




     
          
                 
             
        
     
            
        
          
             
      
                
         
      
    
 
   
      
  
     
     
  
      
       
         
              
         
             
             
         


  
  
Ka tänavu toimus juulis Kolgata koguduse laager kõigile
armsaks saanud paigas Viljandimaal Nuutsakul. Laagris oli
rekordarv osavõtjaid, üle 170, iseäranis palju noori peresid,
lapsi ja noori.
Laagri teemaks oli “Üks ihu”. Esinejad ja jutuajamised
seletasid lahti arusaamu terviklikust kogudusest, koostoimivast perekonnast, inimese ja looduse koostoimimisest,
füüsilise ihu hoidmisest. Hommikuti ja õhtuti jagasid esinejad
oma elutarkusi ja usukogemusi, mille järel anti võimalus
gruppidesse kogunedes omi mõtteid jagada ja palveosaduses
olla. Sai nautida olemist keset loodust, käia jalutamas ja
ujumas. Peale meie koguduse esinejate olid tulnud rääkima
pastor Otto Aavistu Valgast, Lev Bannikov Pärnu Immaanuelist, abielunõustajatest abielupaar Meelis ja Karita Kibuspuu.
Kõige kaugemad külalised olid taas koguduse ammune
sõber USAst, pastor Jimmy Smith koos meeskonnaga. Lastele ja juunioridele oli eraldi programm. Laager lõppes
pühapäeval ristimisega, kus Lisete Roosimaa ja Maret Saar
andsid oma tõotuse järgida Jeesust.
Osalesin perelaagris juba viiendat aastat: kõik laagrid on
olnud sisult väga mitmekesised ja aidanud usulisele kasvamisele
kaasa. Kuid selle aasta teema kogudusest kui ühest ihust oli
kuidagi sügavam ja erilisem. Läbi paljude sõnavõttude ja
omavaheliste osaduste jäi selgelt kõlama mõte kogudusest
kui terviklikust perekonnast, kus igaüks on üksikult võttes
väga erinev, kuid meid liidab üheks ihuks Kristuses soov olla
koos, koos toimida, üksteist armastada parema homse
Kolgata koguduse ja Kristuse teenimise nimel. “Üks ihu ja üks
vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma
kutsumise poolest” (Ef 4:4).


   

Kolgata noorte ja juunioride suvelaager toimus tänavu Kaldavere turismitalus. Juba ainuüksi paik ise oli lummav
oma lookleva maastiku, veekogude
ja kauni looduse poolest. Ka platsil
olevad hooned olid väga kodused ja
hubased. Ruumi oli palju ja see tegi
kogu olemise väga meeldivaks.
Laagri pealkirjaks oli „Päriselt ka
usud?“. Sisu suunas noori mõtlema
sellele, mis on usk, miks on oluline
uskuda ja kuidas päriselt uskuda.
Laagrilisi tuli kokku ligi 40, igaüks
võis osa saada mängudest, kõnedest
ja ülistusest. Õhtuti avanes võimalus
koguneda lõkke ümber, nautida grilli
ja snäkke ning toas mängida lauamänge. Lisaks meie enda noortetiimile olid abistamas misjonär Beth Ann
ja tema abiline Emma USAst, kes
aitasid korraldada mitmekesiseid ja
leidlikke veemänge: noored olid
nendest vaimustuses. Kogu laager oli
väga õnnistatud ja hoitud. Olen tänu-

Regulaarsed sündmused

lik kõigile, kes selle laagri eest
palvetasid. Kõik noored olid kogu
programmi osas mõnusalt osavõtlikud. Nii tore oli näha, kuidas ka
juuniorid olid valmis erinevate usu
küsimuste üle arutlema ja mõtlema.
Kõige hea kõrval tundus, et ka
hingevaenlane ei maganud, sest
ühel õhtul ei saanud kõneleja
kohale tulla, kuna oli haigestunud,
ning ühel ööl läks laagriplatsil olev
saun põlema, mis oli esialgu päris
ehmatav sündmus. Kuid Jumal
hoidis ja varustas: kõnelejat asendas abivalmis Emma ning tulekahju sai ka kustutatud ning keegi
viga ei saanud. Iga laagriline võis
kogeda tuge meie tiimilt ja oma
sõpradelt. Jumal tõesti puudutas
noorte südameid ning täitis tänulikkusega. Lahkuti vaimselt rikkamatena kui laagrisse tuldi.
Hanna Roosimaa

Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
ja vene keeles kell 13
Avatud palvering pühapäeviti kell 10-15-10.45
Beebide- ja väikelaste muusikaring kolmapäeva hommikuti alates 15. septembrist
Eestpalvetuba neljapäeviti kell 17.30.
Juunioride õhtud neljapäeviti kell 18
(alustavad septembri teises pooles).
Noorteõhtud reedeti kell 19.
Nädala sees kodugrupid.

Eriteated

Noorteõhtud toimuvad sellest
sügisest reedeti, juunioride õhtud
11-15aastastele neljapäeviti.
R, 10.09 kell 19 noorte avaõhtu
pannkooginoortekas
P, 12.09 kell 11 pühapäevakooli avateenistus
N, 16.09 kell 12 piibliring Vedu raamatukogus
T, 21.09 kell 18.15-20.30 algab 11nädalane
ristiusu põhitõdede Alfa kursus, info ja
regimine www.kolgata.ee/alfa
P, 26.09 kell 11 jutlustab Phil Philips, haiiti
koguduse pastor Floridas (USA)
P, 26.09 kell 17 Klassikalise muusika ja
luulega palvus Kolgata Kammer. Värsket
luulekogu esitab Heili Meibaum. Muusika
perekond Palm ja Meibaum.
L, 16.10 kell 11-18 Kolgata konverents
“Usu alus”. Info ja regimine www.kolgata.ee

      
         
         
       
         
            
              
       
       
           
           

         
       
        
      
         
   
  

P, 17.10 kell 11 Kolgata 120. aastapäev,
jutlustab Erki Tamm

Perekondlikud teated

3.07 lahkus igavikku meie koguduse
õe Reet Veberi abikaasa Armin Veber
(sünd. 16.06.1943)
18.07 andsid Nuutsaku järves
ristimistõotuse Lisete Roosimaa
ja Maret Saar
26.07 sündis Mai-Liis ja Harald
Sumbergil esimene laps, tütar Herta

     
   

    
   



   
  



    

     

