Palve jõuluajal
Elav Jumal,
las laulud, mida oleme
sel jõuluajal laulnud,
aidata me kaasinimestel
laulda, isegi kurbuses;

las kingitused,
mida oleme sel jõuluajal vahetanud,
süvendada meis jagamise
meelsust kogu aasta vältel;
las küünlad,
mida oleme sel jõuluajal süüdanud,
kõnelda meile sinu tahtest,
et keegi ei elaks pimeduses;

ärgu vajugu unustusse,
kuidas sina oled jõuluajal
tulnud meile lähemale,
vaid meeles hoituna
saagu sellest rikkalik jõuallikas,
mis tõstab meid üles valutundidel
ja teeb alandlikuks edupäevil,

sest sina oled meie elu,
valgus ja pääste –
nüüd ja alati;
Jeesuse Kristuse,
meie Issanda pärast.
Inglise palve,
tlk Toivo Pilli

Jõuluaeg ja aastavahetus Kolgata koguduses
5.12 kell 11 Teise advendi teenistus, jutlus Sander Tulk
12.12 kell 11 Kolmanda advendi teenistus, jutlus Kaarel Adamson
17.12 kell 19 Noorte ja juunioride jõuluteenistus (regimine: sandertulk@gmail.com)
19.12 kell 11 Neljanda advendi teenistus, jutlus Tõnu Lehtsaar
24.12 kell 15 Jõuluõhtu teenistus, jutlus Leho Paldre, jõulukoor
25.12 kell 13 Jõululõuna programm (regimine: pastor@kolgata.ee)
26.12 kell 11 Kontsert-jumalateenistus, kõlab Beethoven, Weber ja Tšaikovski,
jutlus Sander Tulk
31.12 kell 17 Vana-aasta teenistus rohkete usulugudega “Minu aasta 2021 koos Jumalaga”
02.01 kell 11 Uus-aasta teenistus pühaõhtusöömaajaga
16.01 Alustame ristimiskooliga neile, kes soovivad kogudusega liituda
(pärast teenistust koguduse büroos)

Jõulukontserdid Kolgata
kogudusehoones
K, 15. detsember kell 18
Jõulukontsert TÜ Akadeemilise
Naiskoori vilistlaskoor ja Alatskivi
Kunstide Kooli laululapsed
Made Ritsingu juhendamisel
N, 16. detsember kell 19
Jõulukontsert “Jõulujutt”
Naiskoor “Omal viisil”, dirigent
Liisa Rahuoja
L, 18. detsember kell 15
Jõulukontsert „Jõulud
lapsepõlvest“ Karijärve
Keelpilliorkester

NB!

Jumalateenistustel osalema on
teretulnud kõik, palume kanda
maske. Kontserditele
pääsemiseks on vajalik
koroonapass.
www.kolgata.ee
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Kui vanaks Jeesus siis tänavu saab? Ja sina?

Palju õnne Jeesuse sünnipäevaks! Kui vanaks Jeesus ei pidanud inimeseks sündima. Tema
sünnipäevalaps siis tänavu jõulude ajal saab? 2021 enda saatus ei läinud sellest kuidagi paremaks.
aastaseks? Apostel Paulus kirjutab Jeesusest,
Keegi ei kohustanud teda selleks. Ta tegi
et „tema oli enne kõike“ (Fl 1:8). Ka apostel Iga inimene on seda vabast tahtest – selleks, et inimest
füüsiliselt
Johannes kirjutab, et maailm on tekkinud
aidata.
sündinud.
Aga
Jeesuse läbi (Jh 1:3). Igavesti olemas
Meie, inimeste kohta ütleb Jeesus aga: „Te
tuleb sündida
olnud Jeesuse jaoks oli inimesena sündipeate(!) uuesti sündima!“ Muidu te ei saa
ka Jumala
mine u 2021 aastat tagasi aga ainult üks Pühast Vaimust Jumala riiki. Iga inimene peab uuesti sünvahe-etapp, olemisviisi muutus.
– alles siis saab dima! Kuidas see toimub? Hmmm...
ta Jumala asju
Jeesus ütleb Jh 3:3 midagi sellist, mis
Tõepoolest. Kes Jeesusesse uskuma
taibata; alles
viitab, et ka tavalise inimese elus võib
hakkab, sellel on see uus elu (Jh 3:15). Seda
siis
pääseb
toimuda mingi olemisviisi muutus – ta
nimetatakse ülevaltsünniks, uuestisünniks,
Jumalale
võib sündida keset oma maist elu. Jeesus
Pühast Vaimust sündimiseks – Jumala
lähedale.
vestleb selles loos täiskasvanud mehega,
lapseks saamiseks: „Kõigile, kes [Jeesuse]
kes on huvitatud vaimsetest asjadest.
vastu võtsid, andis ta meelevalla saada
Vestluse käigus ütleb Jeesus talle, et Jumala asjade Jumala lapsiks – neile, kes usuvad tema nimesse“
tegelikuks mõistmiseks ja kogemiseks peab (Jh 1:12). Kui inimene võtab usu kaudu Jeesuse
inimene kõigepealt „ülalt sündima“ ehk „uuesti südames vastu oma Issandaks, siis ta sünnib
sündima“: „Kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala uuesti, temast saab Jumala laps. Tal on uus sünriiki… Kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna nipäev.
Jumala riiki... Te peate sündima ülalt.“ Iga inimene Mina, 48aastane Leho, sain näiteks tänavu suvel
on füüsiliselt sündinud. Aga tuleb sündida ka 38aastaseks. Kümne-aastasena ma sündisin
Jumala Pühast Vaimust – alles siis saab ta Jumala uuesti. Kui vana sina oled?
asju taibata; alles siis pääseb Jumalale lähedale.
Pastor Leho Paldre

Aasta täis lugusid
Jumala rääkimist
ja juhatamist

Minu lugu Jumalaga algas juba ema kõhus, kui ta mind
oodates kirikus käis. Kasvades olid kõik minu lähimad
sõbrannad pärit Nõmme baptistikogudusest. Ühiselt
käisime pühapäevakoolis ja õppisime tundma Jumala
lugusid. Nii kaua kui mäletan, olen kaasa löönud
muusikalises ülistuses ja kõikvõimalikes lastelaagrites
- esmalt teiste juhtimisel, siis juba ise kaasa teenides.
Minu elu pöördeaeg oli aga varases teismelise põlves,
nii umbes 12-13 aastaselt. Mu vanem
vend oli hakanud käima noortekatel
ning muidugi, väiksema õena, soovisin ka mina liituda. Mäletan, kuidas
kuulates lugusid sellest, kuidas Jumal
on
reaalselt
inimeste
eludes
tegutsenud, tahtsin ka ise sellist elu
kogeda. Suvel, noorte Piiblilugemise
laagris (PLL), tegin koos grupijuhiga
oma “päästepalve”, kus valasin kogu oma
igatsuse palvesse, et ka minul võiks olla
“oma lugu Jumalaga”.
See palve ununes kiiresti. Paar kuud

hiljem läksin läbi traumast oma pere keskel, mis
õnneks tõi mind vaid Jumalale lähemale. Käisin
endiselt erinevatel noortekatel, panustasin kirikusse
ja õppisin Piiblit tundma. Aasta hiljem, samas PLL
laagris ja sama grupijuhi kõrval, vaatasin tagasi oma
möödunud aastale. Olin vapustatud, et vaid üks aasta oli
möödunud! Tundsin, et olen täiesti teine inimene kui
eelmisel aastal. Mu aasta oli olnud täis lugusid, kuidas
Jumal oli minuga rääkinud, mind kasutanud ja juhatanud!
Minu lugu jätkus kogudusse ristimisega 14-aastaselt,
noortetöös ja PLLi laagrites kaasa teenimisega, noortegruppide eestvedamisega jne. Peale keskkooli võtsin
aasta vabaks, et minna Rootsi Elusõna piiblikooli aeg, kus Jumal mind tõeliselt käsile võttis ja õpetas,
mida tähendab päriselt elada koos
Jumalaga.
Veel mõned aastad ning mu elu oli
jõudnud Tartusse ja ülikooli. Pärast
paari aastat otsimist juhatas Jumal
mind Kolgata kogudusse, mis on
võinud nüüdseks saada minu vaimulikuks koduks - pereks, kellega ühiselt Jumalat otsida ning elu muresid
ja rõõme jagada.
Soovin teile imelist jõuluaega ning
usku, lootust ja armastust nii Jumala
kui üksteise vastu!
Kadi Haamer (pildil)
Foto: Valdur Rosenvald

Erivajadustega inimesed ja Jumal
Esimesel advendi pühapäeval toimus Kolgatal Piibli
avastamise õhtu, külaliseks misjonäridest abielupaar
Lätist Evelyn ja Kaspars Apinis. Nad jagasid oma tööst
misjoniorganisatsioonis, mis kuulutab evangeeliumi
erivajadustega inimestele. Nende kogemustest ilmnes
selgelt, et puue ega haigus ei takista inimest elamast
täisväärtuslikku vaimulikku elu.
Evelyn arutles ka selle üle, kuidas elada rahus Jumalaga, kui on puue või krooniline haigus. Usk ei kaitse
inimest valu ja kannatuste eest, sest ka Kristus kannatas maa peal elades. Evelyn julgustas, et võime alati
oma tunded Jumalale välja valada, sest murega üksi
jäämine viib üksildusse. Vähim, mida Jumal saab
teha, on meid kuulata. Kui ei ole kedagi, kes mõistaks,
tekib depressioon. Depressioonis inimene ei suuda
enam loota, et tulevikus võib juhtuda midagi head,

ning võib tunda, et valusad tunded kestavad igavesti.
Tegelikult on lootus siiski olemas, sest Jumal on
muutumatu ja Tema tõotused kehtivad. Ta rõhutas, et
depressioonis inimene ei ole kristlasena läbikukkunud.
Ta soovitas keskenduda Jumalale, sest enesele
keskendumine toob põhjuse end halvasti tunda, kuid
Jumalale keskendumine toob lootust. Kui hakkame
muretsemise asemel tänama, muutub ka mõtlemine.
Iga päev saame muuta kellegi päeva paremaks, see
viib fookuse eneselt ära. Jumalale kuuletumine toob
rahu. “Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile.
Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie
süda ärgu ehmugu ega mingu araks!” (Jh 14:27). kuulata.
Merle Kepp

Ülestähendusi Kolgata 2021. aasta jutlustest
“Inimese pühitsuse
aluseks on tema
ego murdumine ja
täielik pühendumus
Jumalale: pane maha
patt ja kurjus, kanna Vaimu
vilja ja anna end Jumala
kätte.”
[Meie teod. 5.09, jutlustas
Tõnu Lehtsaar]

“Tuleb juurduda
püsivalt Jumala
sõnas ja siis tulevad viljad: püsivus,
armastus, truudus,
tasadus. Siis oled kui
haljendav puu ja see
paistab välja ka teistele.
[Valikutest. 12.09, jutlustas Leho Paldre]

“Oleme ausad: me
ei tule leivamurdmisele
täiusliku
meeleparandusega.
See on see koht, kus me
tuleme ausalt Jumala ette.”
[Leivamurdmisest.
3.10,
jutlustas Sander Tulk ]

Alfa kursus - usulise otsimise alustamiseks

Alfa kursus on läbi paljude aastate olnud sadadele aasta jooksul oleme ilmselt kõik õppinud hindama lihtsaid
inimestele kohaks, kus alustada oma usulist otsimist. asju, mis nüüd enam üldse mitte niisama iseenesestmõistetaÜksjagu on olnud neid, kes on tulnud kursusele lihtsalt vad pole olnud. Eriline rõõm ja tänu oli muidugi kursuse
kristluse põhitõdesid omandama, kuid kelle elud on keskel oleva seminar-väljasõidu teokssaamisest. Oli õnnistatud
saanud muudetud. On ka neid, kes on tundud, et on elus kursus, mil võisime näha osalejate Jumala-otsinguid, uussünjõudnud punkti, kus on vaja oma vahekord Jumalaga di ja usus kasvamist. Mõnede külvatud seemnete kasvamist ei
pruugi meie ise näha, kuid ma usun siiralt, et need
korda teha. Mitmed inimesed meie koguduses,
seemned ei lähe raisku.
kel ei ole olnud õnne kasvada kristlikes pereNädalast
Miks ei võiks me Alfa kursusega jõuda 100 inimeseni?
des, on Jumalaga kohtunud just Alfa kursusel.
„Kuidas tutvustaksid sõbrale Alfa kursust
nädalasse on Sellise mõtte sai meie pastor kevadel, kui võttis
pikemat vaikset aega koos Jumalaga. Ning
kolme sõnaga?” Sellele küsimusele laekusid
eesõigus
tõepoolest miks mitte? Selleks saame inimlikult
järgnevad märksõnad: sõbralik, hariv, julgustav, aus, helge, mõtlemapanev, informatiivne, kuulda imelisi üht-teist teha, kasutades tänapäevaseid tehnika
ja imesid täis võimalusi ja kutsudes inimesi kursusel osalema.
meeldiv, soe ja armas, lihtne ja arusaadav,
Vahetevahel peab mitmeid aastaid kutsuma, enne
eluline, humoorikate näidetega, tore, vajalik,
tunnistusi
kui inimene lõpuks tulla otsustab! Kuid ennekõike
arendav, silmaringi laiendav, mõnus õhkkond,
ning näha
on see mõistagi Jumala arm ja tegutsemine. Kindmaitsev toit, teadmised, rõõm. Nii iseloolähedalt
lasti ei tohi unustada palve väge.
mustasid oma isikliku kogemuse põhjal Alfa
Tasub läbi katsuda: kas ehk minagi võiksin Alfa
kursust need, kes selle 2021. aasta detsembris
inimeste
meeskonnaga liituda? Meeskonnas tunned, mida
lõpetasid. Tagasiside küsitluses uurisime
pöördumisi.
osalejatelt ka seda, kas nad soovitaksid sõbral
tähendab koos tegutsemine. Soovitan kursusel
kaasa lüüa ka selle pärast, et see aitab ette valmiskursusele tulla. Eranditult kõik vastanutest
tada varem või hiljem üles kerkivateks elulisteks vestlusteks
ütlesid jah.
Sel sügisel oli meil rõõm taas kõik 11 nädalat järjest näost Jumalast. Kursus annab süsteemse ülevaate elulistest kristnäkku kokku saada (st mitte ekraani kaudu). Viimase kahe likest teemadest, mida igapäevaelus vaja läheb. Alfas õpid
kiiresti eriti tugevalt palve tähtsust ja mõistma, et see on
Jumal, kes kutsub ja päästab inimesi. Nädalast nädalasse on
eesõigus kuulda imelisi ja imesid täis tunnistusi ning näha
lähedalt inimeste pöördumisi. See teeb rõõmsaks ja alandlikuks.
22.02.2022 algab uus kursus. Kes ei tahaks osa saada millestki
sõbralikust ja silmaringi laiendavast? Seega võta sõber kaasa
ja tule Alfasse!
Kadri Seimar
Alfa kursuse lõpetanu, praegu Alfa-vestlusgrupi juht
Alfa lõpetajad koos tiimiga 2021 sügisel. Foto: Tiit Torila.

