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Peata raudsõjavankrid! (Timo Lige)
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Ja Iisraeli lapsed kisendasid Issanda poole, sest tal oli
üheksasada raudsõjavankrit ja ta rõhus Iisraeli lapsi
tugevasti kakskümmend aastat. Km 4:3

Kakskümmend aastat süstemaatilist hirmu, terrorit ja
rõhumist. See oli Iisraeli rahva järjekordse Jumalast
eemaldumise hind. Raskused ja probleemidmeie elus ei ole
alati meie valede valikute tulemus, kuid lahendamist
vajavadnadkõik. Igavalu, iga surve, igavaev ja meeleheide
ootab lahendust ja vastust. Meiegi elus võivad olla need
raudsõjavankrid, mis kihutavad taas ja taas läbi meie elu, nii
et juba normaliseerunud olukordadest, enesehinnangust,
hakkamasaamisest ja unistustest on järel vaid
riismed. Nii mõnigi meist on leppinud nende
vaenlaste sõjavankritega ja on püüdmas
elada hirmu juhitud vaoshoitud kaevikuelu, et
vaenlastmitteärritada.Kuid seepoleelu,mille
eest Jeesus suri ja milleks Tameid loonud on.

Tol ajal (u 3000 a tagasi) oli Iisraelis
kohtumõistjaks naisprohvet Deboora, kes sai
Jumalalt sõnumi, mille ta edastas väepealik
Baarakile: „Mine... siis juhinmina su juurde
Kiisoni jõe äärde Siisera, Jaabini (tõlkes -
riukalik, kaval) sõjaväe pealiku, ning tema
sõjavankrid ja väehulgad, ja ma annan ta
sinu kätte.” Km 4:6-7

Sellised hetked eristavad võitjaid kaotajatest,
vallutajaid säilitajatest, ärkamise kandjaid
endiste aegade taganutjatest, tegude tegijaid
sõnade tegijatest, usklikkeuskmatutest.Need
on hetked, mil meile meenuvad kõik need 20
aastat, kui Siisera väed meie eludest
halastamatult üle sõitsid ja meil polnud
vähimatki vastupanu võimet. Meile meenuvad eilsed
lüüasaamised, korduvad uuesti alustamised, purunenud
lubadused jne. Kuid Jumal ei seo tänast tõotust, minna ja
võita, poole sõnagagi eilsega. Ta ütleb: „Mine jama annan!”

Sellistel hetkedel on neid, kes tõusevad üles ja liituvad
prohvetliku häälega, kuid on ka neid, kellel on "suured
arupidamised" ning "kes jäävad istuma sadulakorvide

vahele". On neid, kes "jäid paigale teisele poole Jordanit",
neid, kes "teenivad võõrastes laevades" ja osad jäävad
"istuma mereranda". (Km 5:14-17)

Me vajame täna kogudustes prohvetlikku häält, mis annaks
teada Jumala tahet ja plaani tänasesse ja homsesse.
Jumala tahe on peatada saatana raudsõjavankrid, mis
laastavad koguduste ja inimeste elusid. Kas kellelgi on
trompet suul? Kas keegi puhub? Kas keegi on müüridel
vahimehena sirutumas kaugemale kui meie tänased
vajadused ja heaolu? Kui palju on neid, kes seavad Jumala
igatsused ja soovid kõrgemaks meie lühiperspektiivilistes

eduigatsustest?

Läbi jumalarahva ajaloo on olnud edukad
need lahingud, millele on eelnenud
prohvetlik sõna ja selgus. Samamoodi
vajameme täna kogudustena ja kristlastena
Jumala selgust ja sõna: „Mine jama annan!”

Kui BaarakDeboora prohveteeringut kuulis,
siis ta ütles: "Kui Sa tuled koos minuga,
siis ma lähen!" Raudvankrid olid endised,
Iisraeli rahvas oli endine, vaenlase ülekaal
oli endine... kuid Baarakil oli Jumala Sõna.

Kui Taavet astus Koljatile vastu, siis Teda
tegi meie mõistes hulljulgeks ainult üks asi.
See oli leping Jumalaga ning selle
usaldamine. Usk Jumalasse, kes peab
leingut. Koljat tuli mõõgaga elava Jumala
vastu. Taavetil oli näiliselt vaid viis kivi, kuid
tegalik reaalsus oli see, et temaga oli
Kõikvõimas Jumal isiklikult ning Tema vägi.
"See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid

minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand." (Sk 4:6)

Baarak ja Deboora võitsid ülekaalukat vaenlast, sest neil oli
Sõna taevast ja Jumal ise sõdis nende eest.

Sa võid peatada raudsõjavankrid oma elus, sest Jumal
sõdib Sinu eest. Ära lase palvekäsi alla, ära lase vaenlasel
ennast hirmutada ega usujulgust röövida.

Jumal ei
seo tänast
tõotust,
minna
ja võita,
poole
sõnagagi
eilsega.
Ta ütleb:
"Mine ja
ma annan!"



Üsna Kärdla külje all asub Palade
kogudus, mis on aegade jooksul
omanud väga tähtsat rolli Hiiumaa ja
terve Eesti usulisel maastikul.

Pastor Enn Veevo, milline on Palade
koguduse sündimise lugu?
Vaimulik töö Paladel sündis Kärdlas ja
laiemalt Vormsilt ja Noarootsist alguse
saanud usulise ärkamise läbi. See on
suuresti seotud kahe Rootsi misjonäri
T. Thoreni ja L. Österblomi tege-
vusega. Mõlemad mehed kuulusid
Rootsi luterliku kiriku sees tegutsenud
äratusliikumisse Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen.

1880. a talvel jõudisd uue ärkamise
esimeste kuulutajatena Hiiumaale neli
meest Vormsilt. Esmalt suunduti Rootsi
külla, kuid seal olid inimesed nende
suhtes väga kahtleval seisukohal.
Kohas, kus neile läbi häda öömaja anti,
pandi nende jalanõudööseks luku taha,
et nad ära ei saaks põgeneda, kuna
kahtlustati, et tegu on hobuse-
varastega. Kärdlas võeti Vormsimehed
aga Paavel Elleri poolt vastu. Paavel
pakkus meestele süüa ja uuris Vormsi
ärkamise kohta. Samal õhtul toimus
Ellerite kodus (praegune Viljo Liigi
kodumaja) esimene äratuskoosolek,
mille tulemusena said Paaveli tütred
Miina Eller ja Liina Viherpuu
päästetud. Järgmisel sügisel tuli
Kammas Hans (Hans Lindkvist)
Kärdlasse ravile ja tervise paranedes
hakkas ta Kärdlas koosolekuid pidama.
Äratuslaine hakkas levima peamiselt

Kärdla piirkonna külades – Tubala,
Palade, Kukka, Hiiessare. Sealt tulid ka
esimesed usklikud.

Hiljem Kärdla töö juhiks saanud Peeter
Kaups kuulus vennastekogudusse ja
pöördus pärast Vormsil toimunud
kohtumist Österblomiga. 1884. a
asutati Kärdlasse Peterburi
baptistikoguduse filiaal. 1886. a taheti
muuta kogudus iseseisvaks ning
Peterburi koguduse juht A.R. Schiewe
soovis koguduse pastorina näha
Peeter Kaupsi. Mitmed koguduse-
liikmed soovisid juhi rollis näha Peet
Sauerit. Mõlemad olid tõenäoliselt
juhiomaduste ja -ambitsioonidega.
Sealt tekkis lahknemine, mille käigus
tulid käsitlemisele ka erinevad
arusaamised jumalateenistuste
välistest ilmingutest.

Palade koguduse alguseks võib lugeda
1886. a suve, kui Kärdla kogudus koos
Schiewe ja Haapsalu koguduse
vanema Johansoniga said kokku
Kukka külas Peedu talus. Arutuse all oli
„hüppamise” küsimus, mis oli Schiewe
jaoks koguduses sobimatu. Pärast
pikka vaidlust tegi Johanson ette-
paneku tervekogudussõnakuulmatuse
pärast kogudusest välja heita. Seejärel
kutsuti kõik väljapandud ükshaaval
Schiewe ja Johansoni jutule. Kes
lubasid sõnakuulelikud olla, võeti
kogudusse tagasi. Peet Sauer koos
veel mõne inimesega jäi kogudusest
välja. Hiljem liitusid nendega mitmed
teisedki ning alustati vaimuliku tööga

Pühalepa valla aladel. Loodi Palade
priikogudus. Nime puhul oli eeskujuks
tõenäoliselt Ridala priikogudus, mis
tekkis samuti elavamate kristlaste
Haapsalu kogudusest eraldumisest.
Algul käidi koos talutaredes. Baptistidel
oli ametlik luba koos käia, kuid priilastel
ametlikku luba ei olnud ja nad kogesid
sageli tsaarivõimu tagakiusu.
Koguduse juhte aeti taga ja vangistati.

Priikoguduse töö ei piirdunud
Paladega?
Kogudus kasvas ja Peet Sauer ning
mitmed teised priikoguduse kõnelejad
hakkasid kuulutama ka Lõuna-
Hiiumaal. 1880-ndatel rajati
priikogudused veel Jaussa ja
Külamale. Hiljem sündis ka Ligema
priikogudus. Väike priikogudus oli ka
Männamaal. Kuid kuulutustöö ei
piirdunud Hiiumaaga. Nimelt
suundusid 1880 või 1881 vennad
Sauer, Kahu ja Pöitel Saaremaale ja
nende kuulutustöö tulemusel on
sündinud teiste seas ka Kuressaare
Siioni kogudus. Kuressaare oli kuni
1930-ndateni priikogudus.

Kui suur oli tolleaegne Palade
kogudus?
Ega sel ajal koguduseraamatuid ei
peetud ja täpsed andmed puuduvad.
20. saj alguseks oli Palade koguduses
tõenäoliselt umbes sada liiget. Kõige
suurem oli kogudus vahetult enne II
Maailmasõda, kui kogudusse kuulus
318 liiget. Vaimulikult elavamad aastad
olid 1920-ndatel ja 1930-ndate lõpus,

Enno Tuulik

2. Palade koguduse lugu

Enno Tuulik



kui kogudust teenis Johannes Jääger.
Ta tegi väga tugevat misjonitööd just
Suuremõisa piirkonnas ja nii oldi väga
lähedal ka Sarvele palvela
ehitamisega, kuna nii palju inimesi tuli
usule, kuid see plaan jäi siiski katki.

Millised olid priilaste teenistused?
Priilastele oli omane, et inimesed tulid
kuni tund aega enne jumalateenistuse
algust kohale ja hakati laulma. Ka
jumalateenistuse sees lauldi palju.
Vahel isegi 20-30 laulu. Paladel oli
tavaline, et lauldi ilma pillisaateta. Pikki
jutlusi väga ei peetud. Pigem oli palju
lühemaid sõnavõtte. Vennad istusid
sõrm Piibli vahel ja kellele
kogudusevanem näitas, see läks ja
ütles tunnistuse. Tihti olid need
tunnistused lühikesed ja isegi natuke
primitiivsed. Tavaline oli see, et
tunnistaja rääkis milline kole patune ta
oli ja mida ta tegi ning kuidas Jumal on
sellest päästnud. Samas esitati
üleskutse kõigile teistelegi see samm
astuda. Käis ka külalisi. Ridalalt käisid
päris sageli vennad Krabid. Tavaline
oli ka nö järelkoosolek nendega, kes
tulid eestpalvele. Nendega tegeldi veel
omaette ja ka seal lauldi. Kokku võis
teenistus olla 3 tundi ja rohkem. Koos
käidi talumajades, mis enamasti olid
inimesi täis tuubitud.

Millal ehitati Palade palvemaja?
Kuna talutubadesse kogudus enamära
ei mahtunud, pandi koguduseliikmete
poolt rahad kokku ja osteti toonane
Palade kauplus. Kahe kuuga ehitati
maja ümber palvelaks. Avamine toimus
1921.a juunikuus.Uut palvemaja hakati
kohe hoogsalt kasutama.

Kes koguduse tööd juhtis?
Kuni oma surmani oli koguduse
pastoriks Peet Sauer. 1926. a sai
pastoriks Gustav Jääger ja 1936.
aastast Johannes Jääger, kes oli väga
tugeva evangelisti anniga. 1941. a
Jääger mobiliseeriti ja tuli eluga sealt
tagasi läbi Jumala ime. Jumal andis
talle elu tingimusega, et ta jääb Tema
riigi tööle.TanaasesHiiumaale.Sel ajal
toimus koguduste uus registreerimine

ja ka erinevate koguduste (priilaste,
vabakoguduste, baptistide) liitmine
Nõukogude võimu poolt. Esimestel
aastatel liikmete arv kogudustes tõusis.
1949. a toimus küüditamine, mille
nimekirjas oli ka Jääger, kes põgenes
enne kahtlasi aegu ja oli mõnda aega
redus. Sel ajal juhtis koguduse tööd
Peeter Regi. 1950-ndatel tuli Jääger
tagasi ja alustas taas evangeelse tööga
ning inimesi hakkas jälle päästetud
saama ja kogudusse tulema. Sellega
muutus ta aga väga tülikaks kohalikule
võimule ja ta pagendati Hiiumaalt välja.
Peagi sai tast Paide baptistikoguduse
pastor. Hiiumaal käis ta pärast saarelt
pagendamist veel mitmetel kordadel
külalisena. Jäägeri lahkumise järel
jätkas tööd taas Peeter Regi, keda
tabas suhteliselt noore mehena
ootamatu surm. Ta leiti istumas puu
najal tee ääres. Tõenäoliselt hakkas ta
sääreväristajaga pärast pühapäevast
teenistust koju minema ja süda lihtsalt
seiskus. Ja pärast seda kutsuti
pastoriks minu isa Udo Veevo.

Kas isa kuulus Palade kogudusse?
Isa on Harjult pärit. Minu vanaisa oli
Harju koguduse pastor. Isa kuulus ka
Harju kogudusse. Mingil hetkel oli vist
isegi nii, et Udo oli juba Palade pastor,
kuid samal ajal Harju koguduse
juhatuse esimees. Mingi varasem
kontakt Palade kogudusega tal pidi
olema, sest olen pilte näinud, kus isa oli
Peeter Regi ja Palade juhatuse
vendadega koos pildi peal. Miks ta seal
oli, ei tea. Pärast Regi surma kutsuti ta
noore mehena Palade kogudust
juhtima.

Sinu isa teenimisaega jääb ka
palvela põlemine?
Palade palvemaja põles 1975. a maani
maha. Kogudus otsustas aga maja
taastada. Sellega seoses oli paras
vägikaika vedamine ja paragrahvide
väänamine Rajooni Täitevkomiteega.
Võimud arvasid, et uue palvela
ehitamine pole vajalik, sest Kärdla ja
Hilleste kogudused on piisavalt
lähedal. Kogudus leidis aga, et see on
olemasoleva maja taastamine, mitte

uue ehitamine. Uus maja ehitati vana
vundamendi peale, kuigi tegu oli täiesti
teistsuguse majaga. Võimud ei
julgenud tööd seisma ka panna.
Palvemaja taastati 11 kuuga.
Külarahvas tegi nalja, et koolimaja
katlamaja ehitamine, mis venis juba
pikka aega, tuleks anda baptistide
kätte, siis saaks peagi koolile sooja
sisse. Taastamisega seoses on
igasuguseid lugusid. Keegi meenutas,
et ta sorteeris oma vanu raamatuid ja
leidis sealt suure summa raha, mille
olemasolu oli ta ära unustanud. Ta sai
südamesse, et peab selle kogudusse
viima.Taproovis küll kaubelda,et taviib
pühapäeval teenistusele minnes aga
südamehääl käskis, et mine vii just
nüüd. Rattaga palvemaja juurde jõudes
ootas teda ees ehitusmaterjalide
koorem ja koguduse kassa oli sel hetkel
tühi. Leitud summa oli täpselt see, mis
koorma eest tasuda oli vaja. Selliseid
lugusid oli mitmeid.

Udo oli kohalikele võimudele üks
ebamugavamaid vaimulikke?
Isa sai mitmel korral trahvi. Otsisin
kunagi Hiiumaa maakonna arhiivist
pabereid selle kohta. Karistada sai ta
peamiselt selle eest, et koguduses
käisid külalised.Tol ajal võisid kõneleda
vaid koguduse enda vennad. Isa
sellega ei nõustunud ja pidas seda
koguduse siseasjadesse sekkumiseks
ning ta oli veendunud, et kogudusel on
endal õigus määrata, kes kõneleb ja
kes ei kõnele. Mäletan kahte korda.
Esimene kord käisid Olevistest külas
ansamblid IHTYS ja Konsiil, kuhu
kuulusid sellised auväärsed mehed
nagu Helari Puu, Indrek Luide, Jaan
jaMatiBärenson,MartRannut jaJoel
Roos.Nad käisid Hiiumaal päris sageli.
Trahvi maksmine oli seotud sellega, et
noortel lubati koguduses toimetada.
Teist korda maksis isa tarhvi, kuna
lubas Läti vennal koguduses jutlustada.
Nii juhtus aegajalt, et ka evangeelsetel
nädalatel oli täitevkomitee inimesi
kuulamas - vaatamas. Minu teada
saadeti siit Hiiumaalt usuasjade
volinikule ettepanek, et Veevo tuleks
ametist maha võtta, kuna ta ei allu ja on



liiga aktiivne. Tülitekitajaks oli aga ka
Hilleste koguduse pastor Enno Tuulik
ja repressioone kogesid mitmed
teisedki.

Millised mälupildid sul lapsepõlve
kodust ja jumalateenistustest on?
Koguduses käis palju külalisi, kes
ööbisid enamasti meie väikeses kodus.
Traditsiooniline oli see, et kaks korda
aastas peeti evangeelseid nädalaid.
Juba tol ajal olid osalejad peamiselt
kristlased, kes sõitsid üle saare kokku.
Samas käis isa ka väga palju ringi. 10
aastat osales ta regulaarselt kaks korda
kuus nädalavahetustel Effataa
teenistustel. Reedel läks ja pühapäeva
hommikuks tuli tagasi. Ta käis ka
Gruusia, Ukraina, Venamaa aladel.
1990-ndatel Venemaamisjon vähenes,
kuid üsna sageli külastas isa Soomet.
See oli aeg, kui Paladel oli väga tugev
lastetöö. Oli aastaid, kui pühapäeva-
koolis oli üle saja lapse ja peamiselt tegi

lastetööd isa ise. Muusikalise poole
pealt aitas kaasa Margarita Ristmägi.

2002. a sügisel haigestus isaning sama
aasta jõulude ajal ta lahkus. Juba isa
haiguse ajal püüdsin osaliselt pastori
kohuseid täita. Alguses käisin
Tallinnast, kuid 2004. a kolisimeperega
Hiiumaale.

Saoled täna teenimasväikestPalade
kogudust. Sarnaseid kogudusi, kus
käivad koos 3-4 või 10-15 inimest, on
mitmeid. Kuidas sa näed selliste
koguduste perspektiivi?
Seeonüksvalus teema.Kellelegi ei saa
ju öelda, et paneme siin kinni ja
koondame töö teise kohta. See on
seotud natuke elanike struktuuri
muutustega. Inimesed on kolinud
teistesse kohtadesse elama. Lisaks
üldine rahvastiku vähenemine ja on ka
sellist väsimust ja tuimust. Mõnikord
mõtled, et ei oska enam midagi ette

võtta. Mida teha või kust pihta hakata?
Vahel hirmutab see ära ka. Kaua sa
püüad suletud uksest sisse pressida?
Hea märk on see, et Lõuna-Hiiumaal
teevad kogudused head koostööd ja
korraldavad kord kuus ühiseid
jumalateenistusi. See on hea, kui
palvemajad jäävad kasutusse, aga
võimalik, et ühist asja peaks veidi enam
olema, et jõudusid koondada. Niikaua
kui kogudus tunneb, et neil on olemas
identiteet ja me tahame olla need, kes
me oleme, siis... Ma olen Paladel
öelnud, et nii kaua kui Palade kool on
lahti, nii kaua peab ikka palvemaja ka
lahti olema. Aga üks võti on kindlasti nii
piirkondlik kui ülehiiumaaline koostöö.

Küsis Timo Lige

Hiiumaa usulood jätkuvad järgmises
"Misjonilehes"

Tänu Jumalale
h o m m i k u s t e
ühispalvete eest
koguduses. Ma
olen saanud seal
kinnitatud ja
julgustatud enam
kui teenistustel.
Jagan mõningaid
mõtteid, mida olen
saanud just sealt.

Ära pea tühiseks
seda, mida oled
Jumalale tegemas.
Kui su südames on teha midagi kellegi heaks, siis võib see
sulle tundudanaeruväärselt tühine ja saei julgegi seda teha.
Saei peamõtlema,mis teised sellest arvavad.Ära kuula, kui
sind peetakse liiga nooreks või vanaks, liiga vaeseks või
puudulikuks, kui sind peetakse õppimatuks või ebaküpseks.
Kui Jumal on sinuga, siis on Tema sinu tugevus. Mõtle
Taaveti peale, keda Saul pidas nooreks ja sõdimises
kogenematuks. Kuid Taavet oli karja kaitstes võidelnud
koos Jumalaga nii karu kui hundi vastu. Ainult ta pidi
võitlema ka Koljati vastu oma relvadega, mis kuulusid talle.
Taavet ei saanud riietudaSauli raudrüüga, sest ta ei osanud
kellegi teise varustuses võidelda. Ka sina ei saa tulemust,
kui püüad olla keegi teine. Sul on oma kutsumine ja oma
anne. Kuula Jumala häält ja tee seda, mis on õige Tema

silmis. Täida
Tema korraldusi
kõhklemata, isegi
kui sa aru ei saa,
milleks see hea
või vajalik on.
Mõtle Moosese
peale, kes oli
kõige alandlikum
mees. Kui
mõttetu võib
tunduda kepi
muutmine maoks
ja ometi sellega

Mooses alustas.
Kõige olulisem on, et teed just seda osa, mis sulle antakse
teha. Kas hoiad käsi ülal või toetad teda, kes käsi peab ülal
hoidma, või hoopis sõdid mõõgaga vaenlase vastu. Kui sul
on tunne, et Jumal ei räägi sinuga, siis vaata oma
südamesse, kas oled ikka alandlik või ütled Jumalale ette,
kuidas Ta peab sinuga rääkima. Kui igatsed, et kuuleksid
Jumalat sinuga valjul häälel rääkimas, siis loe Piiblit valju
häälega. Jeesus on seesama ja Tema sõnad ei ole
muutunud. Ta räägib ikka sedasama. Küsimus on ainult
selles, kas sa ikka tõesti kuulad.

Palun Jumala armu, et me kõik võiksime kuulda seda, mida
Tema meile räägib.

Mõtteid hommikupalvetelt
Aet Sõmer



Inimest käsitlevate teadusalade ja -
harude hulk suureneb aina. Inimese
psüühika, sotsiaalse ja bioloogilise
arengu kohta teatakse täna asju, mis
olid Piibli kirjapanijaile täiesti
tundmatud. Hingehoiul tuleb uute
teooriate suhtes jätkuvalt seisukohti
võtta. Kristlik hingehoid rajaneb
Piibellikul inimkäsitlusel.

Maailmasõdade vahelisel ajal arenes
välja nö uuem hingehoid, mille rajajaks
oliAnton Boisen ning mis arenes välja
haiglatingimustes. Seda nimetatakse
ka kliendikeskseks hingehoiuks, milles
näidatakse hingehoidjale tagasiteed
inimeste juurde. Selles asetatakse rõhk
abisaajale ehk ükski hingehoidlik
ettevõtmine ei saa õnnestuda enne, kui
arvestatakse inimese seisukohtadega.
Seda nimetatakse ka kliendikeskseks
teraapiaks. Hingehoid ja teraapia ei
välista teineteist. Mõlemad uurivad
inimest.

Pastoraalpsühholoogia jätab ukse
Jumalale alati lahti. Sageli soovime
koguduses inimese ihu, hinge ja vaimu
väärtusskaalale paigutada, kuid see on
siiski eksitav. Midagi inimlikku ega
jumalikkuei saahingehoiu jaoks võõras
olla. Ega ole ju ka Jumala jaoks. Kuid
selge on see, et kui hingehoid taandub
vaid terapeutiliste võtete raken-
damisele, välistades jumaliku
lahenduse võima-likkuse, siis on pea
võimatu osutada vaimulikku abi.

Kindlasti ei ole aga meditsiinilised
teadmised hingehoius kahjulikud, kuid
inimkäsitlus peab selle kõige juures
jääma Piibellikuks.
Hingehoius mõistetakse pa-
ranemist oluliselt avaramalt,
kui meditsiinis. Tervis ei
tähenda ju mitte ainult
haiguse puudumist, vaid
füüsilise, psüühilise ja
sotsiaalse heaolu parimat
võimalikku seisundit. Nii
võibki küsida, kas inimene
on terve juhul, kui tal puudub
selge maailmavaade ja
elumõte?

Tänaseks on mõistetud, et
inimeses on kõik
vastastikuses sõltuvuses.
Kuid mida suudaks
hingehoid, jättes kõrvale vaimse
dimensiooni ehk Jumala? Ometi ei
eelda hingehoid seda, et abiotsija ja
hingehoidja peavad ühtemoodi
mõtlema. Ja seda onmeile sageli kõige
raskem „alla neelata”.

Vaadates Jeesust, siis Tema vestlused
on meile imeline eeskuju; neis puudub
pealetükkivus, samas aga avatab Ta
uusi vaatenurki. Jeesus pidas
inimestega, kellegaTakohtus, dialoogi.
Hingehoius ei ole tegemist hingehoidja
soovitustega ja veel vähem kaaslase
meeleheitliku suunamise või
„ümberpööramisega”. Kuid hinge-
hoidjal on alati õigus küsida ja inimest

küsima innustada. Hea tahe ega õilsad
eesmärgid ei õigusta kunagi inimese
ründamist, kindlasti mitte vaimulike
küsimuste arutamisel.

Mida siis mõelda hingehoidliku suhte
all? Hingehoidlikku suhet saame
loomulikult vaadelda kui vaimulike
nõuannete jagamist, julgustamist,
lohutamist, kuid see vastab Piibli
arusaamadele vaid osaliselt. Piibellikku
inimkäsitlust nähes võib tõdeda, et
inimene on tervik ja seega on vaimne ja
maine sama väärtuslikud. Inimese
isiksuslikud ja hingeprobleemid on
vahetult seotud usuga ja vastupidi.
Hingehoius astuvad hingeline ja
usuline käsikäes.

Piibli põhjal on hingehoid inimese kui
terviku toetamine. Seega pole võimalik
minna mööda inimese elukäigust ehk
inimesest kui tervikust. Pole võimalik
inimesega tegeleda, nägemata teda

tema elusündmuste
keerises. Teekond
inimeste juurdevõibolla
väga erineva
pikkusega. Samuti ei
saa hingehoidja omada
ja pakkuda kiiresti
toimivaid lahendusi ega
ole olemas kergeid
vastuseid rasketele
küsimustele.

Inimese vaimse ja
vaimuliku aitamise ning
toetamise aluseks on
niisiis mõistev ja soe
inimsuhe. Arusaam
sellest, mis toimub

hädasoleva inimese hinges, on
abistamise lähteks. Šveitsi arst
Medard Boss peab inimsuhteid üheks
tähtsaimaks ravimiks. Taoline arusaam
ühtib Piibli seisukohtadega. Kogudus
on Kristuse Ihu, mille kõik liikmed
üksteist vajavad. Kuigi me sageli
ütleme, et ainult Jumal võib aidata ja
terveks teha, ei välista see inimeste
lähedust.

Ja ikkagi peab tõdema, nagu ütleb ka
Tõnu Lehtsaar oma raamatus
„Hingepilk”, et inimene saab
kohendada vaid patja teise pea all,
hingerahu võib aga ainult Jumal anda.

Hea tahe
ega õilsad

eesmärgid ei
õigusta kunagi

inimese
ründamist,

kindlasti mitte
vaimulike
küsimuste
arutamisel.

Monika Lige



Olen kasvanud perekonnas, kus ema ja vanaema on
kristlased. Seetõttu sai juba päris pisikesest peale
koguduses käidud, pühapäevakoolis osaletud ja ka
lastekooris lauldud.Piibliloodolid põnevad jameeldisidmulle
väga ning kogudus oli alati soe koht täis häid inimesi. Siiski
viis teismeliseaeg mu elu Jumalast eemale ning kõik, mis oli
keelatud, tundus korraga ääretult ahvatlev. Selles keerises
elades, taipasin ühel hetkel, et ma tegelikult olen üksi ja
südamesse tuli meeletu igatsus Jumala järgi. Jumal
puudutas mind ja 6 aastat ja mõned kuud tagasi otsustasin
oma elu anda täielikult Temale.

Sellest ajast peale algasminu seiklus koos Jumala
ja Jeesusega. Ma olen väga tänulik perekond
Ligele, kesmindalgusespalju julgustas ja toeksoli.
Siis kui mul tekkis küsimusi oli mul alati kogudus,
kuhu pöörduda. Tuli aeg, kus pidin lahkuma
Hiiumaalt ning Tallinnasse õppima asuma. See oli
algusesminu jaoks keeruline periood, kuna kõik oli
uus ning endale kogudust leida tundus väga raske.
Siiski Jumal on suurem kui mistahes olukorrad ja
Tanäitasmulle selgelt teedKalju koguduse juurde.
Seal käisin noorteõhtutel ja osalesin noortekooris,
oli kodune tunne, kuid siiski tundsin, et midagi on
puudu. Otsisin armastust, kuid jälle tundsin, et ma ei leia
seda, sest Saatan ajas mulle valemõtteid pähe. Nii leidsin
end jälle elamast elu, mis oli täis pattu, enesepetmist ja
masendust. Olin pettunud, et ei elanud Jumalaga koos ja
tundsin häbi. Arvasin, et ei vääri Tema armastust ja ei
julgenud seetõttu kogudusse minna. Siis aga mu sõbranna
Lisete, kellega koos Kalju koguduses käisime, kutsus mind
3D koguduse Tallinna campuse rajamistiimi, kust alates
hakkasid asjad ülesmäge minema.

Kuigi päris vabaks sain oma pattudest alles Võimaluste
festivalil 2014 aastal Rummus. Siis tundsin, kuidas Jumal nii
selgelt kõneles, et Tema armastusest piisab. Et ma ei pea
seda armastust otsima inimestelt minu umber, vaid et Jumal
täidab mind täielikult oma rahu ja armastusega. Algas aeg,

kus ma teadsin, et olen leidnud oma kodukoguduse
Tallinnas. Üha rohkem palvetades ja Jumalat kuulates,
kasvasin Jumalale järjest lähemale ning taipasin, et pean ka
Temaheaks tööd tegemaning koguduses kaasa lööma. Läbi
palvetades, mõistsin, et Jumal tahab, et hakkaksin
tervitustiimi juhiks. Aasta aega vastutasin koguduses
inimeste tervitamise ja uute inimeste vastuvõtu eest. See oli
aeg, kus vastutuse võtmine, hoidis mind ka usuliselt rasketel
hetkedel ikka koguduse keskel ning Jumal sai mind seeläbi
palju kõnetada ja muuta. Oli palju asju, milles pidin meelt
parandama ning Jumalale alistuma.

2015. aasta septembrist tulid koguduses
struktuurimuudatused ning hakkasin kaasa
teenima palju tehnilisemas valdkonnas ning
vastutasin, et sõnad oleksid ekraanil ning
videojutlus õigel ajal peale läheks. See polnud
üldse selline teenimisvaldkond, milleks
otseselt mingeid oskusi vaja oleks, kuid see oli
siiski põnev ja taaskord kasvatav aeg minu
jaoks. Kõige selle kaasateenimise ja
koguduses olemise juures, on saanud Jumal
mind palju muuta ning õpetada. Jumal on
vabastanud mind mingitest

väärarusamaadest, Ta on varustanudmind sõpradega ja Ta
onavanudmulle omaSõnakõigeparemal viisil. Seeon tõesti
minu jaoks Eluleib ja tähtis osa elust.

Hetkel tunnen Jumalalt selgelt kutset leida endale kogudus,
mis vajabmind rohkem, kui 3D kogudus.Olen selle eest juba
pikemalt palvetanud ja see kindles on järjest tugevamaks
muutunud. Jumal on näidanudmulle, et seekord ei valiksma
kogudustmitte sõprade järgi, kes seal käivad, vaid selle järgi,
kusJumalalmindkõige rohkemvajaoleks.Seemotemeeldib
mulle ja olen endiselt ootel, mis oodata võib ees. Olen tänulik
kõigi palvete eest, mis aitaks mul paremini Jumala plaani
mõista ja tõesti leidaseekoht, kusJumalmindkõigeparemini
kasutada saab.

Tundsin,
kuidas
Jumal
nii selgelt
kõneles,
et Tema
armastusest
piisab.



Meieesimene Iisraeli reis, koosabikaasaMihkliga, tuli pikalt
ette planeerimata. Nimelt olid Viljari (Liht) ja Allari (Känd)
reisigrupis vabanenud mõned kohad ja see info jõudis
meieni. Reisihind oli varasematest pakkumistest palju
soodsam jaotsustasimevõimalust kasutada.Kuna reisini oli
vaid 4 kuud, tuli kiiresti tegutseda - koheselt oli vaja tasuda
lennukipiletite raha ja enne reisi teha passid. Me ei olnud
varem kunagi reisinud (kogu senise elu olin pühendunud
kodule ja tööle) ja seega puudus meil ka
elementaarne reisivarustus. Sel ajal ei olnud
meieperes just kergedajad jaaeg-ajalt tekkis ka
kahtlus, kas me üldse võime Hiiumaalt mõneks
ajaks lahkuda. Kuid Jumal seadis kõik hästi ja
nädalatega kasvas mu igatsus saada Pühale
Maale. Olin üht-teist kuulnud sellest imelisest
paigast. Tegelikkus oli aga veelgi imelisem!

Kuue tunniga jõudsime jahedast ja niiskest
märtsikuisest Tallinnast suviselt sooja Tel Avivi.
Kohe kui lennujaamast väljusime lõi ninna
meeldiv, magus lõhn. Silmapilkselt olin
armunud sellesse maasse. Iisraelis on kuiv ja
soe õhk, mul oli seal väga hea hingata!!!
Veetsime Iisraelis 7 fantastilist päeva, kuid ometi oli see
nagu üks ilus unenägu, mis sai liiga kiiresti läbi.

Meil oli väga ühtehoidev reisigrupp ja supertoredad
reisijuhid, külastasime kümneid Jeesusega seotud paiku ja
saime visuaalselt selgema pildi Piiblist. Kuigi päevad olid
väga sisutihedad, et võimalikult palju näha, oli see vaid
kerge sissejuhatus Pühasse Maasse. Väga palju jäi
nägemata ja esimesel korral ei jõudnud kõik veel kohale.
Reis oli minu jaoks suureks õnnistuseks, sain sealt tohutu
“energialaksu” ja see reis muutis ka mu elu.

Olin aastaid vaevelnud kopsuhädade käes ja erinevate
traumade tagajärjel valutasid mu liigesed väga tihti. Juba

reisi ajal tundsin end tervise poolest paremini ja järgnev suvi
oli üsna mõnus – liigesed ei valutanud ja köha ei vaevanud
ka enam.

Peale reisi mõtlesin tihti öösiti Iisraeli peale ja nägin unes, et
olengi jälle seal. Ühel oktoobriõhtul pani Jumal mulle
südamele, et peame Neemo Raasikuga minema Iisraeli.
Meie järgmised reisid toimusidki Neemo ja Liliana Raasiku

juhtimisel. 10-ne päevaste reiside jooksul
oleme rännanud läbi Iisraelimaa idast läände
ja põhjast lõunasse, roninud mägedes ja
seigelnud maaalustes tunnelites, käinud
paadiga Galilea järvel ja näinud kalapüüki
Iisraeli moodi, supelnud ja ujunud erinevates
veekogudes, saanud veidi õnnistusvihma ja
väga palju päikest. Oleme külastanud sadu
erinevaidPiibliga seotud paiku ja võiks arvata,
et nüüdon kogumaa läbi käidud. Tegelikult on
veel paljumeie poolt avastamata. Igal reisil on
olnud osa tuttavaid ja palju uusi paiku. Iisrael
areneb väga kiiresti, aastaringselt käib
ehitustegevus ja aasta jooksul on muutused
silmnähtavad. Kõik reisidel saadud

kogemused aitavad selgemini mõista Piiblit.

Oleme kuulnud ka jutte Iisraelis valitsevast keerulisest
olukorrast, kuid võin öelda, et tundsime end Pühal Maal
otsekui Jumala peopesal ja turvalisemalt kui näiteks mõnel
pimedal Tallinna kõrvaltänaval. Kuigi eemalt Süüria aladelt
kostus aeg-ajalt tulistamist, ei hirmutanud see meid, meie
olime Jumala kaitsva varju all.

Iisrael on võlunud mu südame oma kauni mitmekesise
loodusega, mägedelt avanevate hingematvate vaadetega,
külalislahkusega, puhtusega ja seal elavate meeldivate
inimestega.Seeongi Jumalast õnnistatudPühaMaa! Sinna
igatsen ma tagasi!

Maret Ojasalu

Tundsime end
Pühal Maal

otsekui
Jumala

peopesal
ja turvalisemalt

kui näiteks
mõnel pimedal

Tallinna
kõrvaltänaval.



Esimest korda 16 aasta jooksul
olen saanud aru sõnast :

Sest kellel on, sellele antakse,
ja tal on rohkem kui küllalt,
aga kellel ei ole, sellelt
võetakseära seegi,mis tal on.
Mk 13:12

Sest kellel on, sellele antakse,
ja kellel ei ole, sellelt võetakse
ära seegi, mis tal on. Mk 4:5

Pidage siis silmas, kuidas te
kuulete! Sest kellel on, sellele
antakse, ja kellel ei ole, sellelt
võetakse seegi, mis ta arvab
enesel olevat. Lk 8:18

Me ütleme, et meil ei ole hea
valitsus,meil ei ole head lapsed,
meil ei ole korralikku
tervishoidu, meil puudub
riigipoolne tugi, meil ei ole
konkurentsivõimeline palk ja ei
ole ka piisavalt koole jne.

Selle tagameeimärka,mismeil
on. Värske õhk, puhas
allikavesi, kaunis loodus,
aastaajad, inimesed meie
ümber, linnulaul...

FB-s liikus postitus: ära vaata
vihaga minevikku ega hirmuga
tulevikku, vaid avatud
südamega ümberringi, enda
ümber.

Me kakleme ja vaidleme
pisiasjade pärast. Ja ei mõtle
selle peale, et varsti võetakse
see kõik meilt ära, mis meil
praegu olemas on. Ajastu
märgid lähenevad tormikiirusel
kui äikesepilv. Kas tõesti
inimene hindab seda, mis tal oli,
alles siis, kui on sellest ilma
jäänud ? See on valus...

Jaana Jaanus

28. mail oli ülemaailmne
evangeliseerimise päev ja vaimses
maailmas oli väga pingeline ja ärev.
Inimesed kogesid lausa füüsiliselt selle
päeva sõjapidamist. Sa võid mõelda,
mis eriline päev see ikka oli. Keegi
lihtsalt otsustas, et võiks evangeeliumi
kuulutada sel päeval, mis see minusse
puutub. Mõtled, et evangeeliumi ei
peaks kuulutama käsu peale,
kampaania korras. Ütled, et kristlane
peaksolemavalmiskuulutama igapäev,
igas olukorras. Sa peaks olema pidevalt
avatud ja valmis andma oma tunnistust
Jeesusest. Halloo! Jumal näeb sinu
südamesse. Jumal teab, kui valmis sa
tegelikult oled. Ta kuuleb pidevalt sinu
vabandusi: see pole õige aeg, see pole
õige koht... Kas Jumal ütles, et see pole
õige koht? Kas Jumal ütles, et see pole
õige aeg? Sul kripeldab südames, et
peaks sellele inimesele Jeesusest
rääkima, aga hakkad kartma: “Temale
maküll ei julge tunnistada. Tapeabmind
napakaks. Kelleks ma ennast pean, et
hakkan talle Jumalast rääkima.“
Sa rahustad end mõttega, et kuulutad
oma eluga, tehes häid tegusid. Jumal
näeb, mida sa tegelikult teed. Kui sageli
sa keerad selja, kui näed abivajajat. Kui
sageli sa kõnnid mööda ja ei märkagi
inimest enda kõrval. Kui suure osa ajast
sa tegelikult kulutadomaprobleemidele.
Nutad, sest keegi ütles sulle halvasti.
Haletsed end, sest keegi ei mõista.
Tunned end nii üksildasena. Tunned
end nii tühjana: „Mida onmul jagada, kui
mul endalgi ei ole.“

Mis siis nüüd? Kas Jeesus ei surnudki
sinu eest. Kas ta ei ostnud sind oma kalli
verega? Kas Ta ei kutsunud sind? Kas
sa polegi Tema oma?

Vaata risti peale. Mis seal toimus? Need
on sinu teod, mis Jeesuse ristile viisid.
Sinu süü naelutas Jeesuse risti külge.
Ta oleks võinud sealt maha astuda, aga
Ta ei teinud seda, sest Ta armastab
sind. Lase sel armastusel voolata oma
südamesse. Las see armastus täidab
sind. Julgelt! Seisa Tema ees ja võta
vastu Temaarmastus. Las ta täidab kõik
su südame igatsused ja tervendab kõik
su hingehaavad. Ta armastab sind. Ta
on ka täna valmis andma oma elu sinu
eest. Sa oled Talle nii kallis. Las Tema
armastus täidab sind ülevoolavalt. Ole
nii täidetud, et sa võid seda teistele
jagada. Pane tähele, et kui hakkad
jagama, siis täitud üha uuesti ja uuesti ja
see on nii võimas.

Sa istudomavoodiäärel janutad, kuidas
keegi sind eimõista ja sinu tunnetest aru
ei saa. Sul on nii raske. Keegi ei hooli
sinust tõeliselt. Kallis, tõsta oma pilk
ristile. Kuidas sa saad öelda, et keegi
sinust ei hooli, kui sinu eest on antud
elu? Jeesus loobus kõige olulisemast,
kõige kallimast – osadusest Isaga. Ta
maksishinnasinueest, et sinul võiksolla
osadus Isaga.

Sul on seda,mida jagada inimestele.Sul
on rõõmusõnum kõigile. Sul on midagi
nii olulist, ära viska seda prügikasti.

Aet Sõmer



MEIE USUME Jumalat Püha Vaimu,
kes lähtub Isast ja Pojast, ning Tema
töö vajalikkust patu hukka-
mõistmisel, meeleparandusel,
taastamisel ja pühitsemisel ning et
usklikule on tõotatud vägi Kristuse
annina Püha Vaimuga ristimise
kaudu koos kaasnevate
tunnustähtedega. Läbi selle väe on
usklik volitatud teenima nii
vaimulikuna kui ilmikuna
koguduses.

Püha Vaim on Jumala kolmainsuse
kolmas isik. Ta on Jumal. Piiblis
kasutatakse Tema kohta sõna
„parakletos”, mis tähendab nõuandjat,
lohutajat, julgustajat. Tal on olemas
kõik isiku tunnused. Ta mõtleb (Ap
15:28), räägib (Ap 1:16), tunneb
kurvastust (Ef 4:30) ja juhib (Rm 8:14).

Püha Vaim ei ole lihtsalt energia,
udukogu või ebaisikuline jõud. Pühal
Vaimul on samad jumalikud omadused,
mis Isal ja Pojal.

Seda, et Püha Vaim on Jumal, näeme
mitmetes kirjakohtades, kaasa arvatud
Ap 5:3-4. Neis salmides heidab
Peetrus Hananiasele ette, et too on
valetanudPühaleVaimule, öeldes, et ta
“ei ole valetanud inimestele, vaid
Jumalale”. Siin on selgelt öeldud, et
valetamine Pühale Vaimule on
valetamine Jumalale. Me teame, et
PühaVaimonJumal, kuna tal onsamad
omadused või tunnused nagu Jumalal.
Kasvõi seegi, et Püha Vaim on
kõikjalviibiv. “Kuhuma võiksinminna
su Vaimu eest? Ja kuhu ma
põgeneksin su palge eest? Kui ma
astuksin taevasse, siis oled sina

seal; kui ma teeksin endale aseme
surmavalda, vaata, sina oled
seal!” (Ps139:7-8). PühaleVaimuleon
omane kõige teadmine. “Agameile on
Jumal selle ilmutanud Vaimu kaudu,
kuna Vaim uurib läbi kõik, ka Jumala
sügavused.” ( 1Ko 2:10)

Püha Vaimu peamine roll on selles, et
Ta „tunnistab“ Jeesusest Kristusest (Jh
15:26, 16:14). Ta räägib inimeste
südametele Jeesuse Kristuse tõde.
Püha Vaim toimib ka kristlase
õpetajana (1 Kr 2:9-14). Ta avaldab
kristlasele Jumala tahet ja Jumala tõde.
Jeesus ütles oma jüngritele: „Aga
Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa
saadab minu nimel, tema õpetab
teile kõik ja tuletab teilemeelde kõik,
mida mina teile olen öelnud.“ (Jh
14:26)

Kui Jumala Vaim ja inimese vaim kokku
saavad, sünnib uus vaimulik elu. See
on vaimulik uussünd. Sel viisil me
sünnime Jumala perekonda. Kristuse
juurde tulles, sündides Vaimust, saab
inimesele osaks täielik andestus.
(Rm.8:1). Sündides Vaimust saame
Jumala lasteks. (Jh.1:12).

Püha Vaim saadeti elama nende sisse,
kes usuvad Jeesusesse, et uskliku elus
avalduks Jumala loomus. Viisil, mis
meileendile võimatuon, kasvatabPüha
Vaim meie elus armastust, rõõmu,
rahu, pikka meelt, lahkust, headust,
ustavust, tasadust ja enesevalitsust (Gl
5:22-23). Seega kästakse kristlastel
käia Vaimus (Gl 5:25) ja olla Vaimuga
täidetud (Ef 5:18). Püha Vaim annab
kristlastele ka väe täita oma
teenimisülesandeid, mis edendavad

kristlaste seas vaimulikku kasvu (Rm
12; 1 Kr 12; Ef 4).

PühaVaim toob inimeste südametesse
selguse Jumala tõe kohta patu osas, et
me vajame Jumala andestust, Jeesuse
õiguse osas, et Ta suri meie asemel,
meie pattude eest, ja Jumala kohtu
kohtamaailma osas ja nende osas, kes
Teda ei tunne (Jh 16:8-11). Püha Vaim
puudutab meie südameid ja mõistust,
andes märku meeleparanduseks ja
julgustades pöördumaJumala poole, et
saada andestust ja uue elu.

Me usume, et lisaks päästmisele (mil
Püha Vaim tuleb elama inimese sisse)
on Jumal valmis pannud igale
kristlasele Püha Vaimu ristimise
kogemuse. Selle käigus Püha Vaim
täidab inimese oma väe ja tulega ning
mille üheks selgeks väljenduseks on
keelte and.

Mt 3:11 Mina ristin teid veega, et te
meelt parandaksite, aga see, kes
tuleb pärast mind, on minust
vägevam. Mina ei kõlba tooma talle
jalatseidki. Tema ristib teid Püha
Vaimu ja tulega.

Püha Vaimuga täitumine ei ole
ühekordne kogemus. Iga kristlane on
juhitudPühaVaimupoolt jaon loomulik,
et kristlane otsib püsivalt ja korduvalt
Püha Vaimuga täitumist.

"Iga kord, kui me ütleme, et me
usume Püha Vaimu, ütleme, et me
usume elavasse Jumalasse, kes on

võimeline ja tahteline sisenema
inimese olemusse ja muutma seda."

J.B. Philips



Paljudest analüüsidest ja uurimustest selgub, et n-ö
staarpastorite aeg hakkab ümber saama ja tugev ning
elujõuline kogudus on võrgustiku kogudus. Ja võrgustikus
on iga lüli oluline. Seda peab mõistma juht ja ka „tavaline
kristlane”. Oleme enamasti nõus sellega, et kogudus kui
Kristuse ihu, on oluline. Aga kuidas saab
Kristuse Ihu oluliseks? Siis kui sel ihul on
erilised liikmed, keda Pea juhib. Jumal on
läbi aegade kasutanud tavalisi puudulikke
inimesi, et teha ebatavalisi ja erilisi asju.
Jeesus ei valinud tolle aja helgemaid päid
variseride hulgast, vaid ta valis
kalamehed, maksuametnikud ja teised
lihtsad inimesed. Nelipühil olid koguduse
alguse juures tavalised mehed ja naised
ning nad pöörasid Jeruusalemma pea
peale. Nad pöörasid terve maailma pea
peale. Või õigemini just pea pealt jalgade
peale.

Me kõik peame Eelijat väga eriliseks
inimeseks ja jumalameheks. Kuidagi
vähendamata Eelija panust jumalarahva
ajaloos, räägib Jakoobus Eelijast, kes oli "meiesugune
inimene". Ja see meiesugune tavaline inimene palus tule
taevast alla, keeras taevakraanid kinni ja avas need taas
palve peale. Jakoobus ütleb, et palve läbi ja Jumala väes
elades on see kõik meie osa. Erilised asjad läbi tavaliste
inimeste.

Tead Sa kes oli Sallum? Või siis tema isa Kol-Hose? Äkki
tead siis Jedajat? Ka ei tea? Võib-olla tead siis Bavvaid?Me
ei teaneidmehi.Meileei olenendenimedmeelde jäänud, kui
oleme lugenud Nehemja 3. peatükki. Need on vaid mõned
Jeruusalemma müüri ülesehitajatest. See, kes nad olid, ei

ole suure pildi juures kuigi tähtis. Oluline on, et nad olid
organiseerunud ning panustasid igaüks oma koha pealt
müüri ehitamisse ja töö sai tehtud. Jeruusalemma müür sai
taastatud.Suure jaerilise töövalmimineeeldasmittenii palju
andekaid vaid just alistunud ning pühendunud inimesi.

Müüri ehitamine oleks olnud häiritud, takistatud ja
aeglustatud, kui üks nendest tundmatutest
nimedest, ei oleks omal kohal kogu südamega
töötanud.Nii on ka kogudusega.Pastor ei raja ega
ehita kogudust üksi. Tema ei kanna vilja ega
päästapatuseid.SeeonJumala töö läbi igaüksiku
koguduseliikme. Läbi Sinu. Koguduse kultuur ja
meelsus peab olema nii nagu NASA-s, kus isegi
koristaja tunneb ja annab aru, et ta on oluline osa
mingist ajalukku minevast galaktikate vahelisest
suurprojektist. Ta ei ole lihtsalt koristaja. Ta on
maailma muutja. Iga palve, iga kohalolek, iga
õnnistamine, iga tunnistus, iga eestpalve, iga soe
käepigistus, iga prohvetlik sõna, iga hea pilk, iga
„Aamen!” jutluse vahele, iga praktiline aitamine...
ehitab ja kasvatab kogudust.

Jah, on erinevad kutsed. On erinevad talendid.
Ühed tõstetakse poodiumile ja teised võivad olla enamus
ajast märkamatud. Mõne kutsumine on umbmäärasem ja
üldisem, teise kutsumine on väga konkreetne valdkond või
sündmus. Kuid üks ei ole teisest tähtsam. Oluline on olla
kuulekas, ustav ja armastav selles, kuhumeid pandudon. Ja
kui oleme seda kutset alles otsimas, siis ära kadesta, kui
keegi juba käib oma kutsumises. Ära püüa olla nagu keegi
teine. Teeni sellega, mida Sa täna oskad, seal, kus Sina
saad. Kasvavas koguduses ei tohiks olla "tavalise kristlase"
mõtteviisi. On vaid väga erilisedKristuse Ihu aulised liikmed.
Jeesuse käed ja jalad, silmad ja ninad, suud ja kõrvad.

Jumal on
läbi aegade
kasutanud
tavalisi
puudulikke
inimesi,
et teha
ebatavalisi
ja erilisi
asju.



Kohtumisel lastega Laidze raamatukogus. Foto: erkaogu

EEKBL Kärdla kogudus peab 12. juunil aastapäeva.

Kärdla Baptistikogudus peab oma 132. aastapäeva 12.
juunil 2016. Jutlustab Tallinna Mähe koguduse pastor
Ruudi Leinus. Laulab segakoorHeljeUgami jaMarjeVaksi
juhatusel.

EEKBL Kärdla koguduse Lauka osakonna aastapäev

19. juunil tähistab aastapäeva Kärdla kogiuduse Lauka
osakond. Külla tulevad Valga Lootuse koguduse õed-
vennad eesotsas pastor Roman Rauaga.

Suveseminar Next Step noortele

Üheks noorte suve tippsündmuseks kujunev Next Step
suveseminar toimubTartus27. juunist - 8. juulini.NextStep
on keskkond, kus noored saavad kahe nädala jooksul
vaimulikult kasvada nii seminariloengutes kui praktiliselt
koos aega veetes ning evangeeliumi kuulutades Eestimaa
erinevates paikades. Suveseminarile on oodatud kõik
nooredalates15. eluaastast!Suveseminari esimenenädal
toimub Tartus Maranata koguduses ning teisel nädalal
reisitakse üle Eesti erinevaid evangeelseid misjoniüritusi
korraldades ja läbi viies. Seminaril õpetavad Ago Lilleorg,
Märt Vähi, Martin Vassel, Ivo Unt, Daniel Cheah
(Malaysia), AnneMiettinen (Filipiinid), Raiman Kukk, Jaan
Lorens jt. Seminar maksab 59 €

UUDISED

Koguduse jaanituli

Misjonikoguduse jaanituli toimub 26. juunil kell 18 Moka külas
(Hennode hoovil).

Hando Henno maalid Stockholmis

Alates 21. maist saab Hando Henno suuremate
originaalmaalide püsikollektsiooniga tutvuda Carl Gustavi
galeriis Stockholmi vanalinnas.

Noorte- ja perelaager Kõpus

Juuli viimasel nädalal toimuvad Kõpu koolis kristlik
noortelaager ja perelaager. 25.-28. juulini laager-davad
noored ja alates 28. juuli õhtust algab laste programm
"Võimalik missioon". Samal ajal tegevused ka
täiskasvanutele. Täpsem info peagi
www.misjonikogudus.com

Piiblipäevad noortele

2016.a Piiblipäevad toimuvad Tallinnas Arigato keskuses ja
kannavad nime "Paralleelreaalsus". PP2016 üritusel
räägidakse sellest, millis(t)es reaalsus(t)es noored elavad
ning paralleelreaalsusest, mida Jumal pakub. Noortele
kõnelevad Meego Remmel, Johannes Saranpää ja Gunnar
Kotiesen. Piiblipäevade raames toimuvad ka "Lifter" (poistele
suunatud konverents) ja "Filter" (tüdrukutele suunatud
konverents.

Jumal on kutsunud "tavalisi inimesi" tegema erakorralisi
asju. Koguduse rajamisel ei piisa heast jutlustajast ja
andekast ülistusjuhist. See kõik algab "tavalistest
inimestest", kes käivad erakordses väes. Antiookia
koguduse alustasid täiesti tundmatud nimed ja isikud, kes
liikusid Püha Vaimu väes. Koguduste rajaja ja noorim
megakoguduse pastor David Platt on ütelnud: „Ära
sekundikski alahinda seda, mida Jumala vägi võib Sinu elu
läbi teha!”

Kasvav kogudus ei ole pühakute klubi, kus eriti pühad
õpetavadveidi vähempühasid. Ei! Koguduson täis patuseid
ja probleemidega inimesi, kes kõik vajavad ja kelle jaoks on
valmis pandud Jumala arm. Kogudus koosneb inimestest,

kes on pöördunud oma eilsest ning on kogu oma lootuse
pannud Jeesuse ristisurmale ja ülestõusmisele ning olnud
nõus uskuma, et määrav pole see, millisena meie ennast
tunneme, vaid see, mida Jumal meist mõtleb ning mida
Tema meie eest on teinud. Kasvav kogudus usub Jumala
armastust, mis võtabmeid vastu ja Temamuutvat väge, mis
ei lase meil jääda samasuguseks.

Ära kurvasta, et Sa oled "tavaline". Jumala kohalolu Sinu
elus teeb Sind eriliseks. Ära kurvasta kui tunned ennast
puudulikuna. Jumal on teinud võimsaid asju läbi puudulike ja
ekslike inimestega. Ära kurvasta, kui Sa ei tundu nii andekas
kui teised. Jumal saab kasutada eeskätt alandlikke, mitte
lihtsalt harituid ja andekaid.



Vana vendide (lääneslaavlased, kes elasid
Visla jõe ääres) legend räägib poisist, kes
sattus vanasse veskisse. Teda oli õpetatud:
“Hoia eemale Koselbruchist ja veskist Mustade
Vete ääres, seal pole just kõige ohutum...”
Hoiatuste kiuste läheb hulkurpoiss Krabat
õpipoisiks just sinna tontlikusse veskisse ning
leiab end õige pea pahatahtliku võluri ja
üleloomulike mustade jõudude võimusest.
Lugu lõpeb nõnda, et Krabat armub ühte
tütarlapsesse. Veski Meister, kuri maag, saab
teada ja paneb noored proovile. Ta muudab
Krabati ja tema üksteist kaaslast ronkadeks
ning laseb tüdrukul ära arvata, kes nendest on
tema armastatu. Rongad on kõik identsed.
Kuid tüdruk tunneb Krabati ära, sest Krabati
süda on murtud valust tütarlapse pärast.
Tüdruk tunneb tema valu ja leiab ta eksimatult
üles. Nõidus on murtud, surm on võidetud.
Veski jääb seisma. Ja mitte ainult nemad kaks,
vaid ka ülejäänud üksteist veskiselli pääsevad
vabadusse.

Täna pakutakse inimestele jumala kuju ja sõna
erinevas serveeringus. Ja paljud teooriad,
religioonid ja filosoofiad kõlavad nagu tõde.
Väga sarnaselt, kuid ometi ei ole seda.

Mt 24:23 Kui siis keegi teile ütleb: "Ennäe,
Kristus on siin!" või "Ennäe, seal!", ärge
uskuge...

Mk 13:22 sest tõuseb valekristusi ja
valeprohveteid janeedpakuvad tunnustähti
ja imetähti, et kui võimalik, eksitada ka
valituid.

Kui minu ees seisab 12 täpselt ühesugust
Jeesuse sarnast kuju, kas ma tunnen ära selle
õige, selle ainsa tõelise Jeesuse, päästja ja
lunastaja, vabastaja? Kas ma kuulen, kas ma
tunnen tema südamevalu minu pärast ?

Rm 8:34 Kes võib meid hukka mõista?
Kristus Jeesus on, kes suri ja, mis veel
enam, kes üles äratati, kes on Jumala
paremal käel ja kes palub meie eest.

Kas võin kinnisilmi käe välja sirutada ja öelda:
Jah, Jeesus, muidugi ma tunnen sind...

Jaana Jaanus

Isa armastuskiri
Mu laps..

Sa võib-olla ei tunnegi mind, kuid
mina tean Sinu kohta kõike.
Issand, sa uurid mind läbi
Sa tunned mind. Ps 139:1

Ma tean, millal Sa maha istud ja
milla Sa tõused.
Sina tead, millal ma maha istun
ja millal ma tõusen; Ps 139:2

Sinu teed on mulle tuttavad.
Kõik mu teed on sulle tuttavad
Ps 139:3

Ma tean isegi juuksekarvade arvu
Sinu peas.
Aga teie juuksekarvadki on kõik
ära loetud Mt 10:29

Sa oled loodud minu sarnaseks.
Ja Jumal lõi inimese oma näo
järgi, Jumala näo järgi lõi ta
tema, ta lõi tema meheks ja
naiseks 1. Mo.1:27

Minus Sa elad, liigud ja oled.
Tema sees meie elame ja
liigume ja oleme… Ap 17:28

Te olete minu järglased.
Sest ka meie oleme tema sugu.
Ap 17:28

Ma tundsin Sind enne, kui Sind
eostati.
„Enne kui ma sind emaihus
valmistasin, tundsin ma sind, ja
ennekui saemaüsast välja tulid,
pühitsesin ma sinu Jr 1:5

Ma valisisn Sind juba universumit
planeerides.
Temas oleme ka meie saanud
liisuosa ettemääratult kõiges
toimivat kavandamist mööda
Tema tahtmise nõu järgi, et me
oleksime temakirkusekiituseks
Ef 1:11-12

Sa ei ole eksitus, sest kõik Sinu
päevad on kirja pandud minu
raamatutes.
Su silmad nägid mind juba mu
eos ja su raamatusse kirjutati
kõik päevad, mis olid määratud,
ehk küll ühtainustki neist ei
olnud olemas. Ps 139:15-16

Ma olen määranud Sinu
sünnihetkeningpaiga, kusSaelad
Tema on teinud ühestainsast
terve inimkonna elama kogu
Ilmamaa peal ning on neile
seadnud ettemääratud ajad ja
nende asukohtade piirid.
Ap 17:26

Sa oled imeliselt loodud.
Ma tänan sind, et olen
nii kardetavalt imeliselt loodud.
Imelised on sinu teod, seda
tunnebmu hing hästi. Ps 139:14

Ma ei ole keegi, kes on kuri ja
kaugel, vaid ma armastan Sind.
Ja me oleme tunnetanud ja
uskunud armastust, mis
Jumalal on meie vastu.
1.John 4:16

Minu igatsus on, et Sa kogeksid
minu külluslikku armastust, sest
ma olen Sinu Isa ja Sina oled minu
laps.
Vaadake, kui suure armastuse
Isa on meile andnud: meid
hüütakse Jumala lasteks ja
need me olemegi. Maailm ei
tunne meid, sest ta ei tunne
teda. 1.Jh 3:1

Ma annan teile enam, kui ükski
maapealne isa suudaks anda.
Kui nüüd teie, kes olete kurjad,
oskate anda häid ande oma
lastele, kui palju enam teie Isa,
kes on taevas, annab head
neile, kes teda paluvad! Mt 7:11

Minu käest tuleb kõik hea
Iga hea and ja iga täiuslik kink
tuleb ülalt, valguste Isalt,
elle juures ei ole muutust ega
varjutuste varju. Jk 1:17

Mina kannan Su eest hoolt ja
täidan kõik Sinu vajadused
Ärge siis hakake muretsema,
öeldes: „Mis me sööme?” või
„Mis me joome?” või „Millega
me riietume?” Sest kõike seda
taotlevad paganad. Teie
taevane Isa teab ju, et te seda
kõike vajate. Aga otsige esmalt
Jumala riiki ja tema õigust, siis
eda kõike antakse teile pealegi
Mt 6:31-33

järgneb...



Taevane Isa.
Ma tulen Sinu ette Jeesuse Kristuse,

meie Issanda nimel ja palun,
et Sa annaksid mulle tarkuse ja ilmutuse Vaimu

Sinu tundmises.
Valgusta minu südame silmad,

et ma teaksin,
mis lootus on see,

milleks Sa mind oled kutsunud
ja milline on Sinu pärandi au rikkus pühade sees
ja milline on sinu ülemäära suur vägi minu suhtes,

kes ma usun Sinu jõutugevuse mõjul,
millega Sa oled olnud mõjuv Kristuses,
kui Sa tema surnuist üles äratasid

ja panid istuma oma paremale käele taevas
(Ef.1:17-20).

Anna mulle oma au rikkust mööda saada tugevaks
Sinu Vaimu läbi seespidise inimese poolest,
et Kristus usu kaudu elaks minu südames

ning ma oleksin juurdunud ja rajatud armastusse,
et võiksin täielikult mõista ühes kõigi pühadega,

milline on armastuse laius ja pikkus
ja kõrgus ja sügavus

ja ära tunda Kristuse armastuse,
mis ületab kõik tunnetuse,

et ma oleksin täidetud Jumala kõige täiusega
(Ef.3:16-19).

Ma palun, et minu armastus veel rohkem ja rohkem
kasvaks selges tunnetamises ja kõiges tajumises,

et ma võiksin kindlaks teha, mis on peaasi

ja oleksin puhas ning laitmatu Kristuse päevaks,
täis õigsuse vilja, mis tuleb Jeesuse Kristuse kaudu

Sinu austuseks ja kiituseks
(Fi.1:9-11).

Täida mind oma tahtmise tundmisega
kõiges vaimulikus tarkuses ja arusaamises,

et ma elaksin väärikalt Issandale,
et Temale kõigiti meeldida,
vilja kandes igas heas töös

ning kasvades Sinu tundmises
ja saades vägevaks kõige väega

Sinu au vägevust mööda,
kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks,

rõõmuga tänades Sind Isa,
kes oled mind teinud kõlbavaks

osa saama püha rahva pärandist valguses,
kes Sa mind oled päästnud pimeduse võimusest

ja oled asetanud oma armsa Poja riiki,
kelles on mul lunastus ja
pattude andekssaamine

(Kl.1:9-13).

Aga sinule, kes Sa võid mind hoida komistamast
ja seada laitmatuna oma auhiilguse palge ette
hõiskamisega, ainsale Jumalale, minu Päästjale,

Jeesuse Kristuse, minu Issanda läbi
olgu au, auhiilgus,
vägi ja valitsus

enne kõike maailmaajastut
ja nüüd ja kõigi ajastuteni

(Ju.24).

Piiblitekstide põhjal Allan Kroll



TEEL
26. aprillil alustasime teekonda
Hiiumaalt Hispaaniasse, et osaleda
Eesti misjoni-organisatsioonide
"Harvest XXI" ja "Koit Idas"
misjonikoolis. Soe tunne oli Kärdlas,
enne bussile minekut veel trehvata
õekesi. Pereema, kes enne oma
päevakohustustele vastu minemist tuli
kosutavalt hommikuselt palve-
jalutuskäigult ja õde, kes võttis oma
lahke hoole alla meie lemmikloomad ja
majapidamise. Lisaks oli meid saatmas
paljudesõpradesoojad sõnad japalved
ning ka rahaline abi, sest meie
omaenese jõust tulev ressurss ei oleks
meile seda pikka reisi võimaldanud.
Põues oli hinnaline teadmine, et Jumal
on meid juhtimas ja nö "memme musi"
pitserina, et kallid palvetavad meie
eest.

Järgmise päeva südaööks jõudsime
sihtkohta, Almeria linna Lõuna-
Hispaanias, kus viidi läbi evangeeliumi
kuulutamise õppepraktika. Seljatagaoli
komplikatsioonideta kulgenud
lennureis Tallinn-Barcelona ja 14
tunnine bussisõit Barcelona-Almeria,
mis võimaldas meil näha Hispaania
Vahemere äärset maastikku ja
väikelinnu.

ALMERIA
Almeria on kaunis linnake tohutute
lilleamplite, õrnade ja värvikirevate,
õitest tulvil puude-hekkide-alleede,

purskkaevude ja laste mänguväljakute
ning õdusate hoovikestega. Paari
kilomeetri pikkune rannaala täitub üha
enam päikesesooja ihkavate ning
veelõbude nautlejatega. Arhitektuur on
segu iidsetest müüritistest,
aristokraatlikest ehitistest ja
tänapäevalikumast. Liiklus, arvestades
hispaania temperamenti, on
kummastavalt rahulik ja viisakas.
Puudub selline tormlemine nagu meil
Eestis. Antakse sõbralikult teineteisele
teed, isegi siis, kui ollakse fooritulede
poolt antud värviõiguste osas hooletu.

TÄNAVAEVANGELISM
Tundmatus kohas võrkude vette
laskmine ja/või heitmine on seotud
omade riisikotega. Esmalt võib kohalik
politsei, kes on küll ütlemata sõbralik,
grupis kõnelejad ja muusika tegijad
laiali saata, kui selleks puudub ametlik
luba (ja see meil puudus). Teisalt, kas
meil õnnestub ses suures inimmeres
tabada kalu, kellele olime orienteeritud
- vene keelne kõnelejaskond - või
mitte?

Üsna lühikese ajaga selgus, et
Almerias ei olegi eriti vene keelt
kõnelevat rahvast, aga meie
rahvusvahelise õppegrupi läbivaks
keeleks oli vene ja osaliselt ka inglise
keel. Majanduslangusest tingitud
tööpuudus on nad parematele
jahimaadele kutsunud. Need poolakad,
lätlased ja venelased, keda kohtasime,

said meiepoolse ülevoolava
tähelepanu osalisteks, aga enamikel
neist oli oma siht kindlalt ees. Meie
tundusime ohustavat nende habrast
turvalisust, millega nad ise olid väga
rahul. Jumala hooleks nad meist jäid.
Pidime ümber orienteeruma ja anda
oma parimat, et sõnum Kristusest
osakeselegi linnarahvale edasi anda.
Jumal oli oma suures ettenägelikkuses
hoolitsenud ka selle vajaduse eest.
Samuel onüksAlmeria noormees, kelle
südames põleb igatsus jagada
kaaslinlastele ja eriti kiiresti kasvavale,
esialgu rahumeelsele moslemi kogu-
konnale sõnumit armastavast
Päästjast. Meie õppegrupi
teevalmistajad olid leidnud temaga
kontakti ja see kontakt osutus
mõlemapoolselt suureks õnnistuseks.
Samuel sai väga julgustatud tegema
tänavatööd, milles tal puudub
mõistmine ja kaastöö oma
kogudusekaaslaste poolt. Meie saime
temalt omakorda vajalikud hispaania
keelsed traktaadid, mida jagasime
sadade kaupa. Ka Samueli isa lõi
kaasa. Tema pastorlik ja vahva süda
õnnistas meid kõiki. Innukalt ja
põlemisega jagas ta ühes meiega
rahvale Rõõmusõnumit nende oma
emakeeles.
Meie tänavaevangelismnägi välja väga
lihtne, milleks meie oma võimaluste ja
oskustega olime võimelised. Õhtustel
aegadel kui tänavadon inimestest tulvil,
sättisime meiegi end inimvoo keskele,

Arvis ja Kadri Vaher



kas rannapromenaadil või pargis.
Hispaanlased on suured suhtlejad, nad
eelistavad kodus konutamise asemel
viibida inimestehulgas.Abielupaarid, ka
juba elatanud, kõnnivad teineteisel
kõvasti käest hoides ja vesteldes.
Liigutakse sõprus- ja perekondadena,
tehakse sporti ja jalutatakse koertega,
keda on siin oi oi kui palju. Vanad
kogunevad pargipinkidele, et oma
päevamuljeid teineteisega jagada.
Tänavatel nägi uljaid, kes ilma
saatjateta moodsates invatoolides ringi
vurasid. Tänavad Almerias on selleks
suurepäraselt kohaldatud,
kõikvõimalikel rattalistel on siin võimalik
ohutult liigelda. Sellise sagina ja melu
keskel panime üles kaasaskantava
võimenduse ja mitmekeelsed plakatid,
mis kutsusid üles meeleparandusele.
Meie kirev grupp mängis ja laulis
rahvuslikke ja vaimulikke lugusid,
vaheldumisi sõnumitega Lunastajast ja
isiklikest tunnistustest. Samal ajal jagati
möödujatele traktaate, sooviti Jumala
õnnistust ja mõne soovija eest sai ka
palutud.
Huvitav oli näha inimeste reaktsioone.
Üks väga silmatorkav ja meeldiv erisus
Eestis kogetuga oli see, et väga sageli
inimesed seisatusid ja hakkasid kohe
huviga kaunist sedelikest,
kirjakohtadega Piiblist, mis neile ulatati,
lugema. Kurvastav tähelepanek oli kõrk
enesega rahulolu, seda eriti vanema
generatsiooni puhul. Üldiselt on siinsed
inimesed sõbralikud ja suhtlusaltid,
oleksime olnud mõjusamad, kui ainult
seda keelelist kuristikku lahutamas ei
oleks olnud. Hispaanlased on

suurrahvas ja neile omaselt ei osata
väga teisi keeli, inglise keeles oli
võimalik väga üksikutega jutule saada.
Head eeskuju näitasid üles meie
õpetajad. Oli ta siis tuntud piiskop,
kogenud õpetaja või pastor. Õpilastega
tänavale tulles võis näha, kuidas nende
südamed kadunute poole hoidsid. Kes
laulis, kes otsis inimestega sidet, kes
jagas traktaate. Seda oli kallis kogeda.
Kõigi nende pingutuste hää
äratundmine oli, et miks me küll kodus
selliseid ettevõtmisi üheskoos ei tee.
Meie kätte on usaldatud jumalikud
aarded ja Tema kustumatu vägi,meid ei
piira keel jms, mis võõrsil. See liidab
väljaminejaid, kingib rõõmu
eneseületamisest ja kaastööst Püha
Vaimuga.Kinnitab JumalaSõna ja lihtsa
palve universaalset muutumatust.

ÕPPETÖÖ
Õppetöö kõige meeldejäävamaks
osaks ei osutunud sügavad tõed ja
ilmutused, mis meile edasi anti, ja neid
anti, vaid õpetajate isiksused.
Õpingute kolm põhilist õpetajat, kes ka
kohal viibisid ja üks neist, kes meiega
kolm nädalat koos elas, on Kristuse ihu
tugevuse, kandvuse, ilu ja
vooruslikkuse pitserid. Liialdamata.
Nende kolme ühisjooneks on nende
perekonnad. Nad on kõik mitmendat
põlve kristlased ja aktiivsed Jumalas
edasi minejad. Nende vanavanemad,
vanemad, vennad-õed, nende endi
lapsed, kõik on Püha Vaimuga ristitud ja
Jumalariigis kaastegevad kristlased.
Jumala tõelisus, imed ja isiklikud
läbielamused, vaimuviljad ja -annid, mis

on ilmnenud perekonnas on aidanud
neil pühenduda, võita hingevaenlase
takistused ja ahvatlused, jääda
ustavaks Isandale Kristusele.

Pärand, mida sellisest perekonnast
kaasa saab on hindamatu, lausa
kadedaks tegevalt. Õnnistus, mis tuleb
esile tõsimeelsete kristlike
abielupaaride elust nende laste näol,
kes on kaasatud jumaliku elu
reaalsusest ja väljakutsetest, olemata
hellitatud ja petetud kergest elust, on
tohutu väärtus. Nende vanemad on
elanud Jumalale kompromissitus
sõnakuulelikkuses ja see on osutunud
võimalikuks Skandinaavia tuntud
heaoluriigis kui ka Nõukogude
ateistlikus ja kristlasi vaenava riigikorra
all. Viljad on samad: sügav, oma elu ja
valikutega kinnitatud pühendumus
Isandale ja Tema tahte teostumisele.

KOKKUVÕTE
"Kuuluta sõna, astu esile, olgu
parajal või ebasobival ajal, noomi,
hoiata,manitse kõigepikameelega ja
õpetamisega." 2Tm.4:2

"Aga jüngrid läksid välja ja
kuulutasid kõikjal, ning Isand toetas
neid ja kinnitas sõna
tunnustähtedega" Mk.16:20

"aga tesaateväe, kes tuleb teiepeale,
ja peate olema minu tunnistajad
Jeruusalemmas ja kõigel Juuda- ja
Samaariamaal ja maailma otsani!"
Ap.1:8



Kuu kirjakohad: USK

5.-11.06 - Hb 11 / 2. Mo 14 / 1.Kr.16:13 / Ef 3:17-19

12.-18.06 - Jk 1:5-18/ Jos 2 ja 3 / Hb 12:1,2

19.-25.06 - Kl 2:6-23 / Jos 6 / 2.Tim 3:14,15 / 1.Kn 17

26.-2.07 - Ef 2:1-10/Km 6 / 2.Kr 5:7 / Mk 11:20-26

Usk on see, kui Su süda näeb valgust, siis kui silmad
näevad alles ainult pimedust.

Juunikuu jumalateenistused:
5.06 - Tänujumalateenistus leivamurdmisega
12.06 - Jutlustab Timo Lige
19.06 - Jutlustab Timo Lige
26.06 - Teenistust juhatab Madis Roosimaa

19. juunil (pärast teenistust)
toimub koguduse ÜLDKOOSOLEK!
Palveteenistused toimuvad Kärdlas ja

Viskoosas teisipäeviti kell 19, Lõuna-Hiiumaal
kolmapäeviti kell 18. Täpsemalt jälgi infot

www.misjonikogudus.com

Hiiumaa Kristlik
Misjonikogudus

www.misjonikogudus.com
e-mail: timolige@kardla.edu.ee
Kontonumber:
SEB pank - EE151010220248993228

Juunikuu sünnipäevalapsed:
6. Hando Henno 11. Timo Lige 17. Lotta Kaups 19. Helis Roosimaa

Misjonikoguduse jumalateenistused

igal pühapäeval kell 14 Kärdla kooli muusikaklassis.

Juuli viimasel nädalal on
võimalus veeta ühine aeg, koos
peredega või üksi, Kõpu koolis
ja selle territooriumil, kus toimub
kristlik perelaager "Võimalik
missioon".
Laagripäevad on sisustatud
huvitava ja sisuka
lasteprogrammiga. Samal ajal
on tegevusi ka täiskasvanutele.
Perelaagrile eelneb samas
paigas ka noortelaager
(25.-28.juuli).
Täpsem info programmi,
ööbimisvõimaluste, regist-
reerimise, maksumuse ja muu
olulise osas ilmub peagi
järgmises Misjonilehes ja
Hiiumaa Kristliku
Misjonikoguduse veebilehel
www.misjonikogudus.com.Tule
ja võta aega enda ja/või oma
pere ning koguduse jaoks.


