Maskeraad
Tänased jõulud on teistsugused,
mitte kuused, vaid me ise
oleme ehtes,
kanname maske
ja kannatame...
ära.

Käratseme kärsitusest,
märatseme maskivastastega ühes
koos üksteise kõrval
või nende vastu.
Õhku jääb väheks
kui jääd on liiga palju
liiga paljude eri liiki inimeste
vahel.

Jäätunud on
üksi jäetud,
üksteisest kaugel
kesk päris kannatusi
ja valu.
Me kannatame ära
ja kanname maski,
mis eitab,
Lämmatab ehtsat,
ei ehi.

Tänased jõulud on teistsugused
nendel, kes suudavad teist
oma südames ligemale lasta.
Maske sulatades
aitame elustuda,
aitame uuesti
hingata.
Astra
(Rael-Astrid Väer)

Jõuluaeg ja aastavahetus Kolgata koguduses
6.12 kell 11 Teise advendi teenistus, jutlus Leho Paldre
11.12 Noorte ja juunioride jõuluõhtu, eelregistreerimisega
13.12 kell 11 Kolmanda advendi teenistus, jutlus Sander Tulk
20.12 kell 11 Neljanda advendi teenistus, jutlus Raul Rosenvald
24.12 kell 14 jõuluõhtu teenistus, jutlus Leho Paldre, klassikaline muusika.
Kell 17 jõuluõhtu teenistus, jutlus Leho Paldre, kaasaegne muusika
25.12 kell 11 jõulupüha teenistus, jutlus Tõnu Lehtsaar
27.12 kell 11 jumalateenistus
31.12 kell 17 vana-aasta teenistus rohkete usulugudega “Minu aasta 2020 koos Jumalaga”
1.01 kell 12 uus-aasta teenistus pühaõhtusöömaajaga
10.01 alustame ristimiskooliga neile, kes soovivad kogudusega liituda
(pärast teenistust koguduse büroos)

Jõulukontserdid Kolgata
kogudusehoones
P, 13. detsember kell 16
“Klaverinäpud” perekontsert,
Anne-Mai Palmi klaveriõpilased
R, 18. detsember kell 19
Karijärve Keelpilliorkestri
jõulukontsert
L, 19. detsember kell 16
“Kitarrihelinad”, Elleri kooli
kitarriklassi õpilased

NB!

Info jõuluaja teenistuste ja
kontsertide kohta võib
muutuda, kui viiruse leviku
tõttu peaks riigis hakkama
kehtima täiendavad piirangud.
Jooksvat infot vaata
www.kolgata.ee
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Jumal pani jõuludeks telgi püsti meie õuele
Jeesuse sünni
kohta ütleb
Piibel, et Jumal
„sai lihaks ja
elas meie
keskel”. Sõna
„elas” on
tegelikult algkeeles palju
kujundlikum:
Jumal „pani
telgi püsti“ meie
keskele.

Jeesuse sünni kohta ütleb Piibel, et Jumal „sai lihaks ja elas meie
keskel” (Jh 1:14). Sõna „elas” on tegelikult algkeeles palju kujundlikum:
Jumal „pani telgi püsti“ meie keskele.
Telgi ülespanemine seondub meile esmalt millegi ajutisega. Aga Uuest
Testamendis ei leia me kusagilt, et „telgi püstipanemine“ oleks midagi
ajutist. Näiteks Ilm 21:3 räägitakse uuest püsivast taevast ja maast:
„Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde
elama (püstitab telgi!) ning nemad saavad tema rahvaiks.”
Mida siis tähendab see, et Jumal pani inimeste keskele telgi püsti? See
väljendab seda, et Jumal tuleb meie juurde sõbralikult. Ta tahab meiega
samal tasandil olla. Ta tahab olla lähedane. Ta tahab meiega vabalt
suhelda. Kui sa lähed kuhugi ja ehitad suure palee koos turvataradega,
siis see ütleb midagi sellest, mil määral sa usaldad kohalikke ja mil
määral sa nendega samastud. Kui sa aga püstitad telgi minu lähedale,
siis sa ilmselt tahad kasutada minu dušši ja sööksid aeg-ajalt minuga
ühes lauas. Just niiviisi sai Jumal inimeseks. Ta pani inimkonna õuele
oma telgi püsti, et meil oleks temaga palju suhtlemist. Jumal tuli elama
telki, et me võiksime teda lähemalt näha. Ta väljendas sellega oma
sõbralikke kavatsusi.
Soovin jõuluajal usaldavalt sõbralikke kohtumisi Jumalaga! Sealsamas
sinu õuel, paari sammu kaugusel sinust, Jeesuse telgis.
Pastor Leho Paldre

Olen võinud ise otsida oma teed
Ermo Ripsi elu on olnud Kolgata kogudusega seotud kõik 70 eluaastat. Kõigepealt oma vanemate käekõrval ja
seejärel iseseisvalt on ta olnud kaasas koguduse eluga. Niiviisi on ta nagu elav sild möödunust olevikku. Räägime
temaga jõulude tähistamisest, meeldejäävatest isikutest ja seikadest, jõulurõõmust.

Mismoodi tähistati koguduses jõule 50-60
aastat tagasi?

diakon, juhatuse liige. Nii olen üles kasvanud Kolgata koguduse keskel. Minu vanemad ei sundinud ega kiirustanud
Võin isiklikest kogemustest öelda, et 50-60 aastat tagasi mind usuliste otsuste tegemisel. Ametlikult astusin kogudutähistati jõule pühas tõsiduses. Seda ka paljude teiste se liikmeks ja mind ristiti minu 23. sünnipäeval. Paljud
hulgas, kes ise otseselt usklikud polnud. Oli usuvaenulik arvasid, et olen juba ammu koguduse liige.
ateistlik aeg. Kommunistlik ideoloogia püüdis jõule igati
piirata ja eesmärk oli see üldse välja juurida ning asendada Jaga mõnda eredamat sündmust koguduse elus läbi
nääridega. Näiteks tavalisi väikeseid valgeid küünlaid oli sinu isiklike mälestuste.
aasta läbi saada, aga enne jõule korjati need kauplustest Lapsepõlvest on meelde jäänud koguduse aastapäevad ja
ära. Ka jõulukuuski oli vahel raske saada. Pärast jõulu- evangeelsete teenistuste nädalad. Kord, kui vend Osvald
laupäeva oli neid küllalt ja jäi ülegi. Me elasime tookord Tärk oli kutsutud jutlustama, mäletan, et saal oli tihedalt
väikeses kuue korteriga puust üürimajas. Ühe pere isa oli
kommunist. Tema tõi kuuse alati enne jõululaupäeva, aga inimesi täis, valitses niisugune pinev vaikus ja kui vennad
pani selle koridori ja tuppa tõi alles peale jõule. Et kõik siis kõrvalruumist sisse astusid, kõlas saalis vaikne, aga
näeksid, et nende peres jõule ei peeta. Kuid seal peres oli sügav kahin: “Tärk!”
ka laps, kes rääkis, et ka neil pandi jõululaupäeval küünlad
põlema ja kuulati Soome raadiost jõululaule. Ta näitas Kes on olnud meeldejäävamad isikud, kellega oled
isegi oma jõulukinke. Lapsena olid minu jaoks ikka kõige koguduses koos teeninud?
tähtsamad jõulukingid. Jõulu ajal püüti teha paremaid Meeldejäävad isikud, vaimulikud töötegijad, kellel oli
toite, kuid sellest ei mäleta ma suurt midagi, sest mõtted oluline osa minu kujunemisel, olid minu jaoks Osvald Tärk
olid kuuse all kinkide juures.
(Tallinna Oleviste pastor), Robert Võsu (Tallinna Kalju
Meil olid ka koguduse jõuluõhtud, kus vähemalt lapsed koguduse pastor ja EKB koguduste liidu juht) ja Jaan
said kingitusi. Aga luuletuste lugemine oli minu jaoks üsna Reisalu (Tallinna Kalju koguduse jutlustaja, jutluste salvesraske asi. Ükskord ma lahendasin selle probleemi nii, et taja nõukogude ajal). Meie kodus võeti vastu ja anti
mõtlesin ise ühe väikese jõulujutu välja, mille sai oma öömaja vendadele, kes olid kutsutud kogudusse jutlustasõnadega ette kanda. Pärast tädid kiitsid, et näe, kui väike ma. Nii võisin ka koduses söögilaua osaduses näha ja
laps, ei käi veel koolis ja mõtles ise jutu välja. Mina aga kuulda paljusid olulisi koguduste juhte. Oma tunnistustes
mõtlesin, et see oli ju palju lihtsam, kui luuletuse pähe ja jutlustes olen püüdnud eeskujuks võtta neid vendi.
tuupimine.
Nüüd vanaks saades ja tagasi vaadates oma elule, võin
öelda, et see oli suur õnnistus. Olen selle eest Jumalale
Kuidas Sina jõudsid Kolgata kogudusse?
Nii minu ema Elli Rips kui ka isa Uudo Rips olid Kolgata väga tänulik.
koguduse aktiivsed liikmed juba enne minu sündimist. Erinevatel eluperioodidel on mulle olnud tähtsad erinevad
Ema oli koguduse koorijuht üle 30 aasta ja isa jutlustaja, inimesed. Nooruses meie kogudusest pastor Imant Ridaliste,
Johannes Kähr, Ellen Malvik, hilisemas elus teised. Läbi kogu
mu elu on olnud mulle usuliselt lähedased ja eeskujuks
minu ema ja isa. Tunnen, et mind pole usklikuks
kasvatatud. Olen võinud ise otsida oma teed. On olnud
kahtlusi ja kriitikameelt, kuid ikka ja jälle olen leidnud, et
jagan oma vanematega samu usulisi väärtusi, sest need on
Piibli tõed.

Mis teeb sinu jaoks jõuludest tõelised jõulud?
Praegu on minu kõige suurem jõulurõõm see, kui saan
oma lapselastele jõuluevangeeliumi lugeda ja vaadata
nende säravatesse silmadesse, kuidas nad kingitusi ootavad. See teeb minu jaoks jõuludest tõelised jõulud. Veel
mõtlen sellele, et ükskord, kui Jeesus tagasi tuleb, saab
meie jõulurõõm täielikuks. Teda oleme oodanud ja püüdnud Temale elada.
Ermo Ripsi küsitles Mare Sumberg

Kõlaritest kuuldud
kristlus sai Alfa
kursusel elavaks

Enne Alfa kursusele tulekut olin Kristuse
õpetusega kokku puutunud umbes aasta või
poolteist. Kõik minu teadmised ja arusaamad
põhinesid erinevatel kristlikel jutusaadetel,
jutlustel ja põhiliselt raadio piiblikoolil.
Otsustasin Alfa kursusele tulla, sest praktiliselt puudus kontakt kristlaste ja kirikuga,
ning tundus väga hea koht, kus oma usuteel
edasi minna.
Kui varem olin kristlusest kuulnud sisuliselt

läbi kõlari, siis Alfa kursus
piltlikult öeldes näitas
mulle kristlust ja Jumalat
elusast peast. Palvetamine, osadus ja ülistus
olid minu jaoks uued ja
väärtuslikud kogemused.
Päris Alfa kursuse alguses
sai Kolgata koguduse saali
risti all palvetatud ja usule
tuldud.
Peale
seda
tunnen, et olen osa ühest
suurest ja tõelisest perest,
ning on kindel teadmine,
et Jumal ja Tema riik on
tõde.

Glen H. Guthan

Miks just Kolgata kogudus?

Kuigi minult küsiti uudiskirja jaoks pigem usutunnistust, gud ja eesmärgid. Inimesed, kellega tekib samastumise
siis koguduse värske liikmena tuli südamesse soov hoopis võimalus – sarnased pöördumiste lood ja eluetapid.
jagada, miks me perena just Kolgata koguduse valisime, 5. Korraldatakse ühisüritusi (väljasõidud, laagrid), mis on
heaks võimaluseks olla ühises osaduses ja üksteist
kui olime mujalt Eestist Tartumaale kolinud.
lähemalt tundma õppida.
Usun, et neid põhjuseid on hea ja huvitav
“Siin
on
6. Siin on toetav, hooliv õhkkond „nii heas kui
teada saada nii kogudusega mitte seotud lugejatel kui ka koguduse liikmetel endil. Viimastel osadus Jumal- halvas”.
7. Kaasamine kodugruppide, pühapäevakooli,
just endale teadvustamiseks, sest olgem
aga. On aeg,
noorteka, koorilaulu jms näol.
ausad – ega heal ajal ei kipu me pikapeale neid
mil võtta aeg
8. Siin on palju lapsi, noori, noorperesid, igas
väärtusi enda ümber enam märkama. Ja vaataJumalaga üks vanuses ja „seisus” inimesi – nad kõik rikastavad
mata meedia pingutustele meile vastupidist
ühele,
me kogukonda omal moel.
sisendada, elame tegelikult tõesti heal ajal –
pereringis
ja
9. Ei saa mainimata jätta ka siirast, elurõõmsat,
kõik eluks vajalik ja rohkemgi veel on olemas.
vastutustundlikku, avatud ja suure südamega
on aeg, mil
Nii palju on põhjuseid, miks olla iga päev
pastorit, kes on olemas „nii väikeste kui suurte
Jumalale tänulik. Tegime abikaasaga ajurünnavajame osajaoks”.
ku, mille eest me perena Kolgata koguduses
dust kogudu10. Boonuseks on kaasaegsed, mugavad, avarate
tänulikud oleme ja veendusime, et neid väärsega.”
lahendustega ruumid, kus on mõeldud ka väiketusi on ikka omajagu. Ma ei ei oskaks neid
lastega
peredele.
tähtsuse alusel järjestada – kõik on omamoodi
Lõpetuseks
meenutaks
veel apostel Pauluse öeldut: „Taotlege
olulised ja panen nad punktidena kirja.
alati
head
üksteisele
ja
kõikidele!
Rõõmustage alati, palvetage
1. Siin on osadus Jumalaga. On aeg, mil võtta aeg Jumalaga üks ühele, pereringis ja on aeg, mil vajame osadust lakkamatult, tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt
kogudusega. Kustutada oma vaimulik nälg läbi jutluste, tahab Jeesuses Kristuses!” (1Ts 5:15-18).
usutunnistuste, olla ühises palves ja ülistada Kõige Kõrgemat läbi laulude.
2. Lapsed kohanesid hästi ja nüüd ei taha peale koosolekut
kohe lahkudagi (meil on tekkinud lausa uus peretraditsioon – ühine kakao joomine peale koosolekut väikeses
saalis)
3. Tekitab koduse tunde – teate ju küll tunnet, kui oled
„omas kohas”.
4. Siia kogunevad lahked, sõbralikud, avatud ja rõõmsad
inimesed. Inimesed, kellega on ühised huvid, väärtushinnan-

Kristina ja Allar Laurend

