



Rahust

Elame rahutul ja ebakindlal ajal. Ebamäärasus
meie ümber põhjustab ebakindlust ja pingeid
nii inimeste sees kui ka inimeste vahel. Nendes
oludes on kohane mõelda Jeesuse tõotusele
(Jh 14:27): „Rahu ma jätan teile, oma rahu ma
annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu
maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega
mingu araks!“ See tähendab, et on olemas
jumalik rahu, mis nii päritolult kui ka olemuselt
erineb maisest.
Rahu piibellikus mõttes ei tähenda ainult sõja
puudumist. Rahu tähendab mõistlikkust, arukust.
Rahu tähendab täiuslikkust, lõpetatust ja küpsust. Rahu tähendab terviklikkust ja lõhestatuse puudumist. Rahu tähendab sõprust kaaslaste vahel. Rahu tähendab Jumala ligiolekut.
Maailma rahu algab ühiskondlik-poliitilistest
uuendustest. Kristuse rahu algab inimesest.
Maailma rahu sõltub olukordadest. Kristuse
rahu sõltub usust. Maailma rahu saab inimene
rikkuda. Kristuse rahu inimene rikkuda ei saa.
Maailma rahu teostub konkreetsetes olukordades. Kristuse rahu on olukordade ülene.
Jumaliku rahu kogemiseks
tuleb hoida Rahu Andja
lähedale, ennast temaga
jagada, teda kuulata ja kuulda
võtta. Arvan, et just palve on
peatee jumaliku rahu juurde.
Tõnu Lehtsaar
Diakon,
juhatuse aseesimees

Miks me ordineerime
diakoniks?
Suvel valisime koguduse üldkoosolekul diakoniks
noortejuhi ja pastoriabi Sander Tulgi. Tema
ordineerimine ehk pühendamine vaimuliku ametisse leiab aset 9. jaanuaril. Kes on diakonid ja miks
me neid ordineerime?
Uue Testamendi algkeeles on sõna diakonos, mis
tähendab abilist, teenijat. Sealt tuleb eesti keelde
sõna diakon. Lähemalt on nendest koguduse poolt
valitud ja volitatud „abilistest“ kirjas nt 1Tm3:8-13 ja
Ap 6:1-7.
Diakonid on koguduse põhikirja järgi inimesed, kes
koostöös pastoriga edendavad koguduse vaimulikku ja ajalikku tööd, sealhulgas toimetavad vaimulikke talitusi ja osalevad hingehoiutöös. Loomulikult
pole koguduses ainult diakonid need, kes edendavad vaimulikku tööd! Viimaks on iga Kristuse järgija
ülesandeks edendada koguduse vaimulikku tööd ja
teenida andidega kaasa.
Diakoniks valimisega kogudus tunneb ära ja tunnustab
konkreetse isiku püsivat kutsumust teha
vaimulikku tööd ja tema küpsust olla
koguduse teenija. Diakoniks valimine on märk ka väljapoole kogudust:
et nende inimeste vaimulik tunnetus ja õpetus esindab kogudust. Ka
riik arvestab teatud puhkudel
koguduse vaimulikega (pastorid ja
diakonid), näiteks saavad ka diakonid
töötada
kaplanitena,
nendele
laieneb pihisaladuse hoidmise õigus ka kohtutes.
Leho Paldre

Regulaarsed sündmused

Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
ja vene keeles kell 13
Avatudpalveringpühapäevitikell10-15-10.45
Beebide- ja väikelaste muusikaring
kolmapäeva hommikuti
Eestpalvetuba neljapäeviti kell 17.30.
Juunioride õhtud neljapäeviti kell 18
Noorteõhtud reedeti kell 19.
Nädala sees kodugrupid.

Eriteated
14.11 Kell 11 Isadepäeva teenistuse
viib läbi noortetiim
21.11 Kell 11 Surnute mälestuspüha
28.11 Kell 11 Esimene advent
28.11 kell 16-18.30 Piibli avastamise
õhtu „Jumal ja erivajadustega
inimesed“, Evelyn ja Kaspars Apinis
(Läti): Kuidas teenida erivajadustega
inimesi? Kuidas elada isiklikult
rahus Jumalaga, kui on krooniline
haigus või puue?

Perekondlikud teated
19.09 seoses kolimisega liitus
EKB Tallinna Betaania kogudusega
meie koguduse 90aastane õde
Raissa Kulešova
10.10 tunnistas Rahinge järves
ristimises oma usku Jeesusesse
Glen Herman Guthan (24)
27.10 sündis Saamuel ja Rael Väeri
peresse teine laps, tütar

Jutluseseeria
„Igavikuks valmis“
21.11 „Kuhu lähen surres:
taevas ja põrgu“ (Leho Paldre)
28.11 „Ootus Jumala õiglase
kohtu järele“ (Ermo Rips)
05.12 „Kuidas valmistuda
igavikuks“ (Sander Tulk)
12.12 „Igavik algab praegu“
(Kaarel Adamson)

Kolgata konverents „Usu alus“

Vaheltult enne Kolgata 120. aastapäeva andis vaimulikku julgustust
ühepäevane konverents. Osalejaid oli lisaks Kolgata rahvale tulnud
Seliselt, Elvast, Antslast, Olevistest jm. Osavõtjad olid jaotunud Kolgata
suurde saali paigutatud laudkondadesse.
Joosep Tammo rõhutas avaettekandes, et baptistide liidu õpetuse keskne
identiteet peab eelkõige olema piibellik, koguduslik, pühitsuslik ja
misjonlik. Tammo tutvustas brošüüri „Piibli õpetus EKB Koguduste
Liidus“. Sellised piibliõpetuse raamdokumendid jäävad muutumatuks eri
ajalooperioodide mitmesuguste tõlgenduste voogudes ja tagavad kristlasele kindla orientiiri. Tammo tutvustas ka liikumisi läbi ajaloo, kus Piibli
õpetusele on midagi lisatud või sealt midagi välja jäetud.
Mõned olulisemad mõtted Leho Paldre sõnavõtus „Mida usk on ja mida
mitte“: Usul peab olema alus, usk peab toetuma Jumala sõnale. See omakorda rajaneb faktidele: Jeesus tegutses ajaloos ja tõusis üles. Kui usu
aluseks pole Piibel, siis see, mida usume, hakkab sõltuma sellest, keda
usaldame. Piibli õpetuse mõte seisneb uskumises Jeesusesse Kristusesse
ja mitte ükskõik kellesse või millesse.
Kuulsime Pille Lematsi ettekannet teemal „Mõrad usuvundamendis”.
Antsla koguduse õde Lemats töötab kiirabibrigaadi juhina. Ta keskendus
oma eriala kaudu igapäevaelu probleemkohtadele: usk elu kriisisituatsioonides,
usu leigus, andestamise küsimus, raskused ja patt.
Arno Lehtsaar juhatas noortepaneeli „Usu alustamine koolipõlves“. Kaks
tudengit ja üks gümnasist arutlesid: Millel usk põhineb? Miks usud? Mis on
usku kõigutanud või mida teed selleks, et usku kinnitada?
Päeva teises pooles rääkisid Tõnu Lehtsaare juhatamisel paneelvestluses
kolm koguduse inimest – Merike Vellend, Saamuel Väer ja Aimur Saar –
usu juurde jäämisest oma elu kriisisituatsioonides: raskes haiguses, pereliikme surmas, vaimsete praktikate segaduses.
Päeva lõpetas läkitusteenistus „Aare saviriistas”, kus kõlasid kogemuslood
külalistelt vennaskogudustest: Seliselt, Antslast, Hiiumaa misjonikogudusest. Rääkijad jagasid oma isiklikke usu- ja elukogemusi, kuidas nad on
tundnud end ebatäiuslikena täiusliku Jumala käes.
Suur tänu muusikutele, kes olid üritust tulnud ilmestama Elva kogudusest.
Samuti kogu konverentsi juhatamise eest Kaarel
ja Mari Adamsonile,
rikkaliku toidulaua eest
Mae ja Koit Langile ning
muidugi peakorraldaja
Tõnu Lehtsaarele. Aga
eelkõige Jumalale, kes
sel ilusal ja sisukal päeval
üleüldse toimuda lasi.
Mare Sumberg


     
      
    






    



     




      

