na gu lam bad. 
Ja siis jär gi vad hea dus ja hel dus neid kõik nen de elu-
päe vad.

HINDREK TAA VET TAIM LA, Võru kogudus 
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KÜL LI KUU SE MAA, Pärnu Agape Kogudus

Elas kord üks mees. Ni mi oli Mart. Tal oli ta lu ja suur-
suur põl lu maa. Ta kün dis ja kül vas ja lõi kas vil ja, ta kor-
jas aia saa du si. Müüs oma töö vil ja ja os tis va ja lik ke as ju. 
Ta elas oma ta va list elu, aga te ma sees ei ol nud rõõ mu 
ja ra hu. Ta tun dis, et tal on mi da gi vä ga olu list puu du.

Ühel päe val ta ot sus tas, et ei va ja nii pal ju põl lu maad 
ja müüs tü ki ke se sel lest naab ri me he le, kel lel oli lii ga 
väi ke maa lapp te ma suur pe re jaoks. Aga siis kü sis tei ne 
naab ri mees sa mu ti, et kas ta ei müüks tal le ka ja lah ke 
Mart müüs. 

Nii ta müüs ühe le ja tei se le ja lõ puks oli tal al les vä ga 
väi ke tü ki ke. Ta ot sus tas ka sel lest loo bu da ja min na 
maa il mast ot si ma se da mi da gi, mis tal puu du on. Ra ha 
tal nüüd oli ja nii ta läks sa da mas se, kus sei sid lae vad. 
Sel le ase mel, et liht salt rei si ja na pea le min na, ot sus tas 
ta os ta en da le ühe uh ke auri ku. Sel li se auru jõul lii ku va 
lae va. Sest ta ar vas, et see teeb ta õn ne li kuks. 

Al gul see meel dis tal le vä ga. Te ma oli ju oma nik ja 
võis öel da, ku hu iga nes sõi ta – Amee ri kas se, Aust raa-
lias se, Aaf ri kas se jne. Aga kui ta oli nii moo di muud kui 
sõit nud ja sõit nud, siis ta tü di nes me rest ja tah tis hoo pis 
kui val maal õn ne ot si da. 

Nii ta läks ki ühes sa da mas maa le ja esi me se as ja na 
läks ko he poo di. Os tis en da le uh ked saa pad ning siis 
vaa tas, et uute saa bas te kõr va le on va ja ka uusi pük-
se. Os tis pük sid ja püks te pea le ka to re da kamp su ni. 
Nüüd nä gi ta väl ja vä ga uh ke poiss ja ot sus tas kal lis se 
res to ra ni söö ma min na. Tel lis en da le laua ja sõi head ja 
pa re mat, mi da hing ihal das. Ta lei dis kii res ti sõp ru, kes 
heal mee lel te ma pi du söö gist osa võt sid. Aga kõi ge sel le 
juu res tun dis ta, et mi da gi on ik ka puu du.

Ta läks kur valt sa da mas se, kus sei sis ta aurik, aga 
sil ma hak kas hoo pis üks to re pur je kas. Ta mõt les, kui 
to re oleks is tu da pur je kal ja las ta tuu lel en nast viia just 
sin na, ku hu Ju mal ju ha tab. Ta müüs ma ha oma auri ku, 

os tis sel le pur je ka, üle jää nud ra ha pa ni pan ka. Ja la si gi 
tuu lel end viia – siia ja sin na. Ku ni ühel päe val jõu dis 
ta lõu na me re ran da, kus rah vas tee nis en da le ela tist 
pär li kar pi de kor ja mi se ga. Mart imet les neid ime ilu said 
pär leid ja os tis en da le gi ko ti täie. Need tu le ta sid tal le 
meel de te ma va na ema ju tus tu si tae va sest  Ku ning rii gist, 
ku hu kõik ini me sed pä rast maa peal set elu jõu da võik-
sid. Kus tä na vad on puh tad kul last ning sõst ra põõ sas te 
ase mel on pär li põõ sad. Kus Ju mal ise on Ku nin gaks. Ja 
kõik ini me sed seal on nii-nii õn ne li kud. Mar di va na ema 
oli sur nud ning ilm selt sin na jõud nud, sest va na ema oli 
oma elus us ku nud Ju ma lat ja iga päev ela nud Ju ma la 
juht nöö ri de ko ha selt.

Mar di le tu li see meel de. Ta võt tis paa dil pur je ma ha 
ja suun dus ühe suu re ma ja poo le, kus peal oli rist. Ta 
tea dis, et see võiks ol la ki rik. Ta läks sis se ja nä gi pal-
ju õn ne lik ke ini me si. Seal rää gi ti Ju ma last ja Ju ma la 
po jast Jee su sest ning sel lest, et iga ini me ne võib saa da 
sel le rõõ mu ja ra hu ju ba siin maa peal, kui ta ka het seb 
kur ja, mis on tei nud ja avab oma sü da me Ju ma la le, sest 
Ju ma la ga koos ela des kan nad sa tü ki kest tae va rii ki ju ba 
prae gu en da ga kaa sas. Mart sai aru, et just see oli gi see, 
mil lest ta oli siia ni puu dust tund nud. Ta avas oma sü da-
me Ju ma la le. 

Ja kor ra ga tun dis ta, et ei va ja kõi ki neid as ju ja ra ha, 
sest need ei tee te da õn ne li kuks. Vaid elu koos Ju ma la-
ga on see, mi da ta sü da oli igat se nud. Ta müüs ära oma 
paa di ja uh ked rii ded, võt tis pan gast oma ra ha väl ja 
ning os tis sel le pai ga kõi ge väär tus li ku ma pär li. Ühe-
ain sa. Ta pa ni pär li kar pi ja ase tas oma sel ja kot ti. See 
pärl tu le tas tal le meel de päe va, mil ta lei dis oma kõi ge 
suu re ma va ran du se – puh ta sü da me. See pärl tu le tas tal-
le meel de se da koh ta, kus ta esi mest kor da elus tõe li selt 
koh tus Ju ma la ga. 

Te mast sai mis jo när. Ta rän das möö da maad, koh tus 
ini mes te ga ja rää kis nei le Ju ma last. Ta aitas ini me si ja 
ta oli vä ga-vä ga õn ne lik. 

Esi me ne pa ber:

Taus taks vol ti mi ne:
Va ja li kud kaks pa be rit, kää rid ja pär lid
Esi me ne pa ber: PÕL LU MAA, mil le vol din jär jest väik se maks, ku ni sel lest saab AURIK, SAA PAD, PÜK SID, KAMP-
SUN, LAUD, PUR JE KAS, PAAT, RA HA KOTT, KARP.  Tei ne pa ber: MA JA, RIST, SÜ DA

LASTETÖÖST MEIL JA MUJAL
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LASTETÖÖST MEIL JA MUJAL

Esi me ne pa ber jät kab:

Tei ne pa ber:
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ÜLESKUTSE
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. 

Seoses ülalmainitud aastapäevadega kutsun kõiki üles 
tooma kiriku keskusesse VANU PILTE, KIRJU, ARTIKLEID, AJALEHTI ja 

muid ajaloolisi materjale, mis aitavad meil meenutada ajaloolilisi sündmusi. 
Juunikuuks plaanime näitust 110 tegevusaastast. Hiljem tagastame teie materjalid 

või kui see peaks olema teie soov, jätame need kiriku arhiivi, kus 
SÄILITAME NEED TULEVASTELE PÕLVEDELE.

TAA VI HOLLMAN, su per in ten dent

3.-6. augustil toimub
EMK XIII Suvekonverents
EMK Laagris Giideon

KAS SUL ON SOOV ROHKEM PIIBLIT TUNDA?
EMK Piiblikooli uus üheaastane kursus algab sügisel!

Täpsem info tuleb 
juunikuus.

Kontakt: 
piiblikool@metodistikirik.ee
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