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„Mu Jumal, miks Sa seda lubad?” ahastas 
pereisa oma surnud lapse ja surmavalt 
haavatud naise juures.
Me nii väga tahaksime, et Jumal seaks 
kõik korda. Aga asi on keerulisem. Jumal 
on väga palju delegeerinud meile. Ta on 
seadnud meid siia maailma valiku- ja 
otsustusvõimeliste inimestena. Me igaüks 
vastutame mingil määral kõige eest. 
Jumal sekkub ainult Temale teadaoleva-
tel põhjustel ja juhtudel.
Jumal vajab meie pead, käsi ja südant. 
Meie pead, et me leiaksime õiged lahen-
dused, meie käsi, et me teostaksime 
need, ja kõige enam meie südant, et me 
armastuse ajel üldse reageeriksime.
Kristlaste ilmselt suurim võimalus on 
südamest lähtuv palve Jumala poole. 
Palve on parim võimalus Jumalalt abi 
saamiseks. Nagu ütles mulle üks aednik: 
„Mina usun, et kui miljonid palvetavad, 
lõpeb sõda.” Jakoobus ütleb: „Õige 
inimese mõjuvõimas palve saadab palju 
korda” (Jk 5:16). Mõelgem, kuidas saame 
olla õiged ning missugune on mõjuvõi-
mas palve.
Otsime uusi lahendusi ukrainlaste 
aitamiseks, teostame need oma kätega 
ning palvetame, et 
Jumal saadaks oma 
inglid Ukrainale 
appi!

Kes peatab sõja
Ukrainas?
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Olen sündinud Tallinnas. Enne suurt Tallinna pommita-
mist 1944. a läksime emaga sõjapakku Saaremaale. See 
minek ja ema rahustavad sõnad ei unune vist kunagi. 
Minu vanemate juured olid Saaremaalt ja nii saigi meie 
koduks saar, kus olen siiani igal aastal poole aastast, 
ehkki sügisest-kevadeni elan Tartus. Minu elu on olnud 
täis õpinguid ja teadmiste edasiandmist teistele.
Kasvasin üles kristlikus peres. Aukartus Jumala vastu on 
olnud kogu aeg. Minu esimene palve, mille ema mulle 
õpetas, oli õhtupalve ja see on mind saatnud siiani igal 
õhtul. Ema oli päästetud ja ma tihti küsisin, kuidas ema 
teadis, et ta on päästetud? Ema tegi mulle selgeks, et see 
on igal inimesel erinev, aga tema sai Jeesuse vastuvõtmi-
sel nagu uue nägemuse kõigest, hinge tuli nagu kergus ja 
rahu. Olin kuulnud erinevaid tunnistusi (kes kukkus põlvi-
li, kellel kadus hetkeks nagu teadvus, ...) ja nii tekkis mul 
arusaam päästmisest nagu mingist psühhoosist. Mulle oli 
see arusaamatu. Isa sai päästetud vanemas eas.
Suviti Saaremaal käin ma Leisi palvemajas. Aga Tartus 
olles käisin teenistustel harva. Mullu sügisel sai omaseks 
Kolgata. Siin tekkis tunne, et just see on koht, kus ukse 
võid avada igal ajal ja sind oodatakse. Soe tunne oli, mind 
oli tähele pandud. Olime pastor Lehoga kohtunud 
mitmel suvel Saaremaal Leisi koguduses. Olles nüüd 
rohkem kohtunud ja rääkinud julgesin Lehole rääkida 
murest, mis mind kogu aeg piinas: Mis on valesti, miks 
minul ei ole päästet? Ma ju usun Jumalasse. Ta on 
aidanud mind läbi minna tervislikest raskustest läbi mu 
palvete. Kui me koos siis palvetasime, et Jeesus minu ellu 
tuleks, oli äkki minu sisemus nagu kaalutus olekus, silmis 
rõõmupisarad ja ma tundsin, et Jeesus oli mind omaks 
võtnud. Ma sain targemaks, et ei tasu üksinda oma inim-
mõistusega ära mõistatada, kuidas ja millal Jumala plaan 
teostub. Jumal teab, mis on parim 
meie jaoks. 
Minu päästmise-unistus täitus 
2.02.2022. Minu ristimine sai osaks 
suurel reedel 15.04.2022 ja vastu-
võtt Kolgata kogudusse ülestõus-
mispühade 1. pühal. Mul on 
südames kindlustunne, rahu. Mul 
on Jeesus, kellega võin alati jagada 
oma rõõmud ja mured.

Miks minul ei ole
päästet?
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Sellel aastal korraldas kogudus ülestõusmispühade ajal lausa kaks 
munadejahti: Tartus Toomemäel ja Vedu küla lähedal Uustalus. 
Toomemäe jaht toimus teist aastat. Sel aastal pandi suuremat rõhku 
sellele, et munades olevad piiblisalmid ka läbi loetaks. Igale mängi-
jale anti kaasa leht, kus tuli vastata küsimustele munade sees olevate 
piiblisalmide põhjal. Kuna läbisin suure osa munadejahist üksi, 
osutus see heaks palve ja mõtisklus ajaks. Mune oli peidetud 65 – 
mõni kergemini leitav, mõni raskemini. Mõeldud oli ka ukraina ja 
vene perede peale: tekstid olid nii eesti, vene kui ukraina keeles. 
Usun, et Jumal kasutas seda üritust, et sõjakoleduse eest põgenenud 
inimesed saaksid pühaderõõmu ning luua sidet kogudusega. Mõnu-
sat elevust tekitas ka pärastine kohvik, kus sai osaduses olla ning 
muljeid jagada, arutleda leitu üle.
Vedu küla munadejaht oli suunatud sealsetele peredele, et viia evan-
geelium Tartu linnast kaugemale ja elavdada sealset kogukonda. 
Meeskonnaga (Mare, Meeri, Beth Ann, Leho) esimest korda maha 
istudes olime tänulikud, kui kasvõi kaks peretki tuleks. Olime alandli-
kud Jumala ees ja suur oli meie üllatus, kui toredasse ponitallu tuli 
kümmekond peret ja pea 30 last. Neile sai peidetud 51 muna, kuhu 
sisse olid pandud katkendid kirjakohast Jh 3:16. Enne seda said 
lapsed kuulda, mis püha see munadepüha on ja miks räägime sel ajal 
Jeesuse ülestõusmisest. Lapsed kuulasid huviga küünis põhupallide 
peal koos lammastega. Seeme sai külvatud ja edasine kasvamine on 
Jumala teha. Lapsed said ka kingipakid, mis olid kokku pandud jõulu-
ajal piiri taga. Seejärel sai tutvuda taluhoovil ringi jalutavate kass-
ide-koerte, lammaste, kitsede ja kanadega. Sai minna koplisse ponisid 
paitama, ratsutada ja ponivankriga sõita.

Munadejaht evangeeliumiga
Tartus ja Vedul
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Regulaarsed teated

Eriteated

Perekondlikud teated
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