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MAI – LEHEKUU JUHTSÕNA: 
 

Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus.“. Hb 11:1  
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Jumalateenistused EELK Toronto Peetri Koguduses 
MAIS 2018 

 
 
Pühapäev,  06.05.kell 11 Jumalateenistus EHATARES 
     teenib praost Mart Salumäe 
     organist Marta Kivik 
     laulab koguduse vokaalansambel 
 

kell 14 LEERIPÜHA JUMALATEENISTUS 
     ARMULAUAGA 

teenib praost Mart Salumäe 
organist Marta Kivik 
laulab koguduse vokaalansambel   

         
Pühapäev,  13.05.kell 11:30 EMADEPÄEVA JUMALATEENISTUS  
     teenib praost Mart Salumäe 

organist Marta Kivik 
     laulab ansambel Helin 
    
Kolmapäev, 23.05. kell 15 Piiblitund EHATARES 
 
Pühapäev, 27.05.kell 11:30     JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA  
     teenib praost Mart Salumäe 

organist Marta Kivik 
 
                                  Pärast jumalateenistust naisringi toas  

loeng "EELK kodumaal jälle vabas Eestis.“             
 
    
 
 
 
 
EELTEATED: 
 
Pühapäeval, 20. mail seoses pika nädalalõpuga jumalateenistust kirikus ei toimu. 
 
Surnuaiapüha jumalateenistused toimuvad pühapäeval, 17.juunil:  

• kell 11:30 Peetri kirikus palvusega urnimüüri juures 
• kell 13 Mount Pleasant surnuaial 
• kell 15 York surnuaial 



9.juunist 1.juulini teenib Peetri kogudust õpetaja puhkusel viibimise ajal praost 
Jaan Tammsalu Tallinnast.  
 
Naisringi kokkusaamine iga kuu esimesel kolmapäeval kell 12. 
 
Arhiivitoimkonna kokkusaamine igal esmaspäeval kell 10 – 14. 
 
Palume koguduse liikmetel, kelle aadress on muutunud möödunud aasta jooksul, 
teatada sellest koguduse kantseleisse tel: 416 483 5847 või e-posti aadressil. 
stpeterstoronto@rogers.com . 

 
 
 
IN MEMORIAM 
 
HELI PAEVERE 
29.08. 1930 – 2.04. 2018 
 
 
LEILI NEUMANN 
8.04. 1921 – 15.04. 2018 
 
 
RICHARD EWALD HOHMANN 
12.03. 1949 – 9.04. 2018 
 

__________________________________ 
 
Armas Tõetera lugeja. 
Ajaleht „Eesti Kirik“ toimetus on minult tellinud selle kirikuaasta pühapäevade mõtisklused 
oma väljaandesse. Soovin mõnda neist ka Teiega jagada. 
 
Koguduse õpetaja  
Praost Mart Salumäe 
   
 
Pühapäev, 22.aprill 2018 
Jumala rahva koduigatsus. 
Reisimine on muutunud kiireks ja mugavaks, aga koduigatsus jääb. Võib vaid aimata, kui 
suur võis olla muistsete maailmarändurite koduigatsus, mil pikad teekonnad kestsid aastaid. 
Aga olen tänapäevalgi näinud suurt ja eluaegset koduigatsust. Näiteks kunagi kodumaalt 
põgenenud või võõrsil sündinud eestlaste seas, kes laias ilmas elades kannavad südames 
igatsust kaotatud kodu või esivanemate maa järele. Kuni unelm tagasipöördumisest veel ootab 
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realiseerumist, saab ju teha oma kodust ja mõtteruumist killukese päris kodumaast, kus tahes 
maailma paigas ise elades.    
Midagi sama suurt on ka Jumala rahva koduigatsuses. Reaalne, päris igatsus Jumala riigi 
järele. Niisugune isiklik kogemus oli mu kristlik lapsepõlvekodu keset tollast võitlevalt 
ateistlikku ühiskonda. Kirik tervikuna oli neil aastatel inimeste suure igatsuse väljenduseks. 
Väljas lehvisid punalipud ning rahvast aeti käima teed kommunismile. Aga kirikutes, paljudes 
kodudes ning lugematutes südametes oli Piibel avatud ning küünlad palveks süüdatud. 
Meelerahu andis äratundmine, et see ümbritsev jama lõpeb kord niikuinii, aga Jumala riik 
jääb. 
Meie kodu on Isa juures ja Kristus on tee sinna. Kuhu? Kas teispoolsusesse, mingisse 
paralleeluniversumisse? Kas taevasse? See küsimus tegi algul jüngreidki ärevaks, kuni nad 
taipasid, et tundmatusse polegi vaja tormata. Õigupoolest pole vaja kuhugi minna. Piisab, et 
püsida Jumala juures ja Tema on ju kõikjal. 
 
Armas Taevane Isa. Õpeta meid märkama oma riiki meis ja meie keskel. Issand Kristus. Kingi 
meile oma Püha Vaimu tarkust, et oskaksime käia oma eluteed siin kaduvas ja rahutus 
maailmas Sinu igavese armastuse ja rahu käskjalgadena. Aamen.   
 
 
 
Pühapäev, 29.04.2018 
Taevariigi kodanikuna maailmas.  
Viimase sajandi jooksul on pidevalt umbes 200 000 eestlast elanud laias maailmas. Torontos 
on minu praeguses koguduses inimesi, kellel korraga taskus Eesti, Kanada, USA, Inglismaa, 
Austraalia või Argentiina passid – vastavalt sellele, kus keegi neist pagulaste järeltulijana 
sündis. Reisida on nii ju mugavam, sest mitme riigi piiril tervitatakse: „Teretulemast koju!“  
Kui aga siin oma kodukirikusse koguneme, palvetame kodumaa eest Eesti hümni kolmandat 
salmi meenutades: „Su üle Jumal valvaku…“ Vanadele on see sünni- ja noorusmaa, 
järgmisele põlvele vanemate sünnimaa ning päris noortele muinasjutuline esivanemate maa, 
kuid kõigile lahutamatu osa identiteedist. Põlvnemist me valida ei saa, küll aga, kas seda 
väärtustame või mitte. 
Iga elu on taevane kingitus – Jumala valik. Jeesus ütleb: „Teie ei ole valinud mind, vaid mina 
olen valinud teid…“ (Jh 15:16a) Inimesele antud armuaega Kristust järgides õigesti kasutades 
leiame rahu Jumalaga. Samas võime usu kalli anni ära raisata teiste üle kohut mõistes ning 
patuse maailmaga lõputut ristisõda pidades. Suures usupuhtuse taotlemise tuhinas võime 
kergesti unustada, et Issand ei oota meilt ettekirjutusi, millele peavad vastama need, keda ta 
lisaks meile valida võib. Kristus on oma halastuses vääramatult vaba. Ta armastab ka kõigi 
teiste poolt hukka mõistetut. Nii suure armastusega on Jumal meid armastanud. 
 
Issand Kristus, taevane Kuningas! Sinu armastusest kuulutamiseks ei piisa sõnadest vaid Sind 
tuleb ülistuslauludega kiita. Vabasta meie hing käsuorjuse ja kohtumõistmise patu ahelaist. 
Läkita meid taevariigi lastena kuulutama Sinu päästet kõigele rahvale. Aamen.  
 


