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Läbiproovitud
ustavus

Kuulasin Tõnu Lehtsaare jutlust Taanieli
raamatu põhjal Paabeli vägeva kuninga
Nebukadnetsari langemisest ja taastõusmisest. Oli üks neist kordadest, kui jutlus
räägib ühest asjast, aga Jumal avab selle
kuulajale hoopis erinevas võtmes.
Taanieli ennustus oli, et Nebukadnetsar
läheb segi, elab metsikult nagu loom
seitse aega. Mis mind hämmastas, oli see,
et kui kuningas siis väga pika aja pärast
taas mõistusele tuli, ei olnud tema alluvad
teda unustanud ega üritanud ära tappa.
Vastupidi, nad olid teda jälginud ning
otsisid ta üles: „Mu ametikandjad ja suurnikud otsisid mind, ja mind pandi taas mu
kuningriigi üle ja mulle anti veelgi suurem
võim“ (Tn 4:33). Milline suur ustavus ja
kiindumus tema alamate poolt! Hoida
kuningriik toimiv ja oodata mitu aastat
tagasi kuningat, kes on kadunud: elab ja
sööb nagu metsik loom looduse keskel –
on peast segi.
Me võime läbi ajaloo lugeda võimuvõitlustest kuningriikide pärast, kus võimu kindlustamise nimel tapeti ära kõik lähisugulased, kes võiksid troonile pretendeerida,
isegi kui see oli vend või onu. Aga selles
loos me näeme, et keegi ei ähvardanud
ega püüdnud lahkunud kuningat tappa, et
haarata võim. Tal lasti olla, teda jälgiti ja kui
ta taas selge mõistuse juurde tuli, toodi ta
rõõmuga tagasi ja seati uuesti valitsema.
Seda ei tehtud hirmust, vaid
ustavusest.
Nüüd,
kus
ülestõusmispühad on käes, soovin
ma kõigile suurt ustavust
ja
kiindumust
meie
ülestõusnud Jeesuse Kristuse
vastu, kes on hea valitseja ja
pole meie juurest kunagi
lahkunud!
Margus Sööt,
juhatuse liige

Kui Kristust ei ole üles äratatud...
Kui Kristuse ülestõusmist ei oleks tegelikult toimunud, siis oleksid
järgmised viis kristliku usu alustala kehtetud. Paulus ütleb 1Kr
15:14-20, et kui Kristust ei oleks üles äratatud, siis:
1. meie õpetus oleks tühine;
2. meie usk oleks tühine;
3. me oleksime ikka veel oma pattudes;
4. oleks hukatusse läinud need, kes on Kristusesse uskudes
surnud;
5. me oleksime kõigist inimestest kõige haletsusväärsemad.
Paulus kinnitab nende kõigi asjade vastu: „Aga tegelikult on ju
Kristus üles äratatud!“ Kristuse ülesäratamisega:
1. kinnitas Jumal, et Jeesus on absoluutselt tõene;
2. osutus usk Jeesusesse täiesti usaldusväärseks;
3. andis Jumal meile pattude andestuse;
4. andis Jumal elu, mida ei lõpeta ka maine surm;
5. osutus elu koos Jeesusega kõige kadestamisväärsemaks.
Kristus on üles tõusnud! Ta on tõesti üles tõusnud!

Ülestõusmisnädal Kolgatal
2.04 kell 11 suure reede teenistus ülekandena
2.04 kell 17-20 ristitee palverännakut saab läbida individuaalselt;
soovitatav järjekord 1. Peetri, 2. Jaani, 3. Katoliku, 4. Kolgata, 5.
Luuka, 6. Maarja. 7. Pauluse, 8. Salemi. Igas kirikus vaimulik mõte
Kristuse ristiteekonnalt.
4.04 kell 11 ülestõusmispüha teenistus koos leivamurdmisega
4.04 kell 15-18 piiblisalmidega munade otsimine Toomemäel
täiskasvanutele, peredele, noortele, lastele - kõigile!
Otsi sulle sobival ajal värvilisi plastikmune piirkonnas Toomkiriku
varemed, kohvik Rotund, Baeri monument, Musumägi. Munade sees
on erinevad kirjakohad. Ava muna (kinnastega!), kirjuta muna sees
olev kirjakoht paberile või telefoni, aseta muna samasse kohta
tagasi. Auhinnad Kolgatalt: 5-14 kirjakohta = šokolaadimuna, 15+
kirjakohta = rohkem šokolaadimuna. Lisaks 3 suurt pea-auhinda
neile, kes leidsid kõige rohkem kirjakohti.

Kogudus
viirusepiirangute ajal

Koguduse esimene
zoomi-osadus

       
      
        
       
       
         
      
         
    

Mitmeid kuid kestnud maskikandmise järel oli hea tunne näha
usukaaslasi näost näkku ilma maskita. Märtsi viimasel
pühapäeval pühapäeval tulime mitmekümnekesi osadusõhtule
kokku zoomis.
Meil oli külaliseks Salemi koguduse pastor Toivo Pilli, kes jagas
mõtteid füüsilise, emotsionaalse ja vaimuliku tervise teemal.
Kõlama jäi mõte, et haigused inimese elus ei ole patu tagajärg (Jh
9:3), kuid sageli on inimesed just haigustes hakanud tõsiselt
Jumalat otsima või parandanud meelt. Piiblis on antud selge
korraldus palvetada haigete eest, Jumal võib tervendada nii
füüsilistest kui psüühilistest haigustest. Alati siiski tervenemist ei
toimu, kuid kõige olulisem on usaldada Jumalat igas olukorras.
Tõnu Lehtsaar rääkis suhtlemisest praeguste piirangute ajal. Ta
rõhutas, et oluline on hoida korras suhted kõige lähedasemate
inimestega ja säilitada koguduse osadus. Võtsime aega, et
väikestes gruppides lühidalt vestelda ja üksteise eest palvetada.
Koguduse noortetöös osalev Einike Lemats jagas tunnistust tööst
meditsiiniõena koroonaosakonnas. Ta tunnistas, et Jumala
kutsumises käimine tõi südamesse suure rahu sõltumata keerulistest olukordadest.
Osadusõhtu lõpetasid Sander Tulgi julgustussõnad: “Rohkem
valgust!” mäejutluse põhjal: “Teie olete maailma valgus. …
Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid
nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas“ (Mt 5:14-16).
Olgem valguseks, pidagem osadust Issanda ja usukaaslastega!

 
  
 

    

 
     


     

 


  

  

   
  
   
 
  
   
   

 
 


  
  


Väike vaimuraamat
Karismaatiline liikumine on tänapäeval
üks kiiremini kasvavaid kristlikke
usuvoole maailmas. See liikumine
esineb nii erinevate kirikute sees kui ka
iseseisvalt. Karismaatilisusel on ka ilmalik tähendus, mis mõtestab karismaatilist isiksust ja spirituaalset organisatsiooni. Usulises tähenduses puudutab
karismaatiline kogemus ennekõike
üksikisikut, kuid karismaatiline liikumine mõjutab ja kujundab usumaastikke. Käesolev raamat püüab erinevatest
vaatenurkadest avada seda, kuidas
toimib ja mida tähendab karismaatiline
usuparktika.

Merle Kepp

Pilt ja tekst:
www.allikakirjastus.ee

    
     








   




   

   

