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Igale asjale on määratud aeg,

ja aeg on igal tegevusel taeva all:

aeg sündida ja aeg surra,

aeg istutada ja aeg istutatut kitkuda;

aeg tappa ja aeg terveks teha,

aeg maha kiskuda ja aeg üles ehitada;

aeg nutta ja aeg naerda,

aeg leinata ja aeg tantsida;

aeg kive pilduda ja aeg kive koguda,

aeg kaelustada ja aeg kaelustamisest hoiduda;

aeg otsida ja aeg kaotada,

aeg hoida ja aeg ära visata;

aeg rebida ja aeg õmmelda,

aeg vaikida ja aeg rääkida;

aeg armastada ja aeg vihata,

aeg sõjal ja aeg rahul.

Koguja 3:1–8
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Ühispildistamine Eesti Vabariigi 95. aastapäeval 2013.
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Viimasest 20 aastast Kohila koguduses võib jutustada tuhandel eri viisil. 20 aastat võib tähistada,

aga võib jätta ka märkamata. Ometi 20 aasta sees kujuneb välja uus põlvkond – inimgrupp, kes

kogeb maailma – inimesi, suhteid, sündmusi  – teisiti kui varasemad. Ajas on inimesi, kes annavad

ajale sisu ja tähenduse. Kogudusele annavad nähtava näo selle liikmed ja pastor. Viimast 20 aastat

võib pidada koguduses ka Viljari ajaks, sest pastor on olnud Viljar Liht.

Kui tähistakse aega, siis märgatakse, mida see aeg on sisaldanud, mis on selles oluline ja

vähemtähtis, mida mäletatakse ja mida mitte, mis peetakse jutustamisväärseks ja mida mitte,

millised päevad ajas on tühjad, millised peetakse säilitamisväärseks ning nende lugude kaudu on

võimalik positsioneeruda ja end mõtestada, sest iga rahvas vajab kujunemiskäiku.

Aega võib pidada ka kõige kallimaks kingituseks. Kui annad kellelegi oma aega, siis annad sellega

osa oma elust, mida ei saa kunagi tagasi. Meie aeg on meie elu. Seepärast võib pidada aega kõige

kallimaks kingituseks üldse (R. Warren).

Kohila koguduse 20 aastat võib vaadata erinevalt ja jutustada erinevalt, järgnev on üks tuhandest

võimalusest.

Ühispildistamine 1994. a.
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AEG TEENIDA ÜHESKOOS JUMALAT

Kogudusel on kaks otstarvet – austada Juma-

lat ja tegutseda Tema kuningriigi heaks selles

maailmas, kuid on ka kolmas otstarve, mis

toetab eelnevaid – julgustada, ehitada üks-

teise usku üles, palvetada üheskoos ja üks-

teise eest, õppida ja õpetada üksteist, olla

eeskujuks ning võtta vastu rõõme ja katsu-

musi – seda nimetatakse osaduseks.

(N. T. Wright)

Vasakul: leivamurdmine koos Root-
si külaliste ja tõlgi pastor Marion
Norrbyga 1997. a.

Paremal: vabaõhuteenistus 2000.
aastate alguses.

All: koguduse staazhikaimad liik-
med 100. aastapäeval.

Jumalateenistus sõnas ja pildis
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MATTIAS LIHT (koguduse noortejuht): Kohila kogudus on ajalooline kogudus, mis austab oma traditsioone, aga samas

on ka uuenduslik ja vaba teenistuse vormiga.

Koguduses on palju eri vanuses ja eri eluvaldkondadest inimesi, aga on perekonnatunne. Tegelikult on inimesed muu-

tunud. Mäletan aegu, kui teenistustel käis teine kontingent. Juurde on tulnud noori peresid ja vanemat generatsiooni

on jäänud vähemaks.

HELDUR VÄLJAMÄE (koguduse juhatuse endine esimees): Kogudus on elujõuline, kogukonnas aktsepteeritud, vahel

tundub sissepoole suunatud.

Hetk 100. aastapäeva teenistuselt augustis 2009.
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Ülal: vabaõhujumalateenistus 2012.

Paremal ülal: eeslaulja Indrek Kant
Eesti Vabariigi 95. aastapäeva
jumalateenistusel.

Paremal: 2013. aasta
emadepäeva jumalateenistus.
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Ühe jumalateenistuse kava

(Väljavõte pastor Viljar Lihti märk-

metest, 12.6.1994.)

1. Püha, püha, püha on vägede

Jehoova, kõik maailm on täis Tema

au

Üldlaul nr 3  „Püha, püha, püha on

Issand Kõigekõrgem”

Algussõna Markuse 4:1–9 ja palve

– Viljar

2. Duetilaul

3. A. Helde

4. Duett

5. T. Lokuta

6. Duett

7. H. Väljamäe

8. Duett

9. Mälestamine. Prohvet Taaniel

kirjutab õndsast ülestõusmisest

Taanieli 12:2–3

Täna mälestame üheskoos koguduse

üht õde, õde Meeta Reinokit, kellel täna

on 80. sünniaastapäev. Õde sündis 12.

juunil 1914 ja lahkus igavikku 5. märt-

sil 1982. Töö Issandas ei ole tühine.

Soovime teile, kallid Alfred, Marje ja

Ain, Jumala õnnistust, jõudu, indu

Issanda teenimises seniks, kui Issand

meile aega on andnud. Olgu kalli abi-

kaasa, ema, vanaema mälestus teile

püha ja kallis.

10. Õe mälestuseks laulame 338 „Siin

maapeal leida pole mu päris kodu-

maad”

11. Teated

Õhtul kl 17.30 laulavad väikesed tüdru-

kud

Kolmapäeval noorteosadus 18.30

Neljapäeval palvetund kl 18.30

Reedel õdede osadus kl 18.00

Järgmine pühapäev kl 10.30 hommikul,

õhtul Pärnu noored

Jaaniõhtu 23.6. Kuimetsas

Surnuaiapüha 24.6. kl 15.00

Tänan kõiki neid, kes reedel oma

käed külge lõid ega pidanud paljuks

oma aega ohverdada ka selles töös,

mis siin hoovi peal tehtud sai. Palju

on veel teha ja sellepärast tulevikus

kutsun appi kõiki teisi, et teiegi võik-

site oma osa selles teenimises anda.

Jumal õnnistagu meie ühist teeni-

mist siin kojas aga ka väljaspool seda

koda.

Sünnipäevad

Ohver

12. Laul 249 „Tõe eest sõdi sa”

13. Sulev Liht

14. Laul 17 „Laulgem kiituslaule me

Päästjale”

MIS ON MUUTUNUD?
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PEETER LOKUTA: Meil on tohutu potentsiaal kogu-
duses olemas olnud. Seda on öelnud needki, kes pole
koguduses.

KAIA VÄLJAMÄE: Noortele pöörati palju tähele-
panu. Noori haarati, neile usaldati igasuguseid üles-
andeid, noored sisustasid teenistusi. See on väga oluline,
et noor ise saab midagi teha, ta kasvab palju kiiremini.

Vasakul: Hardi Liiv 2009. a jõulujumalateenistusel, mida kantakse üle Eesti Televisioonis.

Ülal: Hetk kolmapäevaselt värskendusteenistuselt 2000. aastate alguses.

All: 104. aastapäeva jumalateenistus 2013.
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SULEV LIHT: Jutlustes on olnud läbi-
vaks usu teema.
Olen ikka imetlenud, kuidas Viljar
mõtleb enne kogu jutluse läbi ja siis kirju-
tab ühe hooga kõik käsitsi järjest üles
(paremal näide jõulujutluse konspektist).

HELI ROHTLA: Mäletan jutlustest
Viljari elulisi näiteid.

Jutlustest



14

Katkend Viljari jutlusest märtsis 1995
Fil 1:9–11

Olime väikesed poisid. Istusime palvelas kõrvuti Aarne Kandiga ja ühel piiblitunnil v. Raid kõneles selle teksti põhjal.

Mul ei ole sellest enam midagi meeles, millest ta rääkis, aga ma mäletan, et ta küsis: „Öelge, mis on peaasi meie elus!”

Aarne toksas mulle külge ja ütles: „Mina tean! Müts on pea asi!”

Kallid sõbrad, tahan täna veel kord küsida meie käest, mis on peaasi, prioriteet meie elus?

See on tähtis, et see oleks meil selge. Kui me seda ei tea, siis varitseb oht, et me võime märgist mööda lasta oma elu ja

teenimisega ja sellepärast toonitab seda ka Paulus. Tehke see asi enestele selgeks, Filipi kogudus. Tehke see selgeks,

Kohila kogudus, iga kristlane, iga usklik.

Koosolek koosoleku järel seisab siin meie ees see pilt sõnumiga „Meie kuulutame Kristust”. See on otsekui meie

koguduse lipukirjaks. Aga kui sügavalt on see tegelikult tunginud sinu ellu? On see jäänud vaid üheks väliseks sildiks

sinu juures või on see sinu elu sisu ja tõeline eesmärk? Neid väliseid silte on viimastel aegadel väga palju meie ümber

olnud. Üks lubab üht ja teine lubab teist. Kerge on lubada, aga raske on täita. Ja tihtipeale on nii, et tegelikult see

lubadus ei ole olnudki tõeliselt lubaja südameasjaks, vaid talle on tähtis olnud rohkem väline positsioon. Tehke kindlaks,

mis on peamine. Tehke kindlaks oma kutsumine ja valik, ütleb Peetrus oma teises kirjas.

Tahaks täna väga isiklikult küsida sinu käest, kes sa istud siin saalis, rõdul või koorilauljate seas, mis on kõige tähtsam

sinu elus. Meil igaühel on mitmeid ülesandeid, kohustusi, palju töid ja tegemisi. Mõne kohta öeldakse, et tal on üheksa

ametit ja kümnes on nälg. Vahest võib see ka Jumala lapse, kristlase juures olla nii, et me kannatame vaimuliku nälja

all, oleme vaimulikult haiged sellepärast, et me ei ole siiski lõplikult kindlaks teinud seda, mis on peaasi. On kurb ja

imelik, kui kõrvalasjad saavad vahel tähtsamaks kui peaasi. Ma ei oska arvata, kuidas te minule vaataksite, kui ma

hakkaks ühel päeval poest piima ostma sellepärast, et mulle meeldivad piimapakendid, nii ilusad värviliste piltidega.

Sisu pole tähtis, selle võib kraanikausist alla valada. Tähtis on see väline, mis silmailu pakub.
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Missuguse hinnangu annaksid sellele teole?

Aga kahjuks on meie Jumala teenimisega vahest nõndasamuti. See oht valitseb kõikjal väga kavalasti, et väline vorm

tahab jõuda ettepoole sisust. Meil on koguduses 11 erinevat töövormi, tööharu. Kõik nad on väheke omanäolised,

eripalgelised, aga ometi peab sisu olema üks. Mis on see sisu? See on peaasi! See on Jeesus Kristus – Jumala Poeg. Ja siis

see väline vorm, mis ei ole kõige tähtsam – meie jumalateenistuse korraldus, laulukoorid, pühapäevakool, noortetöö,

ajakirjandus, naistetöö jne, see teenib seda sisu ...

Hetk koguduse 100. aastapäeva jumalateenistuselt 2009.
Esireas paremalt: Meego Remmel, Erki Tamm, Helari Puu, Jüri Puusaag, Eenok Palm ja Votele Vellend.
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KÄRT KASK: Laste jaoks on kogudus väga
tore koht, ma mõtlen ka oma laste seisukohast.
Koguduse lapsed tunnevad end hästi ja turva-
liselt – nad teavad, et kuuluvad sellesse pere-
konda. Enamasti on nad ka üheealised ja seal
on sõbrad. Meie pere jaoks on küll kogudus
see koht, kus on hea olla.

Ülal:  lapsed 2009. a jõulujumala-
teenistuse etteastes.

Vasakul: lastejutlus lõikustänupüha
jumalateenistusel 2012.
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AEG ALUSTADA JA KASVADA PASTORINA
PEETER LOKUTA (endine juhatuse liige):

Kuna Helari (Puu) läks ära, siis oli vaja uut

pastorit. Moodustasime komisjoni, kes

valis välja kandidaate ja hakkasime siis üks-

haaval neid läbi käima. Komisjoni liikmeid

oli kolm, mina nende hulgas. Kandidaate

oli vist ka kolm. Algul läksime uhkelt peale,

et Kohila kogudus, mis see on, ainult kutsu

ja kõik tulevad. Aga asi ei läinud nii –  kõik

ütlesid ära.

Võtsime palvetamise aja ja siis Vahesalu

Vellole (Feliksile)* tuli südamesse, et Viljar

peaks olema. Ja Viljar sai ise ka Jumalalt

otsese kutse. Ta näis hirmul ja nõutu, et

sellise kutse sai. Mis nüüd saab – et noor

mees ja võta kogudus. Aga see oli Jumala

kutse ja ta võttis selle vastu. Talle oli ise-

loomulik pöörduda igas asjas Jumala poole.

See oli selge nii Viljarile kui ka kogudusele,

et ta on Jumala poolt kutsutud.

(*Heldur Väljamäe mäletab, et see oli Tõnis

Kant, kes ütles: „Miks me peame väljast

otsima, kui omal noored mehed olemas?”)

Vasakul: Viljar Lihti ametisse seadmine
19.12.1995 Joosep Tammo, Ruudi Leinuse ja
Rein Uuemõisa poolt.
Ülal: ordineerimine 9.5.1999 Helari Puu ja Rein
Uuemõisa poolt.
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PEETER LOKUTA: Kui iseloomustada meie kogudust Viljari alguse

ajast, siis Helari aja lõpust meeles üks juhus. Edgar Kaldver (vasakul

pildil) pidas jutlust sellest, kuidas Iisraeli salakuulajad läksid Kaa-

nanimaale, tõid viinamarjakobarad näitamiseks, kuid rahvas ei

julgenud siiski  maale edasi minna.

Pärast teenistust oli vendade koosolek, küsimuseks oli Retsi maja (koguduse naabermaja) ostmine või mitteostmine.

Erna pakkus seda müüki 25 000 rublaga. Tagatoas oli umbes 30 venda. See oli 1991. aastal ja meil oli see raha olemas.

Vanad vennad Kaldver ja Vahesalu ütlesid, et maja ostu asjus tuleb ikka maha istuda ja aru pidada. See raha, mis meil

oli, läks kohe varsti kaotsi, sest tuli rahavahetus. Ei olnud ei maja ega raha. Selline

vanade vendade liigne ettevaatus on meeles. Mõnes mõttes on vaja, et kui paku-

takse, siis on vaja ka julgelt välja minna. Samamoodi nagu Iisraeli rahvaga. Huvitav,

et seesama kirjakoht oli jutluse teemal. Nüüd peame vist ka 40 aastat ootama, et

krunti laiendada. ... Julgeid väljaminekuid on siiski ka olnud, aga see riskilugu on

eriti hästi meeles.

KAIA VÄLJAMÄE (koorijuht): Isa (Feliks Vahesalu, paremal pildil) suhtus Viljarisse

alati positiivselt. Ma tean, et meie pere toetas teda alati. Päris alguses, kui Viljaril oli

raske, siis ka Heldur toetas ja rääkis temaga. Tekib hetki, kui küsid: milleks?

Isa ja pastor Raid toetasid alati noori. See liitis kogudust, pahandused jäid tulemata.

Üldse  isa austas kõiki inimesi. Ma tean, et meie peres ei olnud selliseid asju, et

kellegagi läbi ei saa vmt. Ta oli selline mees, kes oskas jääda varju. Ta oli valmis

tegema kõige lihtsamaid asju, ta oli Viljari aja alguses lausa katlakütja ametis, sest

Raid oli vana ega suutnud enam kütta. Ta käis ka Raidi aitamas. Suure osa oma elust

elas ta välja ja aitas, kus suutis. Ta ei pidanud paljuks lihtsaid töid teha.

Kasvukeskkond
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Armastada tähendab olla haavatav. Armastades kogetakse vaeva ja

võibolla ka südame murdumist. Soovides, et süda ei murduks ega oleks

vaevatud, tuleb hoiduda armastuse jagamisest ning vältida igasuguseid

suhteid. Isekuse turvalises kastis hakkab südames toimuma muutus.

Süda ei murdu, vaid kujuneb murdumatuks, paindumatuks, lunasta-

matuks. (C. S. Lewis)

Üheks oluliseks eeskujuks on Viljari kujunemises olnud tema isa,

koguduse kauaaegne diakon ja juhatuse liige HARALD LIHT. Väljavõte

koguduse ajakirjast Ristivõitleja 1997. a artiklist „Kes on kes Kohila

koguduses?”

NIMI: Harald Liht

AMETID KOGUDUSES: koguduse diakon

SÜNNIAEG JA -KOHT: 30. juuli 1932 Kuivajõe vald, Saula küla, Pander-

mäe talu

PÄÄSTMISELE TULNUD: 1950. aastal

RISTITUD: 1950. aastal pastor Kaljo Raidi talitusel

KOHILA KOGUDUSE LIIKMESTAAZH: 47 aastat (liige aastast 1950)

LEMMIKRAAMATUD PIIBLIS: Uue Testamendi raamatud, eriti Pauluse

kiri efeslastele.

EESKUJUD: Raid, Võsu, Tärk

SUURIM SOOV: oma elus teostada Jumala tahet

Pastor Kaljo Raid kutsus Viljari enda juurde
ja küsis temalt kui algajalt pastorilt küsimuse:

“KAS SA ARMASTAD OMA KOGUDUST?”



20

PEETER LOKUTA: Minu arvates on Viljar Jumala pailaps. ... Viljar

on oma olemuselt evangelist, eesrinnas.

Kui Viljar pastoriks sai, siis ta oli suhteliselt noor, 29-aastane. Mulle

meeldis, kuidas ta palvetas. Ta pühendas end palvele. See on tema

and ja see polegi nii väike. Palvetamine on kõige rohkem vaenatav

tegevus. Ta õhutas kogudust palvetama. Meil olid ööpalved sel ajal

ja ta sai vanade vendade käest seepärast nahutada. Ööpalved ei

kestnud pikalt ... Aga see on selline ere mälestus. Koosolekud võivad

olla kellast kellani, aga ööpalved kestsid nii kaua, kui jõudu oli ...

Viljar oli vaimulikes seisukohtades kindlameelne juba 20 aastat tagasi. Ega ta neid vanu vendu eriti kuulanud, tahtis

teha ikka seda, mis tema südames. Oli noor ja ütles oma seisukoha välja.

TALVI HELDE (Viljari noorem õde): Mängisin lapsena tihti Viljari ja naabripoistega. Mängisime kõikvõimalikke palli-

ja lauamänge. Vahel kolasime metsades  ja otsisime seeni ning põdra- ja kitsesarvi.

Me lõime 1970. aastate keskel naabripoisiga salaorganisatsiooni nimega Eesti Vabariik. Viljar oli leidnud pööningult

vanu Eesti-aegseid dokumente. Meil olid varjunimed ja salapassid. Viljar oli Jarvil, naabripoiss Margus oli Gusmar, ja

mina olin Vital. Igaühel olid oma ülesanded. Ja me andsime välja ajalehte. Viljar kirjutas Brezhnevi vastaseid kõnesid ja

me kukutasime nõukogude võimu. Ükskord sattus ema peale ja sellest tekkis paanika, sest vanaisa oli 10 aastat Siberis

olnud ja ema käskis meil kõik ära põletada. Viljar on olnud isamaaline, armastanud oma maad ja loodust ning tundnud

huvi vanade aegade vastu.

JOONAS HELDE: Mõnikord on nii, et vähem öeldes ütled tegelikult rohkem. Kuna teised kirjutasid kindlasti juba

romaane, ei hakkaks ma sõnade pikkusega uhkustama. Niisiis, Viljar on karjane!

Kaasteelised Viljarist
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HEIKI HEPNER (Kohila vallavanem): Minu lähedasem tutvus Viljariga algas siis, kui asusin vallavanema ametipostile.

Loomulikult teadsin ja tundsin ma Viljarit ka enne, sest baptistikogudus on Kohilas väga tegus ja aktiivne, aga uue

ameti kaudu muutus suhtlemine palju tihedamaks. Ja kuigi ma olen vallavanem olnud kõigest pisut üle kahe aasta, on

mul tunne, et ma tunnen Viljarit aegade algusest peale. Viljar on aval, hingelt suur ja soe inimene.

2012. aasta jõulurahu välja kuulutamise ajal valitses väljas päris külm ilm. Külma oli umbes miinus 15 kraadi ja mõõdukas

tuul tegi ilma veel külmemaks. Olin ennast küllaltki soojalt riidesse pannud, aga ikkagi kippus külm pärast mõningast

väljasolekut naha vahele. Ja kõik, kes on pidanud sellises situatsioonis rääkima, teavad, kui keeruline see on. Lõug

kipub värisema ja sõnade väljaütlemisega võib tekkida probleeme. Kui keegi arvab nüüd, et ka Viljaril kiskus külm lõua

krampi ja ta ei saanud jõuluevangeeliumi lugemisega hakkama, siis ta eksib. Ta tegi seda soravalt – nii, nagu poleks

väljas külmakraade olnudki. Kas see soojus tuli ülevalt või tema seest, ma ei tea. Küllap ta ammutas seda mõlemast

allikast. Aga soojust on Viljaril jagunud mitte ainult jõuluevangeeliumi soravaks lugemiseks, vaid ka ligimestele.

Teine lugu on seotud 2011. aasta jõulurahu väljakuulutamisega. Ilusa traditsiooni kohaselt osalevad Kohila valla jõulurahu

väljakuulutamisel nii Kohila Baptistikoguduse pastor kui

ka EELK Hageri koguduse õpetaja (Viljar Liht ja Jüri Vall-

salu). Kui ürituse alguse aeg oli kätte jõudmas, selgus,

et ühel mehel (Jüril) olid maha jäänud prillid ja teisel

mehel (Viljaril) Piibel. Õnneks oli kahe peale olemas vä-

hemalt ühed prillid ja ka Piibel. Jõulurahu sai välja kuu-

lutatud ning Jumala sõna loetud nii, et kõrvalseisja ei

saanud arugi, et midagi maha ununes. Eks seegi ole

omamoodi kinnituseks kahe koguduse sõbralikust

koostööst Kohila valla maadel.

Kohila vallavanem Heiki Hepner ja pastor Viljar Liht
abikaasadega 2013. aastal avatud Kaljo Raidi mälestuspingil.
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JÜRI VALLSALU (Hageri koguduse õpetaja, fotol): Martin Luther on väikeses

katekismuses, Meie Isa palve selgituses öelnud meie igapäevase leiva kohta:

see on kõik mida me vajame oma ihu toiduks ja vajaduseks, nagu söök, jook,

rõivad, kingad, koda ja koht, põld, kariloomad, raha, vara, vaga abikaasa,

vagad lapsed, vaga pere, vagad ja ustavad ülemad, hea valitsus, hea ilm,

rahu, tervis, kord, head sõbrad, ustavad naabrid ja muud niisugust.

Ustavad naabrid kuuluvad Lutheri loetelus täiesti selgelt Jumalalt antavate

õnnistuste hulka. Samas see on meie palve teema. See on nii and kui ka

suhe.

Millisena mõistan ustavat naabrit tänapäeval?

Elame ajastul, kus terve maailm on muutumas külaks, kõik tuleb koju kätte.

Elame ka ajastul, kus naabrimees võib olla väga kauge. Aastate tagant on

jäänud meelde T-särkidele trükitud ütlemine: „Ma ei ole turist, ma elan siin”.

Viimasel ajal olen järjest rohkem hakanud selles tunnistuses kahtlema, sest

päris sageli leiame endid olevat elamuste jahil. Püüame „kõigest” osa saada.

Selline rutt võib tähendada aga, et läheme nagu preester ja leviit maas

lamavast ligimesest mööda, sest meil on oma asi ajada. Ustav naaber tähendab

minule, et ta on oma eluga usutav ja usaldatav ja et ta on inimesena olemas, kui teda vajan.

Tunnen Viljarit juba ligi 20 aastat ustava naabrimehena. Julgen Viljari juurde ise minna ja julgen tema juurde saata ka

inimesi. Ma ei ole kunagi kogenud meie- ja teie-suhet, ehkki paratamatult erinevad kirikud on oma usukuulutuses

pisut erinevad. Kui oleme mingisuguseid ettevõtmisi koos korraldanud, siis mulle ei ole pähegi tulnud, et naabri õlg ei

kanna või jääb kogemata koguni alla panemata. Viljar on olnud oma usuga usutav ja sõbralikkuses usaldatav.

Siinjuures jääb veel lisada, et andku Jumal õnnistust, et selline suhe võiks jätkuda, kuniks meile antakse päevi.
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ERKI TAMM (tädipoeg, Eesti EKB Liidu peasekretär, fotol Viljariga 2007. a): Mitte ainult asjadel, vaid ka inimestel

võib olla meie elu eri aegadel mitmesugune roll. Nii on ka minu suhted Viljariga.

Viljar oli minu suur eeskuju poisina. Mäletan, et tahtsin samasugust soengutki, nagu 80ndatel kanti ja temal oli. Tema

järgi hakkasin basskitarri mängima ja bändi tegema. See võis isegi koomiline olla, kui mõtlen tagasi meie Kiviõli koguduse

noortepundile. Tundsin uhkust, kui Viljar meil külas käis.

Pastorina alustasime kogudusetööd ühel ja samal aastal – 1993. Viljar

Kohilas, mina Hiiu saarel. See määras paljuski ka meie suhete arengu. Kuid

mitte üksnes maakaugus ja keskendumine oma elule ja tööle ei viinud

meid lahku.

Viljari saamine pastoriks oli mulle pisut ootamatu. Mina olin sellest rääki-

nud juba lapsest saadik ning seminaris õppiminegi oli selge ettevalmistus

teenimistööks. Viljar oli aga isa jälgedes ehitustöö valinud. Mäletan, et

neid oli teisigi, kes imestasid selle üle, et Viljar pastoritöö kutse vastu

võttis. Arutati sellegi üle, et olla pastor koguduses, kus nii palju oma pere-

liikmeid ja sugulasi on, pole sugugi lihtne.

Teine põhjus, miks järgmised aastad meie suhted jahedaks jätsid, oli Viljari

karismaatiline vaimulik suunitlus. See oli mulle võõrastav. Olin toona

suletud sellisele vaimulaadile. Kohtusime siis harva. Ma ei mäleta, et olek-

sin jutlustanud Kohilas või Viljar Kärdlas.

Ühel hetkel hakkas see muutuma. See võis olla seotud ka vanaisa ja vana-

ema surmaga. Nende haigevoodi kõrval olime Viljariga mitu korda koos.

Tundsime, et oleme üks veri. Oleme mõlemad uhkust tundnud oma

esivanemate üle.
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Tulime perega 2004. a tagasi mandrile elama ja tööle. Olime võrreldes pastoritöö algusaastatega vist mõlemad pisut

muutunud. Minu tõrksus oli asendunud mõistmisega, et kogudusetöö ilma Jumala väele voli andmata on lihasuretamine.

Viljar seevastu oli minu arvates pisut justkui rahunenud.  Just nendel aastatel leidsime teineteist jälle. Hakkasin sageli

käima Kiisal saunas. Hea oli rääkida elust ja arutada kogudusetöö raskusi. Saan olla Viljariga lõpuni aus. Mulle meeldib

Viljari huvi vanavara kogumise ja ka aianduse vastu. See polegi ju nii kaugel metsandusest, mis minu hobi on. Viljari

ehitustöö kogemused kulusid ka meie uues kodus marjaks ära. Meie lapsed hakkasid viimastel aastatel noorteürituste

kaudu tihedalt suhtlema.

Kõigele sellele tagasi mõeldes on isegi kahju, et hulk aega olen oma heast sõbrast justkui mööda elanud. Kuid seda

enam väärtustan kõike, mis on praegu meie eludes toimumas. Vahepealsed aastad on meid teinud elutargemateks

sõpradeks ja kaastöölisteks. Imetlen Jumala tarkust – tema ei kutsu juhuslikult. Viljar on olnud tark juht. Ta on juhtinud

südamega ja see töö on olnud viljakas.
Eesti EKB Liidu vanematekogu 2008.
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Milline meie pastor on?

KLEMET: Normaalne. Õpetab inimesi olema viisakas. Ta ei „röögi“, vaid rää-

gib normaalse häälega.  Jagab oma headust!!

LILIAN: Pastoril on iga pühapäev  juuksed teistmoodi.

HELEN: Pastor on nagu õpetaja ja teised nagu õpilased.

Mida Sina teeksid, kui saaksid pastor olla?

KLEMET: Hoolitseksin oma rahva  eest, nagu Jumal. Kui nad on janus, tooksin

neile vett ja annaksin juua.

LILIAN: Paneksin kleidi selga, sellise roosa. (Näitab ühte kleiti oma kleepsu-

albumist.)

HELEN: Enne kui lapsed pühapäevakooli lähevad, annaksin neile kingitusi.

Lapsed võiksid rääkida enda elust. Ma ei tahaks tegelikult pastor olla. Ma kar-

dan.

Lapsed pastorist

Lapsed hakkavad Viljarit seltskonnas väga kiiresti

usaldama.

Küsimustele pastori kohta vastasid Klemet Kruusmann

(5-aastane), Lilian (7-aastane) ja Helen (8-aastane)

Haljasorg.
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On ka teistsuguseid lugusid ehk lugu sellest, kuidas pastor Viljar last hirmutas

HILLAR KALMET (Kohila endine vallavanem, sõber): Lugu juhtus juulis 2009. Olime Kohila Baptistikoguduse 100.

aastapäeva ajaloofilmiga lõpusirgel. Õhtud, mil  meie kodus, Varjumetsas, koos Viljari ja Allariga (Haljasorg) filmi

viimistlesime, algasid järjest varem ja lõppesid järjest hiljem. Ühel nendest õhtutest oli meie juures ka peagi

kaheaastaseks saav tütrepoeg. Sel õhtul pakkus Tiiu meile kerge õhtusöögi. Istusime lauda. Tiiu ja laps seisid veel, kui

Viljar traditsiooniliselt, pastorile omase selge ja valju häälega alustas söögipalvet: „Hea taevane Isa ...” Laps ei olnud

midagi sellist varem kuulnud.

Välgukiirusel, küünte krabinal,

nagu väike orav, ronis poiss möö-

da vanaema üles turvalisse paika.

Söögiaeg võis alata.

Viljar laste sõbrana ei pelga väikeste
inimeste mänge innukalt kaasa teha ...

IL
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KÜLVI PERT: 1998. aastal tulin Kohila Meedikusse tööle. Selle juht oli Silver Koit, endine

Viljari paralleelklassi õpilane. Kui Silver kuulis, et Viljarist on saanud pastor, siis ta lihtsalt

ei uskunud seda: „Nii vaikne poiss ja pastor!“

MALL INDERMITTE (endine õpetaja koolis ja praegune õpilane teekonnal Jumala juurde,

vasakul fotol): Tark, viisakas, sõbralik, tagasihoidlik, klassi autoriteet – selline oli õpilane

Viljar.

Pastorina on eelnevale lisandunud veel empaatiavõime ja anne jõuda oma jutlustega ini-

meste südamesse. Tema soe käepigistus annab jõudu ja südamerahu, püüan alati saada

selle osaliseks.

Kurvastan südamest,

et Viljar ja Piia lahku-

vad. Loodan, et aasta

möödub kiirelt ja armas

Jumal annab mulle võimaluse näha teie saabumist.

Kaitsku teid Jumal, meie palved ja armastus!

PILLE HAVAKATS (klassiõde ja koguduse liige):

Viljar on klassi  pastor ka. Klassiõed ja -vennad pea-

vad Viljarit autoriteediks. Ikka on keegi, kes otsib

kokkusaamistel privaatset vestlusnurka, et siis

Viljarile oma elust ja olust ja muredest rääkida ehk

abi ja lohutust saada.

Klassikokkutulek 2010.
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MATTIAS LIHT: Perelegendiks on huvitav

tendents, et pühapäeviti on lõunasöök

keerukas, sest me peame isa vähemalt 1,5

tundi ootama, kuna ta räägib all Suleviga

juttu. Kui meil väga nälg on, siis me ikka

hakkame sööma. Kui ma väiksem olin, siis

saadeti mind viimases hädas ütlema, et

söök on valmis. Nüüd saadetakse rohkem

Hannat. Üldiselt oleme ikka pärast-lõuna-

söögi kätte saanud, õhtusöögiks pole

läinud.

Olen isa kõrvalt õppinud asjade organisee-

rimist. Ta delegeerib oma asju võimalikult

palju edasi. Pean seda oluliseks, sest näen,

et küllalt paljudel pole sellist andi organi-

seerida üritusi. Ma arvan, et kogudus on

sellest palju võitnud. Üritused on olnud

kvaliteetsed ja läbimõeldud ja mingi asi pole

tekitanud piinlikkust, ära jäänud või untsu

läinud.

Isa organiseerimisvõimet iseloomustab ka

see, et ta ei jäta midagi viimasele minutile.

Pastori tegevusedMida teeb pastor väljaspool nähtavaid tegevusi pühapäeval?

Väljavõte pastori arvuti töölaualt.

 Teenistuste pidamine ja jutlustamine

 Koguduse töökavade koostamine

 Ebaregulaarsed kõnetunnid

 Matusetalitused koguduses ja väljaspool

 Laulatusetalitused ja abielude registreerimine

 Vanurite külastamine

 Hooldekodu külastamine

 Kirikukontsertide korraldamine

 Pidulike teenistuste programmide koostamine

 Koguduse hoovi korrashoid – koristamine, muru niitmine,

lillekasvatus, lumekoristus, küttepuude tellimine

 Kogudusehoone sisetaimede kasvatamine ja hooldamine

 Suhtlus kohaliku omavalitsuse ja maavalitsusega

 Suhtlus naaberkoguduste juhtidega

 Muusikatoimkonna kokkukutsumine kaks korda aastas

 Osalemine EEKBKL-i Põhja- ja Kesk- Eesti piirkonna töös

 Iisraeli palverännakute korraldamine

 Reklaamide, plakatite, teadete üles panemine, raadioreklaami

saatmine

 Kiriku jõulukuuse tellimine, toomine

 Kalmistupüha ettevalmistamine

 ... ja see pole veel kõik
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KÜLVI PERT (Viljari õde): Kohila aeg on jäänud laste kasvuperioodi. Märkan, et pereväärtused on Viljarile tähtsad ja et ta on

leidnud pastori ajaks olemise jooksul oma pere jaoks aega. Viljar on hästi oma pere eest hoolt kandnud. Lapsed on kristlased
ja töötavad koguduses kaasa. See tähendab väga palju! See on loonud talle koguduses hea maine. Ta oskab kogudust sama
hästi juhtida kui oma peret.

Pere pastori kõrval

Viljari ja Piia järeltulijad
Maarja, Joosep, Mattias
ja Hanna Kristiina on
jutluses toodud näidete
kaudu kogudusele oma-
seks saanud.

Viljar sai ka 2011. aastal
Kohila valla aasta isa tiitli.
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Teised Piiast

Sarjast tõestisündinud lood: Peeter Kallis tuleb Kohilasse seenele ja astub

ka koguduse juurest läbi. Laseb pastori uksekella ja küsib uksele tulnud Piialt:

„Kas siin elab Kohila koguduse karjane? Kas teie isa on kodus?”  Piia vastab

muiates: „Kui  te mõtlete „isa” all minu abikaasa Viljarit, siis teda kahjuks

kodus ei ole!”

MATTIAS LIHT: Ema iseloomustab see, et ta on neli last üles kasvatanud.

Tavaliselt kui raha on vaja, siis tuleb temalt küsida. Ema annab taskuraha.

Emalt on tulnud viisakas käitumine. Kui ma kusagile lähen, siis ema ütleb,

et vaata, et sa viisakalt käitud. Teda iseloomustab see, et ta pole küll suur

esineja, kuid ta on alati isa kõrval, kui teda vaja on. Ema roll koguduses ongi

olla isa kõrval ja toetada teda. Kui isal on mure, siis ema kuulab teda alati ja

isal on, kellega muret jagada.

Isa rõõmustab, kui ta näeb teenistustel inimest, kes pole ammu käinud, siis

ta tihtipeale märgib selle ära. Talle teeb muret, kui koguduses on sisepinged.

KAIA VÄLJAMÄE: Piia on hästi toetav ja seda on vaja. Eriti pastori peres on

oluline, et abikaasa oleks mõistev ja toetav, et pastor ära ei väsiks, suudaks

ja jaksaks vastu pidada. Piia roll jääb teiste eest varju, teised seda ei näe ega

tea.

Kakskümmend aastat tagasi oli muresid enam, lapsed olid väikesed ja Viljar

Soomes õppimas. Käisime siis koos palves, mõnikord mitmekesi, üritasime

Piiale toeks olla. Ma arvan, et need palveajad olid kõigile head.
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Mattias sündis Kohila perioodi alguses (7.9.1994).

Esimese mälestusena kogudusest meenub Hanna

õnnistamine 1998. aasta suvel. Pidin vist ees reas istu-

ma ja pärast oli pildistamine.

Mis arvad, mille poolest erinevad pastori lapsed

teistest lastest? Nad erinevalt teistest noortest, kes

koguduses käivad, selle poolest, et on üles kasvanud

koguduse keskel ja teavad paremini, kuidas olla. Pastori

lastelt oodatakse tihtipeale rohkem, näiteks arvatakse,

et ka nendest peab saama pastor.

Kui paluda sul meenutada mõnd toredat lugu

seoses pastori pojaks olemisega, siis mis see oleks?

Koolis pole mitte ainult üks inimene küsinud, kas Su

isa on paavst. Päris mitmed on küsinud. Noorena ma

ei osanudki sellele küsimusele vastata.

Kui keegi purjus inimese helistab ja kui isa ei jaksa te-

maga rääkida, siis ta annab toru mulle. Mina räägin isa

häälega ja olen kuulaja. Mõne minuti pärast tavaliselt

kõne lõpeb ...

Mis on kõige toredam selles, et isa on pastor? Kuna

mu isa on pastor, siis ma olen terve elu elanud

koguduse keskel ja mul pole kordagi olnud tunnet, et Jumalat

pole olemas. Peale selle andsid mõned koguduse naised iga

pühapäev kommi.

Mida Sa oled isalt pärinud või tahaksid pärida? Ei oskagi

öelda, võibolla peaks kõrvalseisja seda ütlema. Tahaksin pärida

oskust inimeste ees vabalt esineda ja võibolla suhtlemisoskust.

Kes Sind koguduses veel oma vanemate kõrval on eriliselt

mõjutanud? Mu Kiisa vanaema ja vanaisa. Olen nende juures

palju viibinud. Vanaisa pean oma kristlase elus tema alandliku

iseloomuga üheks eeskujuks. Ja vanaema sellepärast, et ta on

alati külalislahke ja teeb pannkooke.

Mattias isast
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Koguduse liikmed

1993–2013* on kogudusega liitunud 163 inimest, kellest 112

on ristitud. 51 liiget on tulnud teistest kogudustest või

kirikutest, millest omakorda 1/3 moodustab Kuimetsa-

Harmi Vabakoguduse liitumine Kohila Baptistikogudusega

2003. aastal.

1993–2013* on kogudusest lahkunud 152 inimest, kellest  64

on tänaseks igavikus. 51 inimest on leidnud endale uue

kodukoguduse või -kiriku. 37 on loobunud Kohila koguduse

liikmestaatusest.

*Seisuga 1.9.2013

Ristimine Oleviste kirikus ja kogudusse õnnistamise päeval 1994.

Koguduse liikmete arv ja sooline jaotus 1993–2013.
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Vasakul all: ristimine 2001.

Vasakul üleval: Kalle Kruusmanni ristimine  2011.

All: Merle Niinemetsa kogudusse õnnistamine  2008.
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HELDUR VÄLJAMÄE: Sel ajal kui mina juhatuse esimees olin, oli

veel alles seda n-ö vanemat põlvkonda – Kaljo Raid ja Edgar Kaldver.

Kooritöö oli aktiivsem – segakoor. 1990. aastate alguses, koos üldise

vabanemisega tekkis inimestel kirikuga rohkem sidemeid. Kiriku

kaudu liikus abi ja pühapäevakoolis oli hästi palju lapsi. Juhatuses

olid üleval majandusküsimused – toimus remont pastori korteris ja

koguduse saalis. See oli tol ajal suhteliselt kulukas.

Viljar on järjekindel ja arvan, et pastor peab selline olema. Selge

see, et mõjusid on igalt poolt, aga ta peab olema stabiilne, siis saab

kogudus ka stabiilne olla.

Juhatused ja diakonid

Fotodel juhatuse erinevad koosseisud.

Paremal: diakonite ja diakonisside
ametisse seadmise päeval 2002.

Esimeses juhatuses (ülal fotol) olid Viljar

Liht, Sulev Liht, Heldur Väljamäe, Daniel

Kant, Peeter Lokuta, Tõnis Kant, Harald

Liht, Feliks Vahesalu, Arne Roosild ja

Margus Tint.
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Alates 2002 olid juhatuses (eelmisel lehel vasakul all)

Viljar Liht, Arne Roosild, Margus Tint, liikmed Peeter

Lokuta, Silver Koit, Argo Luik, Eli Kõllo, Sulev Liht, Helle

Liht.

Alates 2006 olid juhatuse liikmed (paremal) Viljar Liht,

Sulev Liht, Allar Haljasorg, Eli Kõllo, Riina Kaukver, Pille

Havakats, Peeter Lokuta, Votele Vellend, Silver Koit,

Argo Luik, Joel Võsu.

Alates 2011 on juhatuse liikmed (paremal all) Viljar Liht,

juhatuse liikmed: Sulev Liht, Allar Haljasorg, Maarja

Liht, Meeli Pajula, Margit Mandri, Kalmar Koit, Lauri

Ligi, Indrek Kant, Siilas Kask, Argo Luik. (2013 tuli Lauri

Ligi  asemele Allan Helde.)

Diakonid  Sulev

Liht, Allar Hal-

jasorg, Margus

Tint, Argo Luik,

Helle Liht, Kris-

tiina Krabi, Ar-

ne Roosild, Da-

niel Kant, Ha-

rald Liht, Hel-

dur Väljamäe,

Peeter Lokuta, Tõnis Kant, Siilas Kask ning pastori

ordinatsioon on Allan Heldel.
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AEG MÄLETADA
1994. aasta sügisest 2000. aastani ilmus koguduse ajakiri Ristivõitleja

(paremal foto toimetusest). Ajakirja tähtsaimaks osaks oli  pastori

sõnum. Nõndaviisi jõudis pastori vaimulik sõnum ka neile, kes

pühapäeval palvelasse tulla ei saanud. Ajakirjas leidus vaimulike

mõtisklusi, aktuaalseid teemakäsitlusi, ilmus lühiportree koguduse

liikmetest. Lahutamatuks osaks said ka koguduse kroonika ja Piibli-

teemaline ristsõna. Ajakirja peatoimetajaks oli Heiki Haljasorg ning

kaastöölisteks Viljar Liht, Sulev Liht, Allar Haljasorg, Külvi Liht, Marko Nõlvak ja Kristiina Krabi.

2003 võeti kasutusele koguduse lipp ja tunnus-

lause „Üheskoos austada Jumalat ja jagada tema

armastust”.

2009. aastal tehti ajalooline dokumentaalfilm

„Aegumatu väärtus. Kohila Baptistikoguduse

100-aastane lugu” ning selle operaator ja mon-

teerija oli Hillar Kalmet. Filmi aitasid koostada

Allar Haljasorg, Viljar Liht, Inderk Kant, Kristiina

Krabi, stsenaariumi autoriks oli Heiki Haljasorg.

2013. aastal avati koguduse hoovil pink koguduse

kauaaegse pastori Kaljo Raidi mälestuseks. Pingi

avamise talituse viis läbi pastor Helari Puu ja sellel

osales ka kolm põlvkonda pastor Kaljo Raidi

järglasi.
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Paremal.: Eesti EKB Liidu juhatus Kohilas 2009.
All: Marion Norrby Kõrgema Usuteadusliku Seminari  lõpetamine 1995.

AEG ÕPPIDA JA TEENIDA LIIDUS
Viljar on teenimise ajal õppinud 1994. aasta sügisel Soome

Vabakiriku Timoteos-kursusel ja Eestis Domata Piiblikoolis 1999.–

2000. õppeaastal.´

Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris on õppinud meie kogudusest

Marion Norrby (end Mägi), Helle Liht, Pille Havakats ja Allan Helde.

Mitmed koguduse liikmed on aktiivsed Eesti EKB

Liidu ja Euroopa Baptistiliidu tegevuses. Viljar on

olnud alates 29. märtsist 2008 Eesti EKB Liidu ase-

president ja vanematekogu esimees.

Pille Havakats on Eesti EKB Liidu noorsootöö juht,

Eli Kõllo liidu raamatupidaja, Sulev Liht Valduste OÜ

nõukogus ning Helle Liht on tegev Euroopa Baptisti-

liidu asepeasekretärina.
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EHA KOIT: Pöördumisest saadik, 1998. a jõulust, olen käinud Kohila kogudusega ühte

teed ja kasvanud Jumalas. Pastoriks on  olnud Viljar. Seega ei ole mul võrdlusmaterjali,

milline oli Kohila kogudus enne Viljari pastoriks saamist.

 Minu jaoks on kogudus ja Viljar pastorina väga ühte nägu ja siiani lahutamatud.  Viljar

on abikaasa ja isana meile kõigile eeskujuks. Piia n-ö koguduse emana alati sirgeselgne

ja toetav.

Kogudus on minule kallis perekond – alati avatud kätega ootamas, arenev, kasvav,

armastav, siiski ka muutuv ajas ja ruumis, nooruslik.

Jesaja läbi ütleb Jumal:  vaata, ma teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka?

Nii ka Kohilas! Jumal on

teinud  palju uut – Viljar

pastorina on üllatusi ja ootamatusi täis, järgides Elavat

Jumalat. Ta on väga hooliv, ustav, kaastundlik  sõber ja

vend. Eri põlvkonnad koos, tõeline perekond – lapsed,

noored, keskealised ja vanad – on õpetanud koguduse

inimestele  austama igas eas perekonna liikmeid ja olema

üks palves ja teenimises. Selline perekond on suur

väärtus!

Vaadake, millise armastuse Isa on meile annud, et meid

hüütakse Jumala lasteks! Ja seda me olemegi (I Jh 3).

Armastust ja hoidmist!

Ülal fotol: Eha ristimine 1999.

Paremal fotol: Eha ja Kalmar Koit 2011.
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AEG KÜSIDA – ALFA
Koguduses on toimunud neli Alfa kursust – aastal 2001, 2007, 2010 ja 2012. Mõned väljavõtted osalejate ja tiimi mõtetest

peale kursuse lõppu.

OSALEJAD 2007:  Kuna mina pole kunagi enne selliste teemadega kokku puutunud, oli minu jaoks kõik huvitav.

Sain teada, mis on kogudus, kes on Jeesus Kristus, miks uskuda, kuidas palvetada.  Sain oma sõna sekka öelda ...

 Sain tuua sõbra Alfale.  Lapsepõlve negatiivne kogemus sai kummutatud.  Asjad said selgemaks. Toodi näiteid

elust enesest – polnud eluvõõras.  Oleviste kirikus Jumal puudutas kõiki, oli imeline kogemus.  Elus on paljugi

muutunud. Selgemaks sai see, et Jumal tõesti elab ja tegutseb tänapäeval. Läks lahti palju nii-öelda vana õpitu. Rühma-

töö pani i-le täpi peale.  Mulle meeldis see, et räägiti lihtsas keeles, millest aru sai.

TIIM 2007:  Alfa on üks õhtu nädalas, kus pühenduda Kristusele ja Tema tundmaõppimisele. Taas ja taas on midagi

uut. Toimub oluliste teemade uuesti läbi mõtlemine ning õdede-

vendadega koos teenimine. Kohtud uute inimestega.  Loengute

ettevalmistus kasvatas ja arendas mind.  Tähtis, et sai olulisi

teemasid enda jaoks mõtestada. Ja kuulata, mis on teiste küsimu-

sed.

LILIKA MICHELIS (väljavõte Teekäijas 2012/1 ilmunud Kristi

Männi artiklist): 2010. aasta sügisel korraldas Kohila kogudus Alfa

kursused. Lilika tuli sinna sõbranna kutsel ja rohkem uudishimust

– et mis vahe siis on luteri- ja baptistikogudusel. Kursuse käigus

muutus aga osavõtmise mõte täielikult ja algne võrdlusmomendi

otsimine ei tulnud enam meeldegi.

Mõned Alfa 31 lõpetajast 2007. aastal.
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Lilika jutustab: „Alfa kursuselt sain kaasa veendumuse, et Jumal on

elav ja Püha Vaim puudutab inimesi. Esmakordselt kogesin Jeesust.

Väljasõidul Keila kogudusse nägin palvuse ajal mõningaid pilte. Olen

küll varem unes ette näinud endaga seotud sündmusi, kuid mitte

kunagi päeval ja lahtiste silmadega. Püha Vaim pidi tõesti kohal

olema!

Lilika ristiti koos veel 12 usuletulnuga Nuutsaku järves koguduse

laagri ajal.

Ülal: Lilika kogudusse õnnistamise päeval 14.8.2011.

Vasakul: Alfa 2013 väljasõidul Keila-Joale.
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AEG OLLA LAPS
Pühapäevakooli juhtidena on töötanud Kadri Vilsoo (1994–1995), Pille Havakats (1995–1999 ja 2004–2010), Kärt Kask

(end Kolon) (1999–2004) ja praegu Siilas Kask (alates 2010).

KÄRT KASK: Pühapäevakooli hiilgeaegadel 1990. aastate algusest kuni 2000. aastateni käisid pühapäevakoolis paljud

sellised lapsed, kelle perekonnal ei olnud kogudusega mingit sidet. Viimastel aastatel on aga lastel nii palju põnevaid

väljakutseid ja teisi meeliköitvaid tegevusi, ja nii ei mahu pühapäevakool sageli enam laste maailma. Praegu on enamik

pühapäevakoolilastest koguduseliikmete võsukesed ja neid on palju, sest koguduses on rohkelt noori peresid. Selleks,

et jõuda nende lasteni, kelle pered pole kirikuga eriti seotud, on leitud uusi töövorme. Näiteks on umbes kord kuus

peale teenistust korraldatud lastepidusid. Täh-

tis koht on ka lastelaagritel, sest sinnagi tuleb

lapsi väljastpoolt kogudust. Vahepeal jäi küll

lastelaagrite korraldamisse auk (2005–2011),

sest ei olnud piisavalt kaastöölisi.

Tore traditsioon on kirikupühade tähistamine,

siis tulevad lasteaia- ja koolirühmad kirikusse

pühadeteemalisi näitemänge vaatama, lugusid

kuulama, meisterdama ja laulma. Lasteaias

toimuvad mitmed ringid, näiteks väärtus-

õpetuse ring ja „Hingele pai”. Väljaspool kogu-

dust on töö üles ehitatud usaldusele. Mitmed

lapsevanemad tahavad, et nende lapsed osa-

leksid laagris või väärtusõpetuse ringis.

Vanasti oli pühapäevakoolitunnis peamiseks
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piibliloo jutustamine nii, et õpetaja rää-

kis ja lapsed kuulasid, siis nüüd on palju

lapsest lähtuvat – et laps kogeks, katse-

taks, prooviks, mängiks ise loo läbi, osa-

ledes erinevates rollides. Laps ongi pi-

gem osaleja, kes saab tunnist kogemusi

ja emotsioone. Selle kaudu mõistab ta

õpetatavat paremini. Hea näide on 2013.

aasta suvelaager, kus võtsime ette Moo-

sese kõrberännaku. Lastele jagati rollid

ja kogu lugu mängiti koos läbi. See jäi

lastele nii hästi meelde, et Moosese lugu

mängiti veel pärast laagritki.

Meie pühapäevakooliõpetajad on pühendunud ja

ohvrimeelsed, see on järjepidev töö. Väga ustav on

olnud Siret (Sarapuu), kes tegi tüdrukute klubi, ka

raskematest perekondadest lastega. Meil on häid

näiteid lastest, kes on kasvanud üles pühapäevakoolis

ja kelle jaoks Siret on olnud tugiisik. See oli rohkem

kui lihtsalt pühapäevakoolitöö – täielik pühendumine

ja teenimine – ja see kannab vilja. On olnud ka raskeid

aegu ja alati ei ole lihtne leida kaastöölisi. Palju on

neid, kes on proovinud ja katsetanud, aga leidnud,

et neil on teised väljakutsed ja ülesanded. Aga olen

palunud, et Jumala aitaks leida hea meeskonna, ja

praegu on see täiesti olemas.
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Üldiselt arvatakse, et pühapäevakool toimib hästi ja kõik

saavad kenasti hakkama. Aga vahel oleks vaja vaimset tuge,

seda, et keegi küsiks, kuidas läheb ja et oleks eest-

palvetajaid. Pühapäevakool on osa koguduse tööst, see ei

ole eraldi asi. Selline hoiak on kerge tekkima, eriti siis, kui

õpetajad on pühapäevakoolis ja suurt ei teagi, mis kogu-

duses toimub, ja kogudus ei näe pühapäevakooli ega tea,

mis seal toimub. Sellest ajast, kui lapsed osalevad teenistuse

alguse osas ja neile on planeeritud eraldi aeg, on siiski

toimunud nihked paremuse poole – pühapäevakooli nähakse

rohkem koguduse loomuliku osana.

Meelde on jäänud üks erakordne pühapäevakooli

matk Viliverre. Jõudsime Vilivere jõe äärde, kuid siis

selgus, et sild on remondis ja me ei saa üle silla. Meid

oli umbes 20 last ja pühapäevakooliõpetajatena olime

kaasas mina ja Siret. Mida teha? Kas pöörata tagasi

või leida mingi lahendus? Õnneks oli soe aeg ja vesi

oli ka soojemapoolne. Riskisime siiski. Suuremad

lapsed läksid ise läbi jõe, väiksemad lapsed kandsime

seljas teisele kaldale. Üks veetavatest oli Mattias

(Liht). Veel veidi matkamist Vilivere taluni, ja piknik

võiski alata.

Eelmisel lehel: pühapäevakooli lõpetamine ja muusikatöö.

Sel lehel: jõulumaa 2011.
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Lastelaager 2013.
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AEG OLLA NOOR
Koguduse noortejuhid on olnud Tanel Lokuta (1994–1996),

Argo Luik (1996–1999), Hannes Nõlvak, Joel Võsu (2002–

2012), Joonas Helde ja Steffi Viita (2012–2013). Sügisest

2013 alustab Mattias Liht.

MARGIT RING: Kõige meeldejäävamad noortetöös on

olnud Argo aegsed jalgratta- ja kummipaadimatkad ning

laagrid. Meenub, et kord läksime paadimatkale Pärnu jõele. See toimus viis päeva 30-kraadises kuumuses. Läksime

väga auklike kummipaatidega, iga paari tunni järel tuli neid täis pumbata. Mõnes kohas oli ka jõgi juba ära kuivanud ja

siis võtsime paadid selga. Paadis oldi paarikaupa. Mina arvasin, et võtan kõige musklisema kaaslase – Rauli (Silver),

siis hea kerge elu. Raul aga ei viitsinud üldse aerutada.

Magasime suures telgis ja õhtul oli väga kehv ilm, kõik

juba magasid. Hakkasin Algile rääkima, et Raul üldse ei

sõua ja mina pean elu eest punnitama. Korraga kostis

telgi teisest otsast Rauli hääl: „Ahh, väsind inimese jutt!“

Sellest sai meie noorte põhikild – kui keegi ajas mingit

kohatut juttu, siis öeldi: „Ahh, see on väsind inimese

jutt!”

Koguduse noortetöös on olnud olulised ka osalemine üle-

eestilistel sündmustel nagu K-oma, PLL, samuti Piib-

lipäevadel ja hilisematel PP-del. Väljavõte 1998. a Risti-

võitlejast, kus JOOSEP LIHT kirjutab järgmist: Ma käisin

kaheksandal augustil kümnendal Gospelfestivalil, seal

esinesid ka Henry Laks, Uus põlvkond, Big, Robi &
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friends, Villu ja King’s kids. Minu lemmik oli Villu. Tal oli hõbedane ülikond

ja mõnusa stiiliga lood. Ma tahan järgmine kord ka festivalile minna.

KÄRT KASK: Mina mäletan noortetööst eredalt meie suviseid ühiseid

üritusi. Jalgrattamatku korraldati pea iga aasta. Eestvedajateks olid Marko

(Nõlvak), Allar (Haljasorg) ja Sulev (Liht). Kõige erilisem oli jalgrattamatk

Gotlandile, kus Marion (Norrby) meid vastu võttis. Mäletan, et ühel päeval

tahtsime sõita lühemat teed läbi viljapõllu. Jõudsime padrikusse ja ei leidnud

enam teed edasi. Siis ronis keegi puu otsa, et leida rada, kust edasi saab.

Lõpuks läksime ikka tuldud teed tagasi, sest olime täiesti eksinud.

Joeli (Võsu) tugevus noortejuhina oli oskus suhteid luua. Joel mõistis, et

noored vajavad sõpruskonda, kus end hästi tunda. Ta lõi soodsa keskkonna ja nii tahtsid noored alati tagasi tulla. See

oli võti, miks palju noori käis. Joeli noortetöö oli üles ehitatud suhetele ja armastavale õhkkonnale, kus kõik olid

teretulnud ja oodatud.

KARINA BAUMVERK (koguduse noor): Kui mind esimest korda 2009. aastal noorteõhtule kutsuti, siis ma ei teadnud,

et seal üldse Jumalast räägitakse. Juba esimesel korral tundsin end hästi. Kui hakkasime ülistama Jumalat, hakkasin

lahinal nutma. Ma küll ei teadnud siis, et Jumal mind puudutas. Pärast seda

tekkis minus tahe minna ikka ja jälle. Tundsin, et see oli ainuke koht, kus

keegi ei arvusta ega halvusta, koht, kus võisin tunda ennast hästi ja vabana,

õnnelikuna. Koht, kus võisin õppida tundma Jumalat.

Noorteõhtu oli tõesti lahe koht, kus kõik tundsid ennast hästi, kõik olid rõõm-

sad, mängisime mänge, laulsime, sõime ja kuulasime mõnda jutlust või tunnis-

tust, jagasime arvamusi ja tegime vahepeal grupitööd. Minu jaoks oli reede

alati nädala tipphetk.

Noorteõhtul ka pidevalt juhtus midagi, küll läks midagi katki või läks midagi
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ümber. Kord lõhuti ka koguduse hoovis elupuu ära. Me siis hakkasime mõtlema, mida

teha ning teipisime otsad kokku ja mõtlesime, et puu kasvab kokku tagasi, aga nii

see kahjuks ei läinud. Noortena leidsime pidevalt kiireid ja päris jaburaid lahendusi.

Noorteõhtu juures meeldib mulle kõige rohkem, kui keegi tuleb ja räägib oma

tunnistuse. Talvi Helde käis rääkimas novembris 2012 ja märkasin temas rõõmu ja

rahu, mida ka mina tahtsin. Teadsin, et midagi mu elust on puudu, tundsin, et mu

süda oli tühi ja hakkasin nutma. Talvi pani oma käe mu õlale ja palvetas mu eest.

Miski minus muutus.

Noorteõhtud on tõesti koht, kus noortel on igatsus Jumala järele. Minule on olnud

see uueks alguseks ja see on olnud ka kindlasti paljudele teistele uueks alguseks. Mul

hea meel noorena öelda, et mulle meeldib töötada Jumala tööpõllul.

MATTIAS, Sinust saab 2013. aasta sügisest noorejuht, mis on Sinu jaoks noor-

tetöös oluline? Mida oled õppinud eelmistelt noortejuhtidelt?

Eelkõige väärtustan noorte ühtsust ja osadust ning seda, et noored ise vaimulikult

kasvaksid. Noorteõhtud ei tohiks jääda pinnapealseks osaduseks. Kui mu mälu ei peta, käisin noorteõhtutel siis, kui

Argo oli noortejuht, aga sellest ma palju ei mäleta, olin siis alles laps. Noortejuhina mäletan rohkem Joeli. Temalt on

õppida noortega suhtlemist – see oli vaba ja ta mõistis noori.

Mäletan ka Joonast noortejuhina. Võib-olla õppisin temalt kõige rohkem, sest tegelesin just siis noortega kõige aktiiv-

semalt. Eelkõige õppisin enesedistsipliini, seda, kui oluline on kristlase elus aktiivne Piibli lugemine ja palve.

Mida tahaksid, et kogudus Sinust veel teaks?

Ma olen küllaltki introvertne inimene. Kui ma kõigile inimestele peale teenistust tere ei ütle, siis ma loodan, et nad ei

solvu ega arva, et olen uhkeks läinud.
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Kirjeldades koguduse viimase 20 aasta muu-

sikaelu, tuleb tõdeda, et see on olnud ja on

jätkuvalt väga mitmekesine.

Koguduses on olnud erinevad koorid, mida on

juhatanud Merike Lokuta, Kadri Vilsoo, Kaia

Väljamäe ning klahvpillidel on koori alati saat-

nud Meeli Pajula, kes on viimasel ajal olnud ka

projektikooride eestvedaja. Muusikatöö oma-

päraseks väljundiks on olnud gospelkoor.

Koguduses moodustati mitmeid ansambleid ja

muusikakollektiive nagu Valged Neegrid,

Kandlekeeled, lasteansambel MMML ja ansam-

bel ULA. Kristlikes ringkondades saavutas üle-

eestilise tuntuse ansambel Double V, mille eestvedajaks oli

Hannes Nõlvak. Hiljem sai bänd nimeks lihtsalt Hannes &

Co.

KAIA VÄLJAMÄE: Meie koguduses on eriline see, et pea igal

pühapäeval on jumalateenistusel ka muusikalised etteasted.

Kõikides kogudustes see nii ei ole, pigem ainult pühade ajal.

See on Kohilas eriline.

Viljari ajal hakkasime laulma rohkem ka väiksemate gruppide

ja ansamblitega. 1997. a ilmus meie liidus uus laulik. Siis

AEG LAULDA
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panime kokku ULA (Uue Lauliku Ansambel), et tutvustada uuemaid, eriti Piret Ripsi laule. Käisime laulmas ka väljas  –

Kurtnas ja maakonna väikestel koosolekutel.

Koorimuusikal on Kohilas olnud alati kindel koht. Pikka aega oli koorjuhiks Merike. Mäletan, kui ta koorijuhina lõpetas,

siis kingiti talle padi. Pärast Merikese lahkumist koorijuhi kohalt hakkas Kadri koori juhatama. Kadri dirigendiks olemise

ajal kujunes n-ö projektikoor – segakoor ei käinud enam pidevalt koos, vaid harjutas enne kokkulepitud esinemisi.

Meeskoor oli Kohila koguduses juba Kaljo Raidi ajast, aga see ei esinenud väga tihti. Harjutati siis, kui oli vaja üles

astuda. Viimati laulsime 2004. aastal Viljari sünnipäeval. Meeskoori tegevus lõppes siis, kui kolisime Kohilast ära ja

läksime Viimsisse elama.

Regulaarsed kooriharjutused jäid hilisemal ajal ära sellepärast, et rahval oli raske

kokku tulla. Palju inimesi sõidab tööle Kohilast välja, tööpäevad on pikad ja

pinge on nii suur. Meil on sõitev kogudus. Vanasti oli rohkem neid inimesi,

kes käisid tööl kodu lähedal ja vanemaid, kes olid kodused.

Üks lugu minu dirigendi elust meenub natuke varasemast ajast, kui olime

noored. Triin (tütar) oli beebi ja Merike Lokuta oli lapsepuhkusel. Mina käisin

koori juhatamas ja laps oli kaasas. Triin oli ehk 4–5-kuune, kui käisime kooriga

Paides laulmas. Laulude vaheajal söötsin last tagaruumis ja hoidsin hinge kinni,

et jutlustaja kõneleks võimalikult kaua ja mina jõuaks lapse ära toita enne, kui

tuleb tagasi koori ette minna.

Kohilas on muusikat alati südamega tehtud, meil on hästi musikaalne rahvas.

ALLAN HELDE: Kohila kogudusest on jäänud kuvand kui sellisest kogudusest,

kus kõik laulavad, on suured koorid ja professionaalsed muusikud ja kus on

väga hea häälematerjaliga lauljad.
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Tundub, et kooride ajajärk on koguduses möödas. Teatud mõttes on toimunud muusikas ka põlvkonnavahetus – uus

põlvkond on peale tulemas.

MEELI PAJULA: Muusika osa jumalateenistustel on teisenenud. Koorimuusika ja muusikaliste etteastete osa on

tunduvalt vähenenud. Kasvanud on aga ülistuslaulude osa, sest teenistusel on hea kogu kogudus kaasa haarata ja

ühiselt Jumalat ülistada. Kui alles hakkasime koguduses ülistuslaule laulma, juhatasime seda osa koos Mirja-Lennaga

(Lokuta) enne teenistuse ametliku osa algust. Hiljem leidsid ülistuslaulud koha teenistuse osana kas jumalateenistuse

alguses, kesk- või lõpuosas.

Minu arvates teeb pealetulev noorte põlvkond muusikat hingestatult ja kirega. Jumalale tulebki anda parim. Sellepärast

soovin, et meie koguduses oleks üha rohkem pühendumist, kirge ja sära ka muusikas.

KARIN NÕLVAK: Oleme püüdnud kaasa aidata Kohila koguduse muusikatöös umbes viimased 15 aastat. Kuigi Kohila

kogudus on väga musikaalne ja siin on tõesti palju inimesi, kes teevad muusikat, siis meil on hea meel, et ka meie

oleme saanud anda oma panuse. Tehtud on nii omaloomingulisi lugusid kui ka ülistusmuusikat, nii Double V, Hannes

& Co kui ka lihtsalt Karini ja Hannese nime all. Selle aja jooksul on õnnestunud välja anda ka mõni CD plaat – viimane

neist 2012. aasta lõpus jõululauludega. Meie jaoks oli põnev kogemus, et saime seda plaati tehes kaasata ka Kohila

suurepäraseid koorilauljaid.

Omamoodi huvitav oli tagantjärele mõeldes ka see aeg, kui pidime koguduse teenistustel üles astuma ajal, kui meie

poeg Daniel oli veel pisike. Kui tal jalad juba kandsid, siis ta tuli alati meiega lavale kaasa. Isegi siis, kui sai enne kokku

lepitud, et seekord ta jääb pingile istuma. Kui ta esimese laulu ajal ei tulnud, siis teise või kolmanda ajal ikka. Tihtipeale

oli ka nii, et kirikulistel oli huvitav vaadata Danieli „etteastet” meie selja taga. Peale teenistust räägiti meile, mis meie

taga oli toimunud.

HANNES NÕLVAK: Ma ise olen nüüd veidi vähem kui 20 aastat koguduses olnud, kuid mõeldes selle aja peale Kohila

koguduse kontekstis, tuleb meelde üks nägemus, mida Jumal mulle näitas ja mis on seotud ülistusmuusikaga. Nägin

seda ajal, kui laulsime nn mustadest laulikutest ja ühel õhtul palves olles kangastus mulle silme ette pilt, kus nägin

meie koguduse saalis olevat rahvast Jumalat ülistamas. See tundus nii uskumatu, sest sel ajal oli sellist pilti nähtud
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Koor koguduse 100. aastapäeva jumalateenistusel.
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vaid suurtel konverentsidel. Kuid samas tundus see oli nii reaalne, mida

nägin. Möödus võibolla paar kolm aastat ja mäletan seda hetke, kui koguse

ees seistes ühel pühapäeva hommikusel teenistusel nägin seda sama pilti,

mida olin nägemuses näinud ja sain aru, et nüüd on see hetk saanud reaal-

suseks. See on olnud minu jaoks muusika osas Kohila koguduses kõige põne-

vam ja tähendusrikkam lugu. Kuid ilmselt oskavad panust hinnata pigem

teised inimesed, sest see, mis enda jaoks tundub oluline, ei pruugi olla teiste

jaoks ja vastupidi.

Minu esimene kogemus Kohila kogudusest ühtib Allani kirjeldatud kuvan-

diga. Kui uksest sisse asutsin, sain aru, et siin lauldi ja tehti muusikat väga

hästi. Meenub, kuidas Urmas Kant elavale koorile südamest bassi mängis. See tunne oli muljetavaldav. Ainus asi, mis

mind kui tolleaegset elektroonika ja helitehnika huvilist üllatas, oli see, kui nägin, et solisti mikrofon oli ühendatud

bassivõimendisse. Uue koguduse liikmena nägin, et saan siin abiks olla ja minu suureks üllatuseks leidsin, et tegelikult

oli solistide jaoks olemas koguduses ka helipult koos võimendusega. See seisis kapis, kuna keegi polnud osanud vist

sellega midagi peale hakata. Ja siin oligi minu võima-

lus, millest kasvas välja see, et sain koguduses heli-

tehnikuks.

Ülal: muusik ja helitehnik Hannes Nõlvak 1990. aastate keskel.
Paremal: ansambel Vanad Noored 2005. a.
Järgmisel lehel ülal: muusikali „Kui mu rahvas” ettekanne aasta-
päeval 2011. a.
All vasakul: segakoor Marje Singi 100. sünniaastapäeva tähis-
tamisel 2012. a.
All paremal: aastapäevakoor solistide Madis ja Tanel Lokutaga
2013. a.
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AEG LÕPETADA SUVE

2005 Tõnis Mägi.
2008 Rebecca Kontus.

Traditsiooniks on saanud suvelõpu kontserdid kogu-

duse hoovis või saalis. Esinemas on käinud Timo Lige,

Tõnis Mägi, Rebecca Kontus, Birgit Õigemeel, Rai-

mondo Laikre, Robirohi, Häälemaa, Astrid Nõlvak ja

Eike Vellend. Kontserdid on lisanud värvi koguduse

muusikasündmustele ning õnnistusi kogu Kohila

kogukonnale.
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AEG VÕTTA VASTU KÜLALISI

Koguduse kujundajad –
Lea Kiben, Heli Rohtla ja Triin Kant.

KRISTIINA KRABI: 100. aastapäeva eel olin Triinu autojuht ja nägin meie koguduse ilupoole„vett ja vilet”. Käisime

läbi kõik võimatud ja võimalikud laod, et leida parimad ja soodsaimad lahendused aastapäeva kaunistusteks.  Mõnest

laost sai ka midagi ostetud – traati, paela jne. Lisaks sellele oli Triin pannud kevadel mulda lilletaimed ja -sibulad, et

aastapäeval soovitud lilli noppida. Samuti käidi aedades rohekorjel – otsiti taimi, millega saaks hoovi ja ruumi kaunistada.

Viljar käis aiandites, et leida soodsaid ja värskeid taimi lisaks.

Mäletan, et elevust tekitas Triinu

julge kava leida aastapäeva ter-

rassi kaunistuseks valged linnu-

puurid. Lõpuks need ka leidsime

ja ära ostsime – ühe Triin ja teise

mina. Tegemist ei olnud küll päris

linnupuuridega, aga nägid kaunid

välja ning nn puur kaunistab mu

kodu siiani.

Ind ja pühendumine, millega

Triin ja Viljar taimede maailmas

toimetavad on väga inspireeriv!

Meie koguduse hoov ja lillekom-

positsioonid muutuvad igal aastal

ning selle ilu on märgatud ja tun-

nustatud ka laiemalt.
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Koguduse 100. aastapäeva söömaaeg.

Kohila rahva külalislahkus ja rikkalikud söö-

maajad on tuntud läbi aastate. Viljari ajal on

aastapäeva perenaised ja vastutajad olnud Eli

Kõllo, Külvi Pert, Indrek Kant, Eha Abel, Pee-

ter Lokuta, Lauri Ligi jt.

PILLE HAVAKATS: Kui 2011. aastal korral-
dasime alevis jõulumaad, siis paluti kõigil rahvale
jagamiseks kooke küpsetada. Keegi väljendas
muret, et äkki mõni inimene sööb liiga palju ja
kõigile ei jagu. Viljar oli meelekindel ja soovis,
et kõik saaks süüa, sest jõuluajal toiduga
koonerdada ei tohi.
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Vasakul: koguduse 95. aastapäeva
laud Loone linnusel.

Ülal: ettevalmistused piknikuks Lõuna-
Eestis 2012.

Paremal: pannkoogihommik 2012. a
suvel.
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AEG EHITADA

PEETER LOKUTA: Aastal 1994 oli olukord selli-

ne, et mul sai palgatöö otsa ja koguduses oli vaja

remonti teha. Otsustasin siis paar aastat sellele

pühenduda. Kõike ei mäletagi, mida ehitasime.

Põhiasi oli teise korruse ümberehitamine pas-

tori  korteriks. Seal oli enne olnud Volli (Vladi-

mir Pajula) kahetoaline korter ja kaks ühetoalist

korterit.

Ühel hommikul, kui tööle tulin, olid Viljaril juba

punased tunked seljas ja tegi oma korteris

lammutustööd. Tegelesime pööninguga. Lõh-

kumisel oli abiks palju vendi igal õhtul. Mõnel

õhtul oli 5–6 vasakukäelist, mina üksi parema-

käeline. Tegime kõik uueks – uued trepid ja
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minu arvates käis ka lõpuks voodri ümber

panemine.

Palvemaja saali korrastasime – vahetasime

aknad ja pingid, panime maha põranda-

katted, värvisime saali valgeks. Prundi

Lembit oli siis tööl. Tegin talle pinkide põhi-

plaanid. Materjalid olid varem olemas, oota-

sid tegemist. Pakkusime Lembitule ka kiriku-

stiilis akende tegemist ja tema võttis kohe

vedu, mis sest, et raskem oli teha.

Kui pastor Kaljo Raid läks Tartusse, siis tegime

ka kõrvalmaja pühapäevakooli  ruumideks.



2006 . aasta juurdeehitus – ülemine tuba, katla-
ruum, tualetid.



Hoogtööpäevad.

Igal kevadel toimub koguduse

hoogtööpäev, et korrastada

koguduse ruume ning laduda

talvepuud ning hoolitseda  ka

aia eest. 2013 osaleti ühiselt ka

„Teeme Ära!” projektis (foto

paremal).
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Väljavõte ajakirjast Teekäija 1/2009, Meeli Pajula

Kohila Baptistikoguduse jaoks on alanud aasta eriline –

lõikuskuul tähistame oma 100. sünnipäeva. Esimesed ette-

valmistused on juba tehtud, nii koguduse hoone kui ka hoov

on saanud uue ilme.

Jõulukuul toimus juubeliaastat sisse juhatav pidulik sünd-

mus. 14. detsembril avasime Dolores Hoffmanni valmis-

tatud kaunid vitraazhaknad. Pühitsemistalituse külaliste

hulgas viibisid koguduse liikmed ja sõbrad ning valla-

valitsuse esindajad. Kohila vallavanem Hillar Kalmet ütles

kogudusele jõulutervituse.

... „On huvitav, et meie kogudusemaja asub alevi peatänava

ääres, mille nimeks on tähendusrikkalt: Vabaduse. Uus värviline rist on nüüd kaugele nähtav ja valgustab nii Hageri

kui ka Kohilas alevi suunas liikujate teed. Kui tavaliselt mõjuvad vitraazhid väljast sisse, siis meie kirikus toimivad

need põhiliselt suunaga seest välja. See oli ja on ka meie igatsus, et kristlik sõnum võiks nende kaunite akende kaudu

jõuda kirikust välja maailma,” ütles pastor Viljar oma tervituskõnes. „On oluline, et Kristuse valgus paistaks välja

meist ja meie kogudusest, mis koosneb erinevatest inimestest.”

Avamise õhtul oli meil meeldiv võimalus tänada ka autor Dolores Hoffmanni, kelle omanäolised ja kaunivärvilised

tööd dekoreerivad paljusid Eestimaa kirikuid. Kunstnik tutvustas meie uute akende kontseptsiooni – valgustatud risti

keskmine osa tähistab kristluse peasümboli jumalikku mõõdet ja seda ümbritsev väline värviline ala meenutab inimlikku.

Sama rist seestpoolt vaadatuna on sootuks teistsugune ja koosneb paljudest pisikestest killukestest, mis on meie kui

koguduse liikmete võrdkujuks. Kohila vabakiriklikul kogudusemajal ei ole torni, kuid nüüd on ka kõrgeimast ümmar-

gusest aknast saanud imeilus värviline vitraazh, millel on põimituna kujutatud kahte ristiusu põhisümbolit: tuvi kui

Püha Vaimu võrdkuju ja vikerkaart kui lootuse väljendust, mis tuletab meelde Jumala pakutud lepingut.

Kirikuakende jutlus
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MARIS REINUMÄE (end Kant): 25. august 2007, juba kuus aastat tagasi, oli

minu elu kõige ilusam päev. Abiellusin oma kalli abikaasa Ott Reinumäega.

Jätsin maha oma perekonnanime ja oma neiupõlve elu.

Kui hakkasime üldse  pulmadele mõtlema, siis minul oli ammuilma teada,

kus tahan abielluda ja kes meid

paari paneb. Viljar on väga mõnus

inimene ja meil Otiga polnud

kahtlustki, kes meid paari paneb.

Viljar on aus, tore, siiras, abival-

mis ja üleüldse kõige soojem

inimene, keda tean. Alati  naera-

tab ja on südamlik ... Mina pole

teda oma elus tõsisena näinudki.

Üks meie pulmakülalistest ütles,

et ühe meie pulmapildi peal on

Viljari kätel eriline aura ... Mina

seda pilti üles ei leidnud, aga hea aura on tal tõesti. Südamesse tuleb eriline

rahu, kui temaga suhelda!

Ühesõnaga minu pulmapäev oli väga eriline ja üks inimene kes selle eriliseks

tegi, oli muidugi Viljar Liht! AITÄH SULLE, VILJAR!

Nüüdseks oleme abielus olnud kuus aastat ja meil on kaks armast tütart

ning oleme väga õnnelikus abielus.

AEG KAELUSTADA



66

Üllatus
Üheks suuremaks üllatuseks võib olla paari aasta tagune telefonikõne

pastorile. Heliseb telefon ja sealt kostab jutt: „Tere, mina olen Toomas

Petrulast. Sa vist tead mind. Ma soovin Sinu õe Külviga kihluda!“ Viljar

(kes muidu üsna kiirelt

reageerib) ei suutnud

ehmatusest ja imes-

tusest muud öelda kui:

„Toohohh?? ... Too-

hohh!!“.

Kuidas
käituda
koguduses?
Komblusõpik ehk kui-

das käituda kogudu-

ses, kui sa pole seal ku-

nagi varem käinud? Ühe koosoleku järel tuli Viljari juurde veidi elu-

muredest räsitud naine, et oma elule taevast juhtimist otsida. Et üle

palvemaja sumina naist kuulda, kallutas Viljar oma kõrva võimalikult

naise poole. Naine arvas aga, et see on märk sellest, kuidas tuleb pastorit

tervitada ja nii saigi pastor laksuva musi põsele. See tervitus tekitas

veel kaua pastori peres muhedat naeru ...
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AEG RÄNNATA

Pildid Petseri misjonireisilt 1994.

PILLE HAVAKATS: 1994. aastal toimus misjonireis

Petserimaale. Tõnis Roosimaa oli eestvedaja, rohkem

ei mäleta. Aitasime seal tädi Verat, kes oli Sakias

Felori vanaema. Seal oli üks tädi, kelle maja oli väga

viletsas olukorras. Ta ütles, et maja katus on nii katki,

et varesed lasevad toa täis. Viljar meestega püüdis

maja katust parandada.
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TÕNIS KANT (diakon): Meie koguduse väljasõidul Otepääle (augustis 2013) unustas Viljar oma kingad maha ja oli

sunnitud jalga jätma vabaaja jalatsid. Peab tunnistama, et ega nendel polnud viga midagi, sobisid ülikonna juurde küll.

Sellega seoses tuli meelde üks seik, mis leidis aset täpselt 14 aastat tagasi, kui Toronto Eesti kogudus kutsus külla grupi

külalisi Kohilast. Minul ja abikaasa Raelil oli ka hea võimalus sellel külaskäigul viibida.

Kui olime juba lendamas üle ookeani Kanada poole, avastas Viljar, et ta on maha unustanud Toronto koguduse küllakutse.

Oli teada, et piiripunktis oli see väga vajalik dokument, et saada jalg maha Kanada pinnale.

Tuli leida kiire lahendus ja selleks sai see, et mina

läksin esimesena piiripunkti tõmmunahalise töötaja

juurde ja kogu oma keeleoskust ära kasutades üritasin

selgeks teha, et olen diakon Eesti kogudusest ja oman

kutset, mis kehtib kõigile, mispeale, minu jutust aru

saades või siis mitte, lasi ta kõik meie grupi inimesed

läbi. Ise olin viimane, kes läbis piiripunkti ning olimegi

kõik koos meie pastoriga õnnelikult Kanadas.

Viljar – unustaja!

Õnnistussõnad jumalateenistusel Toronto Eesti Bapristikoguduses
1999. a.
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Eakate väljasõit Läänemaale 2006

Teelised Haapsalu toomkirikus.
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Sutlepa kogudust külastamas 2011. a. Foto tehtud Noarootsi kiriku juures.
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ALLAR HALJASORG (juhatuse aseesimees): Nii nagu paljude

kristlaste üks unistusi on olnud, oli ka minul – külastada Iisraeli.

Aastate jooksul on pastor Viljar Liht ja Allar Känd mitmel korral

korraldanud palverännakuid Pühale Maale, millest on osa saanud

üsna palju ka Kohila koguduse liikmeid.  2011. aasta sügisel toi-

munud rännak (foto paremal) avardas oluliselt minu arusaamist

Piiblist ja mitte vaid ajaloolis-geograafilisest aspektist, vaid Viljari

loetud temaatilised Jumala sõna tekstid kõlasid Iisraelis viibides

oluliselt tähendusrikkamana kui eales varem.

TRIIN KANT (koguduse liige): Tutvudes meie Iisraeli reisi kavaga, avastasime koos paari õega, et millegipärast ei ole

reisikavas piisavalt aega shoppamiseks kleidipoodides ega küllaldaselt aega rannas lebamiseks.Kui edastasime oma

tagasihoidlikud soovid, tegigi Viljar kiired muutused ning tuli vastu meie soovidele, mida esialgu ei olnud plaanis.

ALLAR KÄND (sõber, palverändude kaasjuht koos Viljariga): Tavaliselt inimesed helistavad sulle siis, kui neil on midagi

sinu käest vaja.

Viljar on selline mees, kes helistab ka lihtsalt niisama, küsides: „Kuidas Sul läheb?”

Kord olin  ühele slaavlasest kliendile lubanud jälle pisut enam, kui suutsin korda saata. Ta vandus, röökis ja kasutas

kogu slaavi keele rikkust, millega mind sõimata. Sõitsin temaga kokkusaamisele, teel olles helistasin Viljarile ja rääkisin

oma loo. Viljar ütles vaid, et ma palvetan Sinu eest. Kui astusin arglikult autost välja, tuli  sama mulle mees vastu, soe

ja naeratav, ning kõik sai korda.

Kui on raske, helistage ikka Viljarile!  ... ja muide Viljar on mees, kes ei anna katteta lubadusi!  Tänan Sind südamest

sõpruse eest!

Palverännud Pühale Maale
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Koguduse bussireis
Lõuna-Eestisse juulis 2012.
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AEG PUHATA
Laagrid ja jaanituled

KÄRT KASK: Laagrid on hea aeg koos

olla. Laager annab palju rohkem või-

malusi suhelda inimestega, kellega kas

ei jõua kokku puutuda või ei näegi.

Laagrid on ülesehitavad. Lapsed oota-

vad laagrit, neil on sellega seotud posi-

tiivsed emotsioonid. Nad saavad olla

koos oma sõpradega. Aga nüüd näen

ka, kui olulised on suured sõbrad – noo-

red. On nii tähtis, et noored suhtlevad

lastega.

Vasakul laager Võsul ja ülal laager Tahkurannas 1990. aastate
teises pooles.
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Mul tuleb meelde, et kui selle aasta laagris mängiti võrk-

palli, siis võeti ka Helen mängu, teda võeti võrdväärsena

ning teda julgustati ja toetati. Talle jäi mängus osale-

misest hea ja positiivne mulje.

Leo sai positiivse kogemuse noortelaagrist ja teda võeti

jalgpalli mängu. Ei olnud hoiakut, et mis te siin mängite

või koperdate ees, kuigi ta oli väike ja hiilis igale poole

selja taha. Kui oli lõpuring, siis Leo kohta öeldi, et sa

oled hea jalgpallimängija ja see oli talle nii oluline, et ta

sai sellise tunnustuse.

Laager 2006
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Laager 2006
Laager 2006
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Jaanituli 2007 Kuimetsas

Jaanituli 2009 Kohilas
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Laager 2007
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Jaanituli 2008
Viliveres
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Jaanituli 2011 Laitses
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Laager 2011
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Laager 2013
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1990. aastate lõpus ning uue millenniu-

mi alguses korraldati telgikoosolekuid

Kohila gümnaasiumi ees muruplatsil

ning Tohisoo mõisa pargis. Misjonitööd

tehti ka mitmetes vanglates koostöös

Soome mustlastega.

Üles astusid erinevad pastorid ja muu-

sikud. Toimusid lasteprogrammid ja

etendati „Taeva väravad ja põrgulee-

gid”.

ELI KÕLLO (väljavõte ajakirjast Risti-

võitleja 1998): Kohila koguduse telgi-

koosolekud on tänaseks minevik. Sõ-

num, mille sealt kaasa saime, elab, sest see on Jumala sõna. Meie palve ja ootus oli, et Issand oleks kohal ja Tema Püha

Vaim töötaks. Pastor Allan Lauri jutluse alguses kõlas julgustav sõnum: „Ja Issanda Vaim oli seal, et terveks teha.”

Usun, et paljud, ja mina nende hulgas, kogesid Issanda tervendavat puudutust ihu, hinge ja vaimu poolest. Mitmed

andsid oma elu Jeesusele, aga paljud läksid ära otsust tegemata.

Meie jätkuv eestpalve on, et külvatud sõna idaneks ja vili valmiks. Jumal töötab edasi, nii on kirjutatud Jesaja 55:10–11.

 „Sest otsekui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks ning

kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba, nõnda on ka minu sõnadega, mis lähtub minu suust: see ei

tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin.”

TelgikoosolekudAEG VÄLJA MINNA
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ALLAN HELDE: Käisime 1990. aastate lõpus Ämari vanglas, kus peeti kinni raskeid kuritegusid toime pannud mehi.

Tegime piiblikooli ja õpetajad olid Allan Kroll, Märt Vähi, Viljar ja mina. Oljus Thaling organiseeris, siis käidi ka teenistusi

pidamas. See oli umbes 1990. aastate lõpus. Need, kes tahtsid tsoonist sinna tulla, need sinna ka tulid. Iga kord oli

erinev seltskond, umbes 20 ringis. Meie piiblikoolis oli ka Ain Pärnapuu, kes tuli selle kaudu usule.

Kui mustlastega alustasime, siis meie olime veel Kohilas. Põhimõtteliselt Soome mustlased käisid siin teenimas ja

käisid kodusid mööda. Mina tõlkisin neid. Käisid kodukoosolekuid pidamas. Mõned mustlased tulid kogudusse, kuid

praegu on läinud. Selle mõju on näha selles, et Viljarit kutsutakse mustlasi matma.

Vanglatöö ja mustlastöö

Vasakul fotol: vangla meeskond – pastor Märt Vähi, Allan Kroll,
Viljar Liht, Oljus Thaling ja Allan Helde.

Ülal: Viljar Liht ja Silver Koit kinnipeetutega.



84

Viljar on olnud paljude Kohila inimeste lähedaste

matjaks. Ühel matusel oli leinajate hulgas ka noor

tugev eesti mees, kes talituse käigus nutma puhkes

ning seepeale sõnas: „See mees teeb ikka õiget

tööd!“

AEG LEINATA

HELI ROHTLA (koguduse liige): Mäletan, kui Sa tulid meie koguduse

pastoriks. Minu ema matmine ja jumalateenistus Kohila palvelas jätsid

minule, värskele koguduse liikmele, sügava mulje... (Heli ema matus

oli Viljari esimene matus Kohilas.)

Üheks teenimisvormiks on ka Hageri hooldekodu regulaarne külasta-

mine.

KAIA VÄLJAMÄE: Hooldekodus hinnatakse Viljarit väga. Inimestele

ta meeldib, kuna oskab suhelda, st ta sobib nendele inimestele ja küllap

sobib selline teenimisviis talle endale ka.
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„Te võite plaksutada!“

AARNE KANT: 2009. a juulikuus oli mu venna Urmase matusepäev. Ärasaatmine oli

Kohila palvemajast, rahvast oli palju, Viljar oli leinatalituse juhataja. Oli laulu, palvet,

mälestusi, järelhüüdeid – nagu ikka sel puhul.

Ja siis pandi mängima vana magnetofonilint, salvestatud umbes 25–30 aastat tagasi.

Urmas laulis: „Nii tihti peetakse mind rumalaks, et ma usun seda vana raamatut ...”

Kui laul lõppes, oli vaikusehetk  ja siis ütles Viljar: „Te võite plaksutada!!” Ja kõik

tegid seda, südamest, armastusega, hea meelega.

Sellel päeval oli see kohane, pidigi nii olema, see oli ilus hetk, sest see sobis Urmasele.

Aitäh,

Viljar,

selle meelest kustumatu ja kauni hetke

eest!

HELDUR VÄLJAMÄE: Meenub üks lu-

gu Urmas Kandist. Noortekoor sõitis

Rootsi ja Urmas tahtis väikest äri teha –

viia Rootsi leiba ja juustu. Neil oli paras

last kaasas. Rootsi tollis tekkis prob-

leem, et tuleks tollimaksu maksta ja siis

nad vist lahendasid selle nii, et iga Root-

si koguduse liige sai paar pätsi ja juustu-

kangi Eesti abi.
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Palun rääkige ajast, kui teid läkitati Kohila kogudusest Raplasse.

TALVI JA ALLAN HELDE: Teenisime koos Viljariga Kurtnas 1990.

aastate algul pühapäevakoolis ja teenistustel. Kui Viljar Kurtnast

Kohilasse tuli, siis jättis ta selle töölõigu meie kätte ja meie jäime ka

elama Viljari korterisse. Sealt läksime ka 2000. aastal Raplasse. Pa-

ralleelselt käisime Kohilas ja Kurtnas. Laste pühapäevakool oli ka

lõpuni ja lõpuks tulime ka Kiisale, kui Kurtnas ruumid erastati,

käisime ka sööklas koos.

Oli see aeg, kui korraldati „Eestimaa, ärka!“ üritusi (1990. aastate

lõpul). Paar aastat enne 2000. aastat oli koguduses selline aeg, kus

mitmed uued inimesed olid tulnud pöördumisele.  Kohila kogudust

iseloomustas see, et üks tuumikgrupp kogunes Viljari tuppa – Allar,

Aarne, Eha, Silver, Külvi, ... – tohutult eriline atmosfäär oli – avatud ja pigem pidime alati ise lõpetama, ei tahtnud

lahkuda. Tehti palju eestpalveid – ka üksteise eest ja koguti ka väga palju vastuseid. See oli ülemise toa õnnistus ja sel

ajal saadi nägemusi ja ilmutusi. Lõpuks läks palvetajate hulk nii suureks, et magamistuba oli täiesti täis. Sinna tuli

nagu magnetiga rahvast juurde. Lõpuks tulime suurde saali, algasid kolmapäevased ülistusteenistused. Saal oli täis ja

eestpalvel käis rahvast murdu. Olid  meeletult pikalt eestpalvejärjekorrad.

Koguduses oli  armastuse atmosfäär – armastati üksteist, tohutu igatsus oli üksteise ja Jumala järgi. Sel ajal läkitati

meid Raplasse ja see oli hästi kurb, sest läksime vastu teadmatusele. Samas teadsime ja tundsime, et see on Jumala tee

meie jaoks.

AEG MINNA JA AEG TULLA
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Mida kogete nüüd, kui tulete Raplast Kohilasse?

Kohilast Raplasse minek oli nagu turvatsoonist teadmatusse ja nüüd jälle sama, aga see on Jumala usaldamise küsimus.

Praegu ei jää muud üle, kui kuuletuda Jumalale ja Teda usaldada.

Allan, oled Viljari äraolekul 2013. aasta sügisest pastori kohusetäitja. Kuidas saab koguduse rahvas Sind sel

ajal toetada?

Seda, mida tahad, et mida sulle tehakse, tee teistele. Palvetamine, heasoovlikkus ja kindlasti ka tagasiside. See on

situatsioon, mis on raske kogudusele ja võib-olla ei ole päris õige küsida, mida kogudus saab minu jaoks teha või mina

kogudusele. Aga minu jaoks on oluline, et me oleksime üksteise suhtes ausad.

TALVI: Minu jaoks on oluline, et meid ei võr-

reldaks – me ei saa olla keegi teine, me oleme

teised isikud, annid võivad olla kohati sar-

nased, aga siiski erinevad. Ei ole mõtet võr-

relda Allanit Viljariga. Inimesed on erinevad,

situatsioonid on erinevad, tingimused on eri-

nevad. Me vajame armu.

Kogudus peaks nägema töötegijaid eelkõige

kui inimesi, mitte kui ande. Eestpalve on

ääretult oluline, sest juhil on nii suur vastutus.

Ta ei saa teha inimeste tahtmist, vaid Jumala

tahtmist ja samas me vastutame ka inimeste

ees.

Palvegrupp pastori magamistoas 2000. aastate
alguses.
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Oleme tänulikult tagasi vaadanud Kohila koguduse kahekümnele

viimasele aastale, mil oled olnud meie karjaseks ja koos oma perega

teeninud KOgu KOhila KOgukonda. Need lood, mõtted ja pildid on

vaid väike osa meie kooskäidud teest, jagatud rõõmudest ja kanna-

tustest, naerust ja pisaratest, tööst ja pidupäevadest. See aeg on möö-

dunud, aga selles läbielatu annab meie kooskäidud teele sisu ja väär-

tuse.

Soren Kierkegaard on öelnud, et elu saab mõista vaid tagasi vaadates,

seda tuleb aga elada ette vaadates. Aidaku need vähesed kirjapandud

mõtted ja meenutused meil kõigil hinnata neid väärtusi, mida oleme

koos Kristust järgides leidnud ja tundma õppinud. Aidaku need hetked,

mis talletatud üksikutel fotodel, väärtustada kooskäidud teel läbitud

orge ja ületatud mägesid. Sest need kehastavad Jumala juhtimist

möödunud aegadel ja aitavad toetuda Tema tõotustele tulevikupäe-

vadel. Need kakskümmend aastat on möödunud, aga koguduse lugu

läheb edasi. Sündigu see Issanda armu ja juhtimise all.

Kingi meile tarkust, Jumal, taibata Sinu tahet

ja täita see aeg,

mille Sina oled meile kinkinud,

sellega, mis on hea Sinu silmis.

Jeesuse nimel, aamen.

Tänu- ja palvemeeles

SULEV LIHT, Kohila koguduse juhatuse esimees

Armas Viljar koos abikaasa Piiaga!
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AEG LUGUDES JÄTKUB...
Parim viis aega kasutada on armastada. Kõige parem viis armastust avaldada on anda
aega. Parim aeg armastada on praegu. (R. Warren)
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