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ALFA KURUS
SAAB TOIMUDA
AINULT KOGUDUSE TOEL

ÜKSI JÄÄME VÕITLUSES ALLA
 
     

       
          
   
    
     
   
    
          
   

          
  
        
       
      
         
           
 
    
  
         
   
        
    
   
     
   
       
          
     
 
  
   
     
  
    
   

Oleme taas alustanud Kolgata koguduse hoones toimuva
Alfa kursusega. Need, kes Alfas kaasa on aidanud, teavad, et
kursuse ülesehitus ja sõnum on läbi aastate küll ühesugune
olnud, kuid osalejad on erinevad. Seetõttu on iga kursus oma
nägu.
Alfa kursus saab toimuda ainult koguduse toel. Kaasatud on
suur osa kogudusest. Liialdamata võib öelda, et 80% osalejatest
tulevad kursusele tänu sellele, et keegi on neid isiklikult sinna
kutsunud. Õhtute läbiviimisel abistavad koguduse inimesed
eestpalvetega, toidu valmistamisega, toidu serveerimise ja
nõude pesemisega, loengute pidamisega, muusikaga, grupiarutelude läbiviimisega, isiklike kogemuste jagamisega,
flaierite ja plakatite kujundamisega, veebi info üles panemisega. See, et Alfa toimub Kolgatal juba 33. korda, on olnud
kõik tänu teie valmidusele kaasa teenida selle anniga, mille
Jumal teile on andnud!
Isiklikult näen, et Alfa aitab üles ehitada ka meie enda usku.
Kristluse põhiliste teemade
läbitöötamine ja nende üle arutlemine, samuti osalejate
elulised küsimused panevad nende asjade üle rohkem
mõtlema. Ilma teatava pingutuseta pole areng võimalik, nii
ka usuasjades! Loodan et see innustab ka teid.
Koguduselt palun eestpalvet, et Jumala Vaim võiks tegutseda osalejate südames ning kuri oleks eemale hoitud. Sel
korral on meil Alfas kümmekond osalejat ning hetkel saab
veel käesoleva kursusega liituda. Grupijuhtidena teevad
seekord kaasa Kadri Seimar, Siim Kork, Ülle Perend ja Kaimar
Kepp. Nendelt saab infot, kui soovite osalejate eest palvetada või uurida, kuidas Alfas läheb. Loomulikult saab pöörduda
ka minu poole. Põhiosa loengutest on Leho Paldre kanda,
aga on ka teisi tublisid abilisi.
Lõpetuseks üks minu meelest Alfat hästi kokku võttev kirjakoht: “Kõigi asjade lõpp on lähedal. Olge siis arukad ja
kained palveteks. Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline
armastus, sest armastus katab kinni pattude hulga. Olge
üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata! Teenigu igaüks
teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse
armu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu
Jumala sõnul, kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga,
mille Jumal annab, nõnda et Jumal saaks kõigiti austust
Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus
igavesest ajast igavesti! Aamen.” (1Pt 4).

Agur Ints, juhatuse liige

Indrek Ridaliste, Alfa koordinaator

Regulaarsed sündmused
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JUMAL KIRJUTAB MEIE VILTULÄINUD LOOD ÜLE
“Dios escribe derecho sobre renglones torcidos” on sügavatähenduslik
hispaania ütlus, mille otsene tõlge on: “Jumal kirjutab ühtlaselt üle
viltuläinud ridade.” See fraas tähendab, et paljud meie elu parimad ja kõige
viljakamad perioodid tõusevad esile (on Issanda poolt “kirjutatud”) näiliselt
hallide, isegi lootusetute olukordade keskel. Minu saabumine Kolgata kogudusse on minu jaoks selle ütluse imeline näide.
Ma pole enam noor, mul on olnud omajagu pettumusi ja karilejooksnud
lootusi. Argentiinas, kus ma sündisin, ja Hispaanias, kust kogu mu pere ja
abikaasa pärit on, olid poliitilised traumad tihti toetatud “kristlike” kirikute
poolt. See viis mind eemale Jumalast, keda, nagu ma nüüd aru saan, ma
kogu oma elu olen otsinud.
Olin pettunud kristlane, kes elas säratut, silmakirjalikku ateistlikku elu. Minu
hing ei saanud juhatust: olin enesekeskne, ennastõigustav, mul oli kalduvus
olla ülbe, kippusin minema endast välja. See oli tegelikult sügavast vaimsest
janust tulenev rahutus, sügav vaimne janu, mida ükski mu uhkuse allikas ei
suutnud kustutada.
Juulis 2019 veetsime koos naisega suve Tartus, kuhu olin tulnud doktorantuuri. Ostsin kasutatud auto. See nägi korralik välja, aga tegelikult olin
saanud petta. Auto läks ühel õhtul Emajõe ääres katki. Tagasihoidlik, õrnalt
kõnelev mees pakkus mulle abi. Ma olin närvis ja saatsin ta minema. Mees
kõndides vaikides minema, poeg tema kõrval.
Ma ei leidnud auto probleemile lahendust. Mu naine oli lootust kaotamas ja
mina aina vihasem. Read minu elulehel olid kindlasti viltu. Aga Jumal kirjutas
need üle. Mõne aja pärast tuli tagasihoidlik mees oma pojaga tagasi. Sel
korral ütlesin talle, pigem alandatult kui alandlikult: „Jah, härra, ma vajan
abi.“ See meeldiv mees oli Tiidrek, meie oma koguduse Tiidrek Nurme.
Tiidrek ütles mulle, et ma ei muretseks. Ta võttis ühendust suurepärase
mehaanikuga, Margus Söödiga - samuti Kolgata koguduse inimene, kes
tänaseks on üks mu headest sõpradest.
Margus tegi minu autoga imet. Aga ma olen aru saanud, et see tühine
mehaaniline objekt oli vaid vahend, mille abil Jumal minu uksele koputas.
See auto oli allegooria minust: vana, roostes, lagunenud, mittetoimiv ja
„sinine“. See, kuidas ma leidsin teie koguduse ja selle kaudu armsa Issanda,
on ebatõenäoliste sündmuste uskumatu jada, mis pani küsima usu järele.
Sellele lisandub veel tõsiasi, et olin enne seda tööalaselt nõu otsinud Tõnu
Lehtsaarelt, kes osutus samuti selle armastava koguduse liikmeks.
Jumal oli minuga kõnelenud ja ma kuulsin. Selles minu ärkamise loos on
võimatu mitte näha Püha Vaimu elustavaid valguskiiri.
“Käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui
me usklikuks saime. Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis
maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega” (Rm 13:11).
“See, kes ütles: „Pimedusest paistku valgus!”, on Jumal, kes on hakanud
särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus
olevast Jumala kirkusest“ (2Kr 4:6).
Mul ei ole sõnu oma tänu väljendamiseks. Soovin teile kõigile õnnistusi ja
seda, et teie igaühe lood oleksid samamoodi kirjutatud alati õiglase, alati
armastava Jumala käega - ükskäik kui sirged või viltused need on.

Javier Gil Vidal
     
    




 





       

  

