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Kevad 2022 tõi meile ebameeldiva 
üllatuse. Uudised sõjast, mis mõjutab 
meie peresid ja meie sugulaste peresid, 
panid elule teistmoodi mõtlema. Elu ei 
muutu enam kunagi endiseks. Inimesed 
on kaotanud palju: kodud, pered, sugu-
lased. On neid, kes on kaotanud usu 
headesse inimestesse ja lootuse pare-
male elule. 
Valu ja läbielamised, mis jäävad veel 
kauaks ajaks kannatavate inimeste 
südamesse, leidsid vastukaja meie kogu-
duse armastava südamega inimestes. Oli 
neid, kes võtsid enda peale vastutust 
hoolitseda naiste ja laste 
eest, kelle tulek meie 
maale ei olnud nende 
vaba valik. Kahe kuu 
jooksul (märtsist maini) 
korraldas suur meeskond 
igal kolmapäeval vene-
keelsed õhtud Ukrainast 
tulnud naistele ja lastele. 
Igal õhtu oli pühenda-
tud mingile teemale. 
Ühel esimestest kordadest tutvustasime Eesti kultuuri ja 
valmistasime koos eesti magustoitu. Aprillis oli üks 
teema seotud ülestõusmispühadega: rääkisime naistele 
Jeesuse Kristuse ülestõusmisest ja Jumalast kui ainsast 
lootusest. Emadepäeva nädala õhtul oli palju külalisi ja 
tunnistusi Jumala armastusest. Veel rääkisime teemadel: 
laste kasvatamine, emotsionaalne läbipõlemine, konflik-
tide lahendamine. Meie kohtumiste läbivaks sõnumiks 
oli, et Jeesus on vastus meie küsimustele ja Temas on 
ainus lootus, mis annab jõudu minna edasi, hoolimata 
sellest kui raske või valus ka ei oleks. Iga kord oli võimalus 
isiklikeks vestlusteks ja palveks. 
Naisteõhtutel oli iga kord ka hariv osa, töötuba: 
lilleseade, kommide valmistamine, küünalde tegemine 
jms. Selle jaoks, et emad saaksid rahulikult ja keskendunult 

osaleda, oli lastele korraldatud eraldi 
programm. 
Praegu püüame hoida kontakti naiste-
ga, kellega saime kohtumistel tuttavaks. 
Enamik neist ootavad päeva, mil saavad 
pöörduda koju oma meeste, vanemate 
ja perede juurde… Kodumaale. On ju 
väga raske jätta maha kõik, mis on 
südamele armas. Kui suhtlesin osale-
jatega lähemalt, sain aru, et nad tegid 
sellise otsuse mitte iseenda, vaid laste 
pärast. Nad ütlesid: “Ma ei tahtnud jätta 
oma meest sellisesse olukorda, aga 
meie lapsed olid väga hirmul.” “Ma ei 
suutnud enam vaadata, kuidas mu poeg 
väriseb iga plahvatuse peale.” “Me 
sõitsime algul maale, aga ka seal oli 
sõda. Me riputasime akende ette 
lisariideid, aga see ei aidanud.” „Ma ei 
saanud lubada, et mu tütar saab trauma 
kogu eluks.“ Emaarmastuse jõud ei 
tunne piire. Ja emade seas ei ole neid, 
kes ei palvetaks. Kui kõik muud 
lootused purunevad, jääb alles ainult 
Üks Truu Jumal. 

Tundub, et meie ühiskond hakkab juba harjuma sõjauudiste-
ga. Aga nemad mitte. Nende hommik algab endiselt sellega, 
et helistatakse läbi lähedased inimesed. Selleks et 
kuulda tuttavat häält: „Me oleme elus.“ Aga 
mõnel jääb see hääl ka kuulmata…  Ema 
süda ei suuda kunagi harjuda poja 
kaotusega. Armastava naise süda ei 
harju kunagi julma lahkuminekuga 
oma mehest. Ja taas tekib küsimus: 
millega me saaksime aidata? – 
Lihtsalt olla. Olla lähedal, et ära 
kuulata, et palvetada, et rääkida 
armastavast Jumalast ja suurest 
lootusest. 

Oleme püüdnud olla Ukraina naiste kõrval

Angelina Panenko (pildil)
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Perekondlikud teated

Eriinfo

25.06 kutsus Issand igavesse

koju 91aastase õe Raissa Kulešova

26.06 õnnistasime Mger ja Ani

Hakobjani kaksikud Emmanuel ja Mane

14.–17. juuli koguduse laager

“Jumala levialas” Nuutsakul, täpsem

info ja regimine www.kolgata.ee.

4.-7. august noorte ja juunioride

laager “Usu Kandjad” Pähklimäe

puhkekeskuses Saaremaal. Korraldavad

Kolgata, Risttee ja Kuressaare Siioni noored,

info ja regimine sandertulk@gmail.com.

23.-25. august spordi- ja piiblilugude 

päevad lastele Kolgata ees pargis.

20. september algab ristiusu põhitõdede

Alfa kursus, 11 teisipäeval kell 18.15-20.30.

Koolilõpetamine on igaühe jaoks suur verstapost. Tähistasime seda 12. juuni teenistusel
koos 10 noorega, kes lõpetasid eri kooliastmeid. 

Algul väike lõke, lõpuks 
suur lõke. Vahele mah-
tusid Tiidrek Nurme 
jutlus, tunnistusi, ühis-
laulu, söömist, rõõmsat 
osadust, pimetäpsuslii-
kumist ja lihtsalt head 
olemist Jumala rahva-
ga. Koguduse jaaniõhtu 
tähistamine toob juba 
aastaid Kaljapulkade 
õuele kokku lisaks kogu-
dusele ka omajagu 
sõpru.

Taavet palus: „Issand, meenuta mulle, kui lühike on mu 
maapealne aeg. Meenuta mulle, et mu päevad on üle loetud ja 
mu elu möödub linnulennul“ (Psalm 39,4). Piibel on täis erinev-
aid kujundeid, mis kirjeldavad meie maapealset elu ajutisena, 
näiteks auruna, hingeõhuna ja suitsuna, mis kõik on väga 
ajutised nähtused. Kahjuks jätab tänane heaoluühiskond petliku 
mulje. Meil on heal tasemel haridus, tervishoid, julgeolek, majan-
dus ja tehnoloogiliselt arenev ühiskond. Sageli baseerub meie 
enesekindlus heaolul, turvalisusel ja teadmistel. Kui kõik siin 
maailmas on hästi, siis milleks on meil vaja igavikule mõelda? 
Taavet sai aru, et temagi mõtted ja tegevus olid niivõrd seotud 
materiaalse maailmaga. Ta mõistis, et kui tema süda maise 
külge klammerdub, on ta kaduvuse teel. Ta on suisa nimetanud 
ennast võõramaalaseks siin maal.
Jeesuse õpetuse põhisisu oli tutvustada meile igavest elu ja 
suhte loomist Jumalaga. Pärast ülestõusmist läks ta meile aset 
valmistama. Jeesus andis meie elule uue identiteedi. Meie 
identiteet on igavikus ja meie kodumaa on taevane. Piibel 

kutsub meid ülesse mitte kiinduma sellesse, mis on maailmas. 
Kõige tähtsam on meie hing, mis kuulub Jumalale. 
Rick Warren on öelnud oma raamatus „Eesmärgist juhitud elu“, et 
taevas olles kulub vaid paar sekundit enne, kui hüüad: „Miks ma 
küll omistasin nii suurt tähtsust asjadele, mis olid nii ajutised? Miks 
ma raiskasin nii palju aega, energiat ja muret selle peale, mis ei jää 
püsima?“ 
Võõramaalasena elamiseks on vaja usku, head põhjen-
dust, miks ma peaksin vähem keskenduma asjadele, 
mis suurema osa inimeste jaoks on olulised. 
Võõramaalasena elamine nõuab ka vastutuse 
võtmist oma hoiakute, väärtuste ja käitumise suhtes. 
Vastutuse võtmine võib omakorda kaasa tuua 
ühiskonna halvakspanu. Ometi annab Jeesusega 
koos elamine meile seesuguse turvatunde, 
mida ei paku ükski heaoluühiskonnas 
pakutav hüve – see on rahu ja osadussuhe 
Jumalaga. Kristlastele on lubatud: surres 
me ei lahku kodust, vaid läheme koju. 

Elu siin maa peal ei ole igavene

Diakon Tiidrek Nurme (pildil)


