
  Koduteel 4/2016  1

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

JUTLUS

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

Tähistades 
reformatsiooni 
500. aastapäeva

JUTLUS  
Kolm iidset 
jõululaulu

TUNNISTUS 
Aldersgate 
tervendavad 
seminarid

HOOLIMINE 

Märgates lapsi, 
kes on meie 
ümber 

USUPÜHAD

Juudid 
tähistavad 
hanuka püha

Tähistades 
reformatsiooni 
500. aastapäeva

JUTLUS  
Kolm iidset 
jõululaulu

TUNNISTUS 
Aldersgate´i 
tervendavad 
seminarid

HOOLIMINE 

Märgates lapsi, 
kes on meie 
ümber 

USUPÜHAD

Juudid 
tähistavad 
hanuka püha



2  Koduteel 4/2016

In deks 78228 ISSN 1406-2291
Nr. 4 (123) 2016  
Hind 5 eurot 

SEL LES NUMB RIS
• JUTLUS 
Rein Laaneser
Kolm iidset jõululaulu  ................  3

•MEILT JA MUJALT
Lapsendamise nädalast ...............  5
Alustas EMK Piiblikool ...............  8

• KIRIKUELU
Thea Kant
Aldersgate uuendusliikumine 
Eestis  ...........................................  9
Inna Välja
Jumal tervendab ........................  11
Tunnistused ................................  12

• REFORMATSIOON 500
Andres Kapp
Oleviste kirikus avati piduliku 
jumalateenistusega reformatsiooni 
500. juubeliaasta ........................  11
Ecclesia semper reformanda est ...11
Anne Saluraid
Konfliktist osadusse  .................  12

• Veronika Fjodorova
Märgates lapsi, kes on  
meie ümber ................................  14

• USUPÜHAD
Margit Prantsus
Juudid tähistavad hanuka püha .17
Küünlajalad ................................  20

•TÄHTPÄEVAD
Aino Henno - 95  ........................  21
Maret Puu - 95 ...........................  23

• NoorteNurk
Riine Tiirik
Mida õppisime läbi kolme laagri .23
Tartu noored...............................  26

•Lastetööst meil ja mujal ..........  27

Väljaandja: EMK
 Narva mnt 51, 10152 Tallinn
 Tel: 668 8479  
 e-post: koduteel@metodistikirik.ee

www.metodistikirik.ee/koduteel 

Vastutav toimetaja: Taimi Pärna
Toimetuse kolleegium: Taavi Hollman, 
Andres Kapp, Anneli Klausson,  
Rein Laaneser, Tarmo Lilleoja,  
Toomas Pajusoo, Anne Saluraid, Inna Välja 
Kujundaja-küljendaja: Taimi Pärna
Kir ja saat jad: Im bi Herm (Rak ve re),  
Ar vi Lind mäe (Saa re maa), Irja Saksing 
(Kär sa ja Ah ja)

Esikaanel: Lundi katedraal. Foto: erakogu. 
Väike pilt: Jõulud 2015. Foto: Pärnu Agape 
kogudus

Ar mas ko du tee li ne!
 
Õn nis ta tud ja ra hu lik ku Kris tu se sün ni pü ha tä his ta mi se aega!

Ad ven di ajal mee nu ta si me proh ve ti kuu lu tu si, mis täi tu sid Kris tu se sün ni ga  
ini mes te maa il ma. Ühest et te kuu lu tu sest loe me Je sa ja 9:5-6: “Sest mei le sün nib 
laps, mei le an tak se poeg, kel le õl ga del on va lit sus ja kel le le pan nak se ni meks  
Ime li ne Nõu and ja, Vä gev Ju mal, Iga ve ne Isa, Ra hu vürst. Suur on va lit sus ja  
ot sa tu on ra hu Taa ve ti au jär jel ja te ma ku ning rii gi üle, et se da kin ni ta da ja  
toe ta da koh tu ja õigu se ga, sel lest ajast ja iga ves ti.”

Maa ilm meie üm ber tiir leb kui kiir ka rus sel lil. Ra hu on asen du nud kii rus ta-
mi se ga, olemasolemine ja Ju ma last rõõ mu tund mi ne tar bi mi se ga. On neid, kes 
on ot sus ta nud sel lelt ka rus sel lilt ma ha as tu da, leid maks pi gem aega ise en da,  
lä he das te ja Ju ma la jaoks.

Üks lu gu rää gib kel lest ki Amee ri ka rän du rist Aaf ri kas, kes plaa nis oma rei si 
jook sul palju nä ha ja te ha. Ta pal kas mõ ned ko ha li kud, aita maks kii rel rei si mi-
sel ta va rus tust kan da. Esi me sel päe val tõu sid nad va ra, lii ku sid kii relt ja lä bi sid 
pi ka va he maa. Sa ma toi mus ka tei sel päe val, nad tõu sid va ra, lii ku sid kii relt ja 
lä bi sid pi ka va he maa. Nõn da sa mu ti ka kol man dal päe val. Nel jan dal hom mi kul 
aga keel du sid pä ris maa las test va rus tu se kand jad eda si lii ku mast, is tu des liht salt 
puu al la ma ha. Amee ri ka rän dur är ri tus ja vii da tes maas is tu ja te le, üt les vi ha selt 
tõl gi le: “See on väär tus li ku aja rais ka mi ne! Kas kee gi os kab öel da, mis siin toi-
mub?” Tõlk vaa tas tal le ot sa ja üt les ra hu li kult: “Nad oota vad oma hin gi, et need 
ihu de le jär gi jõuak sid”.

Ju ma lat ei hu vi ta meie “jõu lu kii rus ta mi ne”, as jad ega prog ram mid. Ta on hu vi-
ta tud ini me sest ja su he test, si nust ja mi nust. Kris tu ses as tub ta al la, tu leb meie 
maa il ma, inim elu des se ja inim su he tes se. Ra hu, mi da suu dab mei le an da Kris tus, 
on ot sa tu, pii ri tu, val dav ja jääv. Täit ku TE MA va lit sus ja ot sa tu ra hu sind ki pü ha-
de ajal ja saat ku sind igal uuel päe val 2017. aas tal! Ra hu Is sand on lä he dal!

 
Õn nis ta tud teel käi mist koos Is san da ga,

TAA VI HOLLMAN

Ees ti Me to dis ti Ki ri ku aja ki ri KO DU TEEL 
Facebookis aad res sil 
 http://www.facebook.com/emk.ko du teel
Veebikodus aad res sil 
 http://www.metodistikirik.ee/ko du teel
Issuu kesk kon nas nel ja vär vi li se pdf-ina aad res sil    
http://issuu.com/ko du teelH
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Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!
(Luuka 2:14)

Piibli sõna “shalom” - rahu, ei tähenda lihtsalt rahutuse puudumist, vaid kõike, mis on vajalik
ülimaks heaoluks. Rahu, mida maailm meile pakub, on kõrvalehoidumise rahu - rahu, mis

tuleneb raskuste vältimisest ja keeldumsest faktidele silma vaadata. Rahu, mida Jeesus toob
tuleneb aga nende asjade üle võidu saavutamisest. Jõulusõnumiga kaasneb seesmine rahu, mis

ei sõltu välistest olukordadest! Kandkem seda rahu oma perekondadesse, lähisuhetesse ja
maailma keskele!

Õnnistatud Jõuluaega ja uut 2017. aastat!
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ris tu se sünd tä hen-
dab meie jaoks, et 
mis ki po le lii ga väi ke 
ega lii ga kät te saa ma-
tu Ju ma la jaoks. Mis-

ki po le nii väi ke, et Ju mal ei saaks 
sel lest te ha mi da gi suurt. Mis ki po le 
nii või ma tu, et Ju mal ei saaks sel le 
kau du luua mi da gi ilu sat. Mis ki po le 
nii loo tu se tu, et Ju mal ei saaks sel le 
kau du luua mi da gi võr ra tut ja kau-
nist. Mi da gi sel list on kol me iid se 
kii tus lau lu sõ na des. 

Hanna kii dab Jumalat
Maar ja kii tus lau lu (Lk 1:46-55) kõr-
val on ka piib lis tun tud ka Hanna 
kii du laul (1Sm 2:1-11) ja Sakaria 
kii tus laul (Lk 1:68-79). Mil le poo lest 
need eri ne vad?

Hanna kii dab Ju ma lat, et ta on 
lõ puks saa nud po ja ega pea enam 
ole ma hä bis, mi da tol lal tä hen das 
las te tus abi elu nai se le. Ju mal oli vas-
ta nud ta pik ka de le pal ve te le, võt tis 
ära hä bi ja pil ked, mi da ta oli ko ge-

nud pik ka aega, võt tis ära ta ene-
se süü dis ta mi se. Ta võt tis ära suu-
re mu re koor ma – koor ma, mis oli 
ol nud just kui ki vi ta sü da me peal. 
Ju mal tõi suu re ker gen du se. 

Ei, Hanna ei üt le, et see on ju hus, 
või kok ku sat tu mus või saa tus või 
liht salt õnn. Tal le on tea da an tud, et 
Ju mal kin gib tal le po ja. 

Ja kui poeg on tões ti käes, siis ta 
ei unus ta Ju ma la hea dust. Hanna 
ei ole  na gu „mees Peip si peal“, kes 
lu bab lüht ri, aga hea, kui an nab 
küün la gi. EI – Hanna teab, et see on 
ol nud Ju mal. Ta ei lu ba suu ri „lüht-
reid“. Ei mi da gi, mi da ta te ha ei saa 
ega suu da. Te ma lu ba dus on ehk 
veel gi enam, kui ma te riaal ne – ta 
lu bab pü hen da da oma po ja Ju ma la-
le. Mil li ne ema! 

Hanna on igat se nud poe ga – kül-
lap soo viks ka te ma, nii na gu pal jud 
tä na päe va emad, ot sus ta da nüüd 
oma las te elu üle ja suu na ta nen de 
saa tust. Mää ra ta, mil lis tes rin gi des 
nad käi vad võib-ol la ise gi, mil lis te 

sõp ra de ga nad lä bi käi vad... Võib-
ol la ko gu ni, et laps peaks te ge ma 
kõi ke se da, mi da ise omal ajal ei 
suut nud. Min na ja õp pi da viiu lit, 
käia spor di tren nis, õp pi da sü ven da-
tult võõr kee li...

Hanna teeb mi da gi muud – ta 
lu bab Ju ma la le, et kui Ju mal tões-
ti vas tab ta pal ve le, siis kin gib ta 
sel le lap se Ju ma la le, kas preest ri-
tee nis tus se või kui das iga nes Ju mal 
lap se jaoks ot sus tab... Aga pea mi ne 
– Hanna usal dab Ju ma lat. Ju mal on 
saa nud Hanna jaoks lä he da seks. 

Hanna usal dab Ju ma lat – ta tä nab, 
aus tab ja kii dab Ju ma lat. Hanna 
kii du laul on sii ras ja ehe – see on 
tä nu ja kii tus Ju ma la vas tu, kes on 
nii ime li ne – ta teab se da. Ju mal oli 
se da ka en ne, aga mit te ala ti ei suu-
da inim laps se da nä ha.

Sakaria kii dab Ju ma lat
Aga en ne, kui ta sel li selt kii dab 
Ju ma lat, teeb ta mi da gi, mi da ta 
hil jem vä ga ka het seb. Ka Sakaria ja 

Kolm iidset 
jõululaulu

JUTLUS

Ja Maar ja üt les: „Mu hing ülis tab Is san-
dat ja mu vaim hõis kab Ju ma la, mi nu 
Pääst ja pä rast, sest ta on vaa da nud oma 
tee ni ja ma da lu se pea le. Sest vaa ta, nüüd-
sest pea le kii da vad mind õnd saks kõik 
su gu põl ved, sest mul le on suu ri as ju tei-
nud Vä gev, ja pü ha on te ma ni mi ja te ma 
ha las tus kes tab põl vest põl ve ni nei le, kes 
te da kar da vad. Ta on näi da nud oma kä si-
var re kan gust, ta on pil lu ta nud need, 
kes on ül bed oma sü da me mee lelt. Ta on 
tõu ga nud ma ha või mu kad troo ni delt ja 
ülen da nud aland lik ke, näl ja seid on ta täit-
nud hea de an di de ga, ent rik kad saat nud 
mi ne ma tüh jalt. Ta on võt nud oma hoo leks 
oma su la se Iis rae li, pi da des mee les oma 
ha las tust, nõn da na gu ta on rää ki nud 
meie va ne ma te le, Aabrahamile ja te ma 
järg las te le iga ves ti.” Lk 1:46-55.
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te ma nai se elus na gu Hannalgi on 
igat sus saa da laps. Ka sel le le abi-
elu paa ri le, Eli sa be ti le ja Sakariale 
kin gi tak se laps. Nad on ju ba kõr ges 
eas ja kül lap on ise gi lep pi nud sel-
le ga, et nei le po le an tud muid lap si 
kui su la sed ja su las te lap sed ning 
su gu las te lap sed. Aga Eli sa bet jääb 
kõr ges eas lap se oote le. 

Just Sakariale il mub Ju ma la lä ki-
ta tud sõ nu mi too ja ja an nab tea-
da, et nei le sün nib poeg. Sakarial 
on se da ras ke us ku da. Kui das ma  
se da usun? Kes se da ga ran tee rib? 
Mis on see märk, mil lest 
võik sin se da nä ha? Ma 
ar van, et või me vä ga 
pal jus sa mas tu da 
Sakariasega. Mit te, et 
me ei usuks Ju ma-
la ole mas olu. Saka-
rias us kus preest ri na, 
us kus Aabrahami jä rel-
tu li ja na, aga mit te ala ti 
ei ole liht ne mõis ta Ju ma la 
plaa ne. 

Ka meie ei saa va hel pä ris lõ pu-
ni aru, mi da Ju ma la sõ na mei le on 
rää ki mas. Jah, ise gi siis, kui ole me 
lu ge mas Piib lit või min git raa ma tut. 
Või kui pas tor rää gib min git kee ru-
list jut tu, mis on just kui mõist lik, 
aga lõ pu ni sel le ga küll ei nõus tu 
või ei saa aru. Mõ ni kord tu le neb 
see sõ nu mist või sel le edas ta jast, 
aga – ol gem ausad – mõ ni kord ka 
meist en dist.

See ga – kül lap mõis ta me Saka-
riat, kui ta üt leb sõ nu mi too ja le: 
„Mil lest ma tean, et on tõ si, mi da sa 
rää gid?“ Kui das ma tean, et mind ei 
pe te ta ega mi nu ga nal ja ei teh ta...? 

Sakarial lä heb häs ti, ta saab tões-
ti tun da, et see sõ num on tõ si, aga 
ta peab kan na ta ma mi da gi, mis ta 
olu kor ra vä ga vi let saks teeb... Iga ti 
ju ma la kart lik Ju ma la su la ne jääb 
il ma vä ga olu li sest oma elus – kõ ne-
või mest. Vist pä ris kor ra lik kat su-
mus ühe le (mi ne tea, ehk pä ris ju tu-
ka le) preest ri le. Siin ta siis nüüd 
on – nai ne ootab last, aga te ma ise 
ko gu sel lel ajal, 9 kuud il ma kõ ne-
või me ta. Ta ei saa ise gi se da uudist 
rää ki ma min na... Tun dub ise gi õig-
la ne – mis uudist sa rää gid teis te le, 
kui sa ise ka ei us ku nud. Pi gem saa-
vad tei sed tea da uudi se: Sakarias 
– ise prees ter – ei us ku nud sõ nu mit, 
mi da Ju ma la saa di kud tal le tõid.  Ja 

ko gu ni sõ nu mit, mi da ta te ge li kult 
on igat se nud oma elus...

Ka meie igat se me jõu lu sõ nu mit 
– sõ nu mit Ju ma last, kes tu leb siia 
maa il ma. Igat se me ra hu sõ nu mit 
Ju ma last nii võrd, et ole me val mis 
ise gi vai mu lik ke kut su ma eri ne va-
te le jõu lu üri tus te le sõ nu mit ja ga ma 
– lin na väl ja ku le, koo li, haig la tes se. 
Kut su me, et ta võiks rää ki da, sest 
sü ga val si si mas on ik ka see igat sus 
ole mas. Ka siis, kui Ju ma lat ei ole 
meie elus veel täiel mää ral... 

Sakarial ja Eli sa be til oli kül lap 
ole mas kõik, mi da 

nad va ja sid või 
taht sid, aga 
ome ti ku sa gil 
sü ga val si si-
mas ta ju sid 
nad, et soo-
vik sid mi da gi 
veel. Kas või 
a la  t ead  l i  ku l t 

ta ju me ka meie, 
et mi da gi on elus puu du il ma Ju ma-
la ta. Jah, aga ise gi sel le igat su se 
juu res on meil ras ke us ku da, kui 
see sõ num tões ti meie ni jõuab. 

Ju mal aga saa tis oma Po ja, et ol la 
meie elus – meie rõõ mu des, meie 
mu re des, meie iga päe vas tel ar gi-
het ke del ja meie eri lis tel het ke del 
– meie juu res meie kõi ki des päe va-
des. Usu kau du ning sü ga va sees mi-
se veen du mu se ja ko ge mu se kau du.  

Sakarias jõuab ära ooda ta sel le 
aja, kus tal tu leb as jad üm ber hin-
na ta. Ehk ka het se da, ehk üm ber 
hin na ta, aga mis kõi ge täht sam – 
USAL DA DA. Te ma kat su mus on ju 
ta ga järg. Ta on il ma aegu Ju ma lat 
nii vä he usal da nud, il ma aegu nii 
vä he us ku nud sõ nu mit, mis on tal le 
an tud – sel päe val, kui tões ti lä heb, 
na gu Ju mal on lu ba nud – toob 
Sakarias Ju ma la le kii tust ja aus tust 
ko gu oma sü da mest. Ta lau lab lau-
lu, mi da tun tak se Sakaria kii tus lau-
lu na (Lk 1:68-79). Kui Hanna näeb, 
kui das Ju mal on vas ta nud ja lau lab 
kii tust Ju ma la le, siis Sakarias on 
näi nud, et Ju ma la sõ na on tõ si ja 
lau lab kii tust Ju ma la le. 

Maarja kiidab Jumalt
Maar ja kii tus laul (Lk 1:46-55) on 

sa mu ti vä ga eri li ne. Maar ja kii tus 
ei ole tä nu ta gant jä re le, vaid ootus 
ja usal dus et te. Mit te il ma aegu ei 

ole Maar jat ülis ta tud te ma usu tõt-
tu. Kui tei sed kii da vad Ju ma lat siis, 
kui nad on saa nud vas tu se ja abi, 
siis Maar ja kii dab ju ba siis, kui laps 
veel sün di ma ta. Kii dab ka siis, kui 
ees võib ooda ta hä bi ja mõist ma tus 
teis te poolt. Ta kii dab Ju ma lat, tea-
des, et võib-ol la te ma pe re te da ei 
mõis ta. Ta kii dab Ju ma lat ka va lu-
ta va sü da me ga, tea des, et on või-
ma lus, et Joo sep võib ta hül ja ta. Ta 
kii dab Ju ma lat, tea des pil keid, mis 
on kü la rah valt nii ker ged tu le ma. 
Ta kii dab ja ülis tab Ju ma lat ju ba 
et te – kui kõik on veel ees – ka pikk 
lap se ootus ja va lu te da il ma le tuues. 
Ta kii dab Ju ma lat kõi ge le vaa ta ma-
ta ja kõi ge tõt tu… 

See on koht, ku hu Ju mal toob 
vaik selt ka meid... Ei, mit te sel leks, 
et us ku da al les siis, kui ole me näi-
nud ja oma me kõi ke, mi da ole me 
soo vi nud. Pi gem, et usal da da ju ba 
et te. Us ku da, il ma, et kü sik si me 
tõen dust. Ar mas ta da ja usal da da 
Ju ma lat sel le na, kes ta on ja kel le na 
ta on en nast il mu ta nud on. See on gi 
USAL DUS. As tu da usu tee le us ku-
des ja usal da des, et see tee kan nab 
ka meid, ise gi meid. Et see sild, mi da 
pea me üle ta ma, kan nab. Et see Tee, 
mi da käi me, viib Ju ma la ga osa dus se 
igal päe val ja iga ves se el lu. 

Maar ja tões ti usal das sõ nu mit, 
mis tal le sõ nu mi too ja te poolt too-
di. Ta ei naer nud sel le sõ nu mi üle, 
ei ka hel nud. Võib-ol la kar tis – on 
öel dud, et kar tis. Võib-ol la ei tead-
nud – on öel dud, et ei tead nud, mi da 
ing li te re tus võis tä hen da da. Aga ta 
ik ka gi usal das. Ime li ne Maar ja!

Laul des jõu lu lau le, mõt le ka veel-
gi iid se ma te le, ehk lau sa es mas te le 
jõu lu lau lu de le, Hanna ja Sakaria 
kii tus lau lu de le. 

Kii da si na gi Ju ma la abi eest, mis 
an tud. Kii da koos Maar ja ga, usal-
da des Ju ma lat. Mis ki po le nii väi ke, 
et Ju mal ei saaks sel lest te ha mi da-
gi suurt. Mis ki po le nii või ma tu, 
et Ju mal ei saaks sel le kau du luua 
mi da gi ilu sat. Mis ki po le nii loo tu-
se tu, et Ju mal ei saaks sel le kau du 
luua mi da gi võr ra tut ja kau nist. 
Usal da da si na gi et te, mi da Ju mal 
on öel nud – et ta sind ja mind nii 
ar mas tab, et ta on saat nud oma 
Po ja just meie jaoks. Aamen

Pas tor REIN LAANESER,
Kärsa ko gu dus
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Kont ser di pea or ga ni saa tor In na Klaos (vasakult esimene) tänusõnu 
jagamas.

MEILT JA MUJALT

Ees tis elab prae gu lap sen da jate pe re des li gi kau du 
tu hat last, lap sen da da soo vi jaid on aga mi tu sa da. 
„Lap sen da mi ne ei ole Ees tis kee ru li ne, kuid jär je-

kor rad on pi kad,” nen tis MTÜ Oma Pe re te gev juht Aire 
Nurm. „Prae gu on ootel li gi 250 pe ret, kes olek sid val mis 
ko he lap se per re võt ma. Aas tas lap sen da tak se li gi 50 last, 
nii et jär je kord võib ula tu da viie aas ta ni.”

26. sep temb rist 2. ok toob ri ni kor ral das MTÜ Oma Pe re 
„Lap sen da mi se nä da la” raa mes Tal lin nas ja üle ko gu Ees ti 
eri ne vaid üri tu si: se mi na re, kont ser te, pe re päe vi ja loen-
guid. Lap sen da mis nä da la raa mes toi mus 28. sep temb ril 
kõi gis maa va lit sus tes üle Ees ti „Lap sen da mi se tund”. Ees-
mär giks oli an da roh kem tea vet sel le koh ta, mi da tä hen-
dab lap se ela ma asu mi ne uude pe re kon da nii lap se kui 
pe re kon na jaoks.

Lap sen da mi se nä da la kor ral da mi ne sai al gu se Ing lis-
maal ning Ees tis toi mus see üri tus esi mest kor da MTÜ 
Oma Pe re eest ve da mi sel 2015. aas tal. Sel le aas ta mo toks 
oli – „Üks ki eri va ja dus ei vä lis ta lap sen da mist!”

1. ok toob ril toi mus Tal lin na me to dis ti ki ri kus ime vah-
va las te loo min gu li ne kont sert, kus esi ne sid kol lek tii vid 
ja so lis tid loo min gu kes ku sest „Ap laus”, Lau lu kol lek tii-
vist „Tut ti Studio”, Tant su stuu diost „Pol li”, Est raa di tant su 
stuu diost Extemp ning pe re an sam bel „Mih hail, Ma ri ka & 
lap sed”. Esi ne ja te rõõm ja sii rus soo jen das kuu la ja te sü da-
meid. Loo min gu li sus ühen dab ini me si eri ne va test põlv-
kon da dest, rah vus test ja usu tun nis tus test, tuues sü da mes-
se ker gust, rõõ mu ja õn ne. Loo min gu kau du väl jen da tak se 
mi da gi uut, mis on täis emot sioo ne ja tun deid. Loo ming 
väl jen dub ka ar mas tu ses ja usus. Eri li se täht su se an dis 
kont ser di le ka see, et toi mu mis ko haks oli ki rik. Kont sert 
lõp pes tun tud ühis lau lu ga „Ol gu jääv mei le päi ke”. 

Iga laps vää rib pe re kon da, iga laps vää rib tur va list 
ko du. Iga laps vää rib en da üm ber neid, kes te da ar mas tak-
sid, suu nak sid ja toe tak sid. Mar ku se evan gee liu mi 9:37 on 
kir jas: „Kes iial ühe lap su ke se mi nu ni mel vas tu võ tab, see 
võ tab mind vas tu, üt leb Is sand”.

IN NA KLAOS, MTÜ OMA PERE tegevjuht,  
mentor ja lapsendaja

MA RI KA LABANOVA, Tal lin na ko gu dus,  
MTÜ Oma Pe re lii ge, Tal lin na Kris tii ne Güm naa siu mi 

õpe ta ja, lap sen da ja

Lap sen da mi se nä da la kont sert Tal lin na me to dis ti ki ri kus

Pe re an sam bel „Mih hail, Ma ri ka & lap sed“. Ma ri ka ja Mih hail on  
lap sen da nud 3 last.
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Põhja-Euroopa ja Euraasia 
Keskkonverents Norras

19.-23. ok toob ril 2016 toi mus Fredrikstadis, Nor-
ras Põh ja-Euroo pa ja Euraa sia kesk kon ve rents. 
Kon ve rent si ava tee nis tus toi mus Sellebakkis Pet-
rikirkenis kol ma päe va, 19. ok toob ri õh tul.

Kon ve rent si töö ses sioo nid toi mu sid Fredrikstadi 
sü da lin nas Scandic City ho tel lis. Euraa sia ja Ees ti 
de le gaa ti de le oli kor ral da tud ööbi mi ne Fredriks-
tadi Mo tel lis Torsnesveieni teel va na lin na lä his tel. 

Kon ve rents lõp pes pü ha päe val, 23. ok toob-
ril hom mi ku se ju ma la tee nis tu se ga Fredrikstadi 
Toom ki ri kus.

TAA VI HOLLMAN, su per in ten dent

Piiskopkonna  
noorte vaimulike kohtumine 

Tallinnas Pirita Kloostris toimus 11.-13. novem-
brini piiskopkonna noorte vaimulike kohtumine. 

Noorteks vaimulikeks peetakse pastoreid ja dia-
koneid, kes on kuni 40 aastat vanad. Eestist osales 
üritusel seitse meie noort vaimulikku. Ühtekokku 
oli piiskopkonnast 24 inimest. Kohtumine hõlmas 
osadust, jagamist, arutlust ja üheskoos õppimist 
teistelt piirkonna vaimulikelt (pastorid ja dia-
konid) Skandinaaviast ja Baltikumist. Kohtumine 
lõppes osalemisega pühapäevahommikusel juma- 
lateenistusel Tallinna metodisti koguduses, kus 
isadepäeva jutluse pidas piiskop Christian Alsted. KT

ÜMK 2016. a. pea kon ve rents an dis 
Piis kop pi de Nõu ko gu le üles an de 
lei da la hend pik ka aega ki ri kus eri-
ne vaid ar va mu si põh jus ta nud ini-
me se sek suaal su se tee ma le.

Ok toob ris moo dus ta ti 32-liik me li-
ne töö grupp (esin da jad va li ti väl ja 
li gi 300 kan di daa di hul gast), kes 

esin dab ko gu ÜMK-d eri ne va test 
maailmaosadest. Töö grupp koos neb 
8 piis ko pist, 11 il mi kust, 11 pasto-
rist  ja 2 dia ko nist. Töö gru pi üles an-
deks on lei da la hend eda si se osas, 
mis tõe näo li selt pää dib era kor ra li-
se pea kon ve rent si kok ku kut su mi-
se ga 2018. või 2019. aas tal.       KT 
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 Kesk kon ve rent sil osa le jad Ees tist.

ÜMK peakonverents moodustas töögrupi
Pal ju õn ne!

Regina Multram, 28. detsember - 40
Rein Laaneser, 19. jaanuar - 50
Olav Pärnamets, 25. jaanuar - 80
Mareta Nõmme, 19. veebruar - 25
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EKN-i ki ri ku ju hid  
kü las ta sid Euro par la men ti Brüs se lis

6.-7. det semb ril toi mus Ees ti Ki ri ku te Nõu ko gu ki ri ku juh-
ti de ühis kü las tus Brüs se lis se, Euro par la men ti Ees ti euro-

saa di ku Tun ne Ke la mi kut sel. Kü las tu se ees märk oli tut vu da 
Euro par la men di töö ga.

Esi me sel päe val toi mus koh tu mi ne Tun ne ja Ma ri-Ann 
Ke la mi ga ning tut vus ta ti Euro par la men ti ja sel le tööd. Sel-
le jä rel kü las ta si me Euroo pa Par la men di külastuskeskust 
Parlamentaariumi, kus sai me aja loo li se üle vaa de lii du al gu se-
loost ja eda sis test aren gu test. 

Tei sel päe val toi mus Euroo pa Ki ri ku te Kon ve rentsi 
(Conference of European Churches, CEC) pea kon to ri kü- 
 las tus ja koh tu mi ne pea sek re tär prees ter Heik ki Huttuneniga. 
Te ma oli mei le val mis ta nud et te põh ja li ku prog ram mi, kus 
muu hul gas tut vus ta ti järg mi seid tee ma sid: Euroo pa tu le vik 
õig lu se ja hea olu ot sin guil; kom mu ni kat sioon CECis; mig rat-
sioon – olu kord Euroo pas ja ki ri ku te reakt sioon; CECi teo loo-
gi li ne dia loog.

EKNi liikmeskirikutest osa le sid kü las käi gul Brüs se lis se Ees-
ti Evan geel ne Lu ter lik Ki rik, Ees ti Evan gee liu mi Krist las te ja 
Bap tis ti de Ko gu dus te Liit, Ees ti Me to dis ti Ki rik, Ees ti Krist lik 
Ne li pü hi Ki rik, Ad ven tis ti de Ko gu dus te Ees ti Liit, Ees ti Apost-
lik-Õige usu Ki rik ja Ees ti Ka ris maa ti li ne Episkopaalkirik.   KT

Lä ti aas ta kon ve rent silt
Ta ga si vaa te na möö du va le aas ta le tu leks kind las ti mai ni da 19.-
21. augus til Riia Esi me ses me to dis ti ko gu du ses toi mu nud Lä ti 
ÜMK Aas ta kon ve rent si, kus tä his ta ti se ni se su per in ten den di 
Gita Medne pen sio ni le jää mist ja pa lu ti ühes koos õn nis tust 
uue le su per in ten den di le Edgars Sneidersile, kes on üht la si 
EMK Teo loo gi li se Se mi na ri vi list la ne. 

Tal lin na ko gu du ses tä his ta ti lõi kus-
tä nu pü ha. Tä nu pü ha kau nis tu sed. 
Auto rid: Mar ja Peet maa, Piibe 
Piirma. 

Fo tod: Mar ja Peet maa

Koh tu mi sed CEC pea kon to ris ja Euro par la men dis, Tun ne Ke lam.
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Gita Medne. Riia Esi me se me to dis ti ko gu du se hoo ne.Edgars Sneiders.
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TUNNISTUS
Iis rael on maa, kus Ju mal te gut seb eri lis te 

tun nus mär ki de ga, sel li ne maa, kus sün nib 
pal ju ime sid.

11. ok toob ril sai mi nu lap se laps Daiana ris-
ti tud pü hal maal, Jordanis. Um bes pool aas tat 
va rem, noor te laag ris pal ve ta des, kuu lis ta sel-
ges ti häält, mis üt les: „Ma ootan sind.” 

Ris ti mis päe val saa bu si me ris ti mis koh ta Jor-
dani ääres ka hek sa ini me se ga va ra hom mi kul, 
kel la 8-9 pai ku. Üm ber rin gi oli kõik vaik ne 
ja inim tü hi. Lu ge si me koos Ju ma la sõ na ja 
laul si me vai mu lik ku lau lu „Uus sü da ela vast 
kan gast”, siis pal ve ta si me ja Daiana läks al la, 
Jordanisse. 

Seis tes vees koos pas to ri ga, an dis ta Ju ma-
la le hea sü da me tun nis tu se tõo tu se. Hil jem, 
vaa da tes ris ti mi sest teh tud fo to sid, avas ta si me, 
et sa mal ajal il mus sel le le ko ha le vees val gus 
ülalt – mit te sealt, kust pais tis päi ke; ja tõo tu se 
and mi se ajal oli te ma pea üm ber ime li sed, väi-
ke sed sä ra vad tu le ke sed.

Ris ti mi se het kel aga kuul si me kõik äkit selt 
val ju shofari* pu hu mist. Se da kuu lis ka Daiana 
ise, kui ta veest tõu sis. Vaa ta si me rin gi, kuid 
kus kil nä ge mis ula tu ses ei ol nud üht ki ini mest.

Meid kõi ki val das suur rõõm, me kõik mõist-
* Shofar – iid ne jää ra sar vest val mis ta tud muu si ka inst ru ment, 
mi da ka su ta tak se juu ti de pi du li kel ju ma la tee nis tus tel ja pü ha del.
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si me, et Ju mal on Daiana jaoks mi da gi eri list val mis ta nud. Pas-
tor, kes Daianat ris tis, tun nis tas mei le, et ta on ris ti nud pal ju sid 
ini me si, kuid sel list ris ti mist sel lis te eri lis te mär ki de ga Ju ma la 
li gi olust ei ole ta ku na gi ko ge nud. Mi nu lap se laps on veel vä ga 
noor, aga mi nu soov on, et ta oleks ava tud kõi ge le, mi da Ju mal 
te ma jaoks on et te val mis ta nud.

VA LEN TI NA TŠERVONA, Tal lin na ko gu dus
(tõl kis In na Väl ja)

EMK Piib li kool

EMK Piib li koo li pi loot pro jek ti val mis ta ti et te pik ka aega! 
Piib li kool al gas 19.-20. no vemb ri ava ses sioo ni ga Tal lin nas. 
Üh te kok ku tu li õp pi ma 24 õp pu rit. Piib li koo li tei ne ses sioon 
toi mus sa mu ti Tall lin nas det semb ri kuu 10.-11. päe val!
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Aldersgate  
Uuendusliikumine Eestis

2011. aas ta sep temb ris-ok toob-
ris kü las tas Ees tit 2 nä da la jook sul 
8-liik me li ne Aldersgate’i Uuen dus-
lii ku mi se grupp USA-st. Gru pi juht 
oli Harry Burger. Sel le aja jook sul 
kor ral da ti kaks se mi na ri: „Is sand, 
õpe ta mind pal ve ta ma” Pär nus ning 
„Elu Vai mus” Tal lin nas. Li saks toi-
mu sid lü hi se mi na rid Võ rus, Tar tus, 
Jõh vis, Ase ris. Kõik jal, ku hu min di 
või kust lä bi sõi de ti, pal ve ta ti Ees ti-
maa är ka mi se pä rast. Mees kon na ga 
koos lii kus ka Ees ti Aldersgate’i 
lii ku mi se tu le va ne tuu mik: Thea 
ja Kau po Kant, Taa vet Taim la, Tea 
Võro, Tiit Too me, Merlin Metsla ja 
Kris tii na Luik. Tal lin na se mi na ri le 
li san dus ka kol me liik me li ne grupp 
Ing lis maa me to dis ti ki ri kust.

Sel le ring sõi du lõp pe des oli tuu-
mi ku le sel ge, et nad soo vi vad sel le 
tee ni mis töö ga Ees ti maal jät ka ta. 

Esi me ne eest las te kor ral da tud 
se mi nar „Elu Vai mus” toi mus ing-
las te kaas abil 2012. a va ra ke va del 
Võ rus. 2013 toi mus „Elu Vai mus” 
se mi nar EMK su ve kon ve rent sil, 
koos töös bri ti mees kon na ga. 

2014 hak kas töö hoog salt laie ne-
ma. Toi mus se mi nar „Is sand, õpe ta 
mind pal ve ta ma” EMK Teo loo gi li-
ses Se mi na ris, Aldersgate’i mees-
kond tee nis pal ve mees kon da de ga 
ki ri ku su ve kon ve rent sil ning sai ka 
loo dud n-ö Aldersgate’i ko gu kond. 
Ok toob ris toi mus „Elu Vai mus” Vil-
niu ses, no vemb ris „Is sand, õpe ta 
mind pal ve ta ma” Tar tu me to dis ti 
ki ri kus, koos töös Tar tus lu ter li ku 
Maar ja ko gu du se ga.

2015 al gu ses sai Aldersgate’i tuu-
mik kok ku uus aas ta ülis tus õh tul 
Võ rus, veeb rua ris toi mus „Is sand, 
õpe ta mind pal ve ta ma” Rä pi nas, 
ap ril lis „Elu Vai mus” Võ rus, Alders-

gate’i mees kond tee nis pal ves nii 
aas ta kon ve rent sil, su ve kon ve rent sil 
kui ko gu dus te aren gu koo lis; sep-
temb ris toi mus „Is sand, õpe ta mind 
pal ve ta ma” Pär nus ning ok toob ris 
Tal lin nas.

2016. a veeb rua ris toi mus se mi-
nar „Elu Vai mus”, kus mees kon nas 
oli liik meid nii Ees tist, Ing lis maalt 
kui ka Lee dust. Ok toob ris tä his ta-
si me Tal lin nas Aldersgate Ees ti 5. 
sün ni päe va se mi na ri ga „Ju mal ter-
ven dab”, mi da viis lä bi pas tor Larry 
Eddings USA-st koos „Wind of Spirit 
Ministry’ga” (tõl kes: „Vai mu tuul”).

Aldersgate’i mees kon nas on tee-
ni nud ca 25 ini mest Tal lin nast, 

Aldersgate'i liikumises 
osalevad nii vaimulikud 
kui ka ilmikud ja oluline 
on meeskonnatöö. Põhi-
rõhk ei ole kellelgi “staar-
jutlustajal”, vaid Püha 
Vaimu tööl.

Jõhvi 2011. Tallinn 2011. Võru 2012.

Räpina 2015.
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Jõh vist, Tar tust, Rä pi nast, Viitkalt, 
Võ rust, Pär nust, Saa re maalt ja Tal-
lin nast. Mees kon na liik me te hul gas 
on li saks me to dis ti de le ka lu ter la si 
ja üks ad ven dist.
 
Mi da võib ooda ta Aldersgate’i 
se mi na rilt:
Se mi nar toi mub nä da la va he tu sel 
8-12 liik me li se mees kon na tee ni-
mi sel. Se mi na ri kor ral da me ko ha-
li ku ko gu du se kut sel (soo vi ta valt 
2-3 kuu li se et te val mis tus aja ga), 
mees kond pü hen dub pal ve le ning 
Ju ma la ot si mi se le ning val mis tab 
et te 12-15 mi ni loen gut, mis va hel-
du vad ülis tus aega de ga ning pal ve-
har ju tus te ning pal ve mees kon da de 
töö ga. Uuen dus se mi na ri de käi gus 

ko ge vad osa le jad vai mu lik ku uue-
ne mist, osa du se taas ta mist Ju ma-
la ga, mit me tel juh tu del mee le pa-
ran dust, va ba ne mist, füü si list ter-
ve ne mist, suu re mat igat sust Ju ma la 
jä re le. Vas tu võt tev ko gu dus ter vi-
ku na kas vab üld ju hul roh kem kok-
ku, juh ti de ning ko gu du se liik me-
te-va he li sed suh ted ti he ne vad jne. 
Ta va li selt iga se mi na ri jä rel tun neb 
ka kee gi kut set lii tu da Aldersgate’i 
mees kon na ga.

Mi da ootab Aldersgate’i mees-
kond vas tu võt valt ko gu du selt?
Mees kond tu leb ko gu dus se omal 
ku lul, kuid ootab, et ko gu dus ma ju-
tab ning toi dab se mi na ri ajal. Ole-
me val mis pak ku ma kah te se mi na-

ri: „Is sand, õpe ta mind pal ve ta ma” 
ning „Elu Vai mus”, mõ le ma juur-
de kuu lub ka töö vi hik. Soo vi kor-
ral võib ko gu du ses kor ral da da ka  
n-ö 3 tun nist mi ni se mi na ri, kus on 
2-3 loen gut, 2 pal ve har ju tust ning 
ülis tus. Ko gu du se osa on ka et te val-
mis tus pal ves, osa le ja te isik lik kut-
su mi ne ning jä rel töö pä rast se mi-
na ri.

Järg ne vad plaa nid:
Val mis ta me et te ter ven dus koo-
li mees kon na liik me te le ning loo-
da me, et Aldersgate’i pal ve rüh mad 
võik sid ha ka ta te gut se ma ko gu dus-
tes, kus se mi na rid on toi mu nud.

THEA KANT, Aldersgate’i  
Uuen dus lii ku mi se Ees ti juht

Tallinn 2016, se mi na r “Ju mal ter ven dab” Larry Eddings, tõlgib Ave 
Roots.

Tallinn 2016, se mi na ril osalejad.

Võrus 2015. Pär nus 2015. Tal lin nas 2015.

EMK Teo loo gi li ses Se mi na ris 2014. Tar tus 2014. Vil niu ses 2014.
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Ok toob ri kes kel sai meie ko gu dus 
osa se mi na rist „Ju mal ter ven dab”. 
USA me to dis ti ki ri ku uuen dus lii-
ku mi se „Wind of Spirit Ministry” 
(tõl kes: „Vai mu tuu le tee nis tus”) 
mees kond oli tul nud meid tee ni ma 
Aldersgate Ees ti kut sel ja abi ga. 
Nel ja päe va õh tust lau päe va õh tu ni 
toi mu sid loen gud, väi ke gru pi vest lu-
sed ja aeg pal veks. Mõ ned loen gu te 
tee mad: 
n	Füü si li ne ter vis,
n	Emot sio naal ne ter vis,
n	Inim vai mu ter ve ne mi ne,
n	An des ta mi ne,
n	Va bas tus tee nis tus,
n	Kõi ge lo hu tu se Ju mal.

Ree de õh tul oli ki ri kus ava tud eest-

pal ve tee nis tus, kus 
kü la li sed koos Alders-
gate’i Ees ti mees-
kon na ga pal ve ta sid 
ter ve ne mi se pä rast. 
Sa ma su gu ne või ma-
lus eest pal veks oli ka 
pü ha päe va se ju ma la-
tee nis tu se lõ pu osas.
Ju ma la pü ha dus, te ma li gi olu oli 
vä ga tun tav, mul le oli vä ga süm-
paat ne ka see aland lik kus ja ta sa-
dus, mis amee ri ka kü la lis test nii sel-
gelt väl ja tu li. Na gu üt les mees kon-
na juht Larry Eddings, kes jut lus tas 
ka pü ha päe va sel ju ma la tee nis tu sel, 
ei tul nud nad oma tar ku se ga hiil ga-
ma ega „meid ra ba ma”, vaid la sid 

Ju ma la Vai mul te gut se da. 
Pal jud ini me sed käi sid eest pal vel 
ja said vaik ses pal ves sü ga valt puu-
du ta tud Ju ma la Vai mu poolt. Oli 
ka füü si li se ter ve ne mi se tun nis tu si, 
kuid see, mi da Ju mal te gi, oli te ge li-
kult pal ju enam – sest Ju ma la soov 
on ter ven da da ko gu meie ole must.

IN NA VÄL JA, Tal lin na ko gu dus

Mõ ned  
tun nis tu sed 
ter ve ne mi sest:
Sü gi se poo le, kui il mad läk sid niis-
ke maks, hak kas mul le üks ham mas 
prob lee me val mis ta ma. Pa kit ses 
ja ise gi va lu tas. Ham ba arst avas-
tas juur te all põ le ti ku ja vaa ta ma ta 
an ti bioo ti ku mi kuu ri le see ham mas 
pa re maks ei läi nud. Ham ba arst 
saa tis mind juu re ra vi eri spet sia lis-
ti juur de, kes vaa tas rönt ge nit ja 
ham mast ja üt les, et sel le ga ei ole gi 
enam mi da gi te ha, et see on loo tu-
se tu ja tu leb väl ja tõm ma ta. Mi na ei 
lask nud se da ko he väl ja tõm ma ta. 
Ot si sin ühe tei se ham ba ars ti, ke da 
mu sõb ra tar kiit nud on ja kel le koh-
ta oli ter vi se trend.ee-s kir ju ta tud 
kel le gi poolt, et ta oli pääst nud ära 
ham ba, mis mu jal oli loo tu se tuks 
tun nis ta tud. Läk sin te ma juur de. 
Te ma vaa tas ka ham mast ja ot sus-
tas, et peab ik ka püüd ma ham ba 
lah ti puu ri da ja kat su ma juu re ra vi 
üm ber te ha. Ku na ma olin het kel 
vei di no hu ne, siis lü ka ti see juu re ra-
vi üm ber te ge mi se aeg na tu ke eda si. 

Va he peal oli meie ki ri kus ju ma-
la tee nis tus, kus ter ven dus se mi na ril 
osa le nud mees kond te gi ini mes te 
eest eest pal veid. Mi na läk sin ka sin-
na ja la sin pal ve ta da sel le kroo ni li se 
põ le ti ku eest. Sa mal ajal pa lu ti ka 
mu ema sel ja va lu de eest, mis läk-

sid ko he selt üle ja po le enam ta ga-
si tul nud ki. Mi nu ham ba olu kord 
läks ka pa re maks ja kui uus vi siit 
jõu dis, siis ham ba arst ei leid nud ki 
enam ham bast põ le tik ku ega ka 
mit te mi da gi, mis põ le ti ku le vii taks. 
Ka rönt ge ni pilt oli ilus. Lep pi si me 
siis kok ku, et kui ham mas hak-
kab uues ti va lu ta ma või pa kit se ma, 
an nan tea da. Loo dan, et ei hak ka 
ja et Ju mal on sel le pä ri selt ter veks 
tei nud. Tun nis ta sin ka ham ba ars ti le 
sel lest, kui das va he peal sel le põ le ti-
ku eest pal ve ta ti.

HE LI VIHT, Tal lin na ko gu dus

***
Käes ole va aas ta sep temb ri kuus hai-
ges tu sin bak te riaal ses se kesk kõr-
va põ le tik ku. Põ le tik oli tu gev, arst 
üt les et va sa ku kõr va kuul me ki le 
oli pu ru ne nud. Ok toob ri kuu al gu ses 
kao tas va sak kõrv prak ti li selt kuul-
mi se. Vaa ta ma ta in ten siiv se le ra vi le 
ei taht nud hai gus ta ga ne da. Pa nin 
oma loo tu se Ju ma la le.

Ok toob ri kuu kes kel toi mus meie 
ki ri kus amee ri ka me to dis ti ki ri ku 
kü la lis te lä bi vii dud se mi nar „Ju mal 
ter ven dab“. Ree del, 14. ok toob ril 
ava nes mul või ma lus osa võt ta ter-
ven dus tee nis tu sest, kus mi nu eest 
pal ve ta sid pas tor Too mas Pa ju soo 
ja kaks ini mest amee rik las te pal ve-
mees kon nast.

Um bes nä da la pä rast hak kas 
kõrv il mu ta ma pa ra ne mi se mär ke. 
Päev-päe valt muu tus ene se tun ne 
pa re maks ning va sak kõrv hak kas 

jäl le kuul ma. Kuul mis kont rol lis lei-
ti, et kuul mi ne on taas tu nud um bes 
sa ma le ta se me le, na gu see oli en ne 
hai ges tu mist. Vii ma sel ars ti vi sii dil 
11. no vemb ril üt les arst, et kuul me-
ki le on taas tu nud (mis mi nu va nu-
ses ei ole tõe näo li ne) ning mõ ne aja 
pä rast võib loo ta täie lik ku pa ra ne-
mist. Me di ka men te ma enam võt ma 
ei pea. Olen Ju ma la le vä ga tä nu lik!

AILI RÜÜ TEL, Tal lin na ko gu dus

***
Läk sin ok toob ri kes kel toi mu nud 
ree de se le ter ven dus koos ole ku le. 
Ter ve su ve oli selg hä da tei nud, jalg 
sa mu ti. Kui kut su ti eest pal ve le, siis 
esi al gu kaht le sin tükk aega. Kas 
üld se min na? Sel het kel selg ka ei 
va lu ta nud. Kui mi nu käest kü si ti, 
mis on mi nu pal ve, siis üt le sin, et 
selg on hai ge, ja lad ka va he te va hel. 
Eest pal ve ta ja pa lus mul käed et te 
kok ku si ru ta da, peo pe sad koos, ja 
nii moo di hoi da. Üks õlg pi da vat 
ole ma ma da lam. Ja et mu selg roo-
lü lid on lub jas tu nud. Mi na mõt le-
sin: kui das ta teab? Sa mu ti pi di üks 
jalg ole ma pi kem. Siis ta hak kas 
pal ve ta ma, pan nes käe mu sel ja le. 
Pä rast pal vet üt les ta mul le um bes 
nii: su selg ja ja lad on nüüd ter ved, 
selg roo lü lid lii gu vad jäl le. Ma võt-
sin sel le usus vas tu. Pä rast se da 
eest pal vet tun nen, et mu selg roo lü-
lid toi mi vad nüüd häs ti ja ja lad ei 
tee enam vae va na gu va rem. Tä nu 
Ju ma la le!

LII DIA EHANDI, Tal lin na ko gu dus

Ju mal ter ven dab

“Wind of Spirit Ministry” meeskond USAst.
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REFORMATSIOON 500

Oleviste kirikus avati piduliku jumalateenistusega 
reformatsiooni 500. juubeliaasta

Ecclesia semper reformanda est*
25. ja 26. ok toob ril 2016 tä his tas EELK Usu tea du se Ins-
ti tuut 70. sün ni päe va Rah vus raa ma tu ko gu suu res saa lis 
kong res si ga „Re for mat sioon 500 – vaim sus, kul tuu ri mõ-
jud, pers pek tii vid“. Kong res si le oli ko gu ne nud suur hulk 
hu vi li si – üle ka he sa ja kuu la ja. Ka Ees ti Me to dis ti Ki ri kust 
olid re gist ree ru nud mit med osa le jad ees ot sas su per in ten-
dent Taa vi Hollmaniga, li saks EMK Teo loo gi li se Se mi na ri 
rek tor Mee li Tankler, kait se väe kaplanaadis tee niv Rai vo 
Nikiforov ja mit med tei sed, kaa sa ar va tud al la kir ju ta nu.

Ka he päe va jook sul oli või ma lus kuu la ta hul ga li selt hu-
vi ta vaid sõ na võt te eri ne va telt et te kand ja telt. Toi mu sid ka 
pa neel dis kus sioo nid. Isik li kult tõs tak sin esi le nel ja loen-

gut: UI pro fes so ri dr Randar Tasmuthi et te kan net „Usu tea-
du se Ins ti tuut teo loo gi li se ha ri du se jär je pi de vu se kand ja-
na Ees tis”, TÜ pro fes so ri Mar ju Le pa jõe et te kan net „Usu-
pu has tu se mõ just ha ri du se mõist mi se le Ees tis”, kee le tead-
la se Kris tii na Ros si et te kan net „Ki ri tu leb ki ri kust” ja Mart 
Jaan so ni „Lu ter li kust ko raa list lau lu peo ni”.

Esi me se päe va õh tul toi mus ka Tal lin na lin na va lit su se ja 
EELK UI vas tu võtt, kus ter vi tu se üt le sid Tal lin na ase lin-
na pea Mih hail Kõlvart ja Sak sa Liit va ba rii gi suur saa dik 
Christoph Eichhorn. Usu tea du se Ins ti tuu di poolt esit les 
mag An ne Burghardt õp pe kir jan du se uut väl ja an net „Ju-
ma la ar mu poolt va bas ta tud“. Tei se päe va õh tul toi mus 
pa neel dis kus sioon „Sõ num tu le vi kuks”, kus dis ku tee ri sid 
panelistid: EELK pea piis kop Ur mas Viilma, vai mu li kud 
Too mas Paul, Ur mas Nõm mik, An ni ka Laats, Ott Oja perv 
(piis kop Eelija EAÕK), Katri Aaslav-Tepandi (TÜ Vil jan-
di Kul tuu ri aka dee mia õp pe jõud). Pa nee li ju ha tas Ind rek 
Treufeldt. Kong res si lõ pe tas ju ma la tee nis tus Kaar li ki ri kus.

Va hest kõi ge pa re mi ni võ tab kong res si sõ nu mi kok ku 
TLÜ emeriitprofessori Rein Vei de man ni tsi taat Pos ti me he 
ar tik list (11. nov. 2016): „...sõl tu ma ta meie usu tun nis tu sest 
või sel le puu du mi sest, sõl tu ma ta meie suh test ki ri ku ga, 
pea me tun nis ta ma, et ole me rah vu se ja kul tuu ri na need, 
mi da ole me Lu the ri pä ri ja te na.”

ANDRES KAPP, Tallinna kogudus

* Ecclesia semper reformanda est - kogudus (kirik) on pidevas 
muutumises.Fo
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R
e for mat sioo ni ga soo vi ti 
ta ga si pöör du da krist-
lu se lä te te juur de, ha-
ka ti rõ hu ta ma ini me se 
isik lik ku su het Ju ma-

la ga. See eel das Piib li tõl ki mist rah-
va keel de, ki ri ku rah va keel set ju ma-
la tee nis tust ja ema keel se kir ja sõ na 
aren da mist. 

See tõt tu omis ta tak se just re for-
mat sioo ni le olu li ne roll ka ees ti kir-
ja kee le, ees ti keel se ha ri du se ja rah-
vus kul tuu ri ku ju ne mi sel.

Tal lin na Ole vis te ki ri kus kuu lu ta ti 
9. ok toob ril kont sert-ju ma la tee nis-

tu se ga ava tuks re for mat sioo ni 500. 
juu be li aas ta. Oiku mee ni li sel ju ma-
la tee nis tu sel tee ni sid kaa sa Ees ti 
Ki ri ku te Nõu ko gu liikmeskirikute 
vai mu li kud. Jut lus tas Ees ti Evan-
geel se Lu ter li ku Ki ri ku pea piis kop 
Ur mas Viilma. Sõ na võt sid ka Roo-
ma-Ka to li ku Ki ri ku piis kop Philippe 
Jourdan, Ees ti Va ba rii gi jus tiits-
mi nis ter Ur mas Reinsalu ja Tal lin-

na abi lin na pea lin na pea üles an ne-
tes Taa vi Aas. Muu si ka ga tee ni sid 
Bonzo, Birgit Sarrap, Ma ria Listra, 
Ro bert Jürjendal, Ma dis Met sa mart 
ning Collegium Consonante or kes-
ter koos 150 laul ja ga ühek sast eri-
ne vast lau lu koo rist. Ju ma la tee nis-
tu sest te gi ot se üle kan de ka Tal lin na 
Te le vi sioon.                

KT

2017. a. möö dub 500 aas tat 
re for mat sioo ni al gu sest.  
1517. aas tal al ga tas Sak sa-
maal, Wit ten ber gis munk 
ja teo loog Mar tin Lu ther 
dis puu di in dul gent si de 
müü mi se vas tu, mis muu-
tus pea gi laial da seks uuen-
dus lii ku mi seks. 
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Ju ma la tee nis tu sel tee ni sid paavst 
Franciscus ja Krist li ku Üht su se 
Eden da mi se Paavst li ku Nõu ko gu 
pre si dent kar di nal Kurt Koch, Lu ter-
li ku Maa il ma lii du pre si dent piis-
kop dr Munib Younan ja Lu ter li ku 
Maa il ma lii du pea sek re tär dr Mar tin 
Junge. Tee nis tu sel osa le sid li saks 
pal ju de kon fes sioo ni de esin da jad. 

Kuu va rem aval da sid kaks ki ri kut 
ka ühi se li tur gia ju hen di (Common 
Prayer) mä les tus tee nis tu se lä bi vii-
mi seks. Li tur gia oli üles ehi ta tud 
järg mis te tee ma de üm ber: tä nu, 
mee le pa ran dus ja jät kuv pü hen-
du mi ne ühi se le kuu lu tu se le. Va li-
tud tee ma de ees märk oli kin ni ta da 
ühelt poolt se da, mi da re for mat-
sioon on and nud krist li ku le ki ri ku-
le ja tei selt poolt pa lu da an des tust 
ot sus te ja te gu de pä rast, mis vii sid 
ku na gi krist li ku ki ri ku lõ he ne mi se-
le. Tä nu põh ju seks on ka to liik las te 
ja lu ter las te va hel toi muv dia loog, 
mil le le toe tub ka aru saa mi ne, et eri-
ar va mu sed mõ nes õpe tus li kus kü si-

mu ses ei ole ta kis tu seks koos töö le 
Ju ma la sõ na kuu lu ta mi sel maa il-
mas, sa mu ti puu dust kan na ta va te ja 
abi va ja va te ini mes te aita mi sel.

Mõ ned mõt ted mä les tus tee nis tu-
sel pee tud kõ ne dest:

Paavst Franciscus üt les, et ki ri ku 
lõ he ne mi ne on „haav Kris tu se ihus” 
ja li sas, et kui eri ne va te ki ri ku te 
krist la sed koos kuu la vad Ju ma la 
sõ na ja püüa vad se da prak ti kas se 
ra ken da da, siis saa vu ta vad nad olu-
li si sam me üht su se suu nas. 

„Meil on või ma lus sel aja loo krii ti-
li sel het kel vas tu olu lõ pe ta da, lii ku-
des eda si neist aru saa ma tus test, mis 
on sa ge li se ga nud tei ne tei se mõist-
mist,” tea tas paavst Franciscus 
(Roo ma-Ka to li ku Ki ri ku veebileht).

Lu ter li ku Maa il ma lii du pea sek-
re tär dr Mar tin Junge: „Töö ta des 
lu ter las te ja ka to liik las te le pi ta mi se 
suu nas, töö ta me me õig lu se, ra hu 
ja le pi tu se suu nas maa il mas, mis 
on konf lik ti dest ja vä gi val last kat ki 
re bi tud”.

Kar di nal Koch sel gi tas: „Kes ken-
du des ühes koos Ju ma la ole mu se le 
ja Kris tu se-kesk su se le, on lu ter las-
tel ja ka to liik las tel või ma lus mee-
nu ta da re for mat sioo ni mit te üks nes 
prag maa ti lis tel põh jus tel, vaid sü ga-
vas usus ris ti löö dud ja üles tõus nud 
Kris tu ses se.” Mä les tus tee nis tu sel 
pee tud sõ na võt tu des kõ las ühi ne 
tõ de mus, et vii na puu, kel lest läh-
tub elu, on Kris tus. Ki ri kud on vaid 
ok sad te ma kül jes, ol les kut su tud 
kuu lu ta ma Ju ma la ar mu maa il mas. 

Re for mat sioo ni 500. aas ta päe va-
le pü hen da tud mä les tus tee nis tu se 
kõrg het keks oli kaht le ma ta paavst 
Franciscuse ja Lu ter li ku Maa il ma-
lii du pre si den di piis kop Munib You-
nani ühi se aval du se al la kir ju ta mi ne 
Lundi ka ted raa lis. Sel les ko hus tu ti 
pa ran da ma suh teid ka to liik las te ja 
lu ter las te va hel dia loo gi ja koos töö 
kau du sel leks, et tuua ter ve ne mist 
konf lik ti des se, ol la sal liv ja kü la lis-
lah ke pa gu las te suh tes ning pi da da 
hoolt pla nee di Maa eest. 

Roh ket in for mat sioo ni ja pil te toi-
mu nud sünd mu se koh ta pa ku vad 
eri ne vad veebileheküljed, näi teks 
märk sõ na de all: reformation 500 
celebrations in Lund. 

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

Konfliktist osadusse
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Re for mat sioo ni 500. aas ta päe va tä his ta mi seks pee ti 
31. ok toob ril 2016 Root sis, Lundi ka ted raa lis lu ter las-
te ja ka to liik las te oiku mee ni li ne mä les tus tee nis tus.

Palvuse järel toimus järeltähistamine Malmö Arena'l .

Paavst Franciscus kõnelemas Malmö Arena üritusel.Root si ku nin ga paar Lundi ka ted raa lis toi mu nud ühis pal vu sel.
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ii ma se 20 aas ta jook-
sul on tu ge vas ti muu-
tu nud sot siaal töö 
maas tik, kuid vaa ta-
ma ta meie kii relt are-

ne va le ühis kon na le ja muu da tus te le 
sot siaal töö kor ral du ses, puu tu me 
ik ka iga päe va selt kok ku las te ning 
noor te ga, kes vee da vad ena mi ku 
oma ajast õues või kau ban dus kes-
kus tes, kel lel on kehv õp pe edu kus, 
kes jä ta vad õp pi mi se poo le li, tar bi-
vad va ra sest noo ru sest mõ nu aineid 
ning seo vad en nast kri mi naal se te 
jõu ku de ga. Sa ge da ne aja veet mi ne 
sõp ra de ga õh tu ti õues, os tu kes kus-
tes, tä na va tel soo dus tab va ra ses eas 
uimas ti tar vi ta mist. See oma kor da 
mõ ju tab koo li ko hus tus te täit ma ta 
jät mist ning õp pe edu ku se lan gust. 
Kui laps jä tab koo li tee poo le li, siis 
on tal ras kem hil jem lei da tööd ning 
suu re neb risk jää da töö tuks. 

Meie ühis kon nas on ka kaas ajal 
lap sed, kes ei saa ko dus pii sa valt 
süüa, kel lel po le häid pesemis- ega 
ela mis tin gi mu si. On lap si, kel lel 
puu du vad ko dus va ne mad, kes hoo-
lit seks nen de eest, aitaks ja ra hul-

daks iga päe va seid va ja du si. Ko dus 
tu leb et te vä gi val da, al ko ho li joo vet, 
nar koo ti ku mi de tar vi ta mist ning 
hoo li ma tust. Ühelt poolt on neil küll 
ko du, kus ma ga da ja ka va nem või 
va ne mad, kuid see on ko du, kus 
nen de põ hi va ja du sed po le ra hul da-
tud ning nad ei soo vi seal ol la. Pea le 
va ne ma te al ko ho li- või nar ko sõl tu-
vu se, esi ne vad sel lis tes ko du des ka 
muud mu red na gu töö tus, fi nants-
ras ku sed, vä gi vald või psüü hi li sed 
häi red. Va ne mad po le oma prob-
lee mi de ja sõl tu vus te kõr valt või-
me li sed las te eest nor maal set hoolt 
kand ma. Lap sed sel lis test pe re dest 
lä he vad ot si ma tun nus tust ja tu ge 
mu jalt, sa ge li sealt, kus ko gu ne vad 
nen de su gu sed tõr ju tud lap sed ning 
noo red.

Ke va del möö dus 15 aas tast sel-
lest, kui las te kes kus Tä he torn alus-
tas te ge vust, et pak ku da omalt poolt 
la hen du si ja abi ülal kir jel da tud las-
te prob lee mi de le.  Las te kes kus on 
oma al gus aega dest või mal da nud 
las te le soo ja lõu na söö ki, aren da-
vaid te ge vu si, hu vi rin ge, tur va list 
kesk kon da va ba aja veet mi seks ja 

tead mi si krist li kust õpe tu sest, osu-
ta nud abi õp pi mi sel, rii de- ning toi-
du abi. Las te kes ku se te ge vus teks on 
lä bi aas ta te ol nud ka laag rid ja eks-
kur sioo nid, iga päe va- ja suht le mis-
os kus te õpe ta mi ne ning ter vis li ke 
elu vii si de eden da mi ne.

Kõi ki dest nen dest te ge vus test aga 
oleks vä he, kui las te kõr val po leks 
õpe ta jaid, ke da nad või vad usal da-
da, kel le le nad saa vad kur ta oma 
mu re sid, kes kuu la vad neid ära, 
an na vad head nõu, ja ga vad oma 
ar mas tust, tä he le pa nu ja hoolt. Las-
te kes ku se õpe ta jad Al la ja Tii na 
töö ta vad kes ku ses pea aegu sel le 
asu ta mi se al gu sest. Lap sed ise loo-
mus ta vad õpe ta jaid järg mi selt: vä ga 
hea taht li kud ini me sed, to re dad, lah-
ked, suu re pä ra sed, tar gad, lõ bu sad, 
hoo li vad, ar mas ta vad, sii rad, ala ti 
aita vad, töö kad, õig la sed, abi val-
mid, os ka vad õpe ta da, põ ne vad, 
la he dad, kõi ge pa re mad.

Järgnevalt õpe ta ja te en di mõ tisk-
lu sed las te kes ku se tööst.

Al la Gluhhova: Esi me sel sil ma pil-
gul vaa da tes tun dub, et las te kes ku-
ses on täit sa ta va li sed lap sed, kuid 
kui pöö ra ta tä he le pa nu nen de sil-
ma de le, siis näeb, et need on eh mu-
nud, üli tä he le pa ne li kud, mõ ne del 

Märgates lapsi, 
kes on meie ümber
1990ndatel oli Eesti ühiskonnas aktuaalseks teemaks 
tänavalapsed. Tänapäeva Eestis selles kontekstis enam 
tänavalapsi ei kohta. 

Lap sed söö mas las te kes ku se köö gis. Pil dil nä ha ka kes ku se õpe ta jaid Tii nat ja Al lat, sel ja ga on Svet la na (abi õpe ta ja).   Fo to: Mih kel Ka se pa lu
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aga üks kõik sed, umb usal da vad 
ning lap se jaoks lii ga tõ si sed.

Igal lap sel on oma saa tus ja see 
saa tus po le ker ge. Mil lest nad unis-
ta vad, mi da män gi vad, mil lest rää-
gi vad, mil li sed kü si mu sed te ki ta vad 
mu ret? Kü si mu si on hul ga li selt, kuid 
kui das saa da nei le vas tu seid, kui das 
lei da tee lap se sü da mes se, kes on 
oma lü hi ke se elu jook sul ela nud üle 
ju ba nii pal ju va lu, reet mist, tõr ju-
tust? Kui das te da aida ta, et ta hak-
kaks usal da ma ja en nast ava ma?

Pal ve ajal näi tas Is sand mul le võt-
me kim pu, kus olid eri ne va suu ru-
se ga võt med, ja võt me sü da mik ku 
eri ne va te vor mi de ga. Aga kui das 
sel li sest suu rest võt me kim bust lei da 
see ainu õige võ ti, mis teeb lah ti iga 
lap se sü da me uk se? Ühist võ tit siin 
ei ole, lii ga eri ne vad on las te hin ged. 
Kat se mee to did siia ka ei so bi. Ainult 
tar kus ja ar mas tus, mis on pi ka mee-
le ga, hel de, ei ot si oma ka su, ei är ri tu, 
võib täi ta meie sü da med ülikül lu se-
ga nii, et me võik si me se da ja ga da 
oma li gi mes te ga, nen de las te ga ning 
see võib ava da sü da me uk sed.

Jee sus üt les: „Las ke lap sed ol la 
ja är ge kee la ke neid mi nu juur de 
tu le mast, sest sel lis te pä ralt on tae-
va riik!” (Mt 19:14). Meie – täis kas va-
nud: lap se va ne mad, õpe ta jad, kas-
va ta jad, ei peaks ole ma ta kis tu seks 
nen de las te jaoks. Me pea me saa-
ma nen de jaoks vai mu li keks juh ti-
deks ja õpe ta ja teks, uk seks puh tu se, 
pääs te ja õig lu se maa il ma, suu na-
ma Kris tu se juur de.

Kui võrd täh tis on, et ek sis tee riks 
ja te kiks uusi krist lik ke las te kes ku-
si ja las te ko du sid ning neis töö taks 
ini me sed, kes tun ne vad Ju ma lat ja 
kel lel on Te ma ga isik li kud suh ted! 
„Kui Is sand ei ehi ta ko da, tüh ja 
vae va näe vad siis ehi ta jad te ma ga. 
Kui Is sand ei hoia lin na, siis val-
vab val vur il ma aegu” (Psalm 127:1). 

Las te päe va kes ku se ni mi „Tä he torn” 
tä hen dab ma ja kat. Ma ja ka üles an-
deks on val gus ta da teed, et mit te 
ek si da. See ni mi po le ju hus lik. Meie, 
las te kes ku se töö ta jad, pea me aita-
ma nen del las tel, kes on ek si nud 
kur jas ja eba õig la ses maa il mas, tul-
la väl ja pil ka sest pi me du sest, lei da 
tur va li sus ja pääs te, tul la nee du sest 
õn nis tus se.

Tii na Pe ter son: Miks ma se da tööd 
ris ki rüh ma las te ga teen, kü si vad mi-
nult vä ga sa ge li nii mu sõb rad kui 
ka liht salt tut ta vad. Nen de kü si mu-
sest ku mab sa ge li lä bi ala toon, just-
kui olek sin ma va li nud eri ala, mis 
on lii ga ras ke ja vä he pers pek tii vi-
kas, seo tud pal ju de prob lee mi de ga, 
na gu nii ei saa ju kõi ki aida ta jne...

Olen tei nud se da tööd ris ki rüh ma 
las te ja noor te ga 15 aas tat, sest mi nu 
jaoks on loo mu lik ja olu li ne järg ne-
da oma kut su mu se le ning an da en-
dast nii pal ju kui või ma lik sel leks, et 
ke da gi aida ta. Loo mu li kult ei suu da 
ma aida ta kõi ki hä das ole vaid lap si 
ja noo ri, kuid see ei tä hen da, et võik-
sin möö da min na nen dest vä hes test, 
ke da saan aida ta.

Iga laps on ot se kui väi ke ime. 
Kah juks po le aga või ma lu sed kas-
va da ja are ne da kõi gil las tel ühe su-
gu sed. Nen de aas ta te jook sul, mis 
ma olen ris ki rüh ma las te ga töö ta-
nud, olen ma aru saa nud, et te ge-
li kult va ja vad lap sed pä ris vä he, 
nad ei va ja kal leid män gu as ju ja rii-
deid, vaid eel kõi ge pi sut tä he le pa nu, 
ar mas tust ja mõist mist.

Nen de aas ta te jook sul olen kok ku 
puu tu nud vä ga pal ju de an de ka te 
ja suu re pä ras te las te ga, kes po le 
saa nud oma va ne ma telt tä he le pa-
nu ega suu na mist, las te ga, kes on 
jää nud nii oma mu re de kui ka rõõ-
mu de ga ük sin da. Laps, kel lel ei ole 
täis kas va nu toe tust, muu tub vä ga 

ker ges ti haa va ta vaks ja tõr ju tuks. 
Kui das peaks üks väi ke ini me ne ise 
oma mu re de ga hak ka ma saa ma? 
Nii kas va vad ki pal jud lap sed vaik-
selt pi sa raid püh ki des ja oma hir mu-
de ja mu re de ga või del des, ku ni ühel 
päe val ei kar da nad enam ke da gi 
ega mi da gi, nen dest on saa nud noo-
red, kes oma kor da ei hoo li kel lest ki 
ega mil lest ki...

See tõt tu on igal täis kas va nul te ge-
li kult või ma lus aida ta kaa sa väi-
kes te ime de teos tu mi se le, mär ga tes 
lap si, kes on meie üm ber ja aida tes 
neid, kes abi va ja vad...

Lõ pe tu seks ta hak sin ära mär ki da, et 
las te seas lä bi vii dud kü sit lu se põh jal 
saab tõ de da, et las te le meel dib vä ga 
las te kes ku ses ol la. Tä nu kes ku se-
le on nen de õp pe edu kus tõus nud 
– koo lis lä heb pa re mi ni, hin ded on 
pa ra ne nud. See aitab neil tu le vi kus 
oman da da ha ri dust ning saa da tööd. 
Pea aegu iga nä dal käi vad me to dis ti 
ko gu du se noo red las te le piib li tun-
de and mas. Osa del las tel on ol nud 
või ma lus võt ta osa ko gu du se teis-
me lis te ja noor te laag ri test ning iga 
su vi or ga ni see ri vad va ba taht li kud 
Asbury Ühi ne nud Me to dis ti Ko gu-
du sest USA-st las te le su ve laag rit. 
See aitab las te kes kust kü las ta va tel 
las tel tund ma õp pi da piib li tõ de-
sid ning te ha oma va li kuid eda si ses 
elus. Soe toit, puh tad rii ded, töö ta-
ja te ar mas tav suh tu mi ne, tun nus ta-
mi ne ja toe ta mi ne aitab kaa sa las te 
ene se tun de le ning ene se hin nan gu-
le. Se da kõi ke ena mik neist oma 
ko du des ei saa. Las te kes ku se mo to 
on: „Iga laps va jab hoolt”. Me loo da-
me, et sel le töö kau du saa me väl jen-
da da oma ar mas tust ja kan da hoolt 
las te eest, kes se da nii vä ga va ja vad.

Va hen das VE RO NI KA FJO DO RO VA,
Las te kes ku se Tä he torn te gev juht

Ener gia kes ku se kü las tus.   Fo to: Tii na Pe ter sonLas te kes ku se su ve laa ger.   Fo to: Alek sandr Fjo do rov Tal lin na me to dis ti ko gu du se ve ne noo red 
ja ga mas Ju ma la sõ na.      Fo to: Mih kel Ka se pa lu
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The Upper Room (tlk ülemine tuba) on 
Ühinenud Metodisti Kirikuga seotud 
rahvusvaheline uskkondade-vaheline 
teenistus, mis on pühendunud Juma- 
laga lähemat osadust otsivate krist-
laste vaimulikule teenimisele. Lisaks 
igapäevaste vaimulike mõtiskluste 
ja muu kirjanduse väljaandmisele 
töötab palveteenistus, mida viivad 
läbi vabatahtlikud, kes võtavad 
vastu telefonikõnesid ja kirjalikke 
palvesoove. 

Omaette tööharuks on kogudustele, 
peredele ja üksikisikutele loodud 
mitmesugused vaimuliku kasvu prog- 
rammid.

The Upper Room on Eestis 
tuntud eelkõige 6 korda aastas 
ilmuva väljaande Päevasõna kaudu, 
mis sisaldab kristlikku sõnumit 
igaks päevaks. Organisatsioon 
järgib Ühinenud Metodisti Kiriku 
õpetuslikke aluseid, mis on kirjas 
kirikukorras – ajaloolist kristlikku 
usku Kolmainu Jumalasse, kes 
sai lihaks inimkonna Lunastajas 
Jeesuses Kristuses ja kes jätkuvalt 
töötab inimeludes ja ajaloos Püha 
Vaimu läbi.  

Organisatsiooni The Upper Room 
keskuse asupaik on Nashville 
(Tennessee osariik, USA). Esimene 
number ilmus aastal 1939. Tänaseks 
on The Upper Room julgustanud 
juba 80 aastat kõikjal maailmas eri 
uskkondadesse kuuluvaid lugejaid 
palvetama ja oma usku jagama. 
Väljaannet loetakse iga päev enam 
kui 100 maal ja 33 keeles. 

Sel aastal täitus 25 aastat esimese 
eestikeelse väljaande ilmumisest, 
mida tunneme nimetuse all 
Päevasõna. See sai võimalikuks 
alles tänu nõukogude korra 
langemisele. Päevasõna esimene 
toimetaja aastatel 1991-2014 oli Eesti 
Metodisti Kiriku superintendent Olav 
Pärnamets. Tema tööd on jätkanud 
Tarmo Lilleoja. Et väljaannet 
võimalikult laiale lugejaskonnale 
kättesaadavaks teha, on muudele 
müügikanalitele lisandunud võimalus 
teha aastatellimus postiettevõtte 
Omniva vahendusel. Päevasõna saab 
tasuta lugeda ka veebipõhiselt või 
e-posti vahendusel. Neid variante 
eelistavad paljud nooremad lugejad, 
kellest mitmed on omal äranägemisel 
väljaannet rahaliselt toetanud. Suur 
tänu kõigile!

Oskusest mõtestada oma igapäevaseid 
kogemusi Pühakirja sõnumi valgel 
sõltub kristlase vaimulik kasv. Kuna 
eestikeelne Päevasõna on siiani 
pakkunud peamiselt tõlke vahendusel 
mõtisklusi mujalt maailmast, siis 
tahaksime julgustada kõiki lugejaid 
andma omapoolset panust. Kõigil, 
kel on südames isiklikke mõtisklusi 
ja palveid, on võimalus need saata 
kirjalikult e-posti aadressile: 
paevasona@metodistikirik.ee 
või tavapostiga: Päevasõna, Narva 
mnt 51, Tallinn 10152.  Jagagem 
oma kogemusi teiste lugejatega 
Päevasõna vahendusel!
Seepärast julgustage üksteist ja 
igaüks kosutagu teist, nagu te seda 
teetegi! (1Ts 5:11)

Päevasõna toimetus

PÄEVASÕNA – KRISTLIK 
SÕNUM IGAKS PÄEVAKS
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H
anuka kes tab igal 
aas tal juu di ka-
lend ri jär gi 25ndast 
kislevist ku ni kol-
man da tevetini; meie 

ka lend ri jär gi jääb see no vemb ri 
lõp pu või det semb ris se. 2016. aas tal 
al gab Hanuka 24. det semb ri õh tul ja 
lõ peb 2017. aas ta 1. jaa nua ri õh tul.

Hanukat tä his ta vad juu did mee-
nu tu seks Je ruu sa lem ma tei se temp-
li pu has ta mi sest ja taas pü hit se mi-
sest, mis toi mus meie ka lend ri jär gi 
aas tal 165 eKr. See tõt tu on Hanuka 
ainus va na dest juu di pü ha dest, mi-
da Va nas Tes ta men dis mai ni tud ei 
ole, ku na Va nas se Tes ta men ti said 
vii mas te sünd mus te na kir ja need, 
mis juh tu sid um bes 400 aas tat eKr.

Uues Tes ta men dis on Hanuka 
pü ha mai ni tud temp li uuen da mi-
se pü ha ni me all. Liht ne Piib li salm 
Jo han ne se 10:22 tea tab: „Siis tu lid 
temp li uuen da mi se pü ha de Je ruu-
sa lem mas. Oli talv“. Järg mi ne salm 
an nab mei le tea da, et Jee sus vii bis 
sa mu ti sel le pü ha ajal Je ruu sa lem-
mas ja kõn dis rin gi pü ha ko jas, Saa-
lo mo ni sam mas käi gus. Kas ta oli 
tul nud pü ha kot ta just sel le pü ha pu-
huks või muul põh ju sel, või me vaid 
ole ta da.

Hanuka pü ha eel loost on aga üp-
ris ki põh ja li kult kir ju ta tud piib li 
kaa no nis se li sa ma ta jää nud apok-
rüü fi des ning te ge li kult on seal sel-
lest pü hast ja as ja ga seo tud juu di va-
ba dus võit le ja test Makkabitest kir ju-
ta tud üp ris põh ja li kult. Kui Hanuka 
eel lu gu vaa da ta, siis 4. sa jan dil eKr 

val lu tas Alek san der Suur to hu tuid 
ter ri too riu me ter ves muist ses Lä his-
Idas – kaa sa ar va tud Pü hal Maal. Tä-
nu sel le le le vis hel le nist lik kul tuur 
kõi gi le nei le ala de le, na gu le vis ka 
kree ka po lii ti li ne mõ ju. Pä rast Alek-
san der Suu re sur ma jäid val lu ta tud 
maa-ala sid va lit se ma mit med va lit-
se jad. Iis rae li ter ri too rium jäi Süü-
ria va lit se ja Antiohhos IV Epifanese 
al la, kes oli suur helleniseerija ning 
nõu dis, et ka te ma va lit su se all ole-
va tel ter ri too riu mi del sun ni taks ini-
me si kree ka kom beid jär gi ma. Ol les 
teel Egip tu ses se, tu li tal kok ku puu-
de juu ti de ga, kes ar vu li ses mõt tes 
kui da gi te ma ar mee le vas tu seis ta ei 
oleks suut nud.

2. sa jan dil eKr oli kree ka kul-
tuu ri õit se aeg. Ta sa pi si hak ka sid 
osad juu did se da kul tuu ri ka omaks 
võt ma, kuid oma mo no teist li kust 
usust nad ei loo bu nud. Kui või mu-
le tu li Süü ria Seleukiidide ku nin gas 
Antiohhos IV Epifanes, ot sus tas ta 
sun di da juu te oma usust loo bu-
ma. See oleks aga tä hen da nud juu-
di rah va hä vin gut. 167 eKr val lu tas 
Antiohhos pet tu se lä bi Je ruu sa lem-
ma, tap pis tu han deid, hä vi tas lin-
na müü rid ning ehi tas temp li mäe 
lä he dus se uue Akra ni me li se lin nu-
se. Juu ti de mak su koo rem muu de ti 
ka he kord seks. See jä rel kee lus tas 
Antiohhos temp lis iga su gu se oh-
ver da mi se ja usu ta li tus te lä bi vii mi-
se. Kõik jal sea ti üles eba ju ma la te 
ku jud ning sun ni ti juu te neid kum-
mar da ma. Sur ma nuht lu se äh var du-
sel kee la ti neil Pü ha kir ja lu ge mi ne, 

hin ga mis päe va de ja pü ha de pi da mi-
ne, toi tu mi se koš šer-reeg li test kin ni 
pi da mi ne ning sa mu ti üm ber lõi ka-
mi ne. Need, kes kee lust üle as tu-
sid, kas põ le ta ti elu salt või said nad 
maits ta kreek las te too dud too rest 
uud sust – ris ti löö mist.

Je ruu sa lem ma tem pel rü ve ta ti 
kõi ge hirm sa mal moel – seal sel al ta-
ril oh ver da ti si gu. Tem pel pü hit se ti 
rii gi ju ma la Olympose Zeusi pü ha-
muks ning täi tus mä su ja pros ti tuu-
ti de ga ame le va te pa ga na te lõ but se-
mis or gia test. Temp li mäel pi da sid 
kree ka pä ra seid sport lik ke maad lus-
võist lu si alas ti noor me hed. Pü ha kir-
ja rul lid re bi ti ri ba deks ja põ le ta ti 
ava li kult; iga üks, kel le juu rest veel 
too ra rul le lei ti, sur ma ti. Pea aegu ju-
ma la staa tu ses se tõus nud ku nin gas 
Antiohhos tä his tas oma või tu. Sa-
mal ajal aga vii sid Juu da maal kä su-
täit jad ja väe ju hid el lu te ma ta ga kiu-
sa mis ka va sid.

Ühes Moodeini-ni me li ses mä gi-
kü las, mil le asu paik on tä na se Tel-

USUPÜHAD

Juudid tähistavad  
hanuka püha

MARGIT PRANTSUS

Hanuka tä hen dab heeb rea kee lest tõl gi tu na „pü hit-
se mist“, aga sel lel pü hal on mi tu ni me: pü hit se mi-
se pü ha, temp li uuen da mi se pü ha, val gu se pü ha.
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Avivi ja Je ruu sa lem ma va he peal, 
elas va na juu di prees ter ni me ga 
Mattatias (Matitjahu), ke da on ka 
Mattiasena kut su tud. Va na dest kir-
ju tis test sel gub, et see Mattatias oli 
Hasmoni po ja Siimeoni po ja Jo han-
ne se poeg – sel li ne esi isa de ni me ki ri 
on üles loet le tud Juu di muin sus te ni-
me li ses teo ses ning esi me se na mai-
ni tud esi isa jär gi sai gi see pe re kond 
en da le ni me „Hasmonite su gu“.

Kui ümberusustamine nen de kül-
la jõu dis, keel dus Mattatias kor ral-
dus te le al lu mast. Ta oli veen du nud, 
et tu leb kum mar da da üks nes Iis rae-
li Ju ma lat. Koos oma su gu võ sa ga 
osu tus ta nen deks, kes kor ral da sid 
üles tõu su võõ ra kul tuu ri vas tu ja 
juu di rah va ikes ta mi se vas tu. Toe-
ta tu na oma viiest vap rast po jast, oli 
Mattatias val mis äär mu se ni mi ne ma.

Esi me ses Makkabite raa ma tus on 
kir jas, et Mattatias üt les: „Mil leks 
me peak si me veel ela ma? Sest Je-
ruu sa lem ma temp li ko hal laius nn. 
hä vi tu se ko le tis ja igas se lin na ja 
kül la oli püs ti ta tud pa gan lik Zeusi 
ku ju. Mattias üt les: „Ise gi kui kõik 
rah vad ku nin ga va lit su se all ole val 
alal te da kuul da võ ta vad, nõn da, 
et iga üks loo bub oma va ne ma te ju-
ma la tee nis tu sest ja alis tub ku nin ga 
käs ku de le, siis mi na ja mi nu po jad 
ja mi nu ven nad ta ha me käia oma 
va ne ma te le pin gu ko ha selt.““

Nõn da ta üt les, tea des ome ti, et 
need, kes ei ol nud val mis ku nin ga 
kä su le vas ta vat ohv rit too ma, võe ti 
kin ni, piitsutati ko gu rah va ees lä bi 
ja ta pe ti see jä rel.

Kui ku nin ga kont roll ko mis jon  
Mattatiase ko du kül la Moodeini jõu-
dis, et seal kont rol li da ku ning li ke 
ees kir ja de täit mist, tap pis Mattatias 
vi ha hoos ühe ära ta ga ne nud juu di, 
kes oli val mis eba ju ma la ku ju kum-
mar da ma ning ka ku nin ga ko mis sa-
ri. Sa mu ti kis kus ta ma ha eba ju ma la 
al ta ri. See jä rel põ ge nes Mattatias 
koos poe ga de ga kõr be ja kut sus 
üles kõi ki, kes oma isa de sea dus te le 
truuks taht sid jää da, en da le järg ne-
ma. Pa gan li ku le ülem või mu le ot sus-
ta ti vas tu as tu da. Ehk ki võit lus oli 
äär mi selt eba võrd ne, kes tis see siis-
ki 24 aas tat ning juu di väe salk kas-
vas pi de valt. Mattatiase ja te ma poe-
ga de ga ühi ne sid äär mi selt jul ged ja 

ju ma la kart li kud juu did, ke da tun di 
ni me ga hasidim ehk õig la sed, kes 
al gu ses olid nii punk ti pealt Ju ma la 
sea dust jäl gi vad, et pi da sid ka kesk 
la hin gu möl lu kin ni hin ga mis päe vast 
– see tä hen dab, et neil päe va del nad 
ei või del nud. Loo mu li kult said nad 
see tõt tu ka pal ju kao tust kan da, sest 
kreek la sed püüd sid ki sea da kõik la-
hin gud just juu ti de hin ga mis päe va-
de le. Hil jem juu did möön sid, et oma 
elu kaits mi seks võib või del da ka sa-
ba til, ku na te gu oli ene se kait se ga.

Va na Mattatias su ri vars ti. Pä rast 
te ma sur ma aas tal 166 eKr jät ka sid 
va ba dus võit lust te ma po jad. Nen-
de hul gast pais tis eri li selt sil ma va-
nu selt kol mas poeg Juu das, kes sai 
li sa ni meks Makkabeus ehk Makk-
abi. Sel le sõ na tä hen dus ei ole pä ris 
sel ge, aga se da seos ta tak se sõ na ga 
„makkaba“, mis tä hen dab haam rit. 
Hil jem kan dus see ni mi üle ko gu 

pe re kon na le ning sel lest sai ko gu ni 
aus tav tii tel iga le juu di le, kes oma 
rah va usu li se ja po lii ti li se va ba du se 
eest võit les.

Pä rast isa sur ma võt tis Mattatiase 
poeg Juu das Makk abi juu di võit-
le ja te juh ti mi se üle. Te ma te ge vus 
Je ruu sa lem ma ümb ru se mä gis-
maal ku ju nes vä ga gi edu kaks, sest 
ta moo dus tas va ga de ja lind prii de 
mees te jõu gust tu ge va vas tu pa nu-
väe. Te ma juh ti mi se all an dis see 
ük sus mit meid hä vi ta vaid löö ke pal-
ju pa re mi ni va rus ta tud ja suu res ar-
vu li ses üle kaa lus ole va te le vae nu vä-
ge de le. Täp selt ei ole tea da, kui suur 
makk abi las te ar mee oli. Kõi ge op ti-

mist li ku ma te hin nan gu te ko ha selt 
võis see küün di da mak si maal selt  
12 000 me he ni. Aga ik ka gi oli see 
suh te li selt väi ke, võr rel des vae nu vä-
ge de ga, kus oli um bes 40 000 sõ da-
last. Ning ise gi numb ri te võrd le mi-
sest ei pii sa. Kree ka sõ du rid olid ju 
pro fes sio naal sed võit le jad, neil oli 
vas tav va rus tus, väl ja õpe ja sa mu ti 
oli neil ter ve ka ri sõ ja ele van te, mis 
oli sa ma, mis meie ajal tan kid. Juu-
did olid aga vä he mu ses, keh va väl-
ja õp pe ga ja puu du li ku sõ ja va rus tu-
se ga ning loo mu li kult ei ol nud neil 
ka ele van te. Ome ti gi – see, mis neil 
oli puu du füü si li ses, sel le te gid nad 
ta sa vai mus, na gu näi tab sõ ja lõpp-
tu le mus.

Esi al gu ei võt nud eemal vii biv ku-
nin gas Antiohhos juu ti de üles tõu su 
tõ si selt, sest ta oli hoo pis teel it ta Iraa-
ki ja Pär siat val lu ta ma ning käs kis 
oma asen da jal Lüüsiasel mäs sa jad 

laiaks lit su da. Ent Juu das Makk abi 
saa vu tas ka Lüü si ase üle või du. Siis 
sai Pär sias sõ ja käi gul olev Antiohhos 
aru, et Juudase või dud tõe poo lest äh-
var da vad te ma im pee riu mi ning oli 
sun ni tud oma ter ro ri re žii mi le lõ pu 
te ge ma. Ta saa tis Sanhedrini (Suur-
koh tu) kree ka meel se te le liik me te le 
kir ja ja lu bas, et juu did või vad ka su-
ta da oma usu ko ha seid toi te ning jär-
gi da oma sea du si.

Mis veel Antiohhost puu du tab, siis 
vars ti pä rast se da kuk kus ta epi lep-
sia hoo käi gus sõ ja vank rist sur nuks. 
Ta oli va lit se nud aas ta tel 175-164 
eKr ning on jää nud juu di aja luk ku 
suu re lur ju se na.
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Ot sus tav la hing toi mus Beet-Hoo ro ni asu la lä he dal 
Je ruu sa lem mast loo des. Juu did võit sid ja tee Je ruu sa-
lem ma oli va ba. Õigu poo lest käis Makkabite val lu tus te 
kuul sus nen de ees – vaen la sed kart sid juu te ju ba en ne 
nen de ga koh tu mist ning see aitas juu ti del pü ha lin na 
võõr või must ker ge mi ni va bas ta da.

Kui Juu das Makk abi 165 eKr Je ruu sa lem ma oli val lu-
ta nud, asu sid juu did ko he Je ruu sa lem ma temp lit pu has-
ta ma kõi ki dest eba ju ma la ku ju dest. Zeusi ku ju lõ hu ti ma-
ha, pa gan li kud kul tu se riis tad pu rus ta ti. Tem pel sea ti nii 
kor da, et oleks või ma lik ju ma la tee nis tu si pi da da. Mõ ni 
aeg va rem toi mu ma pi da nud sü gi se ne 8-päe va ne leht-
ma ja de pü ha gi oli jää nud pi da ma ta, ku na vaen la sed olid 
temp lit en da käes hoid nud ning see tõt tu ei saa nud juu did 
oma suu re usu pü ha ajal temp lis se tul la. Nüüd oli gi ka vas 
8-päe va se pü ha hi li ne nud tä his ta mi ne ja pi dus tu sed.

Ku na tem pel oli va he peal rü ve ta tud, tu li see en ne 
uues ti kor da sea da ja pü hit se da. Sel leks oli muu hul-
gas tar vis, et küün la ja lal põ leks tu li. Lei ti aga vaid üks 
kan nu ke pü hit se tud õli na tu ke se ga, mil lest oleks jät ku-
nud põ le mi seks vaid üheks päe vaks. Suur asi see gi, on 
ime, et see säi li nud oli. Uue õli val mis ta mi seks ja pü hit-
se mi seks et te näh tud kor ra jär gi oleks ku lu nud ka hek-
sa päe va aega. Juu did aga ei saa nud enam ooda ta, sest 
rah vas oli ko gu ne nud temp li õue, et pü hit se mi sest osa 
võt ta. See ga süü da ti usus see vä he ne õli, mil lest oleks 
pi da nud loo mu lik ku olu kor da ar ves ta des jät ku ma vaid 
üheks päe vaks. Aga sün dis ime – õli põ les täp selt ka hek-
sa päe va, ehk tra dit sioo ni li sel vii sil uue õli val mi mi se ni 
ja pü hit se mi se ni. Se da sünd must tä his ta tak se gi tä na se ni 
suu re joo ne li selt Hanuka pü ha ni me all.

Iga aas ta kislevikuu lõ pus pee tak se se da temp li pü hit-
se mi se ehk temp li uuen da mi se pü ha. Josephus Flavius 
mai nib se da kui tu le de pü ha. Ra bid aga and sid pü ha-
le ni meks Hanuka ehk pü hit se mi ne ning sel li ne ni mi 
on jää nud tä na se päe va ni. Ise gi kui gi temp lit prae gu ei 
ole, tä his ta tak se temp li uuen da mi se pü ha ehk Hanukat 
tä na se päe va ni ka hek sa küün la süü ta mi se ga 9 ha ru li sel 
küün la ja lal ehk hanukial. Seal on 8 küü nalt iga päe va 
mä les tu seks, mil õli ime kes tis ja üks küü nal ni me ga 
„tee ner“, mil le abil igal päe val küün lad süü da tak se.

Makkabite lu gu lä heb pä rast temp li taas pü hit se mist 
eda si. Võit nud kät te õigu se oma usu kom me test kin ni pi-
da da, alus ta sid nad võit lust ka po lii ti li se va ba du se eest 
juu ti de le, mis usu va ba dust kait seks. Sel le tu le mu se na 
loo di ise sei sev juu di riik, mi da va lit se sid pool teist sa jan-
dit makkabite jä rel tu li jad, Hasmonite dü nas tia.
Ei saa üle rõ hu ta da, kui suu reks kan ge la se süm bo liks 
on ol nud Makk abid juu ti de jaoks lä bi aega de. Nii juu did 
kui ka muu de rah vas te kunst ni kud on neist ins pi rat sioo-
ni saa nud. Maa li kunst nik Rubens on maa li nud Juu das 
Makkabit ning he li loo ja Hän del on te ma le pü hen da nud 
ühe oma ora too riu mi. Kaas aja Iis rae lis on aga Makkabite 
ni me ga ni me ta tud pal jud juu di rah vus li ku spor di ala ehk 
jalg pal li mees kon nad. Juu di soost sport las te olüm piaad 
kan nab ni me Makkabiaad ning Iis rae li suu rim staa dion 
Tel Avivi ees lin nas Ramat Ganis kan nab sa mu ti aus tus-
aval du se na Makkabite ni me.

Usi na mad ini me sed ko ris ta vad oma leht ma ja ke sed 
ko he ära. Vei di lai se ma tel võib see aga õue nur gas 
seis ta ja kol tu da lau sa mit meid nä da laid ja kuid ki. 
Um bes nii na gu meil võib mär ga ta va hel har va, ise gi 
veeb rua ri lõ pus, mõn da okas test il ma jää nud kuu se-
root si kut ku sa gil prü gi kon tei ne ri kõr val. Lai se mad 
pe red ei ole jõud nud va rem ko ris ta mi se ga te ge le da.

Iis rae lis hak ka vad õige pea pä rast leht ma ja de pü ha 
esi me sed et te val mis tu sed Hanukaks. See väl jen dub 
näi teks sel les, et müü gi le il mu vad esi me sed tra dit-
sioo ni li sed Hanuka sõõ ri kud ehk sufganiiad. Ei ole 
mi da gi imes ta da, lää ne maa il mas ki al gab jõu lu ral li 
ik ka ju ba vä he malt kuu aega va rem.

Kui Hanuka pä ri selt kät te jõuab, no vemb ri kuu vii-
mas tel päe va del või det semb ris, on ka las tel Iis rae lis 
koo list nä da la ne va he aeg. Hanuka nä da lal toi mub 
hul ga li selt eri ne vaid las te üri tu si – muu si ka le, teat-
ri eten du si, meis ter da mis töö ko da sid jne. Igal õh tul 
toi mub ku sa gil mõ ni Hanuka-pi du. Las te aeda des 
laul dak se Hanuka lau le ning esi ne tak se lap se va ne-
ma te le va rem sel geks õpi tud prog ram mi ga.

KÜÜN LAD
Ra bid rõ hu ta vad, et Hanukal ehk temp li pü hit se-
mi se pü hal ei mee nu ta ta juu ti de sõ ja list edu, mis 
Makkabite võit lu si kord saa tis, ku na juu di usk ei lu-
ba pü hit se da la hin gu või tu, kus lan ge sid ini me sed. 
Hanukal mee nu ta tak se pi gem juu di rah va pää se mist 
võõr või mu ja võõr usu alt ning temp lis aset leid nud 
õli-imet. Sel le mä les tu seks süü da tak se igal aas tal 
tu led 9-ha ru li sel küün la ja lal. Esi me sel õh tul süü da-
tak se üks küü nal ja iga päev li sa tak se tu li järg mi se le 
küün la le. Nii moo di te hak se kõi gi ka hek sa küün la-
ga, mis süm bo li see ri vad ka hek sat päe va, mil muist-
ses temp lis kes tis õli-ime ja lamp ei kus tu nud. Ühek-
sas küü nal on teis test eri nev ning se da ka su ta tak se 
teis te küü nal de läit mi seks. Nii mee nu ta vad ka hek sa 
küü nalt pluss nen de süü ta mi seks mõel dud ühek sas 
8 päe va kest nud õli-imet muist ses temp lis.

Küü nal de süü ta mi se tra dit sioon kislevikuus 
Hanuka pü ha ajal ei ala nud aga ko he siis, kui õli-
ime temp lis sün dis, ega ka pä rast temp li taas pü hit-
se mist. Ise gi ko gu Hanuka sünd mus te käi ku ei kir ju-
ta tud juu di al li ka tes se üles ot se ko he, vaid paar sa da 
aas tat hil jem. Al les pä rast se da, kui tem pel meie aja-
ar va mi se esi me sel sa jan dil hä vi ta ti, leid sid juu did, 
et see ime, mis kord temp lis aset lei dis, vää rib iga-
aas tast mee nu ta mist ning al les siis ha ka ti tä his ta ma 
Hanuka pü ha.

Küünlajalad
Hanukapühade peat set saa bu mist 
võib Iis rae li tä na va tel ha ka ta ta ju ma 
ju ba paar päe va pä rast leht ma ja de-
pü ha lõp pe mist. 
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Tä na päe val võib Hanuka ajal nii Iis-
rae lis kui mu jal maa des neis lin na osa-
des, kus elab re li gioos seid juu te, nä ha 
suu ri Hanuka küün la jal gu. Kui eel kõi-
ge süü da tak se igas ko dus oma 9ha ru li-
ne hanukia, siis ül di selt on ka igas lin-
na osas oma suur tä na va-hanukia, mis 
sel le pü ha ajaks püs ti pan nak se ja kus 
igal päe val uus küü nal juur de süü da-
tak se. Iis rae li po lii ti kud ja muud ava-
li ku elu te ge la sed rei si vad rin gi möö da 
Iis rae li, ol les igal õh tul au kü la lis teks 
eri ne va tes koh ta des ning süü da tes 
seal järg mist pü ha de küü nalt.

HANUKIA ja MENORA
9 ha ru list Hanuka küün la jal ga ei to-
hiks se gi aja da muist se temp li 7 ha ru-
li se küün la ja la ga ehk menoraga. Kui 
menora võe ti ka su tu se le ju ba iis rael-
las te kõr be tee kon nal, siis hanukia pä-
ri neb pal ju hi li se mast ajast. Menora 
al gus lu gu aga viib meid ta ga si 2. Moo-
se se raa ma tu sünd mus te juur de, kus 
iis rael las tel oli kõr be ree kon nal kaa-
sas kan tav pü ha mu. Pü ha mu tar vis val-
mis ta ti Ju ma la kor ral du sel küün la jalg 
ja sel le val mis ta jaks oli juu di meist-
ri mees Betsalel. Menora teh ti ühest 
ka ma kast puh tast kul last, sel lel oli 
kesk mi ne ha ru ning kuus kõr val ha ru 
– kok ku seits me ha ru li ne. Täp sed ju hi-
sed menora jaoks on an tud 2. Moo se se 
25:31-37. Menora oli mää ra tud süm-
bo li see ri ma elu puud, mis sei sis Eede ni 
aias. Elu puul ol la ol nud 7 ok sa, süm-
bo li see ri maks seit set loo mis päe va.

Kui hil jem val mis juu ti de esi me ne 
tem pel, ase ta ti menora sin na. Ku na-
gi ei toh ti nud las ta sel le tu lel kus tu-
da. See põ les ühe olii vi dest teh tud 
eri li se õli ga, mil le val mi mist jäl gi sid 
preest rid. Kui õli val mis teh ti, sul ge-
sid preest rid õli anu ma oma pit se ri ga 
– neid anu maid ja neis ole vat õli hoi ti 
üks nes temp li menora jaoks.

Kui paabellased temp lit val lu ta ma 
tu lid, peit sid le viit preest rid menora 
ära. Tei se temp li menora õn nes tus 
room las tel aga en da kät te võt ta ja sel le 
eda sist täp set asu koh ta ei tea ta siia ni. 
Osad ar va vad, et see võib ol la Roo mas.

Tä na päe val on ka juu di sü na goo gi-
des menora mee nu tus – ju ma la tee nis-
tu se saa li ees ot sas sei sab „Ner Tamid“ 
ehk „iga ve ne val gus“ – küün la jalg. Aga 
ta va li selt ei ole see küün la jalg 7 ha ru li-
ne, na gu temp li menora, sest pee tak-
se so bi ma tuks täp selt temp lis ol nud 

küün la ja la koo piat ka su ta da. Õige 
ehk 7ha ru li ne võib ol la küün la jalg 
vaid pä ris temp lis. Nii ar va vad pal jud 
re li gioos sed juu did. See pä rast lei dub 
sü na goo gi des vä ga eri ne va ha ru de ar-
vu ga küün la jal gu. Kui gi või ma lik, et 
mõ nel pool juu di ko gu kon da des, kus 
ei pee ta va leks liig set sar na sust temp-
li ga, võib ka ol la 7 ha ru li ne küün la jalg.

Ko du sed Hanuka küün la ja lad ase-
ta tak se juu di ko du des ak na lau da de le 
– um bes na gu krist li kes maa des jõu lu-
küün lad. Mõ ned juu did aga ase ta vad 
hanukia hoo pis õue, klaa sist kait se 
ta ha vä lis uk se kõr va le. Ka Je ruu sa-
lem mas on see ta va enam le vi nud kui 
hanukia tup pa ase ta mi ne. Väl ja ase ta-
mi se põh ju seks öel dak se, et kõik võik-
sid nä ha – Ju mal teeb ime sid ja loob 
kõik uueks. Ning ra bid rõ hu ta vad, et 
hanukia üles an deks ei ole mit te eel-
kõi ge ko du seest poolt val gus ta da, vaid 
ees mär giks on las ta sel val gu sel pais ta 
maa il ma – et ka kõik väl jas pool oli jad 
sel lest osa saak sid.

Iis rae lis on Hanuka eel le vi nud to re 
ta va. Jooks jad too vad Hanuka eel õh-
tul Je ruu sa lem mast um bes 25-30 ki lo-
meet ri kau gu sel asu vast Moodeini lin-
nast tõr vi ku ga joos tes ela va tu le Je ruu-
sa lem ma. See viiak se Temp li mäe ees 
asu va le Nu tu müü ri väl ja ku le, ku hu 
Hanuka pü ha deks pan nak se üles üks 
hiig las lik küün la jalg. Ning Moodeinist 
tuld too nud tõr vi ku abil süü da tak se 
esi me ne pü ha de küü nal. Ei ole ras ke 
mõis ta, miks tu li just Moodeinist 
tuuak se – just sealt sai 22 sa jan dit ta ga-
si al gu se Makkabite võit lus, mis tip nes 
Hanuka ime ga muist ses temp lis.

Vanaema

Ei elu suu da kee gi ra has mõõ ta
või lu ge da, mis mak sab hin ge hind.
Kui us tav pal ve ta ja vap ralt hoiab mõõ ka,
mis Ju ma lalt, siis puu du tab see mind.

Mu kal lis va na ema us tav ol nud pal ves,
neid tee le saat nud sii rast sü da mest –
nii pal ju aas taid ol nud usin sõ dur val ves
ja mind ki sü ti ta nud tae va sä de mest.

See pal ve sä de on mind elus kand nud
kui päik se kiir, mis tae vast näi tab teed
ja ek si mus tes loo tust, ar mu and nud
ning el lu too nud õn nis tu se veed.

Veel kõr ges eas ta jät kab pal ve võit lust,
et või ma li kult pal jud leiaks tõe.
Nii pal ju pi sa raid ja ras ket kur ja sõit lust
on hin ges ek si nui le too nud elu jõe.

Enn, Aili, Ka lev, Tiit ja noo rim – Tannar –
kõik lap sed tal said tund ma tae va val gust.
Ei suu da kee gi se da sõ na des se pan na
kui suu re pal ve töö ga kord ta te gi al gust.

Ka mit meid raa ma tuid on ema keel de rin gi
ta tõl ki nud, et le vi da võiks usk,
et hil jem gi võiks pal ju eks ind hin gi
lei da nen dest loo tust, ar mas tust.

Kui pal ju lap se lap si ot se kui käe kõr val
on usu juur de too nud te ma elu;
kuis ma nit ses meid kõi ki hää lel õr nal,
et sä ra ma lööks puh ta hin ge ilu.

Lapselaps Hando Henno, 2016

Joonistus: Vanaema, Hando Henno
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Aino Hen no on kir ju ta nud tu hat-
kond luu le tust. Aval da tud on 

va lik ko gu „Hõ be pa sun”, tei ne ko gu 
ootab aval da mis jär ge.

Vä ga vil ja kas on juu bi lar ol nud 
tõl ki ja na: ta on ees tin da nud um bes 
40 vai mu lik ku raa ma tut ing li se ja 
sak sa kee lest. Tä he le pa nu väär ne 
on, et need raa ma tud jõud sid ees ti 
keel de sü ga val nõu ko gu de ajal, mil 
lää ne krist lik kir jan dus oli prak ti-
li selt kät te saa ma tu. Tõl ked le vi sid 
ena mas ti ma sin kir jas. Siin kir ju ta-
ja gi on mit meid neist kir ju tus ma si-
nal trük ki nud ja pal ju sid lu ge nud. 
Need tõl ked olid kui sõõm värs-
ket õh ku stag na aeg ses vai mu pi me-
du ses ja usu li se kir jan du se le vi ku 
pii ra mi ses. Nen de hul gas olid C. 
S. Lewise „Mõt teid kan na tu sest” 
ja „Liht salt krist lus”, Rick Joyneri 
„Lõi kus“, Erich Saueri „Maa il ma 
lu nas tu se koit“ ja „Ris ti löö du võit“, 
Derek Prince’i „Õn nis tus või nee-
dus – va li ise!“. 

Li saks raa ma tu te le tõl kis Aino 
Hen no ka lää ne krist lik ku aja kir-
jan dust, näi teks aja kir ja „Abundant 
Life”. Nii raa ma tuid kui aja kir ju tu li 
üle pii ri tuua sa la ja, see oli oma-

moo di krist lik dissidentlus. Mõ ni-
kord too di aja ki ri Aino kät te õh tul 
paa riks-kol meks tun niks, sest järg-
mi ne hu vi li ne ootas. Siis tu li ki be-
kii res ti loe tud tun di de jook sul hu vi-
ta va mad as jad tõl ki da, sa ge li ma ga-
mis aja ar velt. Tü tar Aili mä le tab, et 
õh tu ti, kui lap sed ma ga sid, oli ema 
ik ka laua lam bi val gel kir ju ta mas.

Ent and kem sõ na juu bi la ri le 
en da le. Järg ne valt mõ ned kü si mu-
sed ja vas tu sed.

Mis on si nu elu kõi ge roh kem 
mõ ju ta nud?
Mi nu elus on kõi ge alu seks see, et 
Ju mal tõi mind 1950. aas tal väl ja 
sur ma suust. Olin 29 aas ta se na su re-
mas lah ti ses se kop su tu ber ku loo si. 
Kop sus oli ka vern, ars tid olid üs na 
loo tu se tud. Sün dis kol mas laps 
Ka lev. Pa lu sin Ju ma lat, et Ta kin-
giks mul le veel kolm aas tat, et lap-
sed võik sid suu re maks saa da. See-
juu res tõo ta sin, et pü hen dan sel le 
kin gi tud elu täies ti ju ma la rii gi le. 
Ju mal vas tas ki mu pal ve le, aga ta 
an dis mit te 3, vaid 66 aas tat. Ju mal 
ei pan nud mind jut lus ta ma ega laul-
ma, vaid an dis kir ju ta mi se.

Kas see kir ju ta mi ne tä hen
das veel mi da gi pea le luu
le ta mi se ja tõl ki mi se?
Jah. Ju mal an dis mul le ka 
üles an de tal le ta da elu lu gu-

sid ja tun nis tu si. Elu lu gu de alu seks 
on päe vi kud, märk med, in terv juud. 
Elu lu gu dest olu li sim on mu vend 
Valduri oma, mis il mus raa ma tu na 
peal kir ja all „Või du hind”. Olen ka 
en da ja lä he das te elust püüd nud 
kir ja pan na kõik, kus näen Ju ma la 
kätt.

Oled oma va nust ja füü si list nõr
kust ar ves ta des vaim ses mõt tes 
vä ga erk. Kas saad veel mi da gi 
ju ma la rii gis te ha?
Jah, saan veel pal ve ta da mit meid 
tun de päe vas. Suu re pin gu tu se ga 
suu dan kir ju ta da le he kül je päe vas, 
ena mas ti sõ nu meid jä rel tu li ja te le. 

AVO ROSENVALD,  
Aino Hen no ven na poeg

Aino Henno 95

Aino kahe noorema venna Helmuti (keskel) ja Valduriga.

***
Iga kord, kui ma sel le kal li ini me se ko ju lä hen, oleks na gu tae vas 
seal ko dus! Nii liht ne ja sii ras ja kal lis on va na ema Aino ja ta ko du. 
Ime li ne on lei da va na ema põl vi li oma liht sa voo di ees, Ju ma la troo ni 
ees! See on gi see, mil lest Ti mo Li ge oma lau lus rää gib: “Är ka mi ne 
me maal”. Ime to re on lei da va na ema üh te lu gu kir ju tus laua äärest, 
üm ber kir ju ta mas teks te, mil le si su toob au Ju ma la le ja kin ni tust-
rõõ mu-õpe tust el lu. Ime li ne on lei da va na ema plii di ees as kel da mas, 
et kee ta maits vat ka la sup pi oma kül la tul nud las te las te le või õpe ta-
mas va na aeg se ret sep ti jär gi hiig la hea man na pud ru te gu. Ime li ne on 
lei da va na ema lau päe vi ti liht sa te, truu de pal ve kaas las te kes kel is tu-
mas hu ba ses osa du ses. Ime li ne on lei da en nast sel le kal li Ju ma la lap-
se tar ku, pee ne tun de li si, va na aeg se vii sa ku se ga ehi tud õpe tus sõ nu ja 
tar ku tä hen du si kuu la mas.
Nii suur igat sus, lau sa pal ve te kib, et meie kõi gi krist las te elu ja ko du 
sä rak sid väl ja Jee sust. Va na ema elu on näi de ja ees ku ju, mi da saab 
jär gi da!
Is sand kuul gu ik ka kal li va na ema Aino pal veid!

RUTH HENNO

Aino Henno.
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25. no vemb ril tä his tas kaua aeg ne Tal lin na me to dis-
ti ko gu du se lii ge Aino Hen no 95. sün ni päe va.
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Ma ret Puu on Tal lin na ko gu du se 
kaua aeg seim lii ge, 1. juu nil sai täis  
70 aas tat sel lest, mil ta ühi nes me to dis-
ti ko gu du se ga Sit si tä na va Petlemma 
pal ve las.

Tun nen Ma re tit ajast, kui ela si me Sit si piir kon nas 
1950. aas ta tel. Ma ret koos abi kaa sa Pau li ga käis 

lä bi mi nu isa (pas tor) Al bert Sergoga. Et Ma ret oli muu-
si ka hu vi li ne, siis mu isa õpe tas tal le man do lii ni män gu. 
Al gul näis see ras ke na, aga mõ ne aja möö du des oli pil-
li mäng sel ge.

Man do lii ni män gu ga tee nis Ma ret Ju ma lat kaua aas-
taid mit mes ki ri ku koo ris.

Ku na Ma ret on vä ga osa võt lik, hea sü dam lik ja lah ke, 
siis võt tis ta kas va ta da or vuks jää nud tü tar lap se Sir je, 
kel le le ta oli toeks koo li ajal ja iga päe va elus. Et Paul oli 
king sepp, siis val mis tas ta neiu le ilu sad, pi kad na hast 
säär saa pad. Koo li tüd ru kud, ka mi na, tund si me suurt 
ka de dust nii ke na de ja la nõu de pä rast, mis olid sel ajal 
ta va tult suur de fit siit.

Arm sa Ma re ti aval sü da ja ala ti rõõ mus meel meie 
hi li se ma tel koh tu mis tel jää vad ala ti mi nu kal li teks 
mä les tus teks.

MILVI ALLIKSAAR
va ba taht lik abi li ne Tal lin na ko gu du ses

***

Pal jud näh ta vas ti ei tea, et õde Ma re ti elu ja te ge vus 
oli ala tes 1950. aas ta te kes kelt vä ga ti he dalt seo tud 

EMK Tal lin na ko gu du se ve ne keel se töö al gu se ga. Ta oli 
üks en tu sias ti dest, kes paas tu ja pal ve te ga ot si sid seal 
Ju ma la juh ti mist. Veeb rua ris 1957 alus ta ti ve ne keel se te 
ju ma la tee nis tus te ga. Õige vars ti unis ta ti ka oma lau lu-
koo rist. Esi al gu laul sid eest la sed, ve ne la sed ja uk rain-
la sed ühi selt koos se ga koo ris kõr vu ti vend Paul Korneli 
ju ha tu sel. Mõ ne aja pä rast too di Ju ma la le au ju ba ka 
or ga ni see ri tud keel pil li or kest ri ga. Sel le ga käi di tee ni-
mas tei si ko gu du si – laul di, tun nis ta ti, jut lus ta ti –, kus-

juu res kõik tõl gi ti ees ti keel de ja vas tu pi di. Sel pe rioo dil 
ela sid eest la sed ja ve ne la sed eri li ses sü dam li kus, ven na-
li kus ar mas tu ses. Õde Ma ret oli kõi gis neis et te võt mis tes 
ak tiiv ne ja sä rav osa võt ja-kaa sa löö ja oma lau lu hää le, 
man do lii ni- ja kand le män gu ga. Olen kuul nud, et Ma ret 
võ tab nüüd ki veel osa Ole vis te ko gu du se eaka te koo rist.

EINI TŠERENKOVA,
Tal lin na ve ne ko gu dus

***

Õde Ma re tit ise loo mus tab see, et kui ta mi da gi teeb, 
siis ik ka ko gu hin gest ja õhi nal.

Aas taid oli ta ju ba hom mi ku ti kell 7 ki ri kus pal vu sel, 
ehk ki tal oli kõi ge kau ge malt tul la.

Te da võib ni me ta da an du nud ore li sõb raks. Kui al ga-
sid hea te ge vus müü gid ra ha ko gu mi seks ore li fon di, tõi 
Ma ret sel leks ees mär giks roh kes ti hin na li si as ju. Ka 
ra ha lis te an ne tus te ga oli ta vä ga hel de. Sa mu ti ore li-
koh vi ku te heaks rut tas Ma ret küp se tis te ga oma osa 
and ma. Et meil on nüüd nii ilus ja hea orel ju ba viis aas-
tat, on suu rel mää ral ka arm sa õe Ma re ti tee ne. Te ma 
ni mel he li se vad meie pil li de pil lis mit med vi led.

Ela va ees ku ju na mä le tan Ma re ti töö kust ja abi val-
mi dust. Omal ajal, kui nad abi kaa sa Pau li ga ko du ma ja 
ehi ta sid, töö tas tub li õde kol mel töö ko hal. Oma rõõm-
sa meel su se ga suu tis ta mõ ne gi ini me se neil ras ke tel 
aega del nae ra ta ma pan na. Kui ko gu du se üks eakas õde 
jäi hai geks, võt tis Ma ret ta oma ko ju põe ta da. Pal ju aas-
taid käis Ma ret iga nä da la selt Iru hool de ko dus seal seid 
hoo le alu seid pe se mi sel aita mas.

Õde Ma ret on tä ni ni elu jõu li ne ja toi me kas. Ik ka näe-
me te da ki ri ku esi mes tes pin ki des ju ma la tee nis tu se le 
kaa sa ela mas. Soo vi me õn nis tus rik kaid päe vi te ma vää-
ri ka ea päe va des se!
UR VE AULIS, Tal lin na ko gu dus,
Hu go Lepnurme ni me li se ore li fon di el lu kut su ja

Muustki hu vi ta vast õe Ma re ti noo rus ra da delt saab lu ge da 
Ma re ti en da kir ju ti sest aja kir jast Ko du teel nr. 4/2006 (ka in ter-
ne ti va hen du sel), sa mu ti ve ne keel sest vol di kust – Tal lin na 
me to dis ti ko gu du se ve ne osa dus kon na aja loost.

Maret Puu – suure südamega naine

Maret Puu orkestris.  
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Ke vad laag ris „mi na ja Te ma” 
sai me tea da, kes on Ju mal, 
kes ken du des kir ja ko ha esi-

me se le poo le le: „Ar mas ta Is san dat, 
oma Ju ma lat, ko gu oma sü da me ga 
ja ko gu oma hin ge ga ja ko gu oma 
mõis tu se ga! Me ei saa mõis ta neid 
piib li sal me, kui me ei mõis ta, kes 
Ju mal on. Ju mal on lõp ma tu igal 
vii sil. Ju mal on vä gi, mis ei lõ pe iial-
gi. Ju mal on kolm ainus – Isa, Poeg 
ja Pü ha Vaim ning ainult üks Ju mal. 
Meie su het Ju ma la ga võr rel di usu-
aia ga, mil le eest me pea me hoo lit-
se ma. Mil li ne näeb väl ja meie usu-
aed? Mil li sed tai med seal kas va vad? 
Kui tih ti me sel le eest hoo lit se me? 
Seal juu res iga ühe usu aed on eri li-
ne ning ainu laad ne, mil le eest saad 
hoo lit se da vaid si na ise. Kui me aga 
oma usu aia eest ei hoo lit se, siis kas-
va vad sin na umb ro hud. 

Nii sa mu ti või vad et te tul la ta kis-
tu sed meie suh tes Ju ma la ga. Võrd-
pil di na too di need kui müü rid, mis 
või vad ol la mi nu ning Ju ma la va hel, 
na gu näi teks sõ na kuul ma tus, üles 
tun nis ta ma ta patt, an des ta ma tus, 
pet tu mus. Olu li ne on, et me tun-
nis ta me oma pa tud ja ka het se me. 
(Loe 1Jh 1:8-9.) Mi nu ja Ju ma la 

va he lis te müü ri de lõh ku mi seks on 
olu li ne tun da Ju ma la sõ na. Mat teu-
se 22:29 üt leb, et „te ek si te, ku na ei 
tun ne pü hi kir ju ega Ju ma la vä ge.” 
Kui sa ei tea, mis on see müü ri ki vi 
mi nu ja Ju ma la va hel, siis pöör du 
Ju ma la poo le, et se da tea da saa da. 
Ju mal kut sub meid Te da mit te üks-
nes tead ma, vaid tund ma ning üks 
viis sel leks on lu ge da Ju ma la sõ na. 
Piib lit lu ge des on olu li ne vaa da ta 
ter vik pil ti ning sa mu ti pa lu da Ju ma-
la juh ti mist. 

Ju ma la sõ na tund mi se üheks 
ta kis tu seks on, et me ole me mi na-
kesk sed. Ju ma la jaoks on olu li ne, 
kus on meie sü da. Olu li ne on lä he-
ne da Ju ma la sõ na le aland lik ku se ga, 
pal ves, ning lu ge des kü si da, mi da 
see kir ja koht rää gib te ma koh ta. 
Ju ma la sõ na lu ge mi sel ei ole olu li-
ne, kui ha ri tud sa oled, vaid tõe li ne 
piib li mõist mi ne tu leb Pü ha Vai mu 
kau du. Heeb rea las te le 4:12 üt leb, 
et „Ju ma la sõ na on elav ja tõ hus 
ja va he dam kui üks ki ka he te ra ne 
mõõk ning tun gib lä bi, ku ni ta eral-
dab hin ge ja vai mu, lii ge sed ja üdi, 
ning on sü da me meel su se ja kaa lut-
lus te hin da ja.” 

Mei le rää gi ti vai mu li ku sõ ja va rus-

tu se täht su sest. Ju ma la sõ na üt leb, 
et meie niu ded oleks vöö ta tud tõe-
ga, sel jas ol gu õigu se soo mus rüü, 
jal ga des val mi dus min na kuu lu ta ma 
rõõ mu sõ nu mit ra hust, käes usu kilp, 
mil le ga kus tu ta da kur ja põ le vad 
noo led ning pääs te kii ver ja vai mu-
mõõk – mil leks on Ju ma la sõ na! 
Loe ning pal ve ta Efeslastele 6:10-17 
kir ja koh ta en da üle. Heeb rea las te le 
12:1-2 kut sub meid üles, pa ne ma 
ma ha kõik koo rem ning patt ning 
jooks ma pü si vu se ga mei le mää ra-
tud või du jook su. See juu res vaa da-
kem üles Jee su se le, kes on usu 
alus ta la ning täi de saat ja, kes hä bist 
hoo li ma ta kan na tas ris til ning kes 
nüüd is tub Ju ma la troo ni pa re mal 
käel. Kas me ole me val mis mi ne ma 
või du ka lõ pu ni koos Jee su se ga? 

Su vi ses piib li laag ris õp pi si me 
tund ma piib list, kes me ole me. 
Psalm 139 üt leb mei le, et me ole me 
loo dud kar de ta valt ime li seks. Me 
ole me Ju ma la loo ming. Kui meid 
loo di, oli me täius li kus suh tes Ju ma-
la ga, kuid sõ na kuul ma tus pu rus-
tas meie vas tas ti ku se suh te. Ju mal 
lu bab, et ta taas tab sel le suh te ini-
me se ja te ma va hel. (Loe 1Ms 3:15.) 
Ju mal saa dab maa il ma oma Po ja, et 
meid pääs ta ning kõi gi le, kes Jee-
su se vas tu võ ta vad, an nab ta mee-
le val la saa da Ju ma la las teks, nei le, 
kes usu vad te ma ni mes se (Jh 1:12). 
Room las te le 3:23-24 toob väl ja, et 
„me kõik ole me pat tu tei nud ning 
ole me il ma jää nud Ju ma la kir ku-
sest ning mõis te tak se õigeks te ma 
ar must pä ris mui du, lu nas tu se kau-
du, mis on Jee su ses Kris tu ses”. Me 

Mida õppisime  
Piiblist läbi kolme laagri?
Me to dis ti ki ri ku aas ta tee ma „Su he te aren da mi se 
aas ta Ju ma la ja oma li gi me se ga” mis põ hi neb kir ja-
ko hal: „Ar mas ta Is san dat, oma Ju ma lat, ko gu oma 
sü da me ga ja ko gu oma hin ge ga ja ko gu oma mõis-
tu se ga! See on gi suu rim ja esi me ne käsk. Tei ne on 
sel le sar na ne: Ar mas ta oma li gi mest na gu ise en-
nast!” (Mt 22:37-39), oli lä biv tee ma ka tä na vu ses 
kol mes noor te laag ris.
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võrd le si me kah te Iis rae li ku nin gat 
Taa ve tit ja Sau li. Kui das on mi nu 
suh tu mi ne pat tu? Kas olu li ne on 
pi gem osa dus Ju ma la ga või teis te 
ini mes te ar va mus? 1. Saamueli 16:7 
üt leb, et „Ini me ne näeb, mis on sil-
ma ees, aga Is sand näeb, mis on 
sü da mes.” 

Üks tee ma oli: meie kut su mu-
sest Ju ma las. 1. Ko rint las te le 12:7 
rää gib, et mei le iga ühe le an tak se 
Vai mu aval dus ühi seks ka suks. Siin-
juu res too di väl ja, et me ei to hiks 
en nast üks tei se ga võr rel da. Ju mal 
on sead nud meid vas ta valt meie 
an di de le. „Aga kõi ke se da teeb üks 
ja sa ma Vaim, ja ga des iga ühe le eri-
osa, nõn da na gu te ma ta hab” (1Kr 
12:11). See, et sa oled eri nev, on 
al gu sest pea le Ju ma la plaan si nu 
jaoks. Võrd pil di na too-
di vär vi pott – iga üks 
meist on üks värv ning 
kui me üri ta me ol la 
kee gi tei ne, se ga des 
kõik vär vid oma va hel, 
siis tu le mu seks on ine-
tu, eba mää ra ne vär vus. 
Ole see, kel leks Ju mal 
sind on loo nud. 

Mat teu se 7:7 üt leb, et 
pa lu ge, ja tei le an tak se, ot si ge ja 
te leia te, ko pu ta ge ja tei le ava tak-
se. Pal ve ta ja kü si Ju ma la käest, 
kes oled si na! Ot si Ju ma la pa let ja 
sa leiad te ma! Ko pu ta ja kü si oma 
kaas krist las te käest, mil li seid an-
deid ne mad si nus näe vad. Ju mal 
on meid loo nud nii, et meil on su he 
te ma ga. Jo han ne se il mu tu se 3:20 
üt leb ko gu du se le, et „En näe, ma 

sei san uk se ta ga ja 
ko pu tan. Kui kee gi 
kuu leb mu häält ja 
avab uk se, siis ma 
tu len te ma juur de 
sis se ning söön õh-
tust te ma ga ja te ma 
mi nu ga”. Ju mal ko pu tab meie uk se-
le – kas me ole me val mis te da kuu la-
ma? Iga päe va-mü ras on meil ras ke 
Ju ma lat kuu la ta. Jää vaik seks ning 
pa ne tä he le ko pu tust! Sum mu ta 
oma iga päe va sed mõt ted, pa lu need 
Kris tu se sõ na kuu le lik ku se al la. Loe 
ja pal ve ta en da üle 2. Ko rint las te le 
10:5. Ju ma la hää le tund ma õp pi mi-
ne on prot sess, see võ tab aega, ning 
pa lu Ju ma la Pü ha Vai mu juh ti mist. 
Loe 1. Saamueli 3. pea tü kist, kui das 
Saamuel õpib tund ma Ju ma la hää le 

kuu la mist Eeli 
ju ha tu sel. Kes 
on si nu le ees-
ku juks, kel le 
käest si na võid 
õp pi da tund ma 
roh kem Ju ma-
la koh ta? Loe 
te ma ga koos 
Ju ma la sõ na, 
pal ve ta, pa lu ge 

ühi selt Pü ha Vai mu juh ti mist. 
Sü gis laag ris „Kes/kus on li gi me-

ne?” kes ken du si me Mat teu se 22:37-
39 tei se le poo le le. Ar mas ta oma 
li gi mest na gu ise en nast!”. Kes on 
li gi me ne? Meie su het Ju ma la ga 
ning li gi me se ga ta kis tab ene se kesk-
sus. Kas ma la sen va lit se da oma elu 
Ju ma lal või trü gin sin na va lit se mis-
troo ni le pi gem ise? Mei le too di suu-

re pä ra ne võrd pilt nii-öel da meie elu 
va lit su sest, kus troo nil on „Ego par-
tei”. Pea mi nist riks on „Olen Teis test 
Pa rem”, ha ri dus-ja tea dus mi nist riks 
on „Tean Kõi ge Pa re mi ni”, si se mi-
nis ter „Ene se Õigus tus”, vä lis mi nis-
ter „Pres tii ži Iha”, kul tuu ri mi nis ter 
„Mu ga vu se Soov”, ra han dus mi nis-
ter „Ra ha ah ne Ka de kops” ning sot-
siaal mi nis ter „Kii de ta gu Mi nu Lah-
kust”. See juu res pa ne me Ju ma la 
opo sit sioo ni ning ei an na tal le või-
ma lust meie ot su seid juh ti da. Kas 

me la se me oma 
elus Ju ma lal 
va lit se da ning 
juh ti da? Jaa-
ko bu se 4:6-7a 
üt leb, et „Ju-
mal pa neb suu-
re lis te le vas tu, 
aga aland li-
ke le ta an nab 
ar mu. Siis alis-
tu ge Ju ma la le!” 

Ju mal ootab meie aland lik ke sü da-
meid. 

Kes ja kus on li gi me ne? Tä hen da-
mis sõ na rik kast me hest ja vae sest 
Laat sa ru sest rää gib mei le loo, kui-
das ri kas mees ei mär ga nud se da 
vaest meest ter ve oma elu aja. Loe 
Luu ka 16:19-31. Ri kas mees oli 
nii ära har ju nud pai seid täis vae se 
Laat sa ru se ga, et tal le tun dus see 
nii ta va li ne. Kes on meie elus need 
vae sed Laat sa ru sed, kel le ga ole me 
har ju nud ning ke da me ei mär ka? 
Me ei pea kü si ma, kes on meie li gi-
me ne, vaid kas mi na olen li gi me ne? 
Kas ma olen li gi me ne en da lä he dal 
ole va te le ini mes te le? Võ ta aega ning 
mär ka en da üm ber ole vaid ini me si! 

Jee sus üt leb mäe jut lu ses: „Ar mas-
ta ge oma vaen la si ja pal ve ta ge nen-
de eest, kes teid ta ga kiu sa vad.” (Mt 
6:44.) Mit te üks nes lä he da ne ini-
me ne, vaid ka vaen la ne on li gi me-
ne. Va nas Tes ta men dis saa tis Ju mal 
proh vet Joo na Niineve lin na le kuu-
lu ta ma mee le pa ran dust. Niineve on 
va na aja linn Assüürias, kes olid Iis-
rae li vaen la sed. 

Joo na, tea des, et Ju mal on ar mu-
li ne ning ha las ta ja, ta hab põ ge ne da 
Is san da eest, ku na ta põl gab oma 
vaen la si. Ta jääb põ ge ne des tor mi 
kät te ning ka la kõ hus up pu mis sur-
mast pää se des pa ran dab meelt ja 
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RISTSÕNA: 
METOLAAGRID 2016
RIST SÕ NA KÜ SI MU SED: 

1. Linn, ku hu Ju ma la proh vet saa de ti 
mee le pa ran dust kuu lu ta ma. 

2. Vai mu mõõk ehk...
3. Ar mas ta oma ... na gu ise en nast. Mt 

22:39
4. Ra han dus mi nis ter „Ra ha ah ne ...“
5. Mi nu ja Ju ma la suh te võrd pilt. 
6. Proh vet, kes saa de ti Assüüria lin na 

mee le pa ran dust kuu lu ta ma 
7. Kõik ini me sed on Ju ma la… 
8. Ene se kesk se va lit sus par tei ni me tus.
9. Iga üks nüüd, kes Is san da sõ nu kuu-

leb ja nen de jär gi teeb, sar na neb aru-
ka me he ga, kes ehi tas oma ma ja…

10. Vae ne mees, kes oli pai seid täis.
11. Ja teil ol gu sel jas õigu se…

LA HEN DUS: 

La hen dus il mub metonoorte ko du ka le  
3. jaa nua ril 2017

viib mee le pa ran du se sõ nu mi oma vaen las te le. Niineve rah vas paas-
tub, pal ve tab ja pa ran dab meelt ning Ju mal ha las tab nen de pea le. 
Jee sus üt leb: „Ar mas ta ge mit te üks nes oma li gi mest, vaid ka oma 
vaen la si.” Mär ka teist ini me si ja ole tal le li gi me seks! Pii sab ju ba 
väi kes test prak ti lis test sam mu dest: pal ve ta ta eest, üt le jul gus tav 
sõ na, vee da aega, kin gi väi ke kin gi tus kir ja ko ha ga ja pal ju muid 
või ma lu si! 

Olu li ne on see, kas me ra ken da me oma elus Ju ma la sõ na ning 
se da, mi da me kuu le me nii laag ri tes, tee nis tus tel kui ka iga päe va-
selt Piib lit lu ge des. Jee sus rää gib mäe jut lu ses ka hest me hest, kes 
ehi ta vad ma ja, üks neist lii va le, tei ne kal ju le. Iga üks, kes Is san da 
sõ nu kuu leb ja nen de jär gi teeb, sar na neb aru ka me he ga, kes ehi tas 
oma ma ja kal ju le. Ja sa das pa du vih ma ja tu lid vee vood ja pu hu sid 
tuu led ning sööst sid vas tu se da ma ja, aga see ei va ri se nud, sest see 
oli ra ja tud kal ju le. Iga üks, kes Is san da sõ nu kuu leb, ent nen de jär-
gi ei tee, sar na neb ru ma la me he ga, kes ehi tas oma ma ja lii va le. Ja 
sa das pa du vih ma ja tu lid vee vood ja pu hu sid tuu led ning sööst sid 
vas tu se da ma ja ja see va ri ses ja sel le kok ku va ri se mi ne oli ränk. 
Tor mid ja ras ku sed tu le vad, kuid kui me alus on ra ja tud Kris tu se le, 
siis me jää me pü si ma. Kas meie ra ken da me kuul dut? Mil li se le alu-
se le on ra ja tud si nu elu?

Me ole me äär mi selt tä nu li kud Ju ma la le kõi gi kol me laag ri eest! 
Sa mu ti tä na me meie laag ri te kõ ne le jaid: Mar ja na Luist; Märt Saar; 
Ma re ta Eli sa beth Nõm me; Mark Nel son; Ele Pa ju, Livia Telles; 
Bra sii lia mis jo ni tiim: Gabriela Meira Troglio, Fernanda Helbing da 
Rosa, Damaris Cooper, ja Mylle Mello; Karl Mar tin Ventsel; Grete 
Le pa; Riine Tiirik; Joel Aulis; Hindrek Taa vet Taim la; Ro bert Tše-
renkov. 

Aitäh! Спасибо! Obrigado!

RIINE TIIRIK, Ree kü la ko gu dus

1.

2.

3.

4. 5. 7. 8.

6.

10. 11.

9.

Noor te sü gis laag ri tun nis tus 2016: 

Minu tunnistus ei räägi minust, vaid 
Jumala tegudest, kes muutis noore 
neiu elu sügislaagris. 

Jumala ligiolu ja rõõm olid kohal tol 
õhtul ja mitte miski ei saanud takis-
tada, et tunda Tema armu. Kas siis 
keegi väljendas seda, laskudes aland-
liku meelega põlvili, palvetades või siis 
ülistades meie vägevat Jumalat. 

Sellel hetkel sain ma eesõiguse 
minna Jumala ette oma kalli sõbrata-
riga. Ma teadsin, et ta on valmis võtma 
vastu Jeesust enda ellu. Jumal on tei-
nud ja teeb edasi imesid tema elus, ta 
on tervendanud teda, õpetanud – ta 
on kasvanud Kristuses ja nii hea on 
näha seda arengut. Noored janunevad 
Jumala armu ja ligiolu järele, nii hea on 
näha, kuidas Jeesus teeb minu sõbrata-
ri ja paljude inimeste seas imelist tööd. 
Noored otsivad teda, meie ülesanne on 
neid julgustada ja julgustada Kristuses; 
olla eeskujuks, särades Kristuses. 

Kokkuvõtteks, ma armastan kõiki 
enda ligimesi enda ümber ja tänan 
Jumalat KÕIGE eest.

VIKTORYA HARLAMOVA
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Lastemisjon Puhjas 8. ok toob ril

Lau päe va va ra hom mi kul vu ras kaks auto-
täit ini me si Puh ja poo le las te töö mis jo ni-

päe va kor ral da ma. Auto des is tu sid las te töö 
toim kon na ga kõr vu ti ka ke va del las te töö 
juh ti de in ten siiv se koo li tu se lä bi nud noo red. 

Puh jas oli ko ha le tul nud paar küm mend 
ko ha lik ku last eel koo list va ra teis me lis te ni. 
Õpi las tel oli või ma lus vaa da ta näi den deid, 
lüüa kaa sa in ter ak tiiv se tes te ge vus tes ja 
meis ter da da. Ko ha li kud olid in nu kad ja kut-
su sid meid pea gi ta ga si.

Ju ma la sõ na sai kül va tud ja nii mõ ni gi 
väi ke jüts ümi ses sam me ko du poo le sea des 
äs ja õpi tud ülis tus lau le.

Tä nu Ju ma la le to re da päe va eest!
EGLE HOLLMAN,
EMK lastetöö juht

Tartu noortekas
Tar tu Pü ha Luu ka juu nio ri de koos käi mi ne al gas sel aas tal ta va-

pä ra sest pi sut hil jem. 18. no vemb ril pi da si me esi me se noorte-
ka, ku hu tu li kok ku 13 last va nu ses 10-14 a. Meie ko gu du se lap sed 
olid vä ga tub lid oma koo li sõp ra de kut su jad. Sõb rad ju ba tea vad, et 
ala ti on toi mu mas mi da gi põ ne vat ja tu le vad hea mee le ga. Ole me 
vä ga tä nu li kud Tal lin na ko gu du se sõp ra de le, kes tu lid mei le ap pi 
noortekat lä bi vii ma. Suur-suur tä nu tei le, Lem me, Jo han na-Maar-
ja ja Mary! Noo red said män gi da äge daid män ge, süüa en da meis-
ter da tud “või ku sid” ja tun da en nast häs ti. 

Meie juu nio rid on vä ga ak tiiv sed ju ma la tee nis tus test osa võt jad 
ja tee ni vad ad ven di ajal tra dit sioo ni li selt kaa sa: loe vad pü ha kir-
ja, ad ven di mõ tisk lu si ja män gi vad pil le. Val mis tu me hoo le ga ka 
ad ven di laa daks. Sel aas tal meis ter da vad noo red hel kur pae last ja 
pär li test kii le ning pui dust kuu ma alu seid. Kol man dal ja nel jan dal 
ad ven dil toi mu val laa dal saa dud tu lu lä heb „meie” ka he Etioo pia 
lap se õpin gu te toe ta mi seks.

Ja üks pi si ke tun nis tus ka Aleks Mattias Mäe ki vilt:
„Vaa ta sin Youtube’ist üht vi deot, kus olid mul le oota ma tult as jad, mis 
mul le ei meel di nud. Seal oli üks rõ ve asi, mis jäi mind kum mi ta ma. 
Ma rää ki sin sel lest ema ga ja siis me pal ve ta si me. Mõ ne aja pä rast 
ma tund sin, et mul ei ol nud enam hir mus. Ju mal aitas mul sel lest 
üle saa da.”

JANA TAMM,  
Tartu Püha Luuka kogudus
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Sel sü gi sel suu na si me paar suu reks 
kas va nud last eda si noor te kas se.

Nen de ase me le tu li mei le aga pal ju 
uusi väi ke si lap si. Õpe ta ja te le tä hen-
dab uute väi kes te ga te ge le mi ne uusi 
väl ja kut seid. Sel lest sü gi sest tõi me 
las te ki ri kus se sis se jäl le paar uuen-

dust. Kui va rem oli igal õpe ta jal oma 
kin del üles an ne, siis nüüd tee me 
kõik kõi ke kor da möö da. Uue osa na 
teeb õpe ta ja Ardi las te ga kat seid. 

Kut su si me ap pi ka õpe ta ja In ga, 
kes on va rem koo lis töö ta nud ve ne 
kee le õpe ta ja na. Te ma aitab ve ne 

keelt kõ ne le va tel las tel tõl ki mi se ga 
kii re mi ni su lan du da män gu des se, 
meis ter dus tes se ja aitab tõl ki da piib-
li lu gu sid. 

Ees on jõu lud ja õpe ta ja te mõt-
ted on ju ba jõu lu peo kor ral da mi sel. 
Ole me aas taid tei nud näi den deid ja 
nii ka see kord. Et te val mis tu sed ju ba 
käi vad.

Ra hu lik ku jõu lu aega!
ANU HOBUSTKOPPEL

Pärnu Agape kogudus

LASTETÖÖST MEIL JA MUJAL

Jõu lud seos tu vad pal ju-
de mõ te tes keer le va te 
lu me hel ves te, kin gi ku-
hi la te ja de ko rat sioo ni-
de ga kaup lus te vaa te-
aken del. Te ge lik ku ses 
on jõu lu aeg ol nud lä bi 
sa jan di te ajaks, kui het-
keks pea tu tak se ja pilk 

en da si se mus se hei de-
tak se.

„Hoia ja hooli” 
on ad ven di aja 
raa mat, mi da on 
mõ nus lu ge da ja 

uuri da jõu le ooda-
tes nii ise seis valt kui 

ka koos va ne ma ga. Raa-
mat jul gus tab lap si maa-
il ma pa re maks muut ma.

Det semb ri kuu 24 päe-
val saa vad nad koos raa-
ma tu te ge las te ga seis-
ta sil mit si iga päe va elu 
rõõ mu de, mu re de ja hir-
mu de ga ning ko ge da, 
et la hen da ma tuid olu-

kor di po le ning maa ilm 
on te ge lik ku ses ime li ne 
paik, kus ela da ja ol la.

Li saks lu gu de le leiad 
igal päe val ka hu vi ta va 
meis ter du se, „Kas tead-
sid, et” rub rii gi ning 
pal ju lus ta kaid luu le tu-
si. Raa mat si sal dab ka 
CD-d, mil lel on 10 raa-
ma tus lei du vat lu gu ning 
Priit Pa ju saa re poolt vii-
sis ta tud luu le tu sed.
Müü gil Apol los, Rah va 
Raa ma tus ja krist li kel 
raa ma tu let ti del.

EGLE HOLLMAN

„Hoia ja hooli“ on advendiaja raamat Uus tore plaat tulekul... 

Pärnu lastekiriku töö on taas hoo sisse saanud

EMK lastetöö koolituspäev  
Tallinnas 22. oktoobril - Uue Testamendi  
kultuuriline kontekst

Ku na ena mi kul pü ha päe va koo li õpe ta ja test teo loo gi-
li ne ha ri dus puu dub, ot sus ta si me see kord laien da-

da õpe ta ja te tead mi si just Uue Tes ta men di kul tuu ri li se 
kon teks ti alal. Lek tor oli Mar git Prantsus ja osa le ja-
test moo dus tus 30 liik me li ne oiku mee ni li ne selts kond. 
Sai me üle vaa te juu ti de pü ha dest, iga päe va elust ning 
us ku mis test ja mõt te maa il mast.

EGLE HOLLMAN, EMK las te töö juht
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Jeesus on jõuludest puudujääv pusletükk 
Täius li kest jõu lu dest võib puu du jää da vaid üks tü ki ke ja  
see on Jee sus Kris tus.

Meis ter da see pusletükike jõu lu lap sest, et saak sid ja ga da se da  
sõ nu mit ka oma sõp ra de ga.

1. Ot si pilt jõu lu lap sest. Sel le võid lei da va na de jõu lu kaar ti de hul gast.

2. Joo nis ta ha ri li ku ga pusle šab loon pil di le ja vaa ta, et see so biks.

3. See jä rel lõi ka pusle tükk väl ja.

4. Klee bi pilt pusletükile.

5. Li sa pael kuu ma lii mi ga üm ber pusletüki, kuid jä ta pii sa valt pae la ka 
aasa jaoks.

Nüüd rõõ mu ga sõ nu mit ja ga ma!

ÜLESKUTSE
2017. aastal on Eesti Metodisti Kirikus mitmeid ÜMMARGUSI TÄHTPÄEVI: 

EMK tegevuse 110. aastapäev; usumärtrite Prikaski, Hängi, Prii surmast 75 aastat;  
Hugo Oengo sünnist 110. aastat; Karl Kuuma sünnist 150 ja surmast 85 aastat. 

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

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

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

TAA VI HOLLMAN, su per in ten dent
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PÄEVASÕNA aastatellimus 2017 (6 numbrit)  
maksab 2016. aasta lõpuni 8 eurot.

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

Tellimisindeks 01706

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

Telli ajakiri Koduteel!
EMK häälekandja, ajakiri KODUTEEL 
aastatellimus (4 numbrit) maksab 2017. 
aastal 15 eurot ja üksiknumber 5 eurot.

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

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

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

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

Tähistades 
reformatsiooni 
500. aastapäeva

JUTLUS  
Kolm iidset 
jõululaulu

TUNNISTUS 
Aldersgate 
tervendavad 
seminarid

HOOLIMINE 

Märgates lapsi, 
kes on meie 
ümber 

USUPÜHAD

Juudid 
tähistavad 
hanuka püha


