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TOIMETAJA VEERG

Ke vad

Ke vad on kui rõõ mus hald jas,
len dab rin gi, pint sel peos.
Nii saab pea gi igast aasast
lil le li ne kuns ti teos.

Ro he li seks maa lib mu ru,
puu del pun gi pai su tab.
Pa ju kii su sid ta õh tul
ta sa ke si kai su tab.

Ke va det sa leiad kõik jalt:
met sast, nii dult, oja veest.
Tae va isa, sind ma tä nan
sel le kau ni aja eest!

He li Viht

Tere, armas lugeja!

Kevad on kalendri järgi juba ammu käes, kuid ikka on meil veel tõelise 
kevade ootus. Vahel teeb see kannatamatuks. Vahel avastad, et ootus 
polegi nii paha. Ootuse ajal on aega mõelda elu ja oluliste asjade üle järele.

Üks sündmus, mida vajame taas ja taas mõelda – see on Jeesuse ohv-
risurm. Iga kevad toob selle sündmuse meie mõtteisse. Ja alati on selles 
kurbust, lootust, aga ka ülestõusmise ootus. See sündmus on nii oluline, et 
selle lõpuni mõistmiseks kulubki aastaid.

Tänavu täitus meil ka sada aastat Eesti Vabariigina, mida tähistati nii 
oma perede keskel kui ka koos rahvaga. Sini-must-valget on tänavapildis 
ja näoraamatutes rohkem, kui tavaliselt. Ning inimeste ootused on tava-
pärasest kõrgemad. Loodame siis, et see rõõmus aasta toob kaasa elu ja 
palju õnnestumisi.

Siiski meenutame sel kevadel ka taevasesse koju minejaid. Toome 
ära mõned mälestuskillud suurest jumalamehest Billy Grahamist. Tema 
elu kõnetas paljusid ning seda ka Eestis, keset ranget nõukogude aega. 
Mäletan isegi oma lapsepõlvest, kui temast juttu oli. Põnev on ju kuulda 
inimestest, kes on sellisel määral Jumalale pühendunud ja elasid täiesti 
teistmoodi elu. 

Aga nagu ikka – kajastame ka selle ajakirja veergudel metodisti kiriku 
äsjaseid sündmusi. Lisame ka meenutusi ammustest ajast, sest need mee-
nutused annavad julgust tänases päevas elada. 

Õnnistustega,
TAIMI PÄRNA

Ke vad

Ke vad on kui rõõ mus hald jas,
len dab rin gi, pint sel peos.
Nii saab pea gi igast aasast
lil le li ne kuns ti teos.

Ro he li seks maa lib mu ru,
puu del pun gi pai su tab.
Pa ju kii su sid ta õh tul
ta sa ke si kai su tab.

Ke va det sa leiad kõik jalt:
met sast, nii dult, oja veest.
Tae va isa, sind ma tä nan
sel le kau ni aja eest!

He li Viht
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	Ta võis sel hommikul üles tõus-
tes tunda külma higi oma otsa-
esisel. Viimaste päevade emot-
sionaalsed läbielamised olid 
jätnud oma jälje. Nüüd tuli see 
kõik uuesti meelde. 

	Ta oli Jeesuse 12 jüngri hulgas 
alati liidri rollis. Viimase nädala 
sündmuste keskel Jeesuse arre-
teerimisel astus ta oma õpetaja 
kaitseks välja, lüües mõõgaga 
ülempreestri sulase kõrva maha. 
Ta arvas, et Jumala Poeg vajab 
tema kaitset ja mõõka! Aga ta 
eksis. Issandal ei olnud sellist 
abi vaja. Jeesusel tuli teisele 
inimesele põhjustatud valu ja 
kannatus heastada, parandades 
ülempreestri sulase kõrva. 

	Kui Jeesus ütles: „Teie kõik 
taganete minust, sest kirjutatud 
on: Ma löön karjast, ja 
lambad pillutatakse laiali“ oli 
tema vastanud: „Kui ka kõik 
taganevad, siis mina küll mitte!” 
mispeale Jeesus ütles: „Tõesti, 
ma ütlen sulle, täna, selsamal 
ööl, enne kui kukk kaks korda 
laulab, salgad sina mu kolm 
korda ära.” Tema aga vastas 
kindlalt: „Kui ma ka peaksin 
koos sinuga surema, mina ei 

salga sind mitte!” (Markuse 
14:27-31). 

	Kui Jeesus küsis oma jüngritelt 
inimeste arvamust enda kohta 
ja siis täpsustas: „Aga teie, 
kelle teie ütlete minu olevat?” 
oli Siimon Peetruse vastus: 
„Sina oled Messias, elava 
Jumala Poeg.” Jeesus vastas 
talle: „Sa oled õnnis, Siimon, 
Joona poeg, sest seda ei ole 
sulle ilmutanud liha ja veri, 
vaid minu Isa, kes on taevas.“ 
Peetruse enesehinnang oli tol 
momendil taevani ülendatud. 
Ja kui Jeesus järgmisel hetkel 
hakkas selgitama, et ta peab 
minema Jeruusalemma ja palju 
kannatama ning tapetama ja 
kolmandal päeval üles äratata-
ma, viis Peetrus ta kõrvale ning 
hakkas teda hoiatama: „Jumal 

hoidku, Issand! Ärgu seda sulle 
sündigu!” Seepeale pöördus 
Jeesus ja ütles Peetrusele: 
„Tagane, vastupanija! Sa oled 
mulle kiusatuseks, sest sa ei 
mõtle Jumala, vaid inimese 
viisil.”   

Kõik need hiljutised läbielamised 
jätsid sügava pitseri eksamil 
läbikukkunud Peetruse hinge. 
„Kuidas ma võisin nii haledalt 
põruda?“ võis ta endamisi mõtelda. 
„Ons mul veel lootust? Kas sellest 
viimaste päevade tragöödiast on 
üldse väljapääsu? Ei tea, kas Issand 
andestab mulle?

Peetruse kasuks võib öelda, et  
ta patukahetsus tundus siiras.  
Luuka evangeeliumist (22:61-62) 
loeme, et suure reede varajastel hom- 
mikutundidel, pärast seda, kui 

JUTLUS

Kas oled mõelnud 
Ülestõusmise tõele?
Markuse evangeelium 
16:6-7: „Ärge kartke! Te 
otsite ristilöödud Jeesust, 
Naatsaretlast. Ta on üles 
äratatud, teda ei ole siin. 
Kuid minge ütelge tema 
jüngritele ja Peetrusele: Ta 
läheb teie eele Galileasse. 
Seal te saate teda näha, 
nõnda nagu ta teile ütles.” 
Aamen!
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Peetrus oli kolm korda oma Issanda 
ära salanud, tuli talle meelde 
Issanda sõna: „Enne kui täna kukk 
laulab, salgad sina mu kolm korda 
ära.” Ja sealt välja minnes puhkes ta 
kibedasti nutma.

Sõna "kibedasti" viitab sellele, et 
ta silmis ei olnud teeseldud valupisar, 
vaid see oli läbikukkumise, küün-
dimatuse ja sügava meeleparanduse 
nutt, mis oli eelduseks edasise 
muudetud elu jaoks. 

Eesti mees ei nuta, vähemalt 
avalikult teiste ees. Ta peab seda 
nõrkuse väljenduseks, kui ta nutma 
peaks. Ta ei kurda ega kahetse, 
vähemalt ei näita seda teistele. 
Mis tehtud, see tehtud. Vaikseks 
jäädes võib ka eesti mees avastada 
enda sees valu, pettumust, ja 
küsimust, kas mulle suudetakse 
andestada? Pühakiri kutsub inimest 
nurisema oma patu pärast. Tõeline 
patukahetsus jõuab otsekohe Ju- 
malani. Oma patu ma andsin sulle 
teada ja oma pahategu ma ei katnud 
kinni; ma ütlesin: „Ma tunnistan 
Issandale oma üleastumised.” Siis 
andsid sina mu patu süüteo andeks. 
Ps 32:5 

Peetrus, kuigi liider ja eesmineja 
jüngrite hulgas, kahetses pisaratega 
pattu, mida oli teinud. Annaks Jumal 
meilegi kahetsuspisaraid, kui oleme 
eksinud ... abikaasa või laste vastu, 
… valetanud … , taga rääkinud, 
teistele valu põhjustanud või riiki 
tüssanud, jättes maksuametile osa 
tulusid lihtsalt deklareerimata?  

Uus alanud päev peitis endas 
aga Peetruse jaoks tohutut üllatust 
ja lahendust, kuigi tema seda veel 
ei teadnud. Taevane saadik tühja 
haua juures ei tuletanud meelde 
vanu läbikukkumisi ja patte, vaid 
käskis teatada Peetrusele Kristuse 
poolt pakutud uuest võimalusest. 
Tänane päev võib sinulegi saada 
üllatuslikuks, pakkudes uue 
suhtumise, mõttelaadi, ja täiesti uue 
suuna sinu ehk tupikusse jõudnud 
elule! Inimese meeleseisund, kui  
vilets see ka ei ole, ei suuda ole-
matuks teha tõsiasju meie ümber. 
Peetrus ei teadnud, et haud oli 
tühi ja et Jeesus oli üles tõusnud. 
Jumal aga tahtis seda Peetrusele 
teada anda. Sama soovib Jumal 

täna sinule ja minule, tõsta meie 
teadlikkust vaimulikest tõsiasjadest 
meie ümber, mida me ei ole näinud 
ega otsinud. See, et me seda ei ole 
otsinud, ei tee aga seda vaimulikku 
reaalsust tühjaks. 

Kui nüüd haud tõesti tühi on, 
võis Peetrus  mõtelda, siis täitub 
kindlasti ka kõik ülejäänu, mida 
Jeesus oli ette kuulutanud. Ja see 
muutis tema edasise elu. Kui oled 
patukahetsusest läbi läinud, ära jää 
poolele teele peatuma. 

Kas haud oli tõesti tühi, võib 
küsida skeptiline 21. sajandi kõrgelt 
haritud inimene? 

Teadusliku tekstikriitika lähte-
kohtadele baseerudes on Piibli 
teksti autentsus leitud käsikirjade 
rohkuse põhjal kordades tõestatud 
põhjalikumalt, kui üldtuntud antiik- 
sed kirjutised nagu Tacituse 
Ajalugu, Caesari Märkmed Gallia 
sõjast või Liviuse Rooma ajalugu. 

Ajaloolased ei kahtle nende  
antiikdokumentide tõepärasuses.  
Järelikult võime sama kindlad olla 
Pühakirja sõnumi, Kristuse isiku ja 
ülestõusmise fakti autentsuses. 

Piiblikommentaator William Barc- 
lay ütleb, et parim tõendus üles-
tõusmisest on kristliku kiriku 
eksistents. 

Miski muu ei oleks saa-nud 
muuta kurbi ja meeleheitel mehi 
ja naisi särama rõõmust ja täituma 
julgusega. Ülestõusmine on kogu 
kristliku usu keskseim fakt ja 
kinnitab järgmist: 

I Jeesus ei ole kirjanduslik tege-
lane või ajalooline mälestus. Ta 
on elav isik, kes toob kõikväelise 
Jumala läheduse meie ellu. Ei 
piisa sellest, kui uurime Jeesuse 
elulugu nagu mõne teise ajaloo-
lise suurkuju elulugu. Meil tuleb 
temaga isiklikult kohtuda.

II Vanadel kreeklastel oli ütlus aja 
kohta, et aeg pühib lõppeks ära 
kõik asjad. Juba ammu olnuks 
aeg pühkinud ära Jeesuse mäles-
tuse, kui ta poleks olnud elav 
isik, kes on alatiseks meiega. 
Jeesus ei tulnud niivõrd selleks, 
et temast arutleda, kuivõrd sel-
leks, et temaga kohtutaks. 

III Kristlane ei ole inimene, kes teab 
midagi Jeesuse kohta, vaid ini-
mene, kes tunneb Jeesust. 

Niisiis võime tõdeda, et Jeesus elas, 
teenis, suri ja tõusis üles, et andesta-
da inimkonna – minu ja sinu patt 
ja luua võimalus taaskohtumiseks 
Looja Jumalaga. Me kõik vajame 
andestust ja seda võib leida vaid 
Kristuses. Humanist Marghanita 
Laski andis ühes kristlasega peetud 
teledebatis hämmastava tunnistuse, 
kui ütles: „Ma kadestan kristlaste 
juures kõige rohkem andestamist.“ 
Ja lisas üsna pateetiliselt: „Minul 
pole kedagi, kes mulle andestaks.“ 
(Nicky Gumbel, Elu küsimused)

Meie ajal öeldakse sageli, et 
inimene peab ise endale andeks 
andma. Otsustav on siiski see, et 
inimene saab Jumalalt andeks. 
Ainus, kellel on õigus vahendada 
Jumala andestust, on Jumal ise, on 
ütelnud Leif Nummela. 

Tänase kirjateksti ja kogu üles-
tõusmise sõnum peitub selles, et 
Jumal on Kristuses toonud sinu 
ja minu patule andestuse. Jeesuse 
haud oli tühi, nagu lastejutlusest 
kuulsime, ning kõige targem on teha 
oma elus sellest lähtuvalt olulised 
järeldused ja õiged valikud.

Ülestõusmise sõnum annab järg-
mised tõsiasjad,
•	 Jumal armastab inimest sellisena, 

nagu ta on. 
•	 Inimene on patu läbi rikutud ja 

seetõttu Jumalast lahutatud. 
•	 Jumal saatis oma Poja lepituseks 

inimese pattude eest. 
•	 Jumala pakkumine tuleb isikli-

kult vastu võtta. Jumal on andnud 
uue võimaluse kogeda terviklik-
kust, rahu, andest ja lepitust isik-
liku kohtumise läbi Kristusega. 

•	 Sinu edasine elu ja igavikuline 
eksistents sõltub sinu valikust, 
kas otsustad kohtuda temaga või 
mitte!

Mõni aeg tagasi alustasin tagasi-
teed välislähetuselt Saksamaale. 
Istusin lennukis ühe mehe kõrvale 
ja meie vahel arenes vestlus, kust 
tuleme ja kuhu lendame. Lõpuks 
jõudsime vestluses Jumalani ja 
ütlesin talle, et Jumalat uskuda on 
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kõige loogilisem lahend oma tule-
viku kindlustamiseks. Ütlesin talle, 
et: 
•	 kui Jumalat ei ole ja sina ei usu, 

siis on sul õigus, aga lõppeks ei 
ole ju mingit vahet.  

	Kui Jumalat ei ole ja mina usun, 
siis olen mina uskunud täies-
ti valet asja. Kuigi olen elanud 
veidi eetilisemat elu ja loobunud 
lõbudest, mida muidu ehk olek-
sin endale lubanud, aga kui kõik 
lõpeb niikuinii, siis ju vahet ei 
ole. Ja jätkasin: 
	Kui Jumal on olemas, ja mina 

usun, siis olen tabanud kümnesse 
ja kõik see, mida Piibel kirjutab, 
on ja saab olema tõsi ning 
reaalne. 
	Kui Jumal on ja sina ei usu, 

siis on sul oht kaotada igaviku 
perspektiivis kõik. 

…Ma ei ole selliselt nende asjade 
peale mõtelnud, vastas mees…

Kas sina oled mõtelnud Üles-
tõusmise tõele ja sellele, mis saab 
edasi? Kui ei ole, siis mõtle sellele 
täna.  

Ta läheb teie eele Galileasse. 
Seal te saate teda näha. 

Jeesusega kokku saamiseks 

pidi Peetrus minema Galileasse. 
Ta pidi ette võtma teekonna. Kus 
on sinu Galilea? Millise teekonna 
pead täna sina, armas lugeja, ette 
võtma, et Jumala antud tõotusega 
isiklikult kohtuda? 
•	On selleks minek kirikusse vai-

mulikuga vestlema, kes juhatab 
sind Kristuse juurde; 

•	On selleks eraldumine kaasaja 
kiirusest, jäädes vaikseks ja seal 
kus oled, öelda: Jumal, kui sa 
oled olemas, avalda mulle ennast;

•	Või kui oled aastaid käinud kiri-
kus, võib sinu teekonnaks olla 
jõudmine inimesteni väljaspool 
kirikuseinu kohtamaks vajadu-
ses olevaid inimesi ja teenima 
neid seal, kus nemad on – sinu 
töökohas, koolis või kogukonnas;

•	On selleks teekonnaks mõnelt 
lähedaselt andeks palumine ja 
meelemuutus, või midagi muud… 
Tee oma valik, … nagu Peetrus, 
kes läks hauale ja tõdes ise: 
Jeesus on tõesti üles tõusnud.  

Ülestõusmispühade sõnum täna 
on: mis iganes ei ole olnud sinu 
minevik, Jumal armastab sind ja ta 
tahab isiklikult sind kohata. Ta on 
ristil surres kõik andeks andnud 

de jure. See aga ei saa sulle osaks 
de fakto  enne, kui pattu kahetsed 
ja isiklikult Issanda poole pöördud 
andestust paludes. Sa võid olla 
nõukogude aja kasvatusega ja  
ütled: mind ei ole õpetatud pal-
vetama. Pole hullu. Võid olla seal, 
kus oled, jääda vaikseks.., ja öelda: 
Jumal, kui sa peaksid olemas 
olema, anna mulle minu eksimused 
andeks…… ja tule minu ellu. 

Sest nõnda on Jumal maailma 
armastanud, et ta oma ainusün-
dinud Poja on andnud, et ükski, 
kes temasse usub, ei hukkuks, vaid 
et tal oleks igavene elu. Jumal 
ei ole ju läkitanud oma Poega 
maailma, et ta kohut mõistaks 
maailma üle, vaid et maailm tema 
läbi päästetaks.

Palvetagem. Taevane Isa, täname 
Sind Jeesuse lepitussurma ja 
ülestõusmise eest. Andesta meile 
meie vead ning anna meile armu 
teha oma elus õigeid valikuid, 
et elada elu, millel on tähendus 
ja igavikuline eesmärk! Palume 
seda ülestõusnud Issanda Jeesuse 
Kristuse läbi! Aamen.

TAAVI HOLLMAN
Superintendent
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Ku res saa re me to dis ti ko gu du ses toi mus eri ne va te 
Saa re maa ko gu dus te ühi ne ülis tu se- ja pal ve päev.

Sar ve de pu hu mi ne.  

Ühi ne ülis tu se aeg.  

Eri ne va te ko gu dus te pas to ri te ja töö te gi ja te ühi ne pal-
ve Ees ti maa pä rast. 

***

Koo end aja luk ku!
EV100 vaip – meie ku du si me Setomaa vai pa (järg oli 
jõud nud sel le piir kon na ni) Ees ti Va ba õhu muu seu mi 
Ko lu kõrt si tal li ruu mis 2. dets. 2017.

Ühi sel pil dil: Tal lin na ko gu du sest Marve Kan ter; Mai re 
Simm; Pil le Mägila; meie ju hen da ja va ba õhu muu seu-
mist; Ur ve Pär na mets; Maiu Mäe ve re; Sir je Pahk.

Eesti Vabariigi 100. aas ta päe va  
tä his tati metodisti kirikus mitmeti
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Ase ri ko gu duse 
aas ta päev. 

Ülemisel pildil pas tor  
Vik tor Batov, te ma 
kõr val abikaa sa Rai s- 
sa Batova ja Ase ri  
ko gu  du  se  pas  tor 
Dmitri Sem jo nov.
 
Ko gu du se pi du päev – 
lõi kus tä nu pü ha.

***
Reeküla ko gu dus ei kor ral da nud EV100 päe val eri sünd-
must, küll aga oli meil pü ha päe val ju ma la tee nis tus, kus 
laul si me Ju ma la le tä nu lau le meie arm sa ko du maa eest.
Na gu igal lau päe val, nii ka 24. veeb rua ril te ge les üks 
meie ko gu du se lii ge (sel kor ral mi na) Toi du pan ga abi 
va hen da mi se ga – tõi poo di dest toi du kau ba, te gi pa kid 
ja viis need pe re de le laia li. Ku na sel päe val toi mus üle-
ees ti li ne üles kut se te ha oma te ge vu sest fo to kell 13.00, 
siis sel lest het kest on ka fo to.

MAR JA NA LUIST, Ree kü la ko gu dus

Ühi ne nud Me to dis ti Ki ri ku liik mes kond üle tas 
maa il mas 12,5 mil jo nit. Sta tis ti ka ra ja neb pea-
mi selt 2016. aas ta and me tel, vä he sel mää ral ka 
va ra se mal ja hi li se mal aru and lu sel. ÜMK Pea kon-
ve rent si sek re tä ri Gary Gravesi and me tel on meie 
denominatsioonis 12 557 214 tun nis ta vat lii get ja 
see pee gel dab ki ri ku liik mes kon na ül dist kas vu. 
Järg mi sel pea kon ve rent sil aas tal 2020 osa leb kok-
ku 862 de le gaa ti, poo led vai mu li kud ja poo led 
il mi kud. De le gaa ti dest esin dab USAd 55,9%, Aaf-
ri kat 32%, Fi li pii ne 6% ja Euroo pat 4,6%. Li saks 
on esin da tud ri da ise seis vaid me to dis ti ki ri kuid, 
kel le ga ÜMK-l on ti he dam koos töö. Kõi ge suu rem 
de le gat sioon, 50 lii get, saa bub Põh ja-Katanga kon-
ve rent sist Kon gost. De le gaa ti de arv mää ra tak se 
kind laks va le mi ga, mis võ tab ar ves se iga kon ve-
rent si vai mu li ke ja il mi ku te ar vu. 
Ki ri ku liik mes kond  kas vab glo baal selt, kuid ka ha-
neb USAs. Ala tes 2015. aas tast on see vä he ne nud 
USAs 1,6% võr ra ja lan gus kes tab eda si sa mas 
tem pos. USA Ühi ne nud Me to dis ti Ki ri ku ga lii tus 
eel mi sel aas tal 108 071 lii get, pal jud neist teis test 
denominatsioonidest või seo ses elu ko ha muu tu-
se ga. Ki ri kust lah kus kok ku 115 884 lii get, neist  
22 930 lii tus teis te denominatsioonidega.

HEATHER HAHN, ÜMK Uudis te re por ter
Tõl kis Tar mo Lil le oja

EMK ar vud sei su ga 1. jaa nuar 2017 

Vai mu lik kond: 1. 1. 2017 sei su ga on EMK-s or di-
nee ri tud va ne maid 26, ko ha lik ke pas to reid/kap la-
neid 7, or di nee ri tud diakone 1, AK proo vi liik meid 
pas to ri ko hus tes 2, dia ko ni ko hus tes 1, emerituuris 
8 (7 va ne mat, 1 ko ha lik pas tor). Kok ku 45 vai mu-
lik ku, ve ne keel seid on 29%. 
Ko gu du sed: 25 ko gu dust (äri re gist ri and me tel kok-
ku 26, mil lest üks (Ko hi la ko gu dus) on lik vi dee-
ri mi sel). Üle jää nud 25-st ees ti ko gu du si 14, ve ne 
ko gu du si 8, kaks keel seid 3 (Ta pa, Tal linn, Nar va) 
Liik mes kond: tun nis ta vaid liik meid 1. 1. 2017 on 
1452, ris ti tud liik meid 216, kok ku 1668. Ab so-
luut ar vu des va ra se ma aas ta ga võr rel des „-22“.  
Sa mas aga usu le tu le mi si (usu tun nis ta mist) 30 ja 
ris ti mi si 41.

Ühi ne nud 
Me to dis ti Ki rik 
ar vu des
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TEOLOOGIA

Evangeeliumi sõnum 
Rooma kirjas

Roo ma ki ri (na gu ka evan gee liu-
mid) on ses mõt tes hu vi tav, et see 
on kir ju ta tud us ku va te le krist las te le 
ja lau sa kut su tud pü ha de le, na gu 
Pau lus room la si kut sub (1:7). 

Näib siis, et ka usk li kud va ja-
vad aeg-ajalt evan geel set sõ nu mit 
Kris tu sest ja see lä bi meel de tu le-
ta mist oma uuest pä rit olust. Sest 
maa ilm, mil les ta elab, ja mis on 
üs na gi rai sus ini me se ene se te ge-
vu se tõt tu, haa rab aeg-ajalt us ku jad 
nõn da en da mõ ju al la, et va ja tak se 
meel de tu le tust. Just see on, mi da 
Pau lus Roo ma kir ja ga li saks õigeks-
mõist mi se le  rõ hu tab ja se le tab – 
kui das ol la maa il mas, kuid mit te 
maa il mast! Sest krist la se osaks on 
pa ra ta ma tus  ela da „va na” ja „uue” 
ole mis vii si lõp ma tus konf lik tis. 

12 ptk al gu ses: „Nüüd, ven nad” 
peab apos tel ka hel da ma tult sil mas 
krist la se elu sel les maa il mas. Ta 
üt leb, et isik lik elu ja Ju ma la tee-
ni mi ne ei ole krist la se jaoks eral-
di seis vad, vaid neid tu leb kä sit-
le da  la hu ta ma tu ühe na. Pau lu se 
sõ nu ka su ta des – krist la ne ise on gi 
ju ma la tee nis tus Ju ma la Vai mu uues 
ole mi ses (7:6); ning toe tub oma 
tõ de mu ses Kris tu se üles tõus mi se 
väest osa saa mi se le. „Nüüd” ol lak se 
Ju ma la omad, Ju ma la mõ ju piir kon-
nas ja sea du se all, ülev alt sün ni ga 
pä ri tud ole mis vii si ga. 

„See pä rast, är ge mu gan du ge  
prae gu se aja ga!” Kree ka keel set 
Tes ta men ti alu seks võt tes võiks  
öel da ka:  är ge sead ke/ko han da ge 
en nast prae gu se aja ga. Ise gi mit te 
õil sa tel eel mär ki del, sest see ajas tu 
on ju ma la vas ta ne ja see ga möö-
duv; dest ruk tiiv ne, mil les puu dub 
ela vaks te gev elu. Ei kal la ju kee gi 
värs ket vei ni va na des se  nahk lähk-
ri tes se, õpe tas Jee sus (Mk 2:22). 

„Vaid muu tu ge mee le uuen da mi-
se teel!” Kree ka keel set Tes ta men ti 
alu seks võt tes võiks öel da ka: vaid 
las ke end muu ta meelt ja mõt le mist 
uuen da des. Pau lus an nab üles kut se 
eda si vii sil, mis vii tab Ju ma la te ge-
vu se le meie ga, si sal da des sü ga va 
teo loo gi li se tõe: me ei saa end ise 
muu ta! „Oh mind õn ne tut ini mest, 
kes ki sub mind väl ja/pääs tab sel lest 
sur ma ihust?” tõ deb Pau lus va rem 
(7:24). Ta het on, aga jak su mit te. 

Küll aga saa me tah ta ja ot sus ta-
da, et ole me val mis lask ma Ju ma lal 
end muu ta. Käs kiv kõ ne viis „muu-
tu ge!" osu tab sa mal ajal nii us ku ja le 
en da le kui te ma vas tu tu se le las ta 
end muu ta. Võiks öel da ka nii: kut-
su tud pü ha na  la se oma pü ha dus 
tõeks saa da. Näi teks kir ju tab Pau-
lus tessalooniklastele: „Meil tu leb 
aga ala ti tä na da Ju ma lat teie eest, 
Is san da le arm sad ven nad, et Ju mal 
on teid va li nud uudseviljana pääs-

teks Vai mu pü hit su se lä bi ja tõe usu 
va ral” (2Ts 2:13). 

Mil vii sil meel ja mõt le mi ne meis 
uuen da tak se? „Et te kat suk si te 
lä bi, mis on Ju ma la taht mi ne, mis 
on hea ja mee le pä ra ne ja täie lik,” 
on lu ge da ees ti keel ses ver sioo nis.  
Se da võiks aga öel da ka nõn da: et te 
uurik si te/avas tak si te, mis on Ju ma-
la taht mi ne – hea ja mee le pä ra ne ja 
täius lik. 

Et nüüd mi da gi lä bi kat su da, on 
va ja te ada, mi da ni melt? Pau lus 
üt leb, et Ju ma la taht mist. 

Pal jud piib li uuri jad na gu Thuren, 
Bruce, ja ka Lu ther tõl gen da vad 
teks ti kui us ku ja te ge vust, mis on 
hea ja see pä rast Ju ma la le mee le-
pä ra ne ja täius lik: „Sest kõik, ke da 
Ju ma la Vaim ju hib, on Ju ma la lap-
sed” (ptk 8:14).  Vaiel da ma tult  vas-
tab see ptk 12:2c-le. Krist la ne kat-
sub lä bi, mil li ne on „uus” ole mis viis 
võr rel des har ju mus pä ra se „va na ga” 
ja uurib, mi da tä hen dab ol la Ju ma la 
va lit se tud. Jee su se õpe ta tud sõ nu 
ka su ta des: Si nu riik tul gu! 

Näib aga, et Pau lus peab Ju ma la 
tah te all sil mas hoo pis  põh ja pa-
ne va mat. Kir ja al gu ses tun nis tab 
Pau lus: „Sest ma ei hä be ne evan-
gee liu mi, see on Ju ma la vä gi pääs-
teks iga ühe le, kes usub,” (ptk 1:16), 
mis tä hen dab, et evan gee lium pääs-
te sõ nu mi na on Ju ma la ob jek tiiv ne  
te gu. Ku na see nõn da on, siis ei 
peaks ka Ju ma la ta he ole ma mi da-
gi, mis suun dub Te ma poo le, vaid 
suun dub hoo pis Ju ma last en dast, 
väl ja poo le. Ainult see saab ol la hea 
ja mee le pä ra ne ja täius lik. Ehk, kõik 
mi da Pau lus on kir ja pan nud en ne 
12 ptk, on gi Ju ma la ta he – inim-
kon na pääst mi ne Ju ma la sea dus-
kor ral du se jä re le ja mit te ini mes te 
aru saa mist möö da. Näi teks, mi da 

Roo ma kir ja tekst ptk 12:2 so bib häs ti mõ tisk le mi seks 
üles tõus mis pü ha de ja ne li pü ha va he le. Kir ja 12 pea tükk 
alus tab ni melt sel le osa ga kir jast, mil les Pau lu se esi ta-
tud üles kut sed ei omaks min gi su gust si su ega jõu du, 
kui nei le ei eel neks toe tus pind, mil lelt läh tu da.  Teo loo-
gi li ses kee les väl jen da tu na – üles kut sed eel da vad kind-
lat läh te koh ta, me ta foo ri li ses kee les väl jen da tu na aga 
oleks see sa ma, mis nõu da põl lu me helt saa ki il ma, et 
tal le an taks va hen deid sel le toot mi seks. 
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üt les Jee sus Peetrusele, kui ta oli Ta 
küll Mes siaks tun nis ta nud, kuid pä rast 
ome ti noo mi nud kõ ne de pä rast kan-
na tu sest, sur mast ja üles tõus mi sest? 
„Ta ga ne, vas tu pa ni ja, sest sa ei mõt le 
Ju ma la, vaid ini me se vii sil” (Mk 8:33).

Ei ole siis mi da gi pa re mat ega 
Ju ma la le mee le pä ra se mat ehk meel-
di va mat, lõ puks rõõ mus ta va mat ja 
täius li ku mat kui viis, kui das Ju mal 
inim kon na on lu nas ta nud ja möö du-
vast ajas tust uude ajas tus se viib. Tei sel 
ju hul püüaks krist la ne iga ti oma te gu-
de ga Ju ma la le meel di da, mis va rem 
või hil jem viib kä su meel su ses se ja 
mo raa li õpe tus se, ja on kau gel Pau lu se 
põ hi mõt te li sest ar mu õpe tu sest Kris tu-
se õigu ses. 

Nii siis on hea aeg-ajalt meel de tu le-
ta da as ju, mi da Ju mal maa il ma lu nas-
ta mi seks kor da on saat nud – mõist nud 
õigeks, le pi ta nud, and nud an deks ja 
lask nud osa saa da oma loo vast Vai-
must ning se da kõi ke Kris tu se tõt tu 
ja Kris tu ses; veel kord, Ju ma la ar mu-
teo na. 

Ini me se poolt vaa da tu na, ja ni melt 
just eel ne va le toe tu des, te ma tah tes ja 
tead li kes ot sus tes, „uues” ole mis- ja 
ela mis vii sis kas va mist.

Pau lus jul gus tab as ja olu de le vaa-
ta ma ta ees mär ki saa vu ta ma ja an nab 
kät te töö riis tad, mil le abil te gut se da. 

Kris tu se sar na sus se kas va mi ne ei 
ole ju hu se asi – kas õn nes tub? äk ki 
õn nes tub? võib-ol la õn nes tub? 
See on kin dalt saa vu ta tav ja suu-
re mas osas ka inim-mõis tu se ga  
haa ra tav. 

Loo mu li kult, krist la se elus jääb ala-
ti keh ti ma pa ra doks ol la sa mal ajal 
nii kut su tud pü ha kui ek siv ini me ne, 
ku na pa tu olu kor ra ja möö du va ajas tu 
tõt tu ei saa vu ta ta ku na gi täius lik kust; 
kuid see ei tä hen da, et täius lik ku-
se poo le ei peaks püüd le ma. Ju ma la 
ta he on see-eest täius lik – lu nas tus 
Kris tu se lä bi – ja se da tu leks uuri da, 
lä bi kat su da, ise gi proo vi le pan na, et 
sel le sü ga vu si enam ja enam mõis ta: 
„Nüüd, kut sun ma teid üles Ju ma la 
suu re ha las tu se pä rast too ma oma 
ihud Ju ma la le ela vaks, pü haks ja mee-
le pä ra seks ohv riks, ...”, mis saab ol la 
ain saks mõist li kuks ju ma la tee nis tu-
seks (Rm 12:1, 2).
AN NE SA LU RAID,  Tal lin na ko gu dus

Se mi nar „Ema keel ne  
Pii bel meie elus“ Pär nus
27. jaa nua ril toi mus Pär nus Agape kes ku ses Ees ti Piib li selt si ja Pär-
nu ko gu dus te ühi ne se mi nar „Ema keel ne Pii bel meie elus“.

EMK Pär nu Agape ko gu dust ja piib li selt si seob pi ka aja li ne koos-
töö. Lä bi aas ta te on Agape ruu mi des ik ka ol nud üle val näi tus või 
on kor ral da tud mõ ni ühi ne üri tus. Pal jud ehk ei tea gi, et Ees ti Piib-
li selt si taas ta mi se ajal 1990. aas ta te al gu ses asus Pär nus piib li selt si 
esi me ne kon tor.

Ko ha le tul nud piib li sõp ru ter vi tas ja se mi na ri ju ha tas sis se ko ha-
li ku ko gu du se pas tor Tõ nu Kuu se maa. See jä rel tut vus tas Jaan 
Bärenson kes ku se fua jees se üles sea tud näi tust „Pü ha ki ri – kä si kir-
jast ema keel se Piib li ni.“

Se mi na ri esi me se et te kan de pi das Jaan Bärenson tee mal „Pü ha-
ki ri rah vus keel tes – re for mat sioo ni vi li?“. Järg ne sid Mart Ran nut 
(„Piib li keel ees ti kee le ruu mis“), Tauno Te der („Isik lik ja ju ma la tee-
nis tus lik piib li lu ge mi ne“) ja Mee li Tankler („Kui das lu ge da Piib lit 
ootu se ja rõõ mu ga“). Pau si de ajal pak kus lah ke pe re rah vas teed-
koh vi ja suu pis teid, sa mal ajal ava nes osa le jail või ma lus kuul du üle 
mõt teid va he ta da ja hu vi pak ku va tel tee ma del esi ne jai le kü si mu si 
esi ta da.

Pü ha päe val osa le sid piib li selt si töö ta jad Pär nu Agape ko gu du se 
ju ma la tee nis tu sel. Jut lus tas Jaan Bärenson. Mõ le mal päe val said 
soo vi jad piib li selt si müü gi le tist soe ta da en da le Piib li või mõ ne muu 
raa ma tu.

Ole me Pär nu Agape kes ku se le ääre tult tä nu li kud soo ja vas tu võ tu 
eest ja loo da me, et meie koos töö ka edas pi di jät kub.

Al li kas: Ees ti Piib li selts

Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson.
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Ar mas Ees ti maa rah vas!

On möö du nud sa jand ajast, mil Ees-
ti maa Pääst mi se Ko mi tee päe va kä-
su ko ha selt he li se sid ki ri ku kel lad 
ning pü ha ko da des ja koo li des loe-
ti et te Ees ti Maa päe va Va ne ma te 
Nõu ko gu „Ma ni fest kõi gi le Ees ti-
maa rah vas te le” Ees ti ise seis vaks 
de mo kraat li kuks va ba rii giks kuu-
lu ta mi se koh ta. Aeg oli täis saa nud. 
Sa jan deid rah va sü da mes pü si nud 
unis tus oli täi tu mas.

Kut su me üles aus tu ses ja tä nus 
mee nu ta ma ja mee les pi da ma Ees-
ti ise seis vu se le teed ra ja nud isi-
kuid, sünd mu si ja olu kor di, sest 
mi ne vik ku tead ma ta on tu me ka 
tu le vik. See juu res ei to hi me unus-
ta da oma rah va krist lik ke juu ri, 
mis ühen da vad Ees tit ko gu Euroo-
pa kul tuu ri ga. „Ki ri al gab ki ri kust, 
rah vas al gab raa ma tust”, on tõ de-
nud Han do Run nel. Sel les se pä ran-
dis se kuu lu vad ees ti keel ne Pii bel ja 
lau lu raa mat, rah va kool ja vai mu-
lik är ka mi ne tee ra ja ja na rah vus li-
ku le är ka mi se le, rah va tee ni mi se-
le pü hen du nud vai mu li kud ju hid 
na gu Eisen, Jannsen, Hurt, Reiman, 
Kõpp, piis kop Platon ja tei sed eri 
uskkondade hin ge kar ja sed. Evan-
gee lium an dis jul gu se ja tead mi-
se, et me ei ole „enam võõ rad ja 
ma ja li sed, vaid pü ha de kaas ko da-
ni kud ja Ju ma la ko da kond sed” (Ef 
2:19). Meist oli saa nud „rii gi rah-
vas“ veel en ne oma riik lust. Pre si-
dent Len nart Me ri sõ na de ga: „Meie 
ki rik juh tis meid meie hin ge li se le ja 
vaim se le ise seis vu se le. Il ma ki ri ku-

ta po leks ol nud Ees ti Va ba rii ki, il ma 
Ees ti Va ba rii gi ta ei oleks tä na ol nud 
Ees ti rah vast.”

Kut su me üles ka su ta ma se da vai-
mu lik ku pä ran dit, et la hen da da tar-
galt ja vas tu tus tun de ga tä na se Ees ti 
prob lee me. Pea me suut ma eris ta da 
as ju, mis on meid kand nud se ni ni 
ja vii vad ka eda si ning mi da apos tel 
Pau lus võ tab kok ku sõ na de ga „usk, 
loo tus ja ar mas tus”, as ja dest, mis 
eda si ei vii, mil le pu hul tu leb alus ta-
da ot se kui nul list, sea des sil me et te 
kõr ged aated ja ideaa lid. Po le pa re-
mat ta ga tist rii gi ja rah va pü si mi-
seks kui kõlb lus – suut lik kus üks-
teist ar mas ta da ja aus ta da, jää da 
ausaks ja us ta vaks tõe le, säi li ta da 
sir ge selg sus ja iden ti teet, las ta alus-
väär tu sed na gu Ju mal, pe re kond 
ja isa maa saa da sü da me tun nis tu se 
kom pas siks. Kas ei va ja me just 
sel list vai mu lik ku uue ne mist, ini-
me se ver ti kaal set mõõ det? Sea des 
aja tu te ideaa li de ja iga ve se õnd su se 
ase mel si hiks üks nes mai se õn ne ja 
ma te riaal sed hü ved, on ras ke ühis-
kon na prob lee me ob jek tiiv selt hin-
na ta ja nen de ga toi me tul la. Tä his-
ta des oma rii gi suur juu be lit paas tu 
ajal, on ko ha ne mee nu ta da, et kõi ge 
suu re maks inim õigu seks on mee-
le pa ran dus. Vaim selt ter ve ühis-
kond on see, kus suu de tak se oma 
vi gu tun nis ta da, ka het se da, an deks 
pa lu da ja an des ta da. Ehk peak si me 
pi du päe va de kõr val keh tes ta ma ka 
ühe üld rah va li ku mee le pa ran dus-
päe va – kas või tuh ka päe va näol?

Kut su me üles pal ve ta ma Ees ti-
maa ja ees ti rah va eest. Pal ve on 

aken tu le vik ku. Sel le val gu ses näe-
me sel ge mi ni oma sih te ja üles an-
deid. Pal ve ga on pü hit se tud meie 
rah vus lipp. Pal ve ga on pü hit se tud 
Va ba dus sõ ja mä les tus mär gid. Pal-
ve ga on pü hit se tud meie ise seis vu se 
taas ta mi ne. Pal ve ga on pü hit se tud 
meie rah vus lik ke täht päe vi. Pal ve ga 
alus ta me Ees ti Va ba rii gi uut aas ta-
sa da. 

Arm sad rah vus kaas la sed ja kaas-
maa la sed! Kü si des, mis on Euroo pa 
või Ees ti hin geks, või me ehk vas ta-
ta, et sel leks on sa la si de ini mes te ja 
Ju ma la va hel – pal ve sild, mis meid 
ühen dab. 

„Meie Isa, kes sa oled tae vas …” 
– need sõ nad on kõ la nud põl vest 
põl ve meie eel käi ja te suus ja jää vad 
kõ la ma tu le vi kus. 

Pal ve ju ha tab aga Ju ma la sõ na 
juur de – sealt leia me vas tu seid, 
seal jät kub hin ge toi tu. See pä rast 
on tu le vi ku üles an ne ja ga da se da ka 
las te le ja las te las te le. See on ühis-
keel, mis loob vaim se ko gu kon na, 
ko gu du se ja ki ri ku – ise seis vu se 
olu li se tu gi sam ba. Meie esi va ne-
ma te pä rand ja tu le va sed põl ved 
ko hus ta vad meid sel leks. Õn nis ta-
gu meid sel les Ju mal! Õn nis ta gu ta 
meie rah vast ja rii ki!

„Su üle Ju mal val va ku
Ja võt ku roh kest õn nis ta
Mis iial et te võ tad sa,
Mu kal lis isa maa!”
(Ma ni fes tist kõi gi le Ees ti maa 
rah vas te le)

Ees ti Ki ri ku te Nõu ko gu

Aas ta te gu
 
21. veeb rua ril toi mus Es to nia kont-
ser di saa lis Pi ri ta lin na osa kont sert 
„EV 100“. Lin na osa va nem Ali na 
Tub li an dis „Pi ri ta aas ta ini me se“ 
tiit li Mä he Selt si esi me he le Erik Ves-
ti le ja „Pi ri ta aas ta te gu“ tii tel an ti 
Mä he ki ri ku taas ta mi se eest. Sel le 
tiit li au ta su võt tis vas tu pas tor Ruu di 
Leinus koos abi kaa sa Haldiga. Ko gu 
au ja tä nu kuu lub Ju ma la le!

KT

Tal lin na ko gu dus õn nit leb!

5. jaa nuar Hei di Pa ju soo 70
11. jaa nuar Ül le Kir si puu 70
20. jaa nuar Ül la Oja 75
19. märts Ka ja Rüü tel 50
26. märts Kat rin Rosenblad 65

Lä ki tus Ees ti Va ba rii gi sa jan da  
aas ta päe va pu hul
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14.-16. märt sil 2018 toi mus Pi ri ta 
kloost ris jär je kord ne ka bi ne ti nõu-
pi da mi ne. 

Kaks kor da aas tas toi mu va ka bi-
ne ti nõu pi da mi se ees mär giks on 
vai mu lik osa dus, pa ri ma te prak-
tiseeringute ja ga mi ne, vas tas ti ku-
ne kuu la mi ne, õp pi mi ne, üks tei se 
toe ta mi ne ning Pü ha Vai mu ju ha-
tu se pa lu mi ne ki ri ku le meie piis-
kop kon nas. Het kel moo dus ta vad 
ka bi ne ti 11 ini mest, piis kop ja 10 
superintendenti Nor rast, Taa nist, 
Soo mest, Lee dust, Lä tist ja Ees-
tist. See kord se koh tu mi se üheks 
üs na olu li seks kõ ne aineks osu tus 
ÜMK tu le vi ku kü si mus. Ko gu neb 

ju veeb rua ris 2019 Amee-
ri kas era kor ra li ne ÜMK 
Pea kon ve rents, et arut lu-
se al la võt ta piis kop pi de 
nõu ko gu peat selt val miv 
et te pa nek ki ri ku tu le vi-
ku osas. Kut sun siin ko hal 
kõi ki lu ge jaid üles jät ku-
va te le eest pal ve te le ki ri ku 
tu le vi ku eest. Koh tu mi sel 
arut le ti 2019 Tal lin nas pla nee ri ta-
va Ko gu du se aren gu koo li (School 
of Congregational Development) 
et te val mis tu se ga seon du vat, Ing-
lis maa Me to dis ti Ki ri ku ja Root si 
Ühi ne va Ki ri ku (Uni ting Church in 
Sweden) kon ve rent si del esin da tu se 

kü si must, noor te mis jo ni meel se te 
juh ti de võr gus ti ku loo mi se te maa-
ti kat, ko gu dus te  ra ja mi se het ke sei-
su, piis kop kon na noor te vai mu li ke 
koh tu mist ja mit meid tei si tee ma sid.

TAA VI HOLLMAN
Su per in ten dent

Piis kop kon na noor te vai mu li ke 
koh tu mi ne
 
16.-18. märt sil 2018 toi mus Tal lin nas, Pi ri ta kloost ris 
Põh ja la- ja Bal ti piis kop kon na noor te vai mu li ke (pas to-
rid ja dia ko nid) koh tu mi ne. Kok ku saa mi ne al gas ree de 
õh tul ja lõp pes pü ha päe val ju ma la tee nis tu se ga EMK 
Tal lin na ko gu du ses, kus jut lus tas piis kop Christian 
Alsted. Piis kop kon nas on li gi 30 vai mu lik ku va nu ses 
ku ni 40 aas tat. Neist 21 oli või ma lus koh tu mi sel osa le-
da. Kok ku saa mi se ees mär giks oli su he te aren da mi ne 
ja vai mu lik kon na tu gev da mi ne, sest just noo red vai-
mu li kud on need, kes ki ri kut tu le viku päe va del eda si 
vii vad. Osa dus aeg oli mõel dud õp pi mi seks, ja ga mi seks, 
ko ge mus te va he ta mi seks ja koos pal ve ta mi seks, aga ka 
refleksiooniks ja tu le vi ku nä ge mu se sead mi seks. Mi nul 

õn nes tus osa le da koh tu mi se ava ter vi tu sel ja ühel õh tu-
pal vu sel. Kõi ge int ri gee ri va maks et te as teks oli ilm selt 
piis ko pi poolt si sus ta tud tee ma: As jad, mi da se mi na ris 
ei õpe ta tud, kuid mi da iga pas tor peab tead ma. 

TAA VI HOLLMAN

Ka bi ne ti koos olek Tal lin nas

Räpina kogudus tähistas 30. aastapäeva. Palju õnne! 
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Sel lel päe val pöör du ti Ju ma la poo le 
Suriname'i nais te loo dud pal ve teks ti de-
ga tee mal „Ko gu Ju ma la loo du on vä ga 
hea!”
Maa il ma pal ve päe va oiku mee ni li ne ju ma la tee nis tus 
pee ti Tal lin nas, Nõm me Ra hu ki ri kus. Pal veid lu ge sid 
nai sed eri ne va test Tal lin na ko gu dus test ja ki ri ku test.

Sai me tea da Lõu na-Amee ri ka mand ril asu va Su ri-
na me'i rik ka li kust loo du sest, ela si me kaa sa rah va 
mu re de le-rõõ mu de le. Eri li seks te gi ju ma la tee nis tu se 
Zim bab west pä rit ja aaf ri ka rah va rõi vas tes Mary, kes 
srana kee les pal veid lu ges. Muu si ka ga tee nis 50-liik-
me li ne Tal lin na oiku mee ni li ne nais koor, ore lil Ma ri ka 
Ka har. Vai mu lik ku sõ nu mit ja gas Ra hu ko gu du se dia-
kon Toi vo Treiblut, alu seks pü ha kir ja tekst 1. Moo se se 
1:1-31. Kõik, mi da Ju mal loob, on ala ti hea! Meie ole me 
loo dud Ju ma la näo jär gi. Me ole me väär tus li kud, sest 
Ju mal ar mas tab meid.

Lä bi va joo ne na tu li nais te pal ve test esi le meie vas tu-
tus Ju ma la täius li ku loo du osas. Me ei to hi ol la hoo li-
ma tud, vaid pea me te ge ma kõik meist sõl tu va, et säi li-
ta da maa nen de jaoks, kes tu le vad pä rast meid.

Il me kalt ja näit li kult tõid Es ter ja Pi ret meie et te väi-
ke se dra maa ti li se sketši, läh tu des kesk kon na mu re de 
kon teks tist, kus ise gi väi ke ma ha vi sa tud pu de li kork – 
sel les se ko gu ne nud ve si – võib saa da nak ku se al li kaks 
sääs ke de kau du, kes sin na on mu ne nud, le vi ta des ras-
keid vii rus hai gu si.

Pea le ju ma la tee nis tust oli ühi ne tee laua-osa dus ki ri-
ku pas to raa dis.

Maa il ma pal ve päe va tra dit sioon on üs na pikk, al gu-
se on see saa nud 1870. aas tal USAst. Ees tis on pal ve-

päe va tä his ta tud ala tes 1995. aas tast.
Märt si kuu esi me sel ree del pee ta va maa il ma pal ve-

päe va (va ra se malt tun tud kui nais te pal ve päev) muu-
dab eri li seks see, et 24 tun ni jook sul pee tak se ühe-
su gus te pal ve teks ti de alu sel ju ma la tee nis tu si li gi 170 
rii gis ja piir kon nas.

Pal ve päe va koor di nee rib üle maa ilm selt Amee ri ka 
krist li ke nais te lii ku mi ne (www.worlddayofprayer.net). 
Pal ve teks tid tõl gi tak se iga maa ema keel de. Ees ti-
keel se te teks ti de tõl ki jaks oli Mee li Tankler. Maa il ma 
pal ve päe va oiku mee ni li ne ju ma la tee nis tus toi mus ka 
Pär nu ne li pü hi ki ri kus.

Tal lin na pal ve päe va üks kor ral da ja test 
PIL LE MÄGILA,

Tal lin na ko gu dus

Ree del, 2. märt sil 2018 tä his tas maa il ma kristlas- 
kond maa il ma pal ve päe va (World Day of Prayer).

Lau lis oiku mee ni li ne nais koor – ju ha ta sid U. Pihlak,  
M. Ka har ja K. Petermann. Tee nis tust juh ti sid Pil le 
Mägila ja Lii Lil le oja. Vai mu lik sõ num – Toi vo Treiblut.

Het ki üle maa ilm sest oiku mee ni li sest nais te pal ve päe vast EELK Nõm me Ra hu ki ri kus. Tee ma – ko gu Ju ma la loo du 
on vä ga hea!
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„Uuri ge väl ja, mis on kas va va ko gu-
du se võt med,” nii kõ las Wes McCon-
nelli väl ja kut se viie le noo re le EMK 
pas to ri le ja töö te gi ja le. Wes on mees, 
kel le sü da on täis ar mas tust ja va lu 
Ju ma la rii gi töö pä rast ning kes 
pü hen dab oma pen sio ni põl ve ko gu-
du se kas vu te maa ti ka le. Ta vaa tas 
kõr ge ma le oma ar vu ti ek raa nil ole-
va test graa fi ku test ning sta tis ti kast 
ja ot sus tas mi da gi reaal selt ära te ha. 
Nii sai al gu se „Shadowing Prog-
ram”, mil le raa mes Ele Pa ju (EMK 
Rä pi na pas tor), Joel Aulis (Tal lin-
na pas tor), And rei Hinkonen (Jõh vi 
ko gu du se Helsinki töö punk ti juht), 
Triin Tarendi (Jõh vi Petlemma il mik-
juht) ja Vi ta li Baranov (Tal linn, Aas-
ta Ju ma la ga pro jek ti juht) kut su ti 
USAsse Geor gia osa rii ki kaht kõi ge 
kii re mi ni kas va vat ko gu dust vaat le-
ma ja töö ga tut vu ma. Wes oli eel ne-
valt kon tak tee ru nud an tud ko gu dus-
te ga, koos ta nud aja ka va ning koos 
paa ri Ees ti sõb ra ga ühi selt fi nant-
see ri ti meie rei si, mis lei dis aset 10.-
27. veeb rua ril. 
Esi me se nä da la veet si me Harvesti 
ko gu du ses, mil le liik me te arv on 
mit meid kor di suu rem kui EMK liik-
me te arv kok ku. Ma ei ta haks ki 
ar vu dest rää ki da! Mind puu du tas 
sü ga valt nen de suh tu mi ne meis se, 
ava tus ja ar mas tus meie kui täies ti 
võõ ras te vas tu ning täie lik pü hen-
du mi ne meis se in ves tee ri mi sel. Me 

nä gi me ja ko ge si me se da, mi da nad 
hoia vad vi sioo ni na en di sil me ees 
– Ülis tus on elu stiil (Worship is a 
lifestyle), Pääs te tud ini me sed tee-
ni vad ini me si (Saved people ser ve 
people). Lei tud ini me sed leia vad ini-
me si (Found people find people), Sa 
ei suu da ela da elu ük sin da (You can’t 
do life alone), Kas va vad ini me sed 
muu tu vad (Growing people change). 
Nad on tõe li sed me to dis tid, kes oma 
töös kuu la vad ko gu kon na ja ko gu-
du se häält, in ves tee ri vad las tes se, 
väi ke gru pi töös se, va ba taht li ke töös-
se ning ülis tus se. Ja nad tee vad se da 
pü hen du mi se, ees ku ju ja ki re ga. 
Ööbi si me St Si mo ni saa rel, õh tu ti 
sai me ves tel da ja aru ta da kas va-
va ja su re va ko gu du se tee ma del. 
Sel nä da lal oli me Chapeli ko gu du-
se eri ne va te töö ha ru de ja campus-
te kes kel. An tud ko gu dus koos neb 
kol mest eri ne vast kes ku sest, mis 
on kõik ühen da tud tu ge va juh ti mi-
se ja struk tuu ri al la. Li saks eel mi-
ses ko gu du ses näh tu le, ko ge si me 

siin eri ne va te töö koos ole ku te kes kel 
vii bi des, kui das jõua vad  uud sed, 
värs ked ja ge niaal sed („out of box”) 
ideed teos tu se ni, kui das võt ta ris-
ke ning val mis ta da et te jut lust, mis 
kõ ne tab ini mest, too ma ta au jut lus-
ta ja le. Tei ne nä dal sai lä bi mur deks 
ka meie en di vai mu li ke ot sin gu te 
osas. Tund si me, kui das aeg hak kab 
ot sa saa ma ning me ei ta ha ta ga-
si min na ainult ko ge mus te ga, vaid 
la hen dus te, va rus tu se ning Ju ma la 
en da juht nöö ri de ga. Pii bel üt leb, et 
kui me ot si me, siis me ka leia me. Me 
sü da mes on pü ha ra hul ole ma tus, 
va lu su re va ko gu du se pä rast ning 
igat sus ena ma jä re le. 
Ma õp pi sin pal ju meie mees kon na-
liik me telt, Harvesti ja Chapeli ko gu-
du se mees kon da delt, kel le men to ri-
teks on Bill Hybels ja Rick Warren, 
ning Ju ma la en da sü da mest. See oli 
võr ra tu ko ge mus, nüüd on aeg see 
prak ti kas se pan na Pü ha Vai mu juh-
ti mi sel.
ELE PA JU, Rä pi na ko gu du se pas tor

Töö var ju pro jekt 
Amee ri kas

MEILT JA MUJALT
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Viis fakti sellest, mida USAs arvatakse Piiblist  
ja teistest religioossetest tekstidest
1. Vastavalt 2014. aastal toimunud uurin-
gu andmetele väidab umbes kolmandik 
ameeriklastest (35%), et nad loevad püha-
kirja vähemalt kord nädalas ja 45% loevad 
harva või ei loe üldse pühakirja.

Pühakirjade lugemise sagedus usulistes vooludes on väga 
erinev. Enamik Jehoova tunnistajaid (88%), mormoone 
(77%), evangelikaalseid protestante (63%) ja ajalooliste 
mustanahaliste protestantide kirikute liikmed (61%) väi-
davad, et nad loevad pühakirja vähemalt kord nädalas. 
Seevastu 65% juutidest väidavad, et nad loevad harva või 
ei loe kunagi oma pühakirja Toorat.

2. Kolmveerand kristlastest ütleb, et nad usuvad Piiblit 
kui Jumala sõna. Vastavalt samale uuringule väidavad 
kaheksa moslemit kümnest (83%), et Koraan on Jumala 
sõna. Samas juutidest väidab vähemus (37%), et nad pea-
vad Toorat Jumala sõnaks.

3. Kristlased, kes moodustavad enamiku USA 
täiskasvanutest (71%), on jagunenud selles osas, kuidas 
tõlgendada Piiblit. Siiski umbes neli kümnest kristlasest 
(39%) ütleb, et Piibli tekst on Jumala sõna ja seda tuleks 
võtta sõna-sõnalt, 36% väidab, et seda ei peaks tõlgen-
dama rangelt sõna-sõnalt, vaid võib tõlgendada ka lite- 
raalselt. Aga 18% kristlastest arvab, et Piibel pole mitte 
Jumala, vaid inimeste poolt kirjutatud raamat.

4. 2014. aastal ütles umbes neli kümnest kristlasest 
(42%), et Piibli või teiste religioossete tekstide lugemine 
on oluline osa sellest, mis on vajalik kristlasele. Veel 37% 
ütles, et Piibli lugemine on tähtis, kuid mitte oluline, et 
olla kristlane ja 21% väidavad, et Piibli lugemine ei ole 
nende kristliku identiteedi jaoks oluline osa.

5. Seitse inimest kümnest (71%) teavad, et Piibel kir-
jutab Jeesuse sünnist Petlemmas. Sama palju inimesi 
teab, et Mooses oli piibellik tegelane, kes juhtis Exodust 
(väljaminekut) Egiptusest ja 63% küsitletutest teadsid, et 
1. Moosese raamat (Genesis) on esimene raamat Piiblis. 
Vähem kui pooled täiskasvanutest (45%) suutsid nimeta-
da kõiki nelja evangeeliumit (Matteus, Markus, Luukas 

ja Johannes) ja ainult neli kümnest (39%) nimetas Iiobit 
piibellikuks tegelaseks, kes oli Jumalale kuulekas, vaata-
mata erakordsetele kannatustele.

Mis puudutab teisi religioosseid tekste, siis neli küm-
nest ameeriklasest (38%) teadsid, et Mormooni Raamatu 
kohaselt ilmutas Jeesus end Ameerika põlisasukatele ja 
54% teadsid, et Koraan on Islami püha raamat.

Vabalt tõlkinud allikast: http://www.pewresearch.org/
ANDRES KAPP, Tallinna kogudus

Kokku

Jehoova tunnistajad

Mormoonid

Evangelikaalsed protestandid

Ajaloolised mustanahalised 
 protestandid

Moslemid

Peavoolu protestandid

Ortodoksid

Katoliiklased

Juudid

Muud (defineerimata)

Ameeriklastest loeb iganädalaselt pühakirja 
ligikaudu üks kolmandik.

% täiskasvanutest, kes vastavalt traditsioonile loeb vähe-
malt kord nädalas pühakirja.
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Allikas: 2014 U.S. Religious Landscape Study, 
4. juni - 30. septeber 2014

PEW RESEARCH CENTER
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Rõ hu mi se alt 
hin ga mis se
Kas va sin maal ja olin hin gelt maa-
laps. Olin üs na elu võõ ras, ela des 
roh kem unis tus tes. Mu isa tar vi tas 
al ko ho li. Meil oli kat ki ne ko du, pal ju 
oli pa han du si ja tü li sid. Mõt le sin: mi-
na küll nii vii si ela ma ei hak ka, ta han 
saa da õn ne li kuks.

Läk sin noo relt me he le. Sain 19, kui sün dis esi me-
ne tü tar, ja 20, kui sün dis tei ne. Ela si me va ba abi-
elu. Siis läks mees ära. Te ma va ne mad olid meie 
abi el lu mi se vas tu, ku na ne mad olid rik kad, aga 
meie vae sed.

Mu el lu saa bus kriis. Noo rem laps oli al les 
pool tei se kuu ne, kui läk sin töö le. Ma ei saa nud 
te ma eest va ja li kul mää ral hoo lit se da. Kord tu li 
ema töölt, siis jäl le õde koo list las te jä re le vaa ta-
ma. Va nem tü tar oli vae valt üle ka he aas ta ne. See 
oli ras ke aeg.

Sat tu sin psüh ho haig las se, ku na nut sin pal ju 
ega saa nud ma ga da. Sü da ka jäi hai geks, jät tes 
löö ke va he le. Me he ja pa han dus te tõt tu tek ki nud 
psüü hi li sed trau mad pa nid mu ko ge le ma. Suu red 
pea va lud ei lask nud va hel töö le gi min na. Tund-
sin jõue tust ja hir mu. Kart sin maa il ma ja elu, sest 
olin nii pal ju hai get saa nud. Kui mi da gi oli hal vas-
ti, tu li suur hirm ku ni mi nes tu se ni. Mõ ni kord oli 
va ja töö juur de kut su da kiir abi. 

Psüh hiaat ri juu res tund sin end tur va li selt. Ars-
tid rää ki sid ra hus ta valt. Haig last väl ja kir ju ta mi se 
päe va lau sa kart sin. Ter vis pol nud ik ka hea. Hir-
mu ga kaas nes ka läm bu mis tun ne. Pel ga sin kas-
va jat, kuid arst üt les sel le ole vat när vi dest. Mul 
pol nud ra hu. Kan na ta sin ja käi sin eda si ars ti de 
va het. Ka sü da me prob lee mid ei la ka nud.

Ot si sin, kust lei da abi. Haa ra sin kin ni igast 
as jast, mi da pa ku ti ter vi se pa ran da mi se sil di all. 
Proo vi sin tai me toit lust. See mõ jus ene se tun de le 
ka su li kult. Sü da me ra hust olin aga kau gel. Siis 
jõud sid mi nu ni tea ted trans tsen den taal sest me-
di tat sioo nist. Läk sin Tal lin na sel le le kur su se le. 
Läk sin suu re ootu se ga. Kur sus kes tis nä dal aega. 
Seal teh ti joo ga har ju tu si ja me di tee ri mist. Taht-
sin ol la hoo las ja saa da ka su. Õpe ta ja kii tis, et mi-
na saa vat kõi ge ru tem õnd saks, ta nä ge vat se da 
mu sil ma dest. Olin uh ke ja rõõ mus, ku na loot sin 
vii maks abi lei da.

Üks seik: oli õh tu ne aeg, tu led kus tu ta tud. Is-
tu si me rin gis, lii gu ta da ei toh ti nud. Käed-ja lad ka 

Ristikäik Tallinnas 
Suurel Reedel
Suurel Reedel, toimus läbi Tallinna vanalinna kirikute risti-
tee ehk Jeesuse Kristuse kannatustee rännak.

Koos mõtiskluste ja lauludega läbiti ristitee 14 peatus-
punkti vanalinna kirikutes, mõeldes kannatusele, inimlik-
kusele, lunastusele ja Kristusele. 

Ristitee algas kell 13 Jaani kirikust ja suundus üle 
Vabaduse väljaku Vabadussõja võidusamba juurest Peeter-
Pauli, edasi aga Oleviste kirikusse. Sealt siirdus ristitee 
edasi Toomkirikusse.
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ei toh ti nud ol la ris tis. Pi di me al lu-
ma ju hen da ja kor ral dus te le. Ta üt-
les si sen da valt: „Olen ra hu lik. Ma 
ei tun ne oma kä si ega jal gu, sa mu ti 
se da, et mu sü da lööb … Mi da gi ei 
tun ne, pea muu tub ras keks ja soo-
jaks …“ Kui tu li pan di põ le ma, tu-
lin ene ses se ta ga si. Oli vä ga kõ he 
tun ne, min gi se ga dus. Oleks na gu 
jooks nud vei der film. See eh ma tas 
mu nii ära, et mõt le sin sin na har ju-
tu se le enam mit te min na.

Järg mi sel õh tul olin siis ki ko hal. 
Õp pus al gas. Taht sin ära min na, 
aga ei saa nud, na gu olek sin too li 
kül jes kin ni. Õpe ta ja kut sus mu en-
da juur de. Võt sin too li ja is tu sin ta 
kõr va le. Al gas 20-mi nu ti li ne lii ku-
ma tus. Mul oli taas hirm sü da mes. 
Ot sus ta sin, et ma ei alis tu ühe le-
gi kor ral du se le. Kui õpe ta ja üt les: 
„Ma ei tun ne oma jal gu“, siis mi na 
taht li kult lii gu ta sin neid. Te gin te-
ma sõ na de le vas tu pi di selt. Va he-
peal pi din sel leks ko gu jõu du pin-
gu ta ma. Tund sin, na gu oleks kee gi 
mu pead kok ku pi gis ta nud. Kart-
sin ve re soo ne lõh ke mist. Kui lamp 
pan di põ le ma, üt les õpe ta ja: „Tä na 
kee gi ko gu aeg se gas.“ Ta po le vat 
saa nud oma tööd kor ra li kult te ha. 
Mit mel ini me sel tek ki sid sel päe val 
mig ree nid ja ok sen dus hood. Mi na 
olin sa mu ti näost val ge, täies ti lõtv, 
täies ti „lä bi“. Va lu ot se selt ei ol nud, 
aga olin na gu laip. 

Kee gi hak kas kä te ga õh ku kah-
ma tes mi nu pealt mi da gi „ära kor-
ja ma“. Kõik ko gu ne sid paa ni kas 
mi nu üm ber. Ars ti pol nud ja tei sed 
olid nõu tud, et mis mi nust saab. 
Jäin lõ puks ük si pi me das se tup pa. 
Tund sin sur ma hõn gust. Elu jook-

sis pil ti de na sil me eest möö da. Oli 
kah ju, et pean nii noo relt su re ma. 
Kõik loo tu sed olid luh tu nud. Kee gi 
ei suut nud mind aida ta.

Vii ma ses hä das õh ka sin sü da-
mes: „Ju mal, kui Sa oled ole mas, 
aita, et ma tä na ei su reks.“ See juu-
res pol nud ma su gu gi kin del, et Ta 
on ole mas ja kuu leb mind. Mõt le sin 
pa lu des veel: „Kui ma ei vää ri elu, 
oh Ju mal, siis kin gi mul le see mu 
las te pä rast.“ Sel lest het kest pea-
le muu tus mu sei sund pa re maks. 
Järg mi sel päe val kell 2 oli kõik halb 
möö das ja ma tõu sin voo dist. Paar 
mi nu tit en ne se da oli õpe ta ja ma-
jast lah ku nud.

Taht sin koh tu da mõ ne usk li ku-
ga. Hak ka sin ot si ma ko gu dust. Ki-
ri kus olin en ne gi käi nud, liht salt 
lau lu kuu la mas. Kü las ta sin mõ ned 
kor rad bap tis ti pal ve lat. Is tu sin ta-
gu mi ses reas, ko he, kui koos olek 
lõp pes, lah ku sin. Vaa ta sin – nad on 
rõõm sad. Ma ta han ka!

Ühel päe val võt sin ra ha kaa sa 
ja läk sin ko gu du se va ne ma, Toi vo 
Pil li juur de soo vi ga, et võt ku nad 
ka mind ko gu dus se. „Ma ei lä he 
ära, en ne kui pa ne te mu ni me kir-
ja, üks kõik kui pal ju see mak sab.“ 
Olin võt nud kaa sa 30 rub la. Ar va-
sin, et sel lest peaks pii sa ma. Tema 
üt les: „See on hea mõ te, aga meil 
on siin üks tin gi mus. Ini me ne peab 
ole ma uues ti sün di nud.“ 

Olin pet tu nud. Mõt le sin, et nad 
liht salt ei ta ha mind ko gu dus se võt-
ta ja on nüüd sel li se ta kis tu se väl ja 
mõel nud. Tund sin end sol vu nu na. 
„Kui das ma saan uues ti sün di da, 
kui olen täis kas va nud ini me ne?“

Mul ko dus oli trak taa te, aga ma 

pol nud neid lu ge nud. Ar va sin, ehk 
ku na gi va na du ses loen.

Pas tor oli öel nud: „Sõi dan poo-
leks aas taks ära. Pä rast se da tul ge 
mi nu ju tu le.“

Möö du sid mõ ned kuud. Ühel 
päe val tund sin suurt sü da me vae va: 
mi da ma olen tei nud! Kui das ela-
nud! Nii va les ti! Saa bus sü gav pa-
tu tund mi ne ja -ka het sus. 

Kui pas tor oli ta ga si, pa lu sin, et ta 
leiaks mi nu jaoks aega. Tun nis ta sin 
tal le kõik oma pa tud ja va led teod – 
liht salt nut sin ja tun nis ta sin. Ta rää-
kis Jee su sest, õpe tas, kui das pa tud 
an deks pa lu da ning an des tus vas tu 
võt ta. Lõ puks lau sus ko gu du se va-
nem Ju ma la le tä nu sõ nu mi nu eest.

Tu lin hõisates ko ju – sü da ker ge!
En ne ris ti mist pi din and ma tun-

nis tust ko gu du se ees, aga ei saa nud 
sõ na gi suust, sei sin ja nut sin. Ko-
gu du se va nem ootas, lõ puks üt les: 
„Is tu!“ ning rää kis ise mõ ne sõ na 
mi nu eest. 

Pä rast ris ti mist läk sid kee le pae-
lad lah ti, hak ka sin tun nis ta ma. Ja 
se da sa ge li. Taht sin te ha tööd Ju-
ma la rii gis, kui das küll ka su lik ol-
la? Mõt le sin: ko ris ta da ma os kan. 
Just sel ajal oli ko ris ta ja ära läi nud. 
Kaks nä da lat pa lu sin Ju ma lat, et 
saak sin sel le ko ha en da le. Teis te 
jul gus tu sel läk sin kü si ma: „Kas võ-
ta te mind?“ Öel di, et ju ha tus ot sus-
tab. Ka he nä da la pä rast sain jaa ta-
va vas tu se. Hil jem li san dus pü ha-
päe va kool ja muud ki.

Tä nu Ju ma la le kõi ge eest!

EDA KOPPELi tun nis tu se on  
va hen da nud Aino Hen no  

(Tal lin na ko gu dus)
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KIRIKUELU

Tal lin na me to dis ti ko gu du sel on avar ja ilus hoo ne. 
Ju ma la tee nis tus te kõr val toi mub siin tih ti ka eri ne-
vaid kon ve rent se ja koo li tu si, töö tab ki ri ku va lit sus ja 
teo loo gi li ne se mi nar koos raa ma tu ko gu ga, ava tud on 
raa ma tu kaup lus Lo gos. Ole me rõõm sad oma ko gu du se-
hoo ne mit me külg se te ka su tus või ma lus te üle, ko gu du se 
hal dus juht Uno Loo ris te gut seb ju ba aas taid sel le ni mel, 
et ko gu du se ma ja oleks või ma li kult häs ti ja ots tar be kalt 
ka su tu ses.

Hil ju tis test sünd mus test meie ma jas: märt si kuus toi-
mus üle-ees ti li ne krist lik kon ve rents „Loo va sü da me 
ava mi ne“. „Artest+“ on Ees ti Evan geel se Al lian si toim-
kond, kes kor ral das ju ba teist kor da kon ve rent si ini-
me se loo vu sest ja har moo niast te ma Loo ja ga, sel aas tal 
Tal lin na me to dis ti ki ri kus. 

Kon ve rent si ava loen gu pi das EELK pea piis kop Ur mas 
Viilma, kes rää kis Loo jast, kes on kõi ge ja kõi gi autor ja 
kes on iga ini me se sis se pan nud va ja du se ja või me luua. 
See loo mi ne, kui ini me ne avab en nast oma Loo ja le, võib 
ol la te ma usu ja isik su se väl jen du seks ja emot sio naal-
se ole mu se ter ven da mi se va hen diks. (An ne li Klaussoni 
kok ku võ tet et te kan dest saa te sel lest aja kir ja numb rist 
sa mu ti lu ge da.) 

Kon ve rent si raa mes ava ti ka kuns ti näi tus, märt si 
lõ pu ni toi mu sid sel le jät ku na meie ma jas mit med töö-
toad ja loen gud eri ne va tel tee ma del.

Kont ser te, näi tu si ja kon ve rent se on kõik hu vi li sed 
ooda tud kü las ta ma. Ole me kor du valt võõ rus ta nud ka 
krist lik ku pe re fes ti va li, rah vus va he li si krist lik ke kon ve-
rent se ja koo li tu si; ju ba teist aas tat võõ rus ta me nii me to-
dis ti ki ri ku kui ka Val gu se Tee ko gu du se piib li koo li.

Sel le aas ta mai kuu lõ pu ni on väl ja kuu lu ta tud ka vai-
mu li ku muu si ka sa ri „Musica sacra“. Kau nis vai mu lik 
muu si ka kõ lab meie ki ri kus sa ge li nii oma ko gu du se 

ini mes te kui ka pro fes sio naal se te muu si ka koll ak tii vi de 
esi ta tu na.

Ka Tal lin na üld ha ri dus koo lid on meie ki ri ku „üles 
leid nud“ – igal aas tal toi mub siin ar vu kalt las te jõu lu-
kont ser te ja Ees ti Va ba rii gi aas ta päe va-ak tu si.

Ole me tä nu li kud iga või ma lu se eest pak ku da kü la lis-
lah kust kõi gi le ini mes te le, kes on meie ki ri kus se sis se 
as tu nud – kas ju ma la tee nis tu se le, kont ser di kü las ta ja na 
või mõ ne le kon ve rent si le. Loo da me ja pal ve ta me, et 
meie ki rik siin Kad ri orus võiks ol la ko haks, kus ini me-
ne, tul les se ku laar se ühis kon na kes kelt, ko geb Ju ma la 
li gi olu ja ar mas tu se kut set.

IN NA VÄL JA, Tal lin na ko gu dus

Mis toi mub Tal lin na 
me to dis ti ki ri kus?

Kon ve rentsi „Loo va sü da me ava mi ne“ raames korralda-
ti ka Eesti ja Läti kunstnike näitus teemal „Peidus pool 
– depressioonist välja“.

Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkond koos krist-
lastet eesti kunstnikega valmistas 2018. a kalendri ning 
paljud kunstnikud olid nõus oma tööd annetama heate-
gevaks otstarbeks (kristliku välismisjoni toetuseks).

EV100 – heategevuslik fotonäitus „Mis on kodu, kus on kodu“. Mida tähendavad kodu ja perekond lapsele? 
Fotograaf Maria Kruusenvaldi ja MTÜ Igale Lapsele Pere heategevuslik fotonäitus „Mis on kodu, kus on kodu“.
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Loo dus ja kul tuur = Loo ja ja ini me ne
Loo dus on see, mis on an tud (Ju ma la loo ming); mi da ini me ne li sab, on 

kul tuur (ini me se loo ming)
Loo ja = Ju mal, kes loob.
Loo mi ne = loo mis prot sess.
Loo du = loo mis prot ses si tu lem, ka su ta tak se Ju ma la loo min gu koh ta.
(Sõ na „loo ming” ei esi ne Piib lis, see tä his tab ül di selt ini me se poolt loo-

dut.)
Loo dus = Ju ma la loo ming ehk ini mest ümb rit sev ja ini me sest sõl tu ma-

tult ek sis tee riv kesk kond, aine li ne maa ilm.
Loom = Ju ma la loo dud olend, kes ise ei suu da luua (tal le võib küll õpe-

ta da hää lit se mist, mat ki mist, tea tud lii gu tu si).
Loo de = Ju ma la ja ini me se ühi se loo mis prot ses si tu lem. Loo te faa sis on 

ini me se sar na sus loo ma le kõi ge lä hem.
Ini me se loom, inim loom = vi lets ini me ne (ees ti kee le se le ta va sõ na raa-

ma tu põh jal).
Ini me ne = Ju ma la loo dud olend, aine lis te ja vaim se te väär tus te loo ja. 

Ini mest eris tab üle jää nud loo dust ehk loo du sest suut lik kus ise luua 
loo min gut ehk kul tuu ri (ilu).

Loo mus, inim loo mus = loo mu laad, eri pä ra, an tus, see on ras kes ti 
ku jun da tav või muu de tav.

Ise loom = ka rak ter, na tuur, isik sus, see on ku jun da tav või muu de tav, ini-
me ne saab õp pi da käi tu ma tei si ti. See mõis te keh tib ko gu loo du ehk 
loo du se koh ta.

Loo ming = loo mis prot ses si tu lem. Ül di selt ka su ta tak se ini me se loo min-
gu ehk kul tuu ri koh ta. (Te ge li kult ole me kõik loo jad, kõik jä ta me jäl je, 
kas kit sa mas või laie mas mõt tes.)

Loo min gu li ne, loov = ini me ne, kes loob kul tuu ri. Keh tib te ge li kult iga 
ini me se koh ta. (Kõi gis meis on loov al ge ole mas.)

Ene se teos tus = ini me ne teos tab en nast oma loo min gus (ini me se ene se-
teos tus), ta pa neb oma loo min gus se ise en nast – saab loo jaks. Loo ja na 
ma te ria li see rib mõt te (idee) oma loo min gus.

Mõ te = mõt le mi se ük sik akt, tu le mus. Mõt test sün nib idee, plaan, ka vat-
sus. Idee saab teoks ja sün nib loo ming.

Kust tu leb mõ te? Mõt te läh te punk tist sõl tub tu le mus ehk loo min gu väär-
tus või kva li teet (vt Jh 7:16-18). Kas loo ming (idee) sün nib sü da mes 
või peas?

Kui loo ming ei tu le sü da mest, siis loo ja mi ne tab oma loo mis jõu ja saab 
toot jaks.

Sõ na = mõt te tu le mu seks ehk loo min guks on sõ na. Ko gu loo min gut, ka 
ku ju ta vat kuns ti, muu si kat, ar hi tek tuu ri mõ tes tab sõ na, va hel ainult 
peal ki ri.

Li haks saa nud sõ na = Ju ma la loo mis töö al gu ses oli Sõ na (vt Jh 1:1). 
Sõ na sai li haks, et luua uues ti (vt 2Kr 5:17; Ilm 21:1, 5).

Pal ve. Kel le loo ming on pal ve? Ju ma la le suu na tud loo ming, mil le le ei 
ap lo dee ri ta. See on Ju ma la loo ming, mis tu leb esi le ini me se kau du. 
Sa mu ti tä nu.

Ilm 5:6 üt leb Ju mal: 
„Mi na olen A ja O, al gus ja ots = LOO DUS ja LOO TUS“.

Kok ku võt te Ur mas Viilma sõ na võ tust kon ve rent sil 
„Loo va sü da me ava mi ne“ te gi An ne li Klausson

3. märt sil oli või ma lus osa-
le da loo vu se kon ve rent sil, 
mis kan dis peal kir ja „Loo-
va sü da me ava mi ne”.

Sel le kor ral das Ees ti Evan geel-
se Al lian si all te gut sev kunst ni ke 
toim kond ARTEST+, mis koos neb 
eri ne va te vald kon da de loo me ini-
mes test. Üri tu se ees märk oli val-
gus ta da, in nus ta da, ins pi ree ri da 
ja jul gus ta da kõi ki ko hal vii bi jaid 
ka su ta ma oma an deid – Ju ma la 
kin gi tust. Üles as tus mit meid hu vi-
ta vaid loov isik su si nii sõ na, muu si-
ka kui kuns ti val las, sa mu ti vaa da-
ti loo me krii si de le psüh ho loo gi de-
nõus ta ja te pil gu ga. 

Päe va avas EELK pea piis kop 
Ur mas Viilma kõ ne ga, mis oli ko gu 
tee ma le eri li selt põh ja pa nev, sest 
tõi esi le seo se „Loo ja – loo du – loo-
vus“ mõis te li se sel gu se ja meie kee-
le li se rik ku se.

AN NE LI KLAUSSON,
Tal lin na ko gu dus

Loo vu se kon ve rents ArtEst+

Konverentsi avas EEA peasekretär 
Indrek Luide ning avasõnavõtt oli  
EELK pea piis kop Ur mas Viilmalt 
(pildil paremal).

Hetk konverentsilt.        

 F
ot

od
: 

A
rt

es
t+

Koduteel-128-2018-1.indd   18 6.04.2018   14:00:33



  Koduteel 1/2018  19

21. veeb rua ril  
kut su ti tae va -
ses se ko ju 99 a. 
va nu se na Billy 
Graham, ke da 
pee tak se üheks 
maa il ma tun tui-
maks krist li kuks 
jut lus ta jaks ning 
ke da tun ti ka kui  
„pro tes tan ti de 
paavs ti“.

il liam Franklin Graham (7. no vem-
ber 1918 Char lot te, Põh ja-Ca ro li na 
– 21. veeb ruar 2018 Montreat, Põh-
ja-Ca ro li na) oli Amee ri ka Ühend rii-
ki de vai mu lik, vä ga hea kõ ne mees 

ja üks tun tuim evan ge list USA-s Mar tin Lu ther Kin gi 
kõr val. Graham on jut lus ta nud sa da de le mil jo ni te le ini-
mes te le pea mi selt va ba õhu koos ole ku tel, kus kuu la ja te 
arv ula tus sa da des se tu han de tes se. Ta on ka pal ju de 
raa ma tu te autor, mis on muu tu nud best sel le ri teks. Ta 
te gut ses Lõu na Bap tis ti de Lii dus. Ta tun dis ja nõus tas 
vai mu li kes kü si mus tes kõi ki USA pre si den te ala tes 
Harry S. Trumanist. Tal on oma ni me li ne täht Holly-
woo di kuul sus te al leel.

Billy Graham sün dis nel ja lap se li se pe re va ni ma lap-
se na, tal oli vend ja kaks õde. Ta lõ pe tas 1936. a. kesk-
koo li (Sharon High School), mis jä rel asus õp pi ma ja 
lõ pe tas Bob Jonesi Üli koo li, mis too na asus Cle ve lan dis 
Ten nes sees.

Graham abi el lus 13. augus til 1943 Ruth Bel li ga, kel le 
va ne mad olid pres bü ter las test mis jo nä rid Hii nas. Nei le 
sün dis viis last; üks nendest, Franklin, võttis hiljem üle 
isa töö.  

B. Graham kü las tas 1984. aas ta sü gi sel Nõu ko gu-
de Lii tu ja vii bis oku pee ri tud Ees tis kolm päe va. Ta 
jut lus tas Tal lin nas Kal ju ki ri kus Ees ti maa eri ne va te 
kon fes sioo ni de vai mu li ke le, Ole vis te ki ri kus, kus kuu-
la jas kond ula tus ar va ta valt 4500 ini me se ni ja Alek san-
der Nevski ka ted raa lis. Te ma tõl giks oli Tal lin nas Kal ju 
baptistikoguduse pas tor Jü ri Puu saag. 

25 aas tat hil jem, mais 2009, käis Tal lin nas ka ta poeg 
Franklin Graham, kes oli pea kõ ne le ja Sa ku Suur hal lis 
toi mu nud üri tu sel „Loo tu se fes ti val“. Ees ti kee les on 
il mu nud mit meid Billy Grahami raa ma tuid, tun tuim 

neist „Ra hu Ju ma la ga“, mis il mus ju ba Nõu ko gu de 
oku pat sioo ni ajal põ ran da alu se tõl ke na. Oku pat sioo ni 
ajal il mus ees ti kee les veel mit meid te ma raa ma tuid 
il le gaal selt, kir ju tus ma si nal trü ki tu na, tõl ki jaks Kal ju 
baptistikoguduse lii ge ja usu pä rast val lan da tud ing li se 
kee le õpe ta ja Hulda Sillart. Mit me te raa ma tu te kee le-
toi me ta jaks oli hi li sem kir ja nik Tõ nu R. Kal las sa mast 
ko gu du sest. 

Mi nu kaks põ gu sat mä les tus kil du Billy 
Grahami vi sii dist Tal lin na 

Osa le sin evan ge lis ti tee nis tu sel Kal ju ki ri kus noor te-
koo ri laul ja na. Oku pat sioo ni või mud and sid esi mest 
kor da loa õm mel da noor te koo ri le esi ne mis riie tu se, mis 
oli tol lel ajal suu reks ül la tu seks. 

Sei sin la val mõ ne meet ri kau gu sel Billy Grahamist 
ja sain te da jäl gi da sel ja ta gant. Tal jät kus kii du sõ-
nu ka lau lu koo ri hea ta se me koh ta. Kal ju ki ri kus se  
pää ses ainult eri kut se te ga. Mä le tan, et koo ri hul ka 
võe ti sel leks pu huks ka mit meid noo ri jut lus ta jaid, kes 
te ge li kult laul da ei osa nud ki ja ainult mar kee ri sid laul-
mist.

Ole vis te ki ri ku ju ma la tee nis tu sel osa le sin sel leks 
tee nis tu seks moo dus ta tud or kest ris or kest ran di na. On 
jää nud meel de, et pi di me en ne tee nis tust te ge ma ka 
proo vi ja sel le pä rast pi di me ki ri kus se va rem ko ha le 
tu le ma. Ka muu si kud pää se sid ki ri kus se ainult kut se 
ole mas olul. Lä bi sin Ole vis tes se tu le kul kaks ahe lik ku. 
Ter ve kvar tal oli üm ber pii ra tud Tal lin na Me re koo li 
kur san ti de ga; tei se, si se mi se ahe li ku moo dus ta s mii lit s. 
Ki ri kus aga nä gin eri ne vaid KGB töö ta jaid, kes kont rol-
li sid sün ge te nä gu de ga eel ne valt ki ri kut ja koos kõ las ta-
sid ko gu du se juht kon na ga ju ma la tee nis tu se kul ge mist.
Vaat sel li sed ajad olid siis...

AND RES KAPP, 
Tal lin na ko gu dus

Li san oma põ gu sad mä les tu sed

Mi nu mä le ta mist möö da ja ga ti Ole vis te tee nis tu se kut-
seid ko gu dus te kau du ja neid oli vä he.

Sain koos abi kaa sa ga osa le da tä nu ühe le ohv ri meel-
se le ko gu du se õele, kes mu ret ses mei le kut sed ja oli 
val mis sel ajal ise meie ko dus last hoid ma.

Ole vis te ümb rus oli ahe li ku poolt pii ra tud. Mä le tan 
ka se da, et li saks era rii des mees te le oli seal muu las test 
me re koo li kur san te, ke da või mud ka su ta sid va hel löö ma-
mees te na. Te ge li kult pää se sid vä ga pal jud kiri kus se, sest  
ju ba ka su ta tud kut seid oli liht ne ahe li ku ta gant uues ti  
väl ja tuua ja ära ka su ta da. Ka meie kut sed läk sid 
kor duv ka su tus se.

Billy Graham 1966.a
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Sei si me ki ri ku ta ga osas, kus ini me sed oli 
üks tei se vas tu pres si tud. Jut lust oli see tõt tu 
ras ke jäl gi da, aga ko hal ole ku ela mus kaa lus 
kõik muu üles. Sel ajal pol nud loo tust Billy 
Grahamit teist kor da ihu sil ma ga nä ha.

TAR MO LIL LE OJA, 
Tal lin na ko gu dus

Mi nu mee nu tu si Billy Grahami 
kü las käi gust Ees tis se

Töö ta sin sel ajal S. M. Ki ro vi ni me li ses näi-
dis ka lu ri kol hoo sis tee de ehi tu se alal. Kol-
hoo sil oli pal ju osa kon di üm ber Ees ti ja üks 
nen dest oli Omedu osa kond, ku hu olin saa-
de tud ko man dee rin gus se. Mo biil te le fo ne sel 
ajal ei ol nud ja osa kon na kes ku ses se tu li 
sõ num, et mul tu leb kol hoo si kes ku ses se 
kii res ti ta ga si tul la. Jät sin siis oma tööd poo-
le li ja ki hu ta sin Viim sis se. Meie osa kon na 
ju ha ta ja, kes oli ka osa kon na par torg, ootas 
mind ju ba ja vä ga sa la pä ra se ole mi se ga 
kut sus mind oma ka bi net ti vest lu se le. Ta 
te gi tea ta vaks, et kol hoo si tu leb kü las ta ma 
kõr ge isik USAst, pre si den di vai mu lik nõu-
and ja Billy Graham. 

Mi nu le kui krist la se le oli see ni mi loo mu-
li kult tea da. Tead sin ka se da, et kol hoos, 
kus töö ta sin, oli vä ga usu vas ta ne, mi da olin 
oma na hal tun da saa nud ning olin sel le tõt tu 
vei di ül la tu nud. Mul le sel gi ta ti, et kõr ge-
malt poolt on tul nud kor ral dus näi da ta meie 
maal elu, kus on usu va ba dus. Võib-ol la 
te kib kõr gel kü la li sel soov koh tu da mõ ne 
veen du nud krist la se ga ja sel le tõt tu kut su ti 
mind „näi di se na“ ko ha le. 

Ku na mul oli osa kon na ju ha ta ja ga hea 
lä bi saa mi ne, kü si sin te malt, kas koh tu mi sel 
võin puu du ta da ka mõ nin gaid tea da ole vaid 
krist las te ta ga kiu sa mi si. See kü si mus ei 
ol nud meelt möö da ja soo vi ta ti rää ki da ik ka 
po si tiiv selt. Lep pi si me siis kok ku, et pa nen 
pa re mad rii ded sel ga ja tu len kok ku le pi tud 
ajal val ves se.

Pea le mõ ne aja list oota mist tea ta ti mul le, 
et kõr ge kü la li ne oli pea le las te aia ja raa-
ma tu ko gu kü las ta mist ju ba lah ku nud ja ei 
ol nud va ja enam „näi dis krist la se ga“ koh tu-
da. Hil jem kuul sin, et Billy Graham oli raa-
ma tu ko gus kü si nud, et kas teil ka raa ma tu te 
raa ma tut on, mi da mui du gi ei ol nud. Las te-
aias tun dis ta hu vi, kas kas va ta jad ik ka en ne 
söö mist las te ga koos söö gi pal vet loe vad? Ka 
see oli aru saa ma tu kü si mus. Nii lõp pes siis 
mi nu „koh tu mi ne maa il ma kuul sa evan ge-
lis ti Billy Grahamiga“ ja ma sõit sin ta ga si 
ko man dee rin gus se Omedule.

UR MAS KI VI SELG

Koduteel-128-2018-1.indd   20 6.04.2018   14:00:34



  Koduteel 1/2018  21

23.-25. veeb rua ril toi mus Tar tu Len-
nu aka dee mias üri tus ni me ga Põ lev 
Pirn. See on kon ve rents, kus koh tu-
vad nii prae gu sed kui ka tu le va sed 
noo red ju hid eri ne va test ko gu dus-
test üle Ees ti maa. Sel le aas ta kon-
ve rent si tee maks oli „Põlen’d Pirn“, 
mil le kesk meks oli mõ te sel lest, 
et Ju mal on meid kut su nud ole ma 
juskui pir nid, mis põ le vad pi kalt ja 
pü si valt – aga mit te sel li sed pir nid, 
mis lä bi põ le vad, vaid sel li sed, mis 
an na vad pal ju val gust ja kan na vad 
pal ju vil ja. Sa mu ti ja ga ti mõ tet sel-
lest, et üks ki pirn ei põ le iga ves ti 
ning meie soov põ le da iga ves ti il ma 
Ju ma la ta on või ma tu. Põ le va Pir ni 
kon ve rents on oiku mee ni li ne ning 
se da kor ral dab MTÜ Noor te ühen-
dus Ko ma, kes teeb koos tööd ka 
Ees ti Ki ri ku te Nõu ko gu ga. Or ga-
ni sat sioo ni ees mär giks on aida ta 
ehi ta da üles ko ha lik ke ko gu du si 
ning noor te tööd nen des ko gu dus-
tes, tuues esi le uusi juh te.

Põ le va Pir ni kon ve rent sil osa les 
ka metonoori – EMK Pär nu Agape 
ko gu du se noor te juht koos ka he 
po tent siaal se tu le va se noo re ju hi ga 
ning Grete Le pa EMK Võ ru Elu-
puu ko gu du sest. Me to dis te esin das 
ka Taa vet Taim la EKN3 liik me na. 
Kon ve rent sil sai ühes koos tä his ta-
tud ka Ees ti Va ba rii gi 100. sün ni-
päe va. Igal aas tal tun nus tab Ko ma 
or ga ni sat sioon kah te eri li selt sil ma 
paist nud noort juh ti ni me li se „Os ka-
ri ga“. Sel aas tal päl vis ühe aas-
ta noo re ju hi tiit li koos „Os ka ri ga“ 
Grete Le pa! Ole me Gretele tä nu li-
kud aas ta te jook sul us ta valt teh tud 
töö eest EMK noor te seas, ja ole me 
tä nu li kud Ju ma la le.

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

NoorteNurk

Metonoored osa le sid 
Põ le val Pir nil
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Kal lid ko du maa la sed, 

Olen veet nud nüüd Bra-
sii lias ju ba tu ge vad kolm 
nä da lat. Ja gan esi al gu teie-
ga mõ ne sid hel ge maid rei-
si het ki koos pil ti de ga.

Reis kes tis üle 30 tun ni, ku na olin 
va li nud oda va ma tee – len na ta rin-
gi ga. New Yor gist Sao Pao los se oli 
pä ris ras ke ko ge mus, kui da gi oli 
nii vaim set kui ka füü si list võit-
lust. Ei tea, kas toi du mür gi tus või 
mis, aga olin kõik 8 tun di kui da gi 
va lus ja iivel du ses ja ma ga da ei saa-
nud. Miks vaim ne võit lus? – Sel leks 
ajaks, kui len nuk maan dus, olin 
üht äk ki triksis-trak sis, nä gin len-
nu jaa ma ak nast Bra sii liat, kuul sin 
ter mi na lis laul da vat por tu ga li kee-
les ning mu sü da kor ra ga hüp pas 
rõõ must; ja sealt ala tes on ter vis nii 
vaim selt kui füü si li selt ol nud vä ga 
hea.

6. re gioo ni (Pa ra na ja San ta Kata-
riina osa riik) me to dis ti piis kop tu li 
mul le Curitiba len nu jaa ma vas tu ja 
veet sin esi me se nä da la te ma ko dus. 
Sain pii sa valt pu ha ta, aga käi sin 
te ma abi kaa sa ga ka va he peal slum-
mis las te tööd te ge mas. Siis sõit si me 
töö aas ta et te val mis tus kon ve rent si-

le (Bra sii lias ju hak kas tä na sü gis, 
sa mal ajal kui Ees tis ke vad) kus oli 
koos kõik 200 me to dis ti pas to rit, 
kel le hul gast ainult 5 rää ki sid ing-
li se keelt, see ga kee le prak ti ka oli 
al gu sest pea le in ten siiv ne.

Piis kop oli siis väl ja va li nud ühe 
noo re pas to ri Davide (Taa vet), kes 
on ka just se mi na ri lõ pe ta nud ja 
mää ra tud väi kest ko gu dust tee ni ma 
Platinas (San to Antono da Pla ti na 
lä his tel). 

Sel le väi ke se ko gu du se lä his tel 
tee me aga al gust ka usu ko gu kon da-
de ga põl lu maa del. Pea le kon ve rent-
si ko li sin gi Davidi juur de.

Pla ti na (loe Platšina) on ümb-
rit se tud far mi de ja ho bus te ga (pal-
jus ki na gu Wilmore, Ken tucky, kus 
ela sin 4 a. – see on just kui ju ma lik 
huu mor).

Veet sin ühe nä da la ka San to 
An to nio lin nas (10 km Platinast), 
tut vu des ki ri ku te erinvate töö vald-
kon da de ga. See koosnes erineva-
test jüngrigruppidest, sotsiaaltööst 

haiglas ning paljust muust. Mu  
lemmiktegevus oli varahommikune 
bussides töölistele Sõna jagamine ja 
inimeste eest palvetamine. Tekitasin 
kohalikus rahvas uudishimu selle-
ga, et mis ajab üht endisest Nõuko-
gude Liidust pärit poissi siin enne 
päikesetõusu vaimseid asju jagama.

Ül di selt on hom mi kud va bad, 
pä rastlõu nal ja õh tul on kas ko du-
kü las tu sed või hilisõhtused tee nis-
tu sed. Se da nii maal kui lin nas.

Pas to ri elu on na tu ke sar na ne 
sel le ga, mi da nä gin In dias – suu rem 
osa söö ma aegu on kel lel gi kü las. 
Eks see ole osa mõt te laa dist, et kui 
vai mu lik tu leb vai mu li ku roa ga, siis 
võõ rus ta ja pa neb mi da gi laua le.

Mind on see aida nud kõ vas ti, 
sest leid si me Davidiga mõ le mad, 
et ise süüa te ha on meil suh te li selt 
kal lis. Bra sii lias, ma üt lek sin, et toit 
ja kü tus on sa ma, mis Ees tis. Puu vil - 
jad mui du gi oda va mad, aga sel le  
eest hü giee ni tar bed jälle kal li mad  
(kõi ge oda vam ha beme aja mis vaht  
oli ca 8 EUR mis ma leid sin). Na tu-
ke peab ik ka poodlema.

Õn neks on suu re kos ti ta mi se kõr-
val ol nud mul või ma lus ka ja lu ta da 
ilu said far me möö da, käia uju mas 
ja ise gi jõu saa lis ta su ta. Mis jo nä ri 
staa tus on au sees ja kuul des, et ma 
vaid paar kuud olen, po le veel kus-
kil ra ha kü si tud.

Ki ri ku töös olen pea mi selt kaa sa 
tei nud het kel muu si ka ga. Män gin 
ülis tus bän di des viiu lit ja vars ti hak-
kan and ma ko ha li kus kü las ki tar ri-
tun de, et luua suh teid ini mes te ga, 
kes ki ri kus ei käi. See oli ko ha li ku 
pas to ri mõ te ja olen nõus, liht salt 
ko du tööd nõuab see oma ja gu nii 
pil li kui mi nu en da kee le ga.

MISJON

Pla ti na.

Taavet-Hindrek Taimla.

Brasiilias evangeeliumit  
kuulutamas
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Paar kor da nä da las olen nüüd ja ga-
nud ki ri ku tes või ko du osa dus tes ka 
oma lu gu, ja ka Ees ti lu gu. Olen ka 
bra siil la si kut su nud üles mis jo ni töö le, 
ku na neil on võib ol la maa il mas sel-
leks suu rim eel dus. See on pi kem jutt, 
aga kui mõt le te lä his-Ida, põh ja-Aaf-
ri ka, põh ja-In dia või Aasia piir kon da-
de le, kus krist lust pea aegu po le gi, siis 
na ha vär vi jär gi eest la ne ja amee rik la-
ne häs ti ei pas si, aga bra siil la ne...

Pal ju as ju toi mub spon taan selt ja 
te ge li kult mul le si si mas see meel dib. 
Näi teks tä na kü sis pas tor, kas ma 
saak sin ühe pul mas hom me viiu lit 
män gi da. Kuul sin et neil po le muu si-
kuid (ilm selt ta ga si hoid lik lau la tus) 
nii et lä hen mee lel di.

Kõi ge häm mas ta vam on ol nud 
see, kui das pealt nä ha su va li sed ini-
me sed on vä ga seo tud sel le väi ke- 
 lin na ga Kee nias, kus olen ju ba ka hel 
aas tal käi nud ja kus nüüd jaa nua ris 
kih lu sin!!!

Sest iga üks, kes hüüab ap pi Is san da 
ni me, pääs te tak se. 

Kui das nad siis saak sid ap pi hüü da 
te da, kel les se nad ei ole us ku nud? Aga 
kui das nad saak sid us ku da sel les se, 
kel lest nad ei ole kuul nud? Kui das 
nad saak sid kuul da il ma kuu lu ta ja ta? 
Kui das aga saa daks kuu lu ta da, kui ei 
ol da lä ki ta tud? (Rm 10:13-15)

***
Sel li ne hüp lik see ki ri siis sai, sis-
se-ela mi se kes kel on mul jät ku nud 
ener giat ainult ing lis keel se blogi 
pi da mi seks. Se da saab lu ge da:  
taavet9.wordpress.com.

TAA VET-HINDREK TAIM LA,
Võ ru ko gu dus, Mis jo när Bra sii lias

***

Kes soo vib mis jo nä ri ki ri ku kau-
du ra ha li selt toe ta da, siis pa lun see 
toi me ta da järg mi sel aad res sil. See 
aitaks mind, kui tu len su vel Ees tis se 
– siis saak sin ma te ha ka hai ge kas sa 
kind lus tu se, mi da mul möö du nud 
aas tal ei ol nud.

saa ja:
Ees ti Me to dis ti Ki ri ku Võ ru ko gu dus 
MTÜ
EE501010402016691004 

sel gi tus: An ne tus mis jo ni töö le, 
T. Taim la

Pas to r Davide ja Taa vet.

Varahommikud töölisbussis.

Hetk lõõgastuseks ja osaduseks.

Haiglas.
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EMK Naiste Ühenduse Suurkogu 16. det-
sembril 2017. a. oli jõuluootuse-hõnguline. 
Meriton Conference & Spa Hotell võttis 
meid vastu imeilusa ehitud kuusega fuajees, 
hiljem selgus ka selle ilu kokkuseadja – 
meie oma Anneli Tombak.

Meid juhatati hotelli 6. korrusele Panorama saali, kus 
avanes suurepärane vaade Toompea tornidele. 
Päeva juhatas Naiste ühenduse esinaine Pille Mägila, 
tõlkideks olid palutud Veronika ja Irina. Teemaks olime 
valinud „Mõjuga naine”. 

Kui tervituskohv ja võileivad söödud, jõululaulud 
lauldud, kuulasime vaimulikku sõnumit Veronika 
Fjodorovalt – „Naine, kes muudab”.  

Lühidalt kuuldust: heebreakeelne sõna „tubli naine”, 
mida kasutati Õpetussõnade 31:10, tuli sõnast „jõud”. 
See oli muutev jõud. Veronika tõi esile erinevaid näiteid 
naistest, kes mõjutasid ja tõid muudatusi oma tegevusega. 
Piibli valguses nägime neid naisi, kes muutsid olukordi ja 
rahvaste saatusi. Mõned nimed ja märksõnad:

Ester – julge, kasutas õiged meetodeid; ei vabandanud 
– „miks mina”, „ma olen ju naisterahvas”; ei olnud 
ükskõikne oma rahva suhtes; oleks võinud jääda sinna, 
kus ta oli ja maha vaikida, mida ta alguses tegi. Omas 
suurt usku Jumalasse, palveväesse.

Saara – Saara läks välja koos mehega oma mugavus-
tsoonist, toetas teda, oli tema kõrval (1Ms 12:1). Ja Jumal 
õnnistas teda (1Ms 17:16). Kes on meie mehed, oleneb ka 
paljuski meist. Kas me toetame nende teenistust?

Moosese ema – emaarmastus lapse vastu, ei andnud 
alla, tarkus, leidlikkus – pigitatud pilliroost laegas  
(2Ms 2:3). Vaarao tütar tasus ja ema sai olla oma lapsega. 

Sünnitada ja kasvatada lapsi, kes muudavad maailma. 
Abigail – hea mõistus, ilu, tarkus, heatahtlikkus, ta 

silus oma mehe egoismi ja kurjust (1Sm 25:3). Taavet 
ütles: „Õnnistatud olgu su mõistus“ (1Sm 25:33).

Vahel naine peab tegema ise otsuseid, neid, mis on 
Jumala tahte järgi ja õiglased, et hoida ära õnnetus.

Tabiita – tuntud heade tegude poolest.
Alati ei õnnestu asjad, mida tahame muuta. Siis peame 

olema alandlikud, kannatlikud ja võtma vastu olukordi ja 
asju nii, nagu nad on.

Meie ette toodi erinevad võimalused ja olukorrad, 

mis toovad muudatusi mitte ainult meis endas, vaid 
muudavad ka teiste elusid. Et muuta heas mõttes, peame 
muutuma ise. 

Sageli me ei saa muuta ümbritsevat olukorda või 
inimesi enda ümber, aga alati võime muuta ennast ja 
suhtumist ümbritsevasse. 

Veronika poolt esitatud küsimus meile kõigile:
Kas me omame sellist elu, mis muudab ümbritse-

vat maailma läbi jumalakartlikkuse, puhta südame ja 
alandlikkuse?

Ajakava oli jõudnud sellesse punkti, kus allakirjutanu 
andis lühikese ülevaate viimase kolme aasta jooksul 
toimunud sündmustest. Kõike seda nägime slaidide 
kaudu:

Maailma Palvepäeva jumalateenistused Eestis; EKNK 
Toompea koguduses toimunud Naiste konverents kü-
lalislektoriga Soomest; Euroopa Oikumeeniline Naiste  
Foorum Küprosel; Houstonis, USA-s, toimunud Metodisti 
ja Ühinenud Kirikute Naiste Maailmaföderatsiooni 13. 
Assamblee ( World Federation of Methodist and Uniting 
Church Women's 13th World Assembly); Euroopa 
Oikumeenililne Kristlike Naiste Läänemere maade  
(Ecumenical Neighbours meeting round the Baltic Sea) 
seminar Magdeburgis. 

Äramärkimist vääriv ja rõõmsaks tegev fakt ajaloos 
oli seegi, et juba 1924. a. oli loodud Metodisti kiriku 
Naisseltsi Põhikiri (Kristlik Kaitsja aprill (4), 1924, lk 
8, 9). See näitas ilmekalt, et naistel oli tahe ja soov oma  
aega ning teadmisi panustada kiriku arengusse niivõrd, et 
nähti vajadust koonduda ja moodustada igati arvestatav 
Naisselts. 

Võime olla tänulikud Jumalale, et oleme jõudnud 
tänasesse päeva, kus saame öelda, et naised on ikka 

Päeva teema 
„Mõjuga Naine“

EMK NAISTE ÜHENDUS
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aktiivsed väga paljudel töölõikudel 
koguduses.

Toimusid  2018-2020.  a.   Eestsei-
suse valimised. Kohal oli kokku üle 
50 naise nii Tallinnast kui Jõhvist 
(eesti- ja venekeelsest kogudusest), 
Tartust, Aserist. Gripilaine murdis 
voodisse Narva koguduse õed, kes 
kahjuks ei saanud tulla.

Soojade tänusõnade ja kallistus-
tega tänati kogu juhatust tubli töö  
eest. Eriline tänu kuulus Triin Ta- 
rendile ja Kristi Toodole tehtu eest, 
kes ei jätkanud enam Eestseisuses. 
Uuteks liikmeteks valiti Amy Tše-
renkova Tallinna vene kogudusest 
ja Ruth Lasman Tartu, Püha Luuka 
kogudusest. 

Uus NÜ eestseisus jätkab tööd 
koosseisus: Irina Semjonova, Amy 
Tšerenkova, Pille Mägila, Anneli 
Tombak, Ruth Lasman ja Lii Lilleoja 
(fotol vasakult paremale), esinaiseks 
Pille Mägila.

Enne lõunat saime kuulda veel Lii 
Lilleoja ettekannet „Susanna Wesley 
– naine, kes muutis”

Kohe ettekande alguses palus 
Lii meil rääkida paar minutit oma 
naabriga – mis või milline omadus 
tuleb meelde kõige eredamalt Su-
sanna Wesley'st!

Meie naised olid päris teadlikud 
Susanna elu erinevatest etappidest, 
põhimõtetest, tegutsemisviisidest – 
ikka ja jälle kordus: hariduse andmine 
oma lastele, rangus, nõudlikkus, ta  
oli tark, distsiplineeritud, organisee-
ritud...

Lisaks saime teada veel palju.
-  Abielludes oli Susanna 19 a. Ta 

sünnitas kokku 19 last, nende seas 
andis maailmale kaks poega, kes 
muutsid 18. sajandi Inglismaa. Abi-
elu muutis raskeks abikaasa Samueli 
äge iseloom, valed valikud ja vilets 
oskus majandada. Susanna õlgadel 
oli kogu majapidamine.

- Susanna kutsus esialgu oma pere 
ja teenijad pühapäeva õhtul oma 
kööki kokku ja pidas neile teenistusi. 
Kuuldus levis sellest ja külarahvas 
hakkas samuti osalema. Lõpuks 
käis seal igal nädalal 200 inimest 
palvetamas ja Susanna jutlust kuu-
lamas. 

- Ta jätkas oma kasvatustööd las-
te juures ja lisas sinna veel psalmi-
de ja teiste kirjakohtade lugemise 
hommiku- ja õhtupalvuste  järel. Pas-
toraat, kus Wesleyde pere elas, põles 
maha. Pärast tulekahju otsustas Su-
sanna veel enam laste hingede eest 
hoolt kanda. 

Ta eraldas iga päev aja ühe lapsega 
rääkimiseks ja palvetamiseks. Johni 
Wesley aeg oli neljapäeviti.

Igal pärastlõunal kell 5 läks Su-
sanna oma tuppa ja veetis tund aega 
lugedes, kirjutades ja palvetades. 
Seda tegi ta elu lõpuni. 

- hariduse andmine lastele oli üks 
olulisematest eesmärkidest. Susanna 
otsustas, et õige aeg alustada laste 
harimist on viies eluaasta ja hakkas 
kodus lapsi õpetama. Lapsed pidid 
õppima kolm tundi enne lõunat ja 
kolm pärast lõunat. Esiteks pidid nad 
selgeks õppima tähestiku. Tütarlap-
si õpetati võrdselt poistega, mis oli 
tol ajal väga haruldane komme. 

- lauakombed olid ranged. Kui laps 
oskas juba nuga ja kahvlit käsitseda, 
lubati ta täiskasvanute lauda. Sööma 
pidi vaikselt, vajadusel võis rääkida 
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AJALUGU

Tal lin nas oli ku na gi me to dis ti de 
ki rik, mi da pal jud enam ei mä le-
ta. En ne sõ da kut su ti se da kas 
Secki pal ve laks (asu ta ja ni me jär-
gi), Tal lin na II me to dis ti ki ri kuks, 
Sit si Petlemma pal ve laks või rah-
va suus liht saks Sit si ki ri kuks. 

S
ee oli väi ke val ge si li kaat tel lis test 
ma ja, mis asus tram mi tee ääres, 
Sit si pea tu sest na tu ke lin na sü-
da me poo le. Uk se ko hal oli suur 
rist, ruum oli he le da tes vär vi des 

ja puu pin ki de ga, ot sa sei nal oli kuld se te täh-
te de ga ki ri JEE SUS.

Sit si ki ri ku ra ja mi se eest ve da ja oli 
Adolgoth Seck, kes oli ener gi li se vai mu li ku-
na tun tud ko gu Kop li pool saa rel. Me to dis ti 
ko gu dus ra ja ti 1927. aas tal. Al gu ses ko gu ne-
ti Sit si vab ri ku ki no saa lis. Ehi tus loost an nab 
üle vaa te Krist lik Kaits ja nr 5/1937. An ne ta ja-
te hul gas oli ise gi Root si ku nin gas Gus tav II.

Hoo ne nur ga ki vi ase ta ti 1934. aas tal ja 
aad res siks sai Kop li 92A. Pro jek ti auto rid 
olid Eugen Sacharias ja Eugen Haberman. 
Ki ri ku hoo ne õn nis ta ti sis se 27. jaa nua ril 
1935 piis kop Wade'i poolt (Krist lik Kaits ja 
nr 3/1935).

Pä rast Vee ren ni tä na va ki ri ku hä vi mist 
1944. märt si pom mi ta mi se käi gus muu tus 
Petlemma ki rik me to dis ti de le vä ga olu li seks. 

1939. aas tal lah kus õpe ta ja Seck Sak-
sa maa le  ja vaimulikutöö võt tis üle Hu go 
Oengo, kes sai Petlemma ko gu du se va ne-
maks 1940. aas tal. Oengo mo bi li see ri ti seo-
ses sõ ja al gu se ga 27. juu lil 1941 ja vii bis 
Ees tist kau gel ku ni 9. ok toob ri ni 1944. 

Mi nu lap se põlv ja koo li iga möö du sid Kop-
li pool saa rel Sit si aed lin nas, mis on tä na-

Mä les tu si  
Sit si 
Petlemma 
ki ri kust

sosinal teenijaga. Söögikordade vahel ei lubatud süüa 
ja juua. Pärast õhtusööki ja palvet pidid lapsed kohe 
voodisse minema. Oluline oli käitumiseetika: kui lapsed 
tegid pahandust ja selle üles tunnistasid, ei järgnenud 
karistust. Hea käitumise eest said lapsed kiita. Lapsed 
pidid sõna pidama ja nende isiklikke asju ei tohtinud 
keegi teine võtta.

 - Susanna palvetas palju oma laste pärast ja pidas 
nendega kogu elu kirjavahetust. 

Lapsed omakorda armastasid ja austasid väga ema ja 
küsisid sageli temalt nõu.

Kokkuvõtteks võiks öelda, et Susanna Wesley 
mõjutas oma arusaamadega metodistlikku liikumist, mis 
arvestas tema haridusalaste meetoditega. Tema kodus 
korraldatud teenistused panid aluse klassikoosolekutele. 
Keeruliste otsuste puhul küsis John Wesley alati oma ema 
arvamust. Johni elule oli ema mõju määrav. Poeg pidas 
temaga kogu elu kirjavahetust ja küsis vajadusel nõu. Kui 
metodism levis ja John nägi vajadust jutlustajate laste 
harimiseks, pöördus ta oma ema meetodite, märkmete ja 
ülestähenduste poole.

Susanna Wesleyd võib tõesti nimetada „metodismi 
emaks“, ta oli naine, kes muutis.

Peale rikkalikku ja kosutavat lõunaasööki toimus 
grupitöö, mille pealkiri oli “Naine, kes minu elu on 
mõjutanud”. Juba eelnevalt oli teada, et iga osaleja võtaks 
kaasa ühe  naise foto, kes on tema elu mõjutanud ning 
kellest grupis sai rääkida 3-5 minutit. 

Kellel oli selleks eeskujuks ema, kellel vanaema, 
õde, hea naaber või sõbranna, mõni koguduse õde, 
isegi kaugest ajaloost märkimisväärne naine… Saime 
julgustatud, innustatud ja olime tänulikud nii toredatele, 
siirastele, meeldejäävatele naistele meie elus. 

Kui oluline on väärtustada inimesi enda ümber, sest 
Jumal küll juhib meie elu, aga ta täidab meie vajadused 
teiste inimeste kaudu. 

Kui armastame Jumalat, iseennast ja ligimest, ongi 
meie elu tasakaalus. 

Päeva lõpus meisterdas igaüks Irina juhendamisel 
endale magneti erinevate kaunistustega, meenutamaks 
koosoldud toredat aega. 

Loomulikult ei puudunud ka võimalus osa saada 
Hotelli spaa vee- ja saunamõnudest ning osa meist seda 
ka kasutas.

Järgmine kokkusaamine naisperega on juba 28.04.2018 
Aseris. Tere tulemast! 

Info kogudustes.

Soovime eelseisvateks aastateks Jumala juhtimist, 
rikkalikult õnnistusi naiste tegemistele-toimetamistele 
ning rõõmu jumalariigi töös.

PILLE MÄGILA
EMK NÜ esinaine
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seks tund ma tu se ni muu tu nud. Sõ le 
tä na va ase mel oli siis roh tu nud 
ra da, sel le ta ga al ga sid hei na maad 
ku ni Stroo mi ran na ni, kõik jal va lit-
ses ro he lus.

Mi nu ema hak kas Sit si ki ri kus 
käi ma 1944. aas tal, käi sin siis 
3-aas ta se na te ma käe kõr val. Mi nu 
8-aas ta ne va nem vend osa les noor-
te ga koos saa li kau nis ta mi sel, näi-
teks ema de päe val ja teis tel pü ha-
del. Met sast too di ok si ja lil li. Va hel 
võe ti ka mind kaa sa. Mä le tan noor-
te jõu lu puud Kop lis ja seal osa le-
nud kak si ku test tü tar lap si Lii si ja 
Elvit.  Vä ga pi du lik oli lõi kus tä nu-
pü ha kae tud laud al ta ri ees. Seal 
lei dus pu na põsk seid õunu, mar ju 
ja mit me su gu seid juur vil ju – kõik 
pä rit Sit si aeda dest. Li san dus Pal-
jas saa re ka lu ri te rik ka lik ka la va lik. 

Meie vas tas ma jas elas tei se kor-
ru se til lu ke ses toas Ma ret Puu. Sin-
na mah tus us ku ma tult pal ju ini me-
si pal ve ta ma, laul ma ja pil li män gi-
ma. Laul mist ko gu nes ma ja rah vas 
tre pi le kuu la ma. Toa uks jäe ti lah ti, 
ku na sis se enam kee gi ei mah tu-
nud. Seal käis ka mi nu ema. Mi na 
män gi sin sa mal ajal hoo vis tol les 

ma jas ela va tüd ru ku ga, kel lest sai 
hil jem mi nu pin gi naa ber.

Sel ajal oli pi me das lii ku mi ne 
oht lik ning va hel jää di mei le öö ma-
ja le. Mul le meel dis kuu la ta täis-
kas va nu te jut tu. Mä le tan Mee ri ja 
Erich Laant ning õde Paud. Erich 
Laan lau lis vä ga häs ti.

Las tel oli kom beks sal mi kut 
pi da da ja ka mi nul oli val ge ing li-
pil ti de ga raa ma tu ke. 1946. aas tal 
sain 5-aas ta seks ja pa lu sin onu 
Kuu mal ja Oengol mul le mi da gi 
kir ju ta da. Mi nu päe vi näi nud sal mi-
kus on Alek san der Kuu ma len nu ka 
käe kir ja ga pa be ri le pan dud read:

Ke vad il ma lil le de ta,
loo dus il ma päi ke se ta –
sa ma vae ne on
elu il ma Ju ma la ta.

Mä les tu seks onu Kuu malt
Tal lin nas 12.05.46, ema de päe val

Tei selt le helt võib lu ge da:
"Las ke lap su ke sed mi nu juur de tul-
la, sest nen de pä ralt on tae va riik" 
üt les Suur Õpe ta ja.

Mä les tu seks Hu go Oengolt
Tal lin nas 15.05.46 

1949. aas ta sep temb ris tä his tas 
ko gu dus Alek san der Kuu ma 50 
aas ta juu be lit. Ta sai kin gi tu seks 
ka ra kull krae ga tal ve mant li, sest 
märt si pom mi ta mi se käi gus hä vis 
ko gu nen de va ra.

27. det semb ril 1949 osa le sin 
õpe ta ja Kuu ma ko dus Pi kal tä na-
val las te jõu lu puul. 

Ema oli ise mul le luu le tu se kir-
ju ta nud, mil le seal et te kand sin. 
Tu ba oli täis värs ke saia lõh na ja 
ma da la tel pin ki del is tus pal ju lap-
si. (daa tu mid on pä rit mi nu ema 
märk me test)

1950. aas tal võõ ran das nõu ko-
gu de võim Sit si Petlemma ki ri ku 
hoo ne ja sin na pai gu ta ti sõ ja väe 
raa dio jaam. Vii ma ne tee nis tus toi-
mus 9. juu lil 1950.

Ko gu dus ko lis ke set lin na ole-
vas se Me re puies tee ki ri kus se, kus 
al gas me to dis ti de jaoks uus õn nis-
ta tud aja järk. 
Sit si ki ri ku hoo ne lam mu ta ti 1991. 
aas tal oma vo li li selt, õigus järg se telt 
oma ni kelt lu ba kü si ma ta.

MAI RE SIMM, 
Tal lin na ko gu dus
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Piis ko pid Nuelsen ja Ha mil ton 
Pe ter bu ris1

See oli nen de esi me ne käik „pü-
hale Ve ne maale”. Piis kop Nuelsen2 
oli ame ti rei sil, piis kop Ha mil ton3 
puh ku se rei sil. Nel jas (li saks dr 
Simonsile – tõl ki ja mär kus) sel les 
amee ri ka me to dis ti „kvar te tis” oli dr 
Tipple Roo mast oma usi nalt ka su ta-
tud fo to apa raa di ja märk me raa ma-
tu ga. Har va olen saa nud oma ko dus 
vas tu võt ta õn ne li ku mat pal ve rän-
du ri te selts kon da ja mä le tan kaua 
neid kol me kuld set augus ti kuu päe-
va (6.–8. august 1912).

Hoo li ma ta sü da su vest, kui suu-
rem osa meie rah vast on lin nast ära, 
oli nel ja päe val, 8. augus til ko gu ne-
nud meie ki ri ku saa li pal ju Pe ter-
bu ri ela nik ke, et ter vi ta da lu gu pee-
tud kü la li si eht sa ve ne pä ra se soo ja 
ter vi tu se ga. Piis ko pid ja dr Tipple 
pi da sid vir gu ta vaid kõ ne sid, mi da 
tõl gi ti sak sa ja ve ne keel de. Hil jem 
sa mal õh tul rei sis piis kop Ha mil-
ton koos pe re ga Mosk vas se, piis kop 
Nuelsen, dr Tipple, al la kir ju ta nu ja 
mõ ned jut lus ta jad aga öösel kiir ron-
gi ga Kownosse, kus pi di toi mu ma 
Ve ne maa mis jo ni aas ta koos olek.

Pe ter bu ris ol les võt sid piis ko pid 
ja dr Tipple meie kü si mu se lä he-
ma aru te lu al la − nen de mee lest 
oli es ma täh tis so bi va kes ku se hoo-
ne saa mi ne pea lin na. Sel leks va ja ti 
vä he malt 500 000 mk. Pe ter bu ri on 
rah va ar vu poo lest kuuen dal ko hal 
maa il mas oma ka he mil jo ni asu ka-
ga. Kin nis va ra väär tus tõu seb pi de-

1  Linna traditsiooniline eestikeelne nimi on 
Peterburi, augustis 1914 asendati see Petrog-
radiga. 1924. a, pärast Lenini surma sai linna 
nimeks Leningrad ja 6. septembril 1991 muu-
deti taas Peterburiks. Allikas: keeleabi.eki.ee/
artiklid3/peterburi.html
2  John Louis Nuelsen – valitud piiskopiks 1908, 
EPMK piiskop aastail 1912–1924.
3  John William Hamilton – valitud piiskopiks 
1900.

valt ja üüri mak sed ker ki vad kii res ti.
Pe ter bu ri pal ju de vaa ta mis väär-

sus te hul gas on kind las ti kõi ge 
väär tus li kum „Codex Sinaiticus”, 
Uue Tes ta men di va nim, täius li kum 
ja häs ti säi li nud kä si ki ri, mi da säi-
li ta tak se hoo li kalt kei ser li kus raa-
ma tu ko gus. See on Ve ne maa suu-
rim aare ja har va on kolm tu ris ti 
osu ta nud nii sü ga vat aus tust sel le le 
kal li le pär li le kui piis kop Nuelsen, 
kes on te gut se nud mi tu aas tat Uue 
Tes ta men di ek se gee ti ka pro fes so-
ri na, piis kop Ha mil ton, kel lel on 
ala ti kaa sas kree ka keel ne Uus Tes-
ta ment ja dr Tipple, kes on meie 
Roo ma teo loo gi li se se mi na ri rek tor.

Ve ne maa kol mas me to dis ti pal ve la
7. augus til pü hit ses piis kop Nuel-

sen pal ve la Sigolovo kü las, mis jääb 
ca 50 km Pe ter bu rist ida poo le. See 
oli esi me ne pü hit se mis ta li tus te ma 
Euroo pas se tu le ku jä rel.

Päev oli Sigolovo me to dis ti de le 
mä les tus ri kas − nen de sü da me igat-
sus oli lõ puks täi tu nud. Viis aas tat 
olid nad se da pal ve ta des ooda nud. 
Ja nüüd see sei sab siin pea tä na-
va ääres, liht sa na, kuid siis ki kü la 
kõi ge kau ni ma ehi ti se na. Vae ne, 
oh ver dav rah vas an dis krun di ja 200 
rub la. Pas tor ja ko gu du se liik med 
on pü hen da nud sel le ehi ta mi seks 
pal ju aega. Pal ve la ja pas to raat on 
väärt ca 8000 mk. Pal ve las se ma hub 
um bes 250 ini mest.

Pi du li kust ta li tu sest võt sid osa 
ka piis kop Ha mil ton, dr Tipple ja 
rek tor Häggman Hel sin gist. Kü la va-
nem, kel le le kuu lus ül di ne lu gu pi-
da mi ne, ja on meie ko gu du se lii ge, 
pi das sa mu ti lü hi ke se kõ ne.

Piis kop Nuelsen soo vi tas ko gu-
du se le, et pü hit se mis ta li tu se mä les-
tu seks paigutataks kants li ko ha le 
sõ nad „Ju mal on ar mas tus“.

Me to dis mil on suur tu le vik neis 
ka he küm ne viies kü las, kus ei ole 
ki ri kut ega pal ve lat. Meie töö siin ja 
mu jal gi on täie li kult evan geel ne ja 
ha riv. Ühes naab ri kü las Handrovos 
pi da sin viis aas tat ta ga si oma esi-
me se jut lu se Ve ne maal ja pää se sin 
hä da vae vu ühes koos oma tõl gi ga 
pur jus me he käest, kes äh var das 
meid mõr va ta. En ne kui me to dis-
tid hak ka sid siin mõ ju aval da ma, 
oli olu kord neis kü la des ko hu tav 
– amo raal sus, al ko ho lism, kaar di-
mäng jne, aga nüüd ela vad pal jud 
kars ket, õig last, õn ne lik ku krist lik-
ku elu.

Ve ne mis jo ni tei ne aas ta koos olek
See pee ti Kowno me to dis ti ki ri-

kus 9.–11. augus til 1912 piis kop 
J. L. Nuelseni juh ti mi sel. Kowno, 
sa ma ni me li se ku ber man gu pea linn, 
aset seb Vilija4 ja Memeli5 jõ ge de 
ran nal, ela nik ke 75 000, on tun tud 
oma suur te lu ku- ja nae la te has te ga. 
Lin na aja lu gu ula tub kuuen das se 
sa jan dis se. Pal ju de aas ta te jook sul 
oli Kowno maa kond leedukate ja 
saks las te, poo la ka te ja ve ne las te 
va hel tü li õunaks. Aas tal 1795 sat-
tus linn poo la ka te käest ve ne las te le, 
kel lel on sel les pea lin nas nüüd pal ju 
sõ ja vä ge.

Ve ne mis jo ni esi me ne aas ta koos-
olek toi mus piis kop Wil liam Burti 
juh ti mi sel eel mi sel aas tal (asu ta ti 
Vaasas1911. a Soo me kon ve rent sil – 
tõl ki ja mär kus). Kõik meie üks teist 
jut lus ta jat, väl ja ar va tud üks, olid 
ko ha le tul nud. Koos ole ku tel ka su-
ta ti nel ja keelt: ve ne, ees ti, sak sa ja 
ing li se. Va li ti kaks sek re tä ri: ve ne ja 
sak sa. Piis kop Nuelsen või tis oma 
ven na lik ku se ja tee nis tus val mi du-
se ga kõi gi sü da med. Te ma jut lu sed, 
loen gud ja kõ ned olid olu li sed ja 
üles tõst vad. Kü la lis te hul gas olid 

4 Leedulaste juures kujunes jõe nimeks Neris, 
valgevenelastel aga Vilija. Vilija ülemjooksul 
elanud slaavi hõimud pidasid Nerise alguseks 
sealset jõge. Allikas: et.wikipedia.org/wiki/
Neris.
5 Memel (saksa k), Nemunas (leedu k), Nee-
men (eesti k) – Leedu pikim jõgi. 
Allikas: www.wikiwand.com/et/Nemunas.

AJALUGU

KI RIK JA MIS JON
Käes olev ar tik kel „Meie ve ne töö põl lult” („Venäläisel-
tä työkentältämme”) ka jas tab uudi seid Piis kop li ku 
Me to dis ti Ki ri ku Ve ne maa mis jo nist 105 aas tat ta ga si. 
Kir ju ti se auto riks on su per in ten dent dr Geor ge Al bert 
Simons. 
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1950 9. juuli  Peetakse viimane jumalateenistus Petlemma
  palvelas (Koplis); hoone sundvõõrandatakse 
 Nõukogude võimu poolt.     

1950 16. juuli  Tallinna kogudus hakkab allüürnikuna 
 kasutama Adventkirikut aadressil 
 Mere puiestee 3.
 
1952 27. mai Aleksander Kuum saadetakse Siberi 
 vangilaagrisse. 
    
1956 1. juuli  Aleksander Kuum jõuab vangilaagrist 
 tervena tagasi Tallinna.  
  
1957 18. veebruar Tallinna metodisti koguduses alustatakse
 venekeelse tööga.
    
1959 5. mai  Tallinna metodisti koguduse majas 
 Apteegi tn 3 peetakse esimene ametlik 
 kohtumine (juhatuse koosolek). 
   
1960 jaanuar Apteegi tn 3 maja vastuvõtmine 
 riikliku komisjoni  poolt.  
 
1960 11. august  Asutatakse Ruusmäe metodisti kogudus. 
   
1967 12. veebruar  Taasasutatakse Narva metodisti kogudus. 
  
1969 22. juuni Pühitsetakse Narva metodisti koguduse
 palvela  (3. Roheline tn 12). 
   
1971 9. mai Asutatakse Jõhvi metodisti kogudus. 
  Jõhvi kirik tänapäeval. 

1986 22. juuni Pühitsetakse Narva Rahu metodisti  
 kirik aadressil Rakvere tn 4.  
   
 
1988 16. märts Asutatakse Räpina metodisti kogudus. 
 Alates 22. juulist 1988 käiakse koos
 Vabaduse tn 1.    
 
1990 mai Hakkab taasilmuma metodisti kiriku 
 ajakiri, mille uueks nimeks saab 
 „Koduteel“.  
  
1990 24. mai  Pühitsetakse Kärsa metodisti kirik. 
   

1991 30. jaanuar  Asutatakse Kärsa metodisti kogudus. 
 Esimene jumalateenistus peeti Kärsa 
 õigeusu kirikus juba 14. mail 1989. 
   
 1993 4. aprill  Asutatakse Keila metodisti kogudus. 
   
1993 24. aprill  Peetakse esimene avalik jumalateenistus Keila  
 kohaliku konstruktoribüroo ruumides (Paldiski mnt 28a);
 praegu käiakse koos Põllu tn 5.
    
1993 10. november Asutatakse Paldiski metodisti kogudus. 
   
1994 30. jaanuar  Taasasutatakse Kunda metodisti kogudus. 
   

Jätkub Eesti Metodisti 
Kiriku ajalugu. Sündmused 
aastatel 1950-1994.

dr Tipple Roo mast ja pas tor A. Pratsch Tilsitist6 
Sak sa maalt. Eel ni me ta tu kõ ne les mit meid kor di.

Meie mis jon on aas ta te jook sul pü si valt edu 
saa vu ta nud. Pa ra jas ti ehi ta tak se nel ja pal ve lat. 
Meil on 11 jut lus ta jat ja evan ge lis ti, 15 töö punk-
ti, üle 400 liik me, 14 pü ha päe va koo li, 32 õpe ta jat 
ja 810 õpi last. Hea te ge vus kor jan dus te abi ga on 
ko gu tud 1820 mk. Meie ki ri ku va ra on 125 020 
mk väär tu ses. Meie aja leht Hristianskij Pobornik 
on nüüd ne li aas tat va na ja see teeb rah va seas 
head tööd. Dia ko nis si tööst on ol nud abi pea lin-
nas. Kuus meest val mis tu vad meie tööks.

Kui dr Tipple rää kis meie koos ole kust Kow-
nos, siis ta üt les: „Kolm as ja jät tis mul le eri ti 
sü ga va mul je. Esi teks on töö alg eta pis ja al gus 
on aja loo li ne. Tei seks töö põl lu mas taap sus ja 
mis sioo ni suur täht sus − on nii mit meid rah vaid 
ja kee li. Kol man daks jut lus ta ja te kin del, liht ne 
usk. Need me hed usu vad Piib lis se, on füü si li selt 
vap rad ja vai mu li kult võit lus või me li sed”. Mi nu 
elu põ ne va maid het ki oli, kui kuul sin piis kop 
Nuelseni lä ki ta mas neid me hi oma töö ko ha le ja 
üht neist, August Karlssonit, ku ni Si be ri ni väl-
ja. Al gu ses tun dus mul le mõt le ma tu na alus ta da 
tööd mit mes eri suu nas. Piis kop Nuelseni ja 
mi nu mee lest oleks ol nud pa rem koon da da töö 
Pe ter bu ri ja sel le ümb ru ses se, aga me ei saa oma 
sil mi sul ge da Kõi ge kõr ge ma juh ti mi selt. Kut su-
mu si tu leb kau gelt ja lä he dalt. Usu me, et Ju mal 
ju hib kõi ki omal vii sil ja me alis tu me te ma tar ga 
tah te al la.

Al li kas: Rauhan Sanomia 1912,  
nr 10, lk 114−115. Tõl ki nud ja  

all mär ku sed tei nud Too mas Pa ju soo.

Ve ne mis jo ni määramisteleht (1912-1913)

Georg A. Simons, su per in ten dent
Arensburg7 Mar tin Prikask
Hel sin gi (ve ne) Mää ra mi sel
Kowno  Paul Ludvig
Lodz Alf red Hühn
Marinsk (Si ber) August Karlsson
Pe ter bu ri Geor ge A. Simons ja 
 Vas si li Täht
Riia ja Mitau8 Geor ge R. Durdis
Re val9 Mää ra mi sel
Sigolovo piir kond Aarno Tuulihovi
Taps10 Karl Kuum
Tar tu Mää ra mi sel
Vii bu ri (ve ne) N. P. Oksotsky
Virballen11 Leo P. Hein rich
Volosovo piir kond Vas si li Täht

6  Tilsit – endine linn Ida-Preisimaal, mis kuulus Saksamaale 
(praegune linn Sovetsk Kaliningradi oblastis). 
7  Praegune Kuressaare.
8  Mitau (saksa k), praegune linn Jelgava Lätis.
9   Praegune Tallinn.
10 Taps (saksa k), praegune Tapa.
11 Virballen (saksa k), Virbalis (leedu k), praegune Kybartai.

Apteegi tn maja 
varemeis (pärast 1944. 

aasta pommitamist) 
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Sõpradega 
Jeesust järgima 

Ühel veebruarikuu pühapäeval 
asusime pühapäevakooli lastega 
Kuressaare poole teele, nimelt 
oli Kuressaare koguduse püha-
päevakooli õpetaja kutsund meid 
ja Eikla koguduse lapsi külla, et 
üheskoos tähistada sõbrapäeva. 
Kirikus kohtusime juba tuttavate 
lastega, kellega koos olime olnud 
suvel laagris. Jumalateenistuse 
alguseks luges pastori algussõna 
Iiobi 22:21 „Saa siis Jumalaga sõb-
raks ja ole rahul, nõnda sa saavu-
tad õnne!”, mis andis kogu päevale 
mõtte, kas ja kuidas on sõprus 
Jumalaga meile oluline ja millised 
tõotused on Piiblis peidus. Pärast 
algussõna, palvet ja lastejutlust 
kogunesid kõik lapsed koguduse 
ette, kokku oli 26 last, et üheskoos 
laulda „Sõber öelda võin, et armas-
tan sind” – emotsioon oli võimas.

Edasi toimusid tegevused püha-
päevakooli ruumides, kus rääkisin 
lastele Taaveti ja Joonatani sõpru-

sest ning Jeesuse sõpradest Piiblis. 
Üheskoos tõdesime, et väga oluline 
on omada sõpru, aga sõpru tuleb 
osata valida. Üks eesti vanasõna 
ütleb: „Ütle, kes on su sõber ja ma 
ütlen, kes sa ise oled!”, mis leiab 
kinnitust ka meie igapäevaelus. Oli 
hea võimalus anda ka lastele oma 
tunnistus, et minu parimad ja usta-
vamad sõbrad on need, kes peavad  
ka oma sõbraks Jeesust. 

Lastega koos meiserdasime käe-
paelad kolme pärliga, kuhu lapsed 
kirjutasid tähed MJT (mida Jeesus 

teeks). Need tähed aitavad meeles 
pidada, mida teha, kui ema palub 
tuba koristada või kui klassikaas-
lane paneb jala taha jne..., mida 
Jeesus teeks. 

Lisaks kõigile eelpool nimeta-
tule me muidugi mängisime, laul-
sime, katsime ühiselt söögilaua ja 
saime olla ühises osaduses. Nii hea 
on olla Jumalaga sõber, sest tema 
käest tuleb kõik hea.

Tervitades REELIKA MURD,
Reeküla kogudus

Kristus on üles tõusnud!

Need laused sobivad iseloomustama ka meie Tallinna 
koguduse lastetööd. Ja seda rõõmu, mida pakub meile 
Kristus. Sest just läbi selle suure armastuse teo, mille 
tegi Kristus on meil, tema lastel, ükskõik, mis vanuses 
me parajasti oleme, lootus ja kindlustunne.

Ülestõumispühade pühapäevakoolitunnis said lap-
sed taas kinnitatud, et Jumal armastab meist igaühte, 
mitte meie tegude, vaid selle pärast, kes me ise oleme 
ja Ta soovib, et meie Teda samamoodi armastaksime.

Ja mitte sellepärast, mida Jumal meile teeb, vaid 
sellepärast, kes Tema on!

Jah, selle aasta ülestõusmispühade temaatiline 
tund, mille viisid läbi meie kiriku Piiblikooli õpilased 
Piret, Ester, Katariina Eva ja Kristiina ja kuhu olid 
oodatud kõik lapsed, oli eriliselt usku kinnitav ja üles-
tõusmispühade sisu rõhutav.

Koos oli pea kolmkümmend last, vanuses 2-14 aas-
tat ja tegusas tunnis said lapsed nii uusi teadmisi kui 
ka kinnitust olemasolevatele.

Õpetajad rääkisid lisamaterjale kasutades loo Piib-
list, kus kirjeldatakse Jeesuse ülestõumist. Samuti 
saime kõik koos palvetada, laulda ja meisterdada 
ning lapsed said kingituseks sümboolse tähendusega 
šokolaadimunad.

Lõpetuseks lisan salmi Piiblist; Johannese 3:16 
Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma 
ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse 
usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.

SIRJELI TOMBAK,
Tallinna lastetöö koordinaator

LASTETÖÖST MEIL JA MUJAL
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Palmipuude pühal  
Kär sa ko gu du ses

Pü ha päev oli ime li ne!    
Ki ri kus leh vi ta si me „pal mi ok si”, laul si me, pal-
ve ta si me, tä na si me ja oli me ra hu li kult koos. 
Pü ha päe va koo lis aga meis ter da si me lau sa 
ne li pal mi ning sõi me pal mi tee ma list toi tu.	
J Olid vä ga kau nid Pal mi puu de pü had siin 
väik ses Kär sa ki ri kus ja Ah ja mis jo ni ma ja 
pü ha päe va koo lis.

AN NI KA TIS LER,
Kär sa ko gu dus

RAA MA TU TUT VUS TUS

Il mu nud on uus raa mat - “Ees ti ki ri ku- ja 
re li gioo ni lu gu”.
Ini me seks ole mi se üks olu li ne tahk on re li-
gioon, mis on ku jun da nud ühis kon di ja kul-
tuu re üle ko gu maa il ma. Ees ti po le siin 
erand. Meid ümb rit sev usu elu ja ki ri kud ära-
ta vad kü si mu si – miks on meie kaas maa las te 
usu li sed vaa ted ja kom bed just sel li sed, na gu 
need on? Ees ti ki ri ku- ja re li gioo ni lu gu hei-
dab ajas ta ga si vaa da tes val gust tä na se usu-
li se olu kor ra ku ju ne mi se le. Aja loo, ar heo loo-

gia, folk lo ris ti ka, kee le tea du se, re li gioo ni sot sio loo gia ja teo loo gia 
as ja tund ja test auto ri te kõrg koo li õpik tut vus tab krist lu se aja lu gu 
Ees tis laie mas re li gioo ni- ja kul tuu ri loo li ses ning ühis kond li kus 
kon teks tis, ka su ta des uusi maid uuri mis tu le mu si.

Auto rid: Tõnno Jonuks, An ti Selart, Tii na Ka la, In na Jürjo, Ju han 
Kreem, Jü ri Ki vi mäe, Lea Kõiv, Pi ret Lotman, And res Andresen, 
Ma ti Laur, Kris tii na Ross, Ülo Valk, Ur mas Pet ti, Ri ho Alt nur me, 
Too mas Schvak, Toi vo Pil li, Atko Remmel, Priit Roht mets, And rei 
Sõtšov, Too mas Abi li ne, Lea Alt nur me.

Koos ta ja: Ri ho Alt nur me.
Väl ja and ja: Tar tu Üli koo li Kir jas tus, 2018.

Val mi nud on Olav Pär na met sa 
elu ka jas ta va raa ma tu “Elu ar mu 
ar vel” ing li se keel ne toi me ta tud 
kä si ki ri ja het kel te hak se täien du si 
kül jen du ses. Ko he-ko he loo da me 
sel le trük ki saa ta. 

Ees ti keel seid raa ma tuid saab os ta 
Tal lin nas Logose ja Tar tus Pau lu se 
ki ri ku raa ma tu poo di dest.
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John Wesley “52 jutlust” 
Raamatu esitlus toimub 26. mail 2018 
Aldersgate'i 280. aastapäeva juubeliüritusel
Paide metodisti kirikus
 
Lisainfot saab Eesti Metodisti Kiriku keskusest
Narva mnt 51; tel. 66 88 497; keskus@metodistikirik.ee

Metodisti kiriku rajaja John Wesley (1703-1791) jutlustas kahel mandril 
kirikutes, kohtusaalides, vanglates ja ülikoolides, turuplatsidel ja isegi oma isa 
haual. Väidetavalt jutlustas Wesley üle 40000 jutluse. 1746. aastal koostas 
Wesley kogumiku Sermons on Several Occasions. Seda kogumikku anti välja 
mitu korda. 1762. aastal koondas see endas 44 Wesley jutlust. 

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

Esmakordselt on John Wesley „52 jutlust” nüüd olemas ka eesti keeles, 
Priit Tamme tõlkes. Tõlkimist, toimetamist ja kirjastamist korraldab EMK 
juubelitoimkond. Tõlget on rahaliselt toetanud Dr. Charles Killian, General 
Board of Global Ministries, Eesti Kirikute Nõukogu ja Eesti Metodisti Kirik.

Tegemist on suure projektiga. Me vajame ka sinu toetust, et raamat juubeliks 
valmis saaks. 

280 aastat John Wesley 
Aldersgate`i kogemusest
24. mail 2018 täitub 280 aastat päevast, mil John Wesley 
koges Jumala Püha Vaimu erilist puudutust Londonis 
Aldersgate'i tänava palvekoosolekul (24.mai 1738). 

Tol õhtul läbielatu andis võimsa elumuutva kogemuse 
John'i ellu, mis muutis täielikult tema järgneva teenimise. 
Tema jutluste kaudu tõi Jumal esile äratuse, mis on 
puudutanud kümnete miljonite inimeste elu üle kogu 
maailma. 

Jumala abiga tahame tähistada Aldersgate'i 
kogemuse 280. aastapäeva EMK 
Paide koguduses laupäeval, 26. mail, 
kus muuhulgas tuleb esitlusele John Wesley 
52 standardjutluse esimene eestikeelne kogumik. 

Peatselt avame kiriku kodulehel ka registreerimisvormi 
Paide koguduses toimuvale aastapäevaüritusele. 

Täpsem informatsioon peatselt 
www.metodistikirik.ee või telefonil 66 88 497

EMK XIV Suvekonverents 
toimub 2.-5. augustil 
Gideoni laagris Aa rannas. 
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