
Ligimesearmastus on üks kahest 
suurimast käsust Piiblis. Jeesus võttis 
Vana Testamendi õpetuse kokku sõnade-
ga “Armasta Jumalat ja armasta ligimest.” 
Kristlikus kultuuris ülistame Jumalat 
tema suure armastuse pärast, millega ta 
meid jätkuvalt armastab. Jeesuse järgijalt 
oodatakse armastavat eluviisi, sest Jumal 
ise on armastus. Armastava elu elamine 
otsekui kinnitab meile, et me kuulume 
elavale Jumalale.
Maailmas, mis on aina mitmekesisem ja 
Jumalast kaugenev, on praktilist ligime-
searmastust iga päevaga raskem kehasta-
da. Mugav on olla kodugrupiosaduses, 
käia koguduses laulmas, piibli- ja palve-
tunnis, kus meid ümbritsevad inimesed, 
kellega me sama usku jagame. Kuid 
enamikul meist on tuttavaid ja pereliik-
meid, kes Jeesust ei tunne. Kuidas neid 
armastada? Loomulikult evangeeliumi 
jagamisega. Kuid pelgalt sellest, et rääki-
da Jeesusest kui patuohvrist, ei piisa. 
Inimesed meie ümber ei kuula meie juttu, 
kui meil puudub tõeline hoolimine ja 
alandlikkus.
Kui Jeesus kõneles loo halastajast 

samaarlasest, siis oli see kuulajatele 
tõeline šokk. Selle loo kaudu näitas 
Jeesus, milles ligimesearmastus tege-
likult väljendub: praktilistes tegudes. 
Kui Jeesus jutustaks seda lugu kaasa-
jal kristlikule kogudusele, siis oleks loo 
kangelane mitte pastor, liidu president 
ega noortejuht. Kangelane oleks vaga 
moslem või hindu, kes on “kauge” 
tõelisest Jumala rahvast. Just selliselt 
nähti algkoguduse ajal samaarlasi, 
nad olid juutide silmis reeturid ja 
jumalateotajad, kes tunnistasid Püha-
kirjaks ainult esimesed 5 Moosese 
raamatut. Aga Jeesus toob just sellest 
inimgrupist positiivse näite ligime-
searmastajast.
Kes on minu ligimene? Need on kõik, 
kes meie kõrval on. Nende usutunnis-
tus ei ole määrav, oluline on, et me 
osutame neile praktilist armastust ja 
hoolt, sest seda õpetas meid tegema 
Jeesus. Aga mis saab evangeeliumi 
jagamisest? Usume, et Jumal avab 
õigel ajal ukse, et tunnistada ja neile ka 
Jeesust näidata.
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05.03 Jutlus: Leho Paldre. Muusika: Ilmar ja CO

12.03 Jutlus: Raul Rosenvald.
Muusika: Iris Saar, Rael-Astrid Väer

26.03 Jutlus: Tuudur Tilk. 
Muusika: Juhhei Tallinna ja Tartu koorid

19.03

Kuula teenistusi järgi kolgata.ee/jutlused või youtube.com/KolgataKogudus

Jutlus: Sander Tulk. Muusika: Noortebänd 

Богослужения
на русском

языке каждое
воскресенье

в 13

We provide English interpretation every Sunday at 11

Märts 2023
Kes on minu ligimene?

Osale jumalateenistustel pühapäeviti kell 11

Eriteated

Kell 11 KUSi pühapäev kogudustes, jutlustab KUSi tudeng Tuudur Tilk
(Tartu Salem / Rapla), Juhhei ühendkoorid26.03

Koguduse ülistus- ja palveõhtu “Vaadakem üles!”09.03

Kell 16 Piibli avastamise õhtu “Rooma kiri aastaga”, ptk 8-11
(Sander Tulk, Leho Paldre)26.03

T, 7. ja 14.03 saab veel liituda Alfa kursusega, teisipäeviti kell 18.15-20.30

Sander Tulk,
Noortejuht ja pastori abi

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



Valve Kõiv 90: Jumalalapseks sain tänaval Usk Jeesusesse teeb mind rahulikuks,
kergeks ja rõõmsaksValve on üks vähestest koguduseliik-

metest, kes mäletab veel suurt Tartu 
Immaanueli baptisti palvemaja, mis asus 
Aleksandri tänaval praeguse Kvartali 
kaubanduskeskuse alal. Augustis 1944, kui 
sakslane taganes ja Vene väed terve 
nädala Tartut pommitasid, nägi Valve 
11aastase tüdrukuna, kuidas suur osa 
kesklinnast - üle 800 hoone - varemeteks 
põles. “Kõik Aleksandri tänav põles maha, 
korstnad olid ainult püsti. Palvelast midagi 
taastada ei olnud.” Seejärel hakati käima 
Kolgata palvelasse. 

Mida sa mäletad Immaanueli kogudus-
est?
Pühapäevakooli peeti pärast jumalatee-
nistust, iga rühm oli saali eri nurgas. Minu 
õpetaja oli Aino Rannik (abielludes 
Häide). Tunnis anti kuldsalmid päheõppi-
miseks. Siiani on meeles Psalm 23: 
“Jehoova on mu karjane, mul pole millest-

ki puudust…” Seda õppisin juba siis, kui 
ma veel ei osanud lugeda. Aga siiamaani 
on peas!

Täiskasvanuna sa tihti koguduses ei 
käinud. Kuidas sa tundsid uuesti 
Jumala kutset ja said päästetud?
Käisin mõnikord ikka vanematega 
Kolgatal. Aga päris jumalalapseks sain 
alles peale ema surma (1985). Siis 
hakkasin igatsema. Jumalalapse rõõm 
tuli mu südamesse mitu aastat hiljem 
tänava peal! Helvi Piispeaga läksime 
Kolgatalt koju mööda Tähe tänavat. Ma 
Helvile rääkisin, et üks asi hoiab mind 
kinni: et miks ma ei saa Püha Vaimu 
tunnistust? Helvi kostis, et räägi mõne 
usuvennaga, küll läheb see koorem ära. 
Selle jutuga läksime Pargi tänava nurgal 
lahku. Ja siis veidi edasi tänava peal tuli 
mulle see, mida ma ootasin!

Mis sulle praegu vaimulikku toitu 
annab?
Minu vaimulik toit on see, et loen Uut 
Testamenti. Igal hommikul loen, siis 
olen palves. Pereraadiot kuulan ka. 
Pühapäeviti kuulan neli jumalateenis-
tust, üle pühapäeva ka Kolgatat.

Mis on sinu soov noorematele usklike-
le?
Ikka tuleb palvetada! Ja koosolekutel 
käia. Ja uskuda, et Jeesus on olemas! 
Kui sul see usk on, siis on kõik korras.

Valve Kõiv (pildil)

Siiri Kasemaa (pildil)

Siin on minu lugu, kuidas jõudsin 
usuni ja teadmiseni, et Jeesus on 
minu isiklik päästja. Räägin ka sellest, 
miks tahan kuuluda just Kolgata 
kogudusse. 
Aastaid tagasi võtsin nõuks käia Tartu 
kogudustes kuulamas ja vaatamas. 
Tegelikult oli vaid paar kogudust, 
kuhu jõudsin, sest kui astusin sisse 
Kolgata koguduse uksest, lummas 
mind see õhustik, mille siit eest 
leidsin. Selline soojus ja kodune 
tunne. Pealegi mind tervitati, mind 
märgati, minuga tuldi rääkima. 
Inimesed on siin üks toetav ja sõbralik 
kogukond ja mind oldi 
valmis sellesse perre vastu 
võtma. Mina tundsin nii.
Hakkasin käima pühapäev-
astel jutlustel, osalesin piib-
litundides. Olen kahel 
korral läbinud ka Alfa-kur-
suse. On olnud kena 
kulgemine koguduse kõrval 
aastast 2014. Ja muidugi on 
mind hoitud palves läbi 
nende aastate: siis kui olin 
haige, kui olen palunud 
eestpalvet ja veel paljudel 
mulle teada ja teadmata 
kordadel. Olen tänulik. 
Miks ma ei tunnistanud oma 
usku juba varem? Olles 
jõudnud nüüd sellesse 

hetke, kus olen, siis  imestan ka ise 
selle üle. Oskan öelda vaid seda, et 
nüüd, ühel hetkel, tuli minusse selge 
tunne ja teadmine, et vajan Jumala 
armastust ja tahan olla Jumala laps. 
Tajusin, et usk Jeesusesse kui pääst-
jasse pole minu jaoks keeruline ega 
raske. Et see usk ongi minus olemas 
ja see teeb mind rahulikuks, kergeks 
ja rõõmsaks. Tean, et Jumal armas-
tab mind sellisena, nagu ma olen, ja 
ma tahan usus kasvada siin, Kolgata 
koguduses.


