
Pühakiri kutsub meid Rm 12:2 üles 
mitte muganduma praeguse ajaga, 
vaid muutuma oma meele uuen-
damise teel. Lisaks sellele on seal üles-
kutse katsuda läbi, mis on Jumala 
tahtmine, mis on hea ja meelepärane 
ja täiuslik. Igal ajastul on oma nägu ja 
tegu. Julgen pakkuda meie ajastu 
märksõnadeks kiiruse, pinnalisuse, 
närvilisuse ja suhtelisuse. Pühakirja 
põhimõte on, et meid ei peaks mitte 
vormima ja kujundama aeg, milles 
elame, vaid pigem Jumala taht-
mine. 
Arvan, et meie jumalavallatul 
ja sageli ka jumalavaenulikul 
ajal muutub Jumala poole 
hoidmine ja tema tahtmise 
järele elamine üha tähtsamaks 

ja tähenduslikumaks. Läbikatsum-
ine tähendab süvenemist ja pingu-
tust. Hea poole hoidmine eeldab 
eristamisvõimet ja halvast 
hoidumist. On asju, mis on 
Jumalale meelepärased ja on asju, 
mis seda pole mitte. Meie mõõdu-
puu mõõtühikud pole mitte 
maised, vaid taevased. Oluline pole 
mitte
see, mis meeldib inimestele, vaid 
see, mis on Jumalale meelepärane 

ja täiuslik.
Soovin uueks aastaks meile 

kõigile jumalikest väärtust-
est osasaamist.
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08.01 Jutlus: Leho Paldre. Muusika: Ilmar ja CO

15.01 Jutlus: Sander Tulk. Muusika: Noortebänd

29.01 Jutlus: Tõnu Lehtsaar

22.01

Kuula teenistusi järgi kolgata.ee/jutlused või youtube.com/KolgataKogudus
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������� 2023Jutlus: Ermo Rips

Богослужения
на русском

языке каждое
воскресенье

в 13

We provide English interpretation every Sunday at 11
Muutuge meele
uuendamise teel

Osale jumalateenistustel pühapäeviti kell 11

Eriteated

Piibli avastamise õhtu “Rooma kiri aastaga” kell 16-18. Leho Paldre.29.01

Piibliring Vedu raamatukogus kell 1219.01

Avalik koolitus “Kõnelemine koguduses” kell 15-19. 
Vajalik registreerimine: sandertulk@gmail.com.12.02

Algab Alfa kursus. Info ja regimine: kolgata.ee/alfa-kursus21.02

Tõnu Lehtsaar
Diakon, juhatuse esimees

Kodugrupid nädala sees 10 kohas.

Noorteõhtud. Neljapäeviti kell 19.

Juunioride õhtud. Reedeti kell 18.

Beebide ja väikelaste lauluring. Kolmapäeva hommikuti.

Info: sandertulk@gmail.com

Pühapäevakool 3-11aastastele pühapäeviti teenistuse ajal (v.a kuu 1. pühapäev).

Info: siimkork@gmail.com

Info: tahti@ekklesia.ee



Helvi 90: Olen Jumalaga ka protestinud,
aga alati Tema tahet austanud

Kogudusse kutsus sõber jalgpallitrennist

Helvi Piispea tähistas aasta alguses 90. 
sünnipäeva. Lapsest peale on ta elanud 
Jeesust uskudes. Ta on kaasa teeninud 
kogudustes Tartus, Tallinnas, Venemaal, 
Järva-Jaanis, viimase poole elust taas 
Tartu Kolgata koguduses. Ametilt ehitus-
tehnik, aga kogudustes teeninud koorijuhi-
na, hingehoidjana (ka Tartu vanglas), 
palvetajana. Läbi aastate on teda ikka 
kutsutud rääkima ka noorteõhtutele oma 
vaimulikest kogemustest. 

Kuidas on aidanud usk elust läbi minna?
Olen lapsest saati kartnud püha vihaga 
Jumalat. Ja see ongi mind hoidnud terve 
eluaja Jumala rajal püsida. Kaalukeeleks 
on olnud siin südametunnistus, st olen 
püüdnud aru saada, mida Jumal mulle 
südamesse öelda tahab. Raskuste puhul 
olen alati kisendanud Jumala poole ja Ta 

on mulle vastanud.

Mis teeb sind tänulikuks?
Mind teeb tänulikuks, et Jumal on mind 
kõnetanud. Jumal on mind kõnetanud 
mitmel moel: otse südamesse, parema 
meelekoha kaudu, otse otsmikule. 
Vastus sisenes nö otse ajju, et mida ma 
pean ütlema. Olen kuulnud Jumala 
vaikset inimhäälel sosistamist ka otse 
parema kõrva taga. Seda viimast eriti 
siis, kui Jumal on minuga riielnud ning 
mulle ka konkreetselt ja karmilt kärat-
anud: “Sa ei lähe….!“ Olen Jumalale ka 
vastu vaielnud, Temaga protestinud, 
kuid alati Teda kartnud ja Tema tahet 
austanud ega ole julenud kunagi 
Jumala keelust üle astuda. 

Milline oleks sinu kui elukogenud uskli-
ku nõuanne värskele usklikule?
Nõuanne on ikka ja alati olnud sama: 
Jumala sõna lugemine, kirikus käimine. 
Aga enne, kui hakkaksin nõu andma, 
uuriksin selle uue uskliku tausta: mis 
taustast ta tuleb? Samuti iseloomu: Kas 
ta on arg või julge? Kindlasti soovitaksin 
tal suhelda teiste usklikega, kuna see 
vähendab valehäbi: noor usuletulnu 
näeb, et ka teised mõtlevad sarnaselt 
temale ja neil on samu võitlusi. Veel 
kujundab suhtlemine usklikega noore 
usuteel käija mõttelaadi ning aitab kom-
bata patu piiri lähedust.

Helvi Piispea (pildil)

Rasmus Vilibert

Rasmus Vilibert (paremal) tunnistas oma isiklikku usku Jeesusesse ristimises
detsembri alguses koos Miikael Adsoni ja Siiri Kasemaaga. 

Ma tulin esimest korda Kolgata 
kogudusse umbes viis aastat tagasi 
tänu oma väga heale sõbrale jalg-
pallitrennist, kes mind kogudusse 
kutsus. Siis ma hakkasin ka 
uskuma Jumalasse. Kui ma kogu-
dusse tulin, tunnetasin enda 
ümber väga heatahtlikku, sõbralik-
ku ja armastavat keskkonda. 
Inimesed koguduses armastasid ka 
inimesi, keda nad ei tunne, ja 
võtsid kõik inimesed võrdselt 
vastu. See oligi see suhtumine, mis 
mind üllatas ja imestama pani. See 
muutus mulle peagi üsna suureks 

eeskujuks, sest ma nägin, kuidas 
Jumal neid oli vorminud. Palusin 
päästepalve koos oma sõbraga ühel 
poiste saunaõhtul. Paar aastat 
hiljem ühes suvelaagris palvetasin 
veel teadlikumalt, et Jeesust järgi-
da. Peagi hakkas Jumal ka mind 
vormima. Sain sellest aru, sest mul 
olid kunagi üsna suured vihaga 
seotud probleemid. Praegu ma 
suudan oma viha palju rohkem vaos 
hoida, kui enne kui kogudusse tulin 
ja Jumalat tundma õppisin. Olen ma 
Jumalale väga tänulik, mida ta on 
minuga teinud ja mida ta minuga 
veel teeb.


