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Rõõmus kurbus (Timo Lige)

Üks armas Jumala sulane soovis
mõnda aega tagasi ühe oma kirja
lõpus: „Rõõmsameelset kurbust,
sellel ilusal paastu- ja
meeleparanduse ajal!” Algul veidi
ootamatuna tundunudsoovonmulle
kuidagi armsaks saanud.
Rõõmsameelne kurbus - selline asi
on võimalik ainult Jumalas. Me
kogeme ikka ja jälle, kuidas
kannatused saavad õnnistuseks,
läbikukkumised võiduks ja kuidas
leinamised pööratakse tantsuks.
Ainult Jumalaga koos saab pidada
rõõmuks, kui Sind keegi taga kiusab
või uskuda Jumala plaani headust,
keset kannatusi.

Käesoleva aasta märts on
kirikuaasta kõige olulisem aeg.
Jõuludega me tähistame Jeesuse
sündi, kuid Suurel Nädalal me
tähistame Jeesuse eneseohver-
duslikku armastusetegu - surma ja
ülestõusmist.

Suurel Reedel kurvastas maa ja
taevas. Isegi päike peitis oma palge
sel päeval. Kuid vaid kaks ööd
lahutasmaailma suurimast triumfist.
Seda teadis sel hetkel aga vaid
taevas. Sedagi, kui kaugel on Sinu
läbimurre, palvevastus, lahen-
dused, vabanemne, varustus, hetk
kui kuninga võidmisega karjapoiss
saab astuda ametisse, milleks ta on
seatud... sedagi teab vaid taevas.

Tühi haud annab aga tunnistust Ju-
mala võitvast väest ja sellest, et
Tõdeei saahaudapanna. Ta tõuseb
sealt üles. Kui Tema, kes on "Tee,
Tõde ja Elu" on elamas Sinus, siis ei
saa keegi Sind "hauas kinni hoida".

Kristuse kogudus on asetatud
tänasesse maailma Jumala väe
tunnistajateks. Peamine sõnum,
mida algkogudus kuulutas, oli
sõnum ülestõusnud Issandast. See
ülestõusmise reaalsus on nii
võimas, et isegi Suure Reede
meeleolu iseloomustab see
„rõõmus lein”.
Kui varakristlased kogunesid
Jeesuse surma mälestama, siis
murti leiba, kui Kristuse murtud ihu,
ja rüübati veini, kui Jeesuse valatud
verd, tänu ja ülistusega. See ei
olnud leinateenistus vaid rõõmu- ja
ülistusteenistus.

Alates tuhkapäevast on Kärdlas
olnud võimalik igat tööpäeva
hommikut alustada ühises palves,
järgides Evangeelse Allianssi poolt
välja antud palveteemasid ja Piibli
kirjakohti. Ühtepidi on tegu iga
palvelise jaoks igahommikuse
eneseületamisega. Teisalt rõõmsa
ja tänutoova võimalusega. Ei ole
palju selliseid kogudusi, kus

aastaringselt igapäevane
hommikupalve toimub. Tean, et
Oleviste koguduses on seda aastaid
tehtud ning olen veendunud, et see
kogudus ei oleks täna see, kui
poleks neid ustavaid palvevõitlejaid,
kes hommik hommiku kõrval on
kogunenud palveks.

Aina selgemalt tõstab Jumal üles
seda, et kui me tahame jumalariigis
tulemusi, siis me peame tegema
tööd. Me oleme ennast hellitanud
sellega, et kõik on Jumala arm ja küll
jumal muudab ja küll me saame
hakkama. Ei saa! Selline mõtteviis
annab ruumi ainult hingevaenlasele
ja meie kogudusena ei ole oma
positsioonidel. iga valikmeie elus on
millegi kasuks ja ohver millegi arvel.
Täitku Jumal oma kogudust sellise
nälja ja januga õiguse järele, etmeie
jaoks ei ole üksksi ohver Jumala
heaks liiga raske või kallis.

"Sinu ligiolus, kõik muu saab
tühiseks..."

Ma muudan nende leina rõõmuks, ma trööstin ja rõõmustan neid pärast kurvastust. Jr 31:13



Mäletan ühte kuupäeva. Tõenäoliselt veel pikka aega.
Mitte et mul super-mälu oleks. Lihtsalt sellepärast, et
sellel päeval oli mu ema sünnipäev. Ning midagi sündis
ka minus endas.

Teenistusel luges pastor Taaveti 132. laulu: "Ei ma lähe
omamaja ulualla ega heida omamagamisasemele, ei
ma anna und oma silmadele ega suikumist oma
laugudele, kuni ma leian paiga Issandale, eluaseme
Jaakobi Vägevale."

Mõistagi ei tulnud see niisama äkki ja lihtsalt mulle
ilmutusena. Enne oli läbikukkumine, kildudeks
purunemine, lootusetus ja ahastus. Kõik
ümberringi tundus külm, pime ja kõle.
Nagu haud...

Inimesed on vahel küsinud, kuidas
jõuab kristlane, pealtnäha tugev
kristlane sellesse kohta, kus ta on
otsekui surnud Jumala suhtes. Enam
ei ole isu mitte millegi järele, tuled on
kustunud ja väljapääsu ei ole näha.
Mina tean sellele vastust. Siis kui
süüdistuste lained varjavad Jeesuse ja
löövad pea kohal kokku. Ja ei ole enam
jõudu püsti tõusta. Kuid Jumal on armuline ja
Ta ei vihasta lõputult.
"Sest mina ei riidle mitte igavesti ega ole jäädavalt
vihane,muidu nõrkeksidmu palge ees nende vaim ja
hinged, keda ma ise olen teinud." Js 57:16

Ühel päeval, kui ma käisin pikka maad sopa- ja
tolmusegusel kruusateel, nutsin valjusti, sest kedagi ei
olnud ümberringi, siis Jeesus ütles mulle: „Kui sina saad
öelda, et me pole kunagi kohtunud, et sa ei tunne mind,
siis ma lahkun sinu juurest.“ Ma vastasin: „Kuidas ma
saaksin seda öelda ? Ma olen näinud sinu imetegusid ja
tunnustähti, Sa oled uneski mind kaitsnud.“ Jeesus ütles:
„Näed, nõnda ei saa ka mina seda teha, et ma su maha
jätan. Kui olen tõotanud olla teie juures ajastute
ajastuteni.“

Võtsin vastu otsuse: mulle aitab sellest molutamisest,
panen asjad oma elus õigesse järjekorda. Kõigepealt
Jumal, siis abikaasa, siis lapsed ja alles siis sõbrad, töö,
huvid, kristlik teenimine. Mul vedas. Juba samal nädalal
sain minna osadusse, kus olid mõned ustavad armsad

inimesed, ja tunnistada neile sellest otsusest.

Mõne aja pärast olingi jumalateenistusel, kus pastor
luges Taaveti 132. laulu...

Tegin taas otsuse: ma ei tõsta kätt, ei tunnista, ei jaga, ei
räägi midagi enne, kui näen Issanda templit üles
ehitumas. See laul jäi minu sisse kõlama ja ma tahtsin
midagigi teha. Seisin keset koduõue ja karjusin valjusti:
"Isa, midama sinu heaks teha saan?" Ta vastas vaikselt:
" Mina täitsin sinu unistused ja südamesoovid nagu sa
palusid. Kuimasind nüüdpalun, kas täidadminuomad?"

Küsisin - Mis on sinu unistus? Ta vastas:
"Leidaüles,mis on kadunud..." Kõlabnagu
ulme vist. Ma tormasin kohe tegutsema,
sest arvasin, et tean, keson "kadunud"-
inimesed, kes onmaailmas, kes ei ole
leidnud teed Isa juurde...

Kuus kuud hiljem sain aru, et see
pole see. Läksin uuesti küsima.
Muidugi puistasinendale tuhkapähe,
et olin ette rutanud ja oma "inimese
asju" ajanud. Nüüd tahtsin teada, mis
see tegelikult on. Ta ütles: "Minu rahval

on kadunud, kustunud esimene
armastus. Te panete ise oma tuled põlema

altaril ja toimetateoma toimetusi ilma,et teilmind
vajaoleks. Ilma, et keegi küsiks: "Isa,millestSinaunistad,
mida Sina igatsed?" Te ei vaevu minu ette tulema ja ei
taha minuga rääkida, veel vähem kuulata. Teie olete
kadunud..." See murdis mu südame.

Maailmas on palju suuri mitmetuhandelisi kogudusi. Ma
ei ütle, et 30 000 oleks halb number. Aga keegi peab püsti
tõusma ja ütlema, et sellest ei piisa, et me lihtsalt oleme
õiged ja ootame Kristuse tulekut. Vaid me tahame veel
midagi teha Tema heaks. Sest mis armastus see on, mis
ainult saada tahab. Armastus tahab anda. Anda endast
kõik. Kõik parim kogu jõust, kogu hingest, kogu
südamest.

Mitteetmaselleoleksin jubakätte saanud.Mulleonpalju,
väga palju armu antud. Sellepärast kavatsen joosta nii
kaugele kuima suudan.Mitte võidupärja pärast. Kui jalad
nõrkevad, higi tilgub ja põlved on verised kukkumistest,
tatt lendab, ma tahan ikkagi joosta lõpuni. Et näha Isa
naeratamas :)

Mina täitsin
sinu unistused ja

südamesoovid nagu
sa palusid. Kui ma sind

nüüd palun, kas
täidad minu
omad ?

Paik Issandale (Jaana Jaanus)



MINU KUNINGAS (S.M. Lockridge)

Piibel ütleb, et minu kuningas on juutide Kuningas.
Ta on Iisraeli Kuningas.
Ta on õigsuse Kuningas.
Ta on ajastute Kuningas.
Ta on taeva Kuningas.
Ta on Aukuningas.
Ta on Kuningate Kuningas ja Isandate Isand.
See on minu Kuningas!
Ma ei tea, kas sa tunned teda?

Minu Kuningas on
suveräänne Kuningas
Ükski mõõtühik ei suuda
määrata tema
armastuse mõõtu.
Ta on igavesti
väeline, tõeline ja
vankumatu.
Ta on mõõtmatult
armulik ja võimas.
Ta on erapooletult
halastav.
Kas sa tunned
teda?

Ta on suurim
fenomen, kes on eales
ületanud selle maailma
horisondi.
Ta on Jumala Poeg,
patuste päästja,
inimtsivilisatsiooni keskpunkt
Ta on võrratu ja
erakordne.
Ta on kõrgeim idee
kogu kirjanduses.
Ta on kõrgeim
isiksus filosoofias.
Ta on alustrajav
doktriin tõelises
teoloogias.
Ta on ainuke, kes
kvalifitseerub olemaks
kõikehõlmav päästja.
Ma ei tea, kas sa tunned teda?

Ta annab jõudu nõrgale.
Ta on leitav neile, kes on kiusatud ja katsumustes.
Ta tunneb kaasa ja päästab.
Ta teeb tugevaks ja toetab.
Ta varjab ja Ta juhib.

Ta tervendab haiged ja puhastab pidalitõbised.
Ta andestab patustele.
Ta julgustab kahtlejaid.
Ta vabastab vangid.
Ta kaitseb nõrka.
Ta õnnistab noort.
Ta teenib ootamata vastutasu.
Ta hoolib eakatest.

Ta tasub usinatele.
Ta ülendab alandliku.

Ma ei tea, kas sa tead teda?

Ta on teadmiste võti ja tarkuse
allikas.
Ta on uks vabadusse.
Ta on jalgrada rahusse.
Ta on õigsuse maantee.
Ta on pühaduse kiirtee.
Ta on au värav.
Kas sa tunned teda?

Ta elu on imeline.
Ta headus on
mõõtmatu.
Ta halastus on igavene.
Tema armastus ei
muutu kunagi.
Tema Sõnad on meie
jaoks kõik mis me vajame.

Tema armust on meile küllalt.
Tema valitseb õigsuses.

Tema ike on hea ja tema koorem
on kerge.
Ma soovin, et ma suudaksin teda sulle kirjeldada...
Ta on kirjeldamatu.
Ta on hoomamatu.
Ta on võitmatu.
Ta on vastupandamatu.
Sa ei saa teda välja oma meeltest ja mõtetest.
Sa ei saa temate elada.

Variserid ei suutnud teda peatada.
Pilaatus ei suutnud leida tal süüd.
Heroodes ei suutnud teda tappa.
Surm ei saanud teda kinni hoida.
Ja haud ei suutnud teda pidada.

See on minu kuningas! See on minu kuningas!

Minu küsimus täna meile kõigile on, kas Jeesus on
Sinu Kuningas?

"Suured ja
imelised on sinu

teod, Issand Jumal,
Kõigeväeline! Õiged ja
tõelised on sinu teed, sa
paganate kuningas!"

Ilm 15:3



1. Hoolitseme tervise eest

Koguduse kasvu uurijad on ühel meelel, et koguduse
arengu puhul ei saa keskenduda numbritele, kuid samas
ei saa numbreid vähe tähtsustada. On ilmselge
enesepettus, kui räägimekasvavast kogudusest ja samal
ajal näitab koguduseliikmete arv süsteemset
kahanemistendentsi. Koguduseliikmete arvu kasv on
koguduse loomuliku elu vili. Samas ei vaadata toimiva ja
efektiivse koguduse hindamisel sugugi ainult liikmete
arvu kasvu. Alati peame arvestama olulisi liikmete arvu
mõjutavaid tegureid väljastpoolt kogudust
(demograafilised muutused, rahva üldine
vaimulik olukord jne) ja koguduse
panustamist pikemat perspektiivi
arvestades.

On väär võrrelda Tartu ja Tallinna
kogudusiKuressaarevõiKärdlaomadega.
Suuremate paikade kogudused on sageli
vastuvõtjad ja väiksemate paikade
kogudused on üleskasvatajad ja välja
läkitajad. Väikeste paikade kogudustel on
miinuste kõrval ka mitmeid eelisi, mida on
tark kasutada (kontaktid, inimeste
lähedus, tuntus). Nii näeme, et hetkeline
inimeste arv koguduses, ei ole alati kõige
olulisem koguduse mõju ja efektiivsuse
näitaja.

Vaimulikud protsessid on võrreldavad looduses
toimuvaga. See, mis on terve, kasvab. Seega ei saa
koguduse lühiajalisem eesmärk olla palju liikmeid, vaid
pigemkogudusesisemine tervis,mis toobesile koguduse
välise kasvu. Võime keskenduda evangeelsetele
kampaaniatele, rakendada viimase kui ühe inimese
„suurde plaani”. Võime kokku koguda kõigi liikmete
kümnised ja ohvrid, et rahastada erinevaid
misjonimeelseidettevõtmisi, kuid teheskõikehoolivuseta
inimeste suhtes, kes seda kõike ellu viivad, võime võita
mõningaid uusi inimesi ja aidata kasvada mõnel
aktiivsemal koguduseliikmel, kuid kogudus tervikuna

muutub haigeks. Oluline on hoolitseda ja tähtsustada
koguduse sisemist temperatuuri. Kui kogudus
ussitab,siis ei saa olla jätkusuutlikku kasvamist. Kui
koguduses on armastus ja usaldus, siis ollakse valmis
panustama.

Kogudus ei pea olema mugav paik, kus olla. Koguduses
peab olemapiisavalt väljakutseid, etme ennast liiga hästi
tundmaei hakkaks. Kuid koguevangelismi jamisjoni alus
on koguduse sisemine tervis. Hingamine Kristuses ja
armastus omavahel.

Kui Su igatsus on kasvav kogudus, siis
igas olukorras, kus tahaksid leppida
halbade suhetega, mõtle Jeesusele, kes
suri, et inimesed leiaksid lepitust ja
kogudused kasvaksid. Igakord kui tekib
kiusatus pahanduda ja kibestuda, mõtle
hinnale, mida maksis Jeesus võiduka ja
maailma muutva koguduse eest. Sõna, et
meie palveelu on kasutu, kui kanname
eneses vimma ja andestamatust, on
endiselt Piiblis. Sa ütled, et ei saa
koguduse kasvuks midagi teha. Võib-olla
siiski? Kallista kedagi, kellest oled varem
kiirustades mööda läinud. Tee head
kellelegi, kes pole sinu lemmikute listis.
Mine ja palu andeks sellelt, kes sinu

arvates on hoopis Sinule liiga teinud.
Olgu meie kogudus paik, kus eksinu leiaks halastust,
armu ning võimalust pöördumiseks. Et iga haige ja
haavatud tunneks, et keegi on tema kõrval. Et meie
eesmärk poleks üksteisele tõestada kui väga väärtmingit
suhtumist või positsiooni oleme, vaid et jõuaksime
vastastikuses austamises üksteisest ette.
Tunnustaksime rõõmuga neid, kellel hästi läheb ja
oleksime valmis olema kurvad koos nendega, kes on
raskustes ja leinas.

Terve kasvab!

Järgmises numbris: "Anname oma parima"

Seega ei saa
koguduse
lühiajalisem

eesmärk olla palju
liikmeid, vaid

pigem koguduse
sisemine tervis,
mis toob esile
koguduse välise

kasvu.



PÜHA KOGUDUS (Arvis Vaher)

Usun, et meie Taevase Isa üks sügavamaid igatsusi
on, et oleksime pühad. Pühad, pühitsetud ja eraldatud
Talle. Näen koguduse üht suurimat vajakajäämist
selle vaimuliku tõe mõistmisel ja omaks võtmisel. Me
ei taha enam näha pattu endi keskel ega iseendas.
Me ei soovi isegi nimetada pattu ja sellega üritame
seda kinni katta ja igati eirata. Me ei
lase Jumala Vaimul ennast läbi
katsuda ja me ei taha ise enda üle
kohut mõista. Sellega teeme kahju
eelkõige iseendale, sest keeldume
nägemast vaimset reaalsust,
keeldume suremast iseendale ja
võtmast Issanda risti enese peale.
Jätame ise ennast ilma vabadusest,
õnnistustest ja võidust Vaimus. Me ei
ole valmis maksma hinda.

Ometi ütleb Sõna: "Taluge karistust
kasvatuseks: Jumal kohtleb teid kui poegi; sest
milline poeg on see, keda isa ei karista?" Hb 12:7

Kas oleme tõeliselt valmis paluma karistust Isa käest,
et saad pühaks ja olla püha?

Jumal ei saa meie heaks midagi teha, kui me ei hakka
vihkama pattu ja keeldume sellega tegelemast ja selle
vastu võitlemast. Jumal ei saa tulla appi enne meie
endi otsustavat vastuseisu kurjale. Palugem Issandalt
meeleparanduse ja patukahetsuse Vaimu. Asugem
julgele rünnakule kõige ebapuhta vastu.

Kogu Piibel keskendub lõppeks sellele teemale ja kes
ütleb, et ta ei ole patune, teeb Jumalast valetaja. Me
ei saa ju piirduda ühekordse meeleparandusega elus,
see on pidev ja jätkuv protsess. Jeesuse veri ei saa

katta meie patte, kui me neid valguse kätte ei too.

"Tunnistage üksteisele oma eksimused ja
palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks."
Jak.5:16a

Ja nõustugem seesmiselt Jumala vägeva käe alla
alanduma.

"Aga tema karistab meid tõesti selle
hea otstarbega, et me saaksime osa
tema pühadusest." He.12:10b

Soovin meile kõigile ja iseendale
järelejätmatust võitluses patu vastu ja
tulemist Tema risti alla igal päeval, et
saada Tema õigsust, pühitsust ja uut
rõõmu ning rahu.

Sellepärast nüüd vennad, oleme küll
võlglased, aga mitte lihale, et elada

liha järele. Sest kui te liha järele elate, siis te
surete; aga kui te Vaimu läbi ihu teod suretate, siis
te elate. Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib,
on Jumala lapsed. Ro.8:12-14

Jumal ei saa meid enne kasutada, kui Ta meid ei
puhasta. Ta ei saa oma tööd läbi meie teha, kui oleme
nii täis iseennast ja iseenda õigust.

Annaks Issand meile olla murtud Tema ees, et
Jeesuse Kristuse vägi saaks tulla meie sisse, Isa auks
ja kirkuseks ja Kuningriigi levikuks.

Otsustavate lahingute aeg on käes!
Kes meist on valmis järgnema meie Kuningale?

Jumal ei saa
tulla appi
enne meie

endi otsustavat
vastuseisu
kurjale.

Rõõmusõnum Jeesuse ülestõusmisest ei muuda
alati seda materiaalset ja ajutist maailma. Meil on
ikka töö, mis vajab tegemist, distsipliin, millest me
peame kinni hoidma ja ohvrid, mida peame tooma.
Aga ülestõusmise tegelikkus annab vaimuliku jõu
teha seda tööd, mis meie ette on pandud, alluda
distsipliinile, mille alla me peame ennast painutama

ja tuua vajalikke ohvreid.
Henry Knox Sherrill



... et Piibel, nagu algselt antud, on
veatu, täielikult inspireeritud ja
eksimatu Jumala Sõ̃na ning
kõrgeim ja lõplik autoriteet kõigis
usu ja käitumise küsimustes.

Piibel on Jumala ilmutus iseendast.
Kuigi Piibel, kui erinevate autorite
poolt kirja pandud raamatute kogu, on
kujunenud1500aasta vältel, sisaldab
see kõike, mida inimene peab
Jumalast teadma. Me tunnustame
Piiblit kui Jumala Sõna ja Ta on meie
elu määravaks autoriteediks usu,
religioosse käitumise jamoraali osas.

Millel toetub meie usk, et Piibel on
Jumala Sõna?

1. Sisemine ühtsus
Kuigi Piibel koosneb ligi 70-st
raamatust, mis on rohkem kui 40-ne
autori poolt kirja pandud, kolmel
erineval mandril ja kolmes erinevas
keeles, on Piibel ühtne ja sisemiste
vastuoludeta raamat. Vastuolusi
püüavad esile tuua need, kes Piibli
sügavusse ja konteksti pole
süübinud.

2. Täitunud ettekuulutused.
Piibli lehekülgedel seisvad
prohveteeringud on suuremalt jaolt
tänaseks täitunud. Jeesuses
Kristuses täitus ligi 300 Vana
Testamendi prohveteeringut. Mitmed
ettekuulutused on täitumas täna ja
paljud ootamas oma aega. Seega
võime Piiblit näha nii ajaloolise
tagasivaatenakui „homseajalehena”.

3. Mõjuvõim ja vägi.

Piibli mõju ei ole võrreldav ühegi teise
raamatu omaga. Piiblit lugedes on
miljonid inimesed muutunud, leidnud
uue alguse, vabaks saanud ja
Jumalat teenima asunud. See vägi on
seletatav vaid sellega, et tegu on
Jumala Sõnaga. Jumala Sõna
vabastab, tervendab ja juhib lugejat
Jumala enda juurde.

4. Ajalooline tõepärasus.
Piibli puhul pole tegu
bioloogiaõpikuga, ajaviiteromaaniga
ega ka mitte ajalooõpikuga. Siiski on
muljetavaldav ta ajalooline täpsus.
Piibli usaldusväärsust saab tõestada
arheoloogia ja piibliväliste kirjalike
allikatega, nagu igat teist ajaloolist
materjali.

5. Püsima jäämine.
Erinevad režiimid on tõotanud, et nad
kaotavad Piibli maa pealt. Ükski pole
seda suutnud. Piibel on kõige enam
hävitatud raamat, kuid samas on ta
jätkuvalt ülekaalukalt kõige levinum
raamat, mida on võimalik leida kõige
rohkematesse keeltesse tõlgituna.
“Taevas ja maa hävivad, aga minu
sõnad ei hävi!” (Mk 13:31)

Piibli lugemisel tuleb mõista ja
arvestada, et Jumala Sõna on

kirjutatud väga erinevates
kirjanduslikes žanrites.On lõike,mida
saame võtta sõna-sõnalt, kuid on
lõike, kus peame mõistma allegooriat
ja mõistukõnet samuti on lõike ja
raamatuid, mis on luulevormis.
Sellega seoses peame oluliseks, et
iga Jumala laps omaks peamisi
teadmisi ja õpetust: teoloogiast,
Piiblist, piibliaegsest ajaloost,
kultuurist ja mõtteviisidest. Seda
selleks, et osata asetada loetu
tolleaegsesse keskkonda, mil see
sõna sündis. Usume ja kogeme, et
Piibel on prohvetlik, ajatu ning
kõnetab inimesi sõltumata nende
vaimulikust olukorrast või
intellektuaalsetest võimetest.
Tõeliseks „eluleivaks” saab Piibel
meile läbi ilmutuse. Püha Vaim
muudab kirjamusta eluks ja
vaimulikuks toiduks. Jumala tahe on,
et Tema Sõna ei jääks kellegi jaoks
„üheks raamatuks” vaid, et ta saaks
igaühele, selle sees ennast ilmutada.

Hb4:12SestJumalasõnaonelav ja
tõhus ja vahedam kui ükski
kaheterane mõõk ning tungib läbi,
kuni ta eraldab hinge ja vaimu,
liigesed ja üdi, ning on südame
meelsuse ja kaalutluste hindaja.

MEIE USUME...

PIIBLI FAKTID:
- Piibel kirjutati ajavahemikus 1500 EKr kuni AD 100
- Peatükid lisas Piiblisse kardinal Hugo de S. Caro 13. saj-l. Salmid lisas 1551.a.-l Robertus Stephanus
- Mahukaim raamat Piiblis on Psalmide kogu 150 laulutekstiga (ligi 44 000 sõna).
- Lühim raamat , 3. Johannese kiri, sisaldab ühte peatükki ja 299 sõna.
- Piiblis on ligi 3000 korda väljendatud Jumala kõnet inimestele ("Nii ütleb Issand")
- Piibel on kõige enam müüdud ja tõlgitud raamat (1200 keelde või murrakusse)
- Piiblis on üle 3000 prohveteeringu, mis on veel täitumata
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NUPUTA!

PAREMALE:
1. Mägi, mis Jeesuse tagasitulemisel lõheneb
pooleks / Jeesus ütles: „Mina olen ...!”
2. Riik, kus asub maailma tuntuim (suuruselt
4.) Kristuse kuju / Koht, kuhu seadsid ennast
leeri vilistid enne seaduselaeka röövimist?
3. 2 Jeesuse jüngrit / 2. ja 1. täht
4. Vaim (heebrea keeles) / detsi- / Mis asub
kahe riigi vahel?
5. Niisama (2t) + Kust Jeesuse ajal ei oodatud
midagi head? / Madagaskari raha (lüh.)
6. Aasta / Puu Piiblist, mida meie teame
taimena / Mees, kellest räägitakse enamasti
seoses eesliga (ühe „i” asemel kaks „i”-d)
7. Rääkiva eesli omaniku isa / Tuntud preestri
relv / Taadi kaaslane (tagurpidi)
8. Leviit (Sammua poeg), kes teenis
Jerusalemmas Nehemja valitsemise all /
Näiteks / Väljas (ing. k. ja tagurpidi / Sõna, mis
esineb psalmides üle 70 korra, kuid tema
täpset tähendust ei teata.
9. Metsaannid, mida pole Piiblis kordagi
mainitud / Patune süda on ...? / Küla, mõis ja
järved Eestis
10. Number / Silmahaigus (tagurpidi) / Põrisev
täht + aastaajal
11. Kaks täishäälikut / Fosfor + Lämmastik +
Eesavi hilisem nimi (tagurpidi) / Õli (ingl. k.) /
Mina
12. Teeb midagi lõngaga / Taaveti poja /
13. Noka moodi täht + Haigus (tagurpidi) /
Astmenimi muusikas / Umbes / Lootusetus
olukorras olev inimene ootab ... ?
14. Noot / Vaimulikel kaalutlustel internetist
mõneks ajaks loobumine / Meeter
15. Mõõteriista (tagurpidi) / Koloonia / Aasta
16. Kahest kriipsust koosnev täht / Iisraeli
kuningas / Joosua usukaaslane / Inglisekeelne
aseõna
17. Tule maha! / Kenadus + Sõja vastand
18. Liiter + Jaakobi naine (3 t) + juudi rahva
keel / Aedvili + Pauna kujuline täht
19. Rootsi mehenimi / Eksimused, mida me
teeme oma suuga

ALLA:
1. Röövel, kes vabastati Jeesuse asemel / Kujund või võrdpilt Jeesuse kohta
2. Hellus / Kivi ja paiga nimetus, mille pani paika Saamuel (ilma sidekriipsuta) /
Saksa keelne sidesõna (tagurpidi)
3. Efraimi järeltulija, Tahani poeg / Piibliski ühel korral mainitud teravili / ... - kaart / Purimi püha keskne tegelane
4. Iisraeli rahvusvaheline lühend + Aabrami vend (samas on ka mina vormis teguõsna) / Kus istub koos teistega sageli ka pastor?
5. Ühe ja sama noodi silpnimi + tähtnimi / Rand, kus asub Metodisti kiriku laagrikeskus /
Paik, millega piirnes Manasse järeltulijate maa (Joosua 17. pt) (ilma sidekriipsuta)
6. Jitro oli Moosese .... ? (mitmuses) + ladina tähestiku 20. täht + teatud moodi liikuma / Lind + Astmenimi muusikas + Kolmest kriipsust koosnev täht
7. Kristlik juhtimiskonverents / Üllitis (tagurpidi) / Loom / Kolle (Tartu murdes)
8. Püha maa / Meeter / Poolringi moodi täht / Arseen / Lauamäng
9. Euroopa linn, kus asub ... Jakobi eesti kogudus (tagurpidi) / Piirkond, mida valitses Jeesuse ajal Filippus (Heroodese vend) /
Rütm + Esimene täht / Rahvaliit /
10. Mi / Jood 2x + Maagiline mõtteviis / Gaadi järeltulija, Jahdo isa (5 t) + Eesti domeen
11. Jumala Sõna võrdpilt 119. psalmis (4 t) + Pauluse õpilane / Islami vaimulik + Fosfor
12. Tundmatu objekt + Kriips / Ines + Boris / ... Sat / Üleloomulik sündmus + Uraan / Aasta
13. Ukse osa / Liiter / Ruum koguduse majas (4 t) + Liitium + Idamaine peakate (tagurpidi)
14. Eesti keel / Mis järgivad uskujaid? / Suurvõistlus + Vanuse / Legendaarne spordikommentaator (tagurpidi)
15. 9. täht + Juhmi mehe tark ja ilus naine Vanas Testamendis? / Lapsevanema hellitusnimi / Himud
16. Boor / Jeesuse emakeel / Millised on Jumala lapsed Jumala palge ees? (Jeesus soovib meid sellisena esitleda)

???

Püüa leida Piiblist vähemalt 15 lugu, mis on seotud numbriga 3!

Täida tähtedega
ainult valged
ruudud!



Kogudus on perekond. Kogudus
rajaneb suhetel. Suhted aga
nõuavad üles ehitamist,
taastamist, toitmist ja hoidmist.
Üks suurepärane moodus
kasvada kogudusena enam
kokku, on veeta üks tore
nädalavahetus koos, imetoredas
Emmaste Noortekeskuses.

Me alustame laupäeval kell 11 ja
kodu poole hakkame veerema
pühapäeval umbes kella 16
paiku.

Peame maha ühe korraliku
maleturniiri. Kindlasti laulame ja
palvetame koos. Mängime ja sööme. Ajame juttu ja tunneme lihtsalt rõõmu osadusest üksteisega ja Jumalaga.
Täpsemat infot jagame koguduses. Igaüks meie armsast perest on koos oma kallitega oodatud.

Kuu kirjakohad:
Kuulekus
29.02-05.03
Kuulekus Jumala käskudele
Jh 14:15-21; 2.Jh 1:1-9; Jos 5:6; Jk 1:25-27
6.03-12.03
Kuulekus juhtidele
Hb 13:17; Kl 3:22-25; 1.Pe 2:11-25
13.03-19.03
Kuulekus armastada ja andestada
Jh 15:9-17; Jh 13:31-35; 1.Joh 4:7-21; Mt 6:9-13
20.03-26.03
Kuulekuse tasu
2.Mo 19:5; 5.Mo 11:1; Rm 2:1-11; Lk 11:28

Misjonikoguduse jumalateenistused

igal pühapäeval kell 14 Kärdla kooli muusikaklassis.

Teated

Märtsikuu jumalateenistused:
6. 03 - Tänujumalateenistus leivamurdmisega
13.03 - Jumalateenistus Emmaste ANK-s
20.03 - Jumalateenistus
27.03 - Ülestõusmispühade jumalateenistus

Avatud Piiblikursus:
3.03 - Vaimulik sõjapidamine (Ülo Niinemägi)
10.03 - Alandlikkus (Enn Veevo)
17.03 - Kellele kuulub minu raha? (Tarmo Lige)
24.03 - Mis toimus Suurel Nädalal? (Urmas Elmi)
31.03 - Abielu ja vallaspõlv (Enno Tuulik)

Hiiumaa Kristlik
Misjonikogudus

www.misjonikogudus.com
e-mail: timo@misjonikogudus.com
Kontonumber:
SEB pank - EE151010220248993228

Märtsikuu sünnipäevalapsed: 11. märts Heglis Roosimaa ja 23. märts Hanna Lige

Kuni 25. märtsini koguneme palvele argipäeva hommikuti kell 7 palvemajja (Kabeli 3).


