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Õnn olla ema

Pisarateni tänulik

Kui ma mõtlen, et kus mu suhe Jumalaga
täna on, siis meenuvad laulusõnad,
milles oli mõte, et taha vaadates olid
näha ühed jäljed - need oli Jumala omad,
kui ta mind rasketest aegadest läbi
kandis. Tänaseks on elu oluliselt kergem
ja n.ö järje peal, aga ma ei arva, et oleksin
oma tarkuses osanud nendest keerulistest
aegadest läbi tulla. Eks see periood oli
vajalik, et neist olukordadest läbi tulles
minu parem mina esile tuleks ja õpiksin
elus hindama ja märkama seda, mis sulle
on antud ja miks. Olen tänulik Jumalale
selle hingetõmbe pausi eest, mis hetkel
on ja loodan, et see veel kestab mõnda
aega!
Praegu vaatan ja näen iga päev, kuidas
Jumal mu elu korraldab. Vahepeal on
tõesti tunne, et mina rooli küll ei hoia.
Reaalselt ja pisiasjadeni korraldab! Ma ei
ole isegi osanud paluda, soovida või unistada asjadest, mis täna mu elus toimub.
Varem ma mõtlesin, et asjad juhtuvad,
nüüd saan aru, et Jumal korraldab. Kogudusele kingiti trummikomplekt ja tuleb
välja, et ma olen võimeline neid mängima
ning see pakub mulle sellist rõõmu, mida
ma ei osanud ettegi kujutada. No mida
selle peale muud öelda, kui et Jumal
tunneb mind paremini, kui ma ise. Ma ei
jõua kõiki asju ära rääkidagi.
Kui varem oli südames rõõm, kui midagi
hästi läks, siis täna on tänutunne nii võimas, et
tihti on pisarad
silmas. Süda on iga
päev nii tänu täis
lihtsalt.
Agur Ints,
juhatuse liige (pildil)

On kevad 2021… Tänavu oleks ma pidanud kätte saama
oma igatsetud doktorikraadi, millest unistasin juba
ülikooli astumisest saadik. Aga Jumal tegi mulle kingituse: õnne olla ema. Sellest päevast peale, kui me
mehega kuulsime oma tütre esimesi häälitsusi, jäi kõik
muu tahaplaanile. Võtsin ülikoolist akadeemilise puhkuse
ja nii ma siis “puhkangi” juba neljandat aastat. Elu on
keerelnud meie õnne ümber. Paar aastat hiljem kinkis
Jumal meile poja. Me sukeldusime järjest enam lastega
pere võludesse: mähkmed, magama kiigutamine,
unetud ööd, püsiv väsimuse tunne - tasuks hambutu
naeratus, tugevad kallistused ja õnnelik lapsepilk.
Olla ema - see on tohutu õnn, aga ka suur töö. Töö
iseendaga: oma harjumustega, soovidega, omaenda
minaga. Olla ema - see tähendab näha lootust seal, kus
ühiskond seda ei näe: külvata armastuse seemneid,
kannatlikkust ja pikka meelt. Olla ema - see tähendab
oma laste püsivat palvekätel kandmist. See tähendab
sügavat usku, et on vaid Üks, kes suudab neid elust läbi
viia, hoida neid kurjast. Ja palvet, et meie elus saaksid
tõeks sõnad: “Aga mina ja minu pere, meie teenime
Issandat” (Jos 24:15).
Minu ema ja vanaema on olnud mulle suureks eeskujuks.
Ma nägin sageli, kuidas nad Piiblit käes hoides palvetasid
pisaratega oma laste ja lastelaste eest. Nad võitlesid meie
eest vaimulikku võitlust, nad seisid meie eest Jumala ees
otsekui müüripraos. Tahan olla nende moodi ja samuti
ustavalt oma peret palves Jumala ette kanda.
Me hindame abikaasaga iga hetke, mida saame koos
lastega veeta. Võibolla kunagi hakkame puudust tundma
nendest aegadest, kui autoga pikale teekonnale asudes ei
nuuksu enam keegi: “Ma tahan juua!”, “Kui palju meil veel
sõita on?”, “Ma unustasin oma mänguasja!” Kui väiksed või
suured meie lapsed ka on - emaarmastus kasvab iga
päevaga ikka suuremaks ja suuremaks. Emaõnne ei saa
võrrelda mitte millegagi.
Oma doktorikraadi unistustega olen ma ikka veel teel.
Aga praegu on mul kaks kõige kõrgemat diplomit: diplom
“Emily” ja diplom “Daniel”. Doktoridiplom tuleb ka, aga
hiljem.

Angelina
Panenko
(pildil paremal)
Kolgata

kogudus

Seiklusrikkad Narnia
lood on usuelu võrdpildid
Narnia on inglise kirjaniku C.S. Lewise fantaasiarikas
raamatuseeria tulvil seiklusi, põnevust ja fantaasiat.
Kõige tuntumad raamatud on “Lõvi, nõid ja riidekapp”,
“Koiduränduri teekond” ja “Prints Caspian”. Nende
põhjal on valminud ka filmid. Üllataval kombel on
need sama head kui raamatud. Tavaliselt ei suudeta
salvestada raamatu ligitõmbavat hõngu videosse,
kuid Narnia filmides on see õnnestunud. Tutvustan
kolme esimest raamatut.
Narnia tegevus toimub fantaasiamaailmas, milles
elavad rääkivad loomad, faunid, drüaadid, najaadid ja
muud sarnased olendid. Mulle isiklikult meeldib
tohutult nende raamatute kirjastiil. See on natuke
peen, aga täiesti arusaadav ja otsekohene. Igal raamatul on kaunis mõte. Narnia ajalugu algab raamatust
“Imetegija õepoeg”. See on üks mu lemmikutest.
Peategelaseks on lapsed Polly ja Digory, kes avastavad
viisi, mis viib teise maailma. Seal kohtuvad nad kurja
nõiaga ja läbivad mitu põnevat seiklust, avastades
Narnia. Edasist Narnia ajalugu kirjeldab raamat “Lõvi, nõid
ja riidekapp”. Sõja ajal põgenevad neli õde-venda vana
professori juurde. Seal avastab noorim tee Narniasse läbi
riidekapi.
Järgmine raamat on “Hobune ja tema poiss”. See
jutustab loo Calormeni (Narnia naaberriigi) poisist,
kes on elanud kogu elu hurtsikus ühe karmi mehe käe
all. Ühel õhtul halab ta hobusele, kui ebameeldiv kõik
on ja et ta sooviks, et hobune kõnelda oskaks. Tema
üllatuseks vastabki loom talle selges inimkeeles. Nii
saavad alguse hobuse ja poisi seiklused Narniasse!
Jällegi, üks minu lemmikutest. On vägagi meeldiv
lugeda, kuidas laste tunded ja
mõtted on talletatud paberilehtedele. Kümme punkti kümnest,
soovitan.
C. S. Lewis (1898–1963) oli kristlik kirjanik, kelle raamatud ja
raadiosaated on suutnud teha
suurele rahvahulgale arusaadavaks
usu ja eetika keerulisemadki küsimused. Ka tema Narnia lugude sari
sisaldab mitmeid kristliku usu
võrdpilte.
Merete Pakarinen,
Tartu Kristliku Põhikooli 7. klass

Pilt: apollo.ee

Munadejaht Toomemäel

Ülestõusmispühade pärastlõunal korraldas kogudus
suure munadejahi. Toomemäele peideti ligikaudu 70
plastikmuna, igas munas piiblisalm. Piisava koguse
piiblisalmide leidmisel võis osavõtja saada Kolgatalt
auhinna. Osales 28 meeskonda. Jahi lõppedes jagati
auhinnad neile, kes kõige rohkem piiblisalme leidsid.
Kõige tulemusrikkam oli Valkude pere: 54 piiblisalmi.
Kui pastor Leho palus mul aidata munadejahti korraldada, olin kohe põnevil. Meeskonnas olid veel Mindy
ja Crick Porier, Beth-Ann Erickson muretses kõik
auhinnad.
Koos Mindy ja tema laste Faithi ja Asheriga valmistasime munad ette. See oli äge kogemus: piiblisalmide
valimine, ritta seadmine, välja printimine, lõikamine,
munadesse raskuseks kivikeste panemine. Lapsed
aitasid kõvasti. Mindyga peitsime munad
Toomemäele ära.
Jahi ajal käisin vaatamas, kuidas asi välja näeb.
Rahvas usinasti otsis, silmad-kõrvad pärani-kikkis. Ilm
oli hea, naerud suudel. Mõni oli saanud haisu ninna,
et mina olin mune peitnud - käis mul tükk aega järel,
pärides siseinfot. Võib-olla kuhugi poole laia käega
viipasin ka …
Auhindade jagamine oli mõnus. Igaüks sai üllatusmuna. Komme ja maiustusi jagasime aga heldelt: kausitäiest maiustustest sai võtta oma peoga - nii palju kui
kämbla peale jäi, nii palju jäi. Mõnel õnnestus see ikka
eriti võimsalt.
Oleme rõõmsad, et saime olla värskes õhus koos,
kutsuda osalema ka koguduse sõpru ja natukene
koos maiustada. Tänu Õnnistegijale, et kõik laabus!
Siim Kork

Eriteated

Alates 9. maist
saame taas füüsiliselt koguneda, ent
ruumide täituvusele
on 25% piirang.
Kolgatal tähendab
see eri ruumide
peale kokku 80
inimest: peasaalis
50 inimest, lisaks
saab suurtelt
ekraanidelt vaadata
fuajee kohvikualal ja
väikeses saalis.

P, 9.05 kell 11 Emadepäeva teenistus,
laste õnnistamine
P, 23.05 kell 11 Nelipüha teenistus,
järgneb ristimine järves
P, 30.05 kell 11 Vabaõhuteenistus koos
pühapäevakooli lõpetamise ja piknikuga:
võta kaasa piknikusööki oma leibkonna
jagu, samuti tekike mahalaotamiseks
30.05 - 11.07 on pühapäeviti jutluseseeria
“Meie Isa palve”
Koguduse suvelaager on 15.-18.07
Nuutsakul
Koguduse noortelaager on 5.-8.08
Kaldavere turismitalus (kaldavere.ee)

    
     
    








   




   

   

