
Mind hämmastab, kui lihtsad asjad on 
Jumal pidanud vajalikuks talletada oma 
tähtsate uudiste kogumikku – evangeeliu-
mi. Üks noor perekond, Joosep ja Maarja, 
rändab oma kodukülla rahvaloendusele. 
Kusagil välja peal teeb rühm karjaseid 
oma igapäevast lihtsat tööd, karjatavad 
karja. Ei mingit analüüsi tollase 
Juudamaa valitsejate omavahelistest 
pingelistest suhetest. Ei mingit hinnangut 
Rooma okupatsioonile Palestiinas. Keiser 
Augustust ja kuningas Heroodest nimeta-
takse ainult selleks, et oleks teada sünd-
muste ajaraam – nad on taustsüsteemiks! 
Jumala uudiste keskmes on noor pere ja 
karjased kusagil Petlemma küla lähistel. 
Universumi suured uudised toimuvad 
seal. Neile ilmub ingel. Nemad kohtuvad 
Jumala saadetud Päästjaga.
See paneb mind mõtlema sellele, et 
küllap Jumala jaoks tähtsad asjad 
sünnivad tänapäevalgi kusagil mujal ja 

kuidagi teistmoodi. Energiahinnad, 
inflatsioon, isegi sõjauudised on lõpuks 
vaid taustsüsteem. Kõige tähtsam on 
ikkagi see, et Jumal tahab päästa sind 
patu sasipuntrast. Jumala suur uudis 
keset keerukat maailma oli siis ja on 
praegu: „Vaata, ma kuulutan teile suurt 
rõõmu. Teile on täna sündinud Päästja, 
kes on Issand Kristus!“ (Lk 2:10). Kõige 
tähtsam on sinu suhe Jeesusega, rahu 
Jumalaga.
Ärme teeme jõule enda jaoks keeruliseks! 
Kuulame Jumala uudiseid ja liigume 
Jeesuse poole. See on see, mis 
jääb püsima. Kõik muu, 
mis meile praegu 
oluline tundub, jääb 
lõpuks taustsüstee-
miks.
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Jõuluaeg
Kolgata koguduses | Detsember 2022

04.12 Teise advendi teenistus. Jutlus: Leho Paldre. Uute liikmete õnnistamine.

11.12 Kolmanda advendi teenistus. Jutlus: Kaarel Adamson. 
Muusika: naiskoor Linda; noorte ülistusbänd

18.12 Neljanda advendi teenistus. Jutlus: Siim Kork ja Avo Rosenvald.
Muusika: lastekoor Juhhei. ���������������
����	��	����

Jumala tähtsad uudised on mujal
Noorteõhtud

neljapäeviti
kell 19

kuni 8.12.
Jätkuvad 19.01

Info:
sandertulk@gmail.com

Juunioride
õhtud
reedeti
kell 18

kuni 9.12.
Jätkuvad 13.01

Info:
siimkork@gmail.com

Beebide ja
väikelaste
lauluring
kolmapäeva
hommikuti
jätkub 11.01

Info:
tahti@ekklesia.ee

Osale jumalateenistustel pühapäeviti kell 11

Osale jõuluaja sündmustel
Kell 18 noorte jõulupidu.  Info ja regimine: sandertulk@gmail.com16.12

Kell 15 jõululaupäeva teenistus. Jutlus: Leho Paldre. Muusika: jõulukoor.24.12

Kell 13 koguduslik jõululõuna programm. Jutlus: Tõnu Lehtsaar.25.12

Kell 12 uus-aasta teenistus koos pühaõhtusöömaajaga.01.01

 Kell 17 vana-aasta teenistus rohkete usulugudega.
“Minu aasta 2022 koos Jumalaga”.31.12

Pastor
Leho Paldre
(pildidl)



Alfa kursus.
Ära põe.
Küsi julgesti.

Öönoortekas
kirikus

Piiblit võiks piltlikult võrrelda pähkli-
ga. Kui inimene on seda ainult väljast-
poolt näinud ja hamba all 
proovib, siis tundub täiesti 
söödamatu. Mõttetu toit. 
See ju polegi toit. Murrab 
ainult hambaid ja maitseb 
nagu kivi. Mis siin arutada-
gi, asi on ilmselge! Kuul-
davasti keegi kuskil sööb 
ja kiidab (juba 2000 
aastat), aga ju nad on siis 
lihtsalt nupust nikastanud ja pole 
õigeid toite veel maitsta saanud.
Lähedane inimene oli mind varemgi 
kutsunud Alfa kursusele: usust, piiblist 
ja elu mõttest. See oli teisipäevaõhtuti 
– mul oli trenn. Ma teen istuvat tööd, 
ohtralt ületunde, mõtlesin, ma ei saa 
seda lisa-tagumikutundi igal nädalal 
endale kuidagi lubada. Ja lõppeks – 
ma ju tean seda kõike. Kuidas seda 
nüüd viisakamalt seletada ...
Ega enam palju aega ei 
läinudki – veel ühe elu 
kokkuvarisemise võrra 
– et hakkasin käima 
Alfa kursusel. Mitte 
midagi lootmata, 
võib küll öelda, et 
täitsa juhuslikult. 

Kuskile oli ju vaja minna, ei sõbrad 
ega ammugi professionaalid ei 
osanud aidata. Ja sain oma vastused. 
Ja sain midagi palju enamat. Uue elu. 
Mulle kinnitati konks vöö taha ja vints 
hakkas mind soost – kuhu seni olin 
vajunud aina sügavamale – välja siku-
tama. Pisitasa aga kindlalt.
Pärast Alfa kursust arutlesime: Mis oli 

väljast tulijatele kogudust 
külastades kõige üllata-
vam? Mäletan oma 
vastust, et niivõrd ootam-
atu oli tänapäeval leida 
koht, kus sadakond 
inimest igal pühapäeval 
arutlevad täie südamega 
selle üle, kuidas olla hea 
inimene. Üks kogenud 

kaaslane kommenteeris seepeale, et 
niisuguse ülesande jaoks jääb 
inimese enda jõud paratamatult 
väetiks. Aga kui paluda, siis Jumal 
annab jõu. Nii on.

Juhan Javoiš (pildil),
Loodusteadlane,

ajakirja Eesti Loodus toimetaja
Aasta alguse palvehommikute nädal

Kutsume aasta alguses alustama iga hommikut palvega eri kirikus. Palvus toimub 
kell 8.30-9.00. Enne seda kell 8.00-8.30 on avatud kohvilaud osaduseks. Laupäeval on

pikem palveteenistus õhtupoolikul.

Koguduse juuniorid ja noored kogune-
vad tavaliselt nädala eri õhtutel. 25. - 26. 
novembril toimunud öönoorteka mõte 
oli tuua eri vanuses noored kokku, 
pakkuda keskkonda suhtlemiseks. See 
õnnestus hiilgavalt. Noori oli kokku 30, 
meeskond umbes 10. 
Peale menukaid taco-pitsasid 
andis õhtu külaline mõtteainet: 
koguduseliige Erkki Laul rääkis 
kristlasena töötamisest. Erkki 
rääkis põnevalt, missuguste 
inimestega ta Töötukassas tööta-
des igapäevaselt kokku puutub, 
missuguseid edulugusid, aga ka 
kurbasid lugusid ta on oma 
karjääri jooksul kogenud. Kõige 

olulisem on olla inimestele olemas, olla 
kontaktisik, kuulata neid ära. Niiviisi 
saab inimesi päriselt aidata. 
Suuri ühismänge korraldasid Crick ja 
Mindy Porier. Mängiti öö läbi. Ei tea, 
millal viimased magama läksid, aga 
jõuti ka joonistada vuntse esimestele, 
kes magama jäid. Sai palju nalja. Öö 
jooksul oli palju võimalusi üks ühele 
noortega suhelda, sügavaid küsimusi 
arutada. See tegi rõõmu. 

Siim Kork, juunioride juht

E, 2.01 Kolgata koguduses N, 5.01 Pauluse kirikus

T, 3.01 Katoliku kirikus R, 6.01 Maranata kogudus

K, 4.01 Luuka koguduses L, 7.01 kell 17(!) Peetri kirikus



Alfa

Teenimiskool soosib
vaimulikku kasvu
Sügisel alustasime Kolgata teenimiskooliga 
koguduse värskematele liikmetele ja neile, 
kes alles otsivad oma teenimisrolli - umbes 
15 osalejat. Eesmärk oli soosida vaimulikku 
kasvu ja varustada koguduse liikmeid teeni-
miseks koguduse erinevates tegemistes. 
Tegu on aastase programmiga, mis leiab 
aset iga kuu teisel pühapäeval, iga kord 4 
tundi.
Kuna olen koguduse liige 13 aastat ning 
siin-seal ka kaasa teeninud, siis ei kuulunud 
ma esmasesse sihtgruppi. Kuid teadliku-
malt olen oma teenimisvõimaluste peale 
pigem viimastel aastatel mõtlema hakanud 
ja Jumal oli osalemismõtte väga selgelt 

minusse külvanud. Oma 
töögraafikut vaadates 

nägin, et olen just iga 
kuu teisel pühapäeval 
tööl. Helistasin pastor 
Lehole alles pool 
tundi enne kursuse 

algust, et küsida, kas 
võin siiski liituda. 
Teenimiskool on olnud 
väga sisukas ja iga 

korraga üha põne-
vam. Neli tundi 

tundub teoorias pikk aeg, kuid see 
möödub alati liigagi kiirelt. Ootan 
igat uut kohtumist pikisilmi. Iga kord 
on kolm teemat: süsteemne 
piiblitund, teenimisvaldkonda 
puudutav teema ja koguduse 
toimimist puudutav teema. On loen-
gut, arutelu, rühmatööd. On olnud 
ka põnev võimalus kohtuda kogudu-
se töötegijatega, kuulda nende 
lugusid ja kogemusi. 
Seni on usus ja lootuses viimasel 
hetkel vette hüppamine ära 
tasunud. Töögraafiku vahetamine 
on sujunud suure õnnistuse all. 
Õppida Jumala kõnetustele vastama 
on olnud ja on minu jaoks protsess. 
Kuid iga korraga, mil koged, kui 
ainuõiged need otsused on, muutub 
see üha lihtsamaks. Ootan põne-
vusega juba kursuse järellainetust, 
et näha millist mõju see osalejatele 
avaldab ja kuulda nende lugusid. 

Kadri Seimar (pildil)

15 põhjust, miks tulla
Alfa kursusele
1. Kui tahad tutvust teha pähkli tuumaga.
2. Kui arvad, et sa ei tea piiblist eriti 
midagi ja ega väga ei huvita ka.
3. kui arvad, et tead piiblist kõike põhilist 
ja tänapäeva inimesel.
pole sellega enam midagi peale hakata
4. Kui sul on piibli kohta vastamata 
küsimusi, aga tundub, et neid oleks 
piinlik usklike käest küsida.
5. Kui arvad, et küsimus evolutsioonist 
on olulisem kui küsimus sinu enda 
hingest.
6. Kui arvad, et inimene on bioloogiline 
masin ja hinge pole olemas.
7. Kui arvad, et eestlastel pole mingi 
juudi mässajaga midagi pistmist.

8. Kui arvad, et kristlased on ahnete 
pappide vandenõuga lohku tõmmatud.
9. Kui arvad, et sina küll kellegi pilli järgi 
ei tantsi.
10. Kui oled oma eluga nii sügaval soos, et 
tundub, et iga liigutus veab sind ainult 
sügavamale.
11. Kui eelistad eelmainitud olukorda 
vältida.
12. Kui sa ei taha enda ja oma lähedaste 
elu hävitada.
13. Kui sa tahad oma praeguse elu vaheta-
da täiesti uue vastu.
14. Kui sa ei taha eriti midagi.
15. Kui tunned, et aega ei ole.



Kuigi oleme pidanud mõneks ajaks 
loobuma õhtustest kiriku- ja 
kultuurisündmustest ja võtma 

tõeliselt fookusesse efektiivse 
ajakasutuse, siis mõistame, et see 
ohver on väga oluline. Arvo Pärt 
on oma päevikutes täheldanud: 
“Kvaliteedil on ohvimeelsuse 
hind, ohvrimeelsusel armastuse 
hind, aga armastus kustutab ohvri 

mõiste.” Kes vajaks rohkem 
armastust, kui meie enda lapsed?!

Oleme väga tänulikud, et Jumal 
arvas meid heaks saama lapsevane-

mateks. Siiski teame, et kuigi 
lapse sünniga usaldas Jumal 

meile maise elu ühe tähtsamatest 
rollidest, on Jeesuse sünni tähista-
mine veelgi enam märgiline, sest 
Tema sünd tõi meile ukse igavikulisse 
ellu. Tähistame sel aastal Jeesuse 
sündi oma kolmeliikmelise perena, 
olles tänulik nii maise, kui ka igavi-
kulise elu eest.

“Ja see on teile tunnustäheks: te 
leiate lapsukese mähitud ja 
sõimes magavat.” (Lk 2:12)

Ka meie leidsime sel aastal ühe 
lapsukese mähitud ja sõimes 
magavat: suurel reedel nägi 
ilmavalgust meie esimene laps 
Luise Marie. Väike tütreke on 
meie jaoks justkui kingitus, keda 
õpime tundma, hoidma ja armas-
tama kogu elu. Kaasajal on väga 
populaarseks teemaks saanud 
eneseareng ja kuigi oleme raama-
tute ja koolituste abil proovinud 
jõudsalt edasi liikuda, näeme, et 
kõige suurem ja kiirem ene-
seareng on toimunud lapsevane-
maks saades. Korraga tuleb olla 
armastavam, kannatlikum ja 
järjekindlam. Oleme lühikese peri-

oodi vältel õppinud kõike: unest, 
toitumisest, suhtlemisoskustest, 
turvahällidest, kärudest ja 
muudest imevahenditest, 
mida lapse kasvatamisel 
vaja võiks minna. Siiski 
mõistame, kui armuline 
kogu protsess on olnud. 
Jumal on meid rohkesti õnni-
stanud Luise hea tervisega. 
Lisaks on meid saatnud lähe-
daste toetus nii hingelise ja 
vaimse, kui ka praktilise poole 
pealt. Eriti hea meel on aga 
sellest, kuidas võime tunnista-
da, et Jumal on juba pikalt 
meid selleks rolliks vorm-
inud. Tema kasvatus on olnud 
vajalik, et võiksime võimali-
kult hästi olla üks - üks turva-
line sammas oma lapsele.

Kaarel ja Mari Adamson (pildil)

Esimesed jõulud
kolmekesi


