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Rooma luuletaja Horatius on kirja pannud 
surematud sõnad: „Si vis pacem, para bellum 
(kui tahad rahu, valmistu sõjaks)“. Rahu on 
õhkõrn, kohati isegi imelik poliitiline kokkulepe. 
Ja sellises rahus ei ole tegelikult hea. 
Rahu, millest räägib Piibel, Jumala rahu, on 
hoopis midagi muud. Uues Testamendis on 
kirjas Jeesuse sõnad: „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).
Sellise rahu saanuna võid ka keset tormi 
magada, võid seista vaenlase vägede ees, võid 
vaadata surmale silma ja öelda, et seda, mille 
sulle on andnud Jumal, ei saa keegi siin maa 
peal sinult ära võtta.
Aastal 2014, kui Vene väed esimest korda 
Ukrainas tegutsema hakkasid ja ka Eesti kohal 
oli kuulda madalalt lendavaid hävituslennukeid, 
mul polnud rahu. Ma reaalselt kartsin ja mõtlesin, 
et mida teha, kuidas oma peret kaitsta, kas äkki 
peaks Eestist minema kolima jne. Mul oli hirm, 
mu süda ehmus ja läks araks. Aga ärevus 
möödus. Olukord stabiliseerus ja ma sain aru, 
et on väga vähe, mis minust sõltub või mida 
mina saan teha, et olukorda muuta. Aeg läks 
edasi, kätte jõudis 24. veebruar käesoleval 
aastal ja puhkes uus sõda, mis on palju suurem 
ja hullem kui see, mis aastaid tagasi. Kuid 
vastupidiselt tol korral tuntud hirmule, on mul 
nüüd hoopis rahu. Ja seda ei ole ma ise endale 
kasvatanud või mediteerimisega saanud. See 
on rahu, mille saab anda vaid Jumal. Ma tõesti 
ei karda ja olen saanud juba päris paljusid 
inimesi lohutada ja rahustada, ka oma lapsi.
Soovin sulle rahu ja vaprat käimist koos 
Jeesusega! Tema annab oma rahu.

Kolgata noorte ja juunioride talvelaager 18.–20. veebruaril oli 
otsast lõpuni väga kasvatav. Oli nuttu, oli naeru, oli lõbu ja oli 
valu, aga kokkuvõttes läksid kõik pühapäeval, sära silmis, koju 
juba uue laagri peale mõeldes.
Jumal õnnistas meid hubase kohaga nagu Otepää Palveränduri 
palvemaja. Hetkest kui sinna esimest korda sisse astusin, tundsin 
ennast nagu kodus.
Laagri läbiv teema oli „Identiteet“ – nii iseeneses kui ka näiteks 
meie sotsiaalmeedias. Väga aktuaalne teema! Nendel teemadel 
pidasid kõnet meie oma inimesed: Ilmar Roosimaa, Kaarel Adam-
son ja Sander Tulk. Kahel õhtul ja kahel hommikul saime koos 
Kolgata bändiga Jumalat ülistada. Isiklikult võin öelda, et Püha 
Vaimu kohalolu oli laagris väga tuntav ja eriti ülistuse ajal oli 
tunda, kuidas enda hing ka heliseb Isa armastusest.
Laupäev oli väga väljakutsuv päev. Meile oli kokku pandud väga 
vahva videomatk, mis hõlmas Otepääl orienteerumist. Matk 
lõppes kelgumäel, kus kõik said oma viimasedki energiaraasud 
kelguga alla lasta. Vahetult enne lumetormi said kõik tagasi 
palvemajja, kes vähem ja kes rohkem kuivemalt. Nagu noortele 
kohane, saime läbi laagri ka üheskoos palju mänge mängida, 
võistelda ja auhindu võita. Tundub, et selline ülesehitus läks kõigile 
väga peale.
Väga palju sai palvetatud ja osaduses olla, seda eriti korraldustiimi-
ga. Meie läbivaks palveks oli, et Jumal võiks kedagi laagrist süga-
vamalt puudutada ja endale lähemale tuua. See on küll minu 
isiklik arvamus, aga minu jaoks oli selleks kellekski meie enda 
korraldustiim tervikuna. Meil tuli üheskoos ületada nii mõnedki 
katsumused ja seekordne laager tõi tiimiliikmeid ka üksteisele 
palju lähemale. 
Täname ka kõiki kes seda laagrit palves hoidsid, sest nende 
palvete jõud oli selgelt tuntav.
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Jutluste seeria 
“Jeesus ja Püha Vaim”
Jh 14-17 põhjal 
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Kolm aastat tagasi, kui tänased juhatuse liikmed andsid oma jah-sõna 
kandideerimiseks, olid koguduses rahutud ajad. Me isegi ei teadnud, kas me 
saame jätkata sama pastoriga või saab juhatuse esimeseks ülesandeks 
olema kogudusele uue pastori leidmine. Nii palju määramatust ootas ees. 
Aga me kõik – Taavi, Agur, Margus, Rain, Tõnu, Liivi, Evelin ja mina – olime 
nõus kandideerima, sest Jumal kutsus meid. Aasta hiljem saabuvast koroona-
kriisist ei teadnud me õnneks siis veel midagi. Hoolimata keerukatest aegadest 
on juhatus olnud väga pühendnud ja üksmeelne, kokkuhoidev. 
See, kuidas kogudus toimib, on ime. Jumala suur ime. Nägin ja tundsin seda 
viimastel aastatel palju ka juhatuses kaasa teenides. Aga miskipärast on selle 
imega nii, et see saab imeks siis, kui olla ise selle keskel, kui olla kohal ning 
olla osa kõikidest nendest võitlustest ja tähistamistest, mis koguduses aset 
leiavad. Näha koguduse kohtumistel õe või venna säravaid silmi ja naeratust 
on alati julgustav. Ei peagi kõiki alati tervitama, piisab ka lihtsalt külg-külje 
kõrval olemise tundest. Aga see tunne saab ainult tekkida siis, kui tullakse 
kohale, et olla ise üks naeratav silmapaar ja killuke kõikvõimsast Kristuse 
ihust.    
Ma tean, et ajad ei ole kerged ja mul ei ole mingeid illusioone sellest, et kogu-
dus oma liikmete kõik mured lahendab. Jah, ka koguduse keskel on üksin-
dust, on vaesust, on haiguseid ja puntras suhteid, on alati olnud ja tuleb ka 
edaspidi – me elame langenud maailmas. Isegi seda ei saa keegi lubada ega 
kindel olla, et Jumal kõikidele palvetele vastab ja meie mured lahendab. Aga 
mida ma tean, on see, et Jeesus on jätnud meile eeskuju alandlikust sulasest: 
sulasest, kes ei otsinud enda heaolu, vaid alati teiste oma. Teeb väga alandli-
kuks ja tänulikuks nähes koguduses nii palju Jeesuse eeskuju järgimist – 
pannakse maha enda mured ja vaev ning teenitakse alandlikult Jumalat ja 
kogudust ning lausutakse alandliku sulase kombel: „Meie oleme tühised 
sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha“ (Lk 17:10).
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