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iam Norberg jagas oma tunnistus meie kirikus 15 mail.
Liam Norberg kasvas üles Stockholmi äärelinnas Hagsätras. Aastal 1990 osales ta riigi
suurimas röövis Rootsi ajaloos ja röövis 930
miljonit rootsi krooni. Kolm aastat hiljem,
samal ajal kui ta sai populaarseks näitlejaks
filmis Seekers (1993), arreteeriti ta teise
röövimise tõttu mis toimis Göteborgis (1991)
ja mõisteti 5,5 aastaks vangi. Kolm aastat
hiljem, aastal 1996, mõisteti ta vangi 930 miljoni röövimises ja sai veel viis aastat vanglat.
Kokku kümme aastat. Liam on varem olnud ka

peaosas filmis Stockholm Night (1987).
Vanglas võttis Liam vastu Kristuse oma ellu
ja sai tunnistavaks kristlaseks. Norberg on
viimastel aastatel reisinud ringi Rootsis oma
elulugu jagamas. Ta jätkab ka näitlejana. Liam
jagas kirikus, et praegu on 45 miljoniline filmiprojekt käsil ja samal ajal ehitamas kogudusetööd kesk Stockholmis. Norberg on Rootsi
ja Põhjamaade meister taekwondos ja avas
võitluskunstide poe, koos Paolo Robertoga.
Nüüd aga suurem osa ajast jagamas elumuutvast väest ja oma usust Kristusesse.

Elu Ja kirikuelu
Los Angelesis 2011

L

os Angeles ehk tõlgitult hispaania keelest
“Inglid” on multikultuurne linn kus elab
enam kui 3,8 miljonit inimest. Palmid, pikad liivarannad, soojad ilmad ja sõbralikud inimesed
on sõnad mis iseloomustavad hästi seda linna.
See on linn kus elutempo on kiire ja stressirikas. Filmi, meedia ja muusika tööstused on
siin linnas suurimad tööandjad, mistõttu ka
paljud inimesed kes reisivad siia, tulevad kas
näitlemise või laulmise unistusega. Los Angeles on ka väga kontrastirikas linn kus elab suur
hulk kuulsaid ja varakaid inimesi kes sõidavad
uhkete autodega ja peidavad ennast suurtes
villades ja elamurajoonides kuhu on tavainimesel sisenemine keelatud. Ka palju kerjuseid ja

vaeseid on siin linnas kelledel on kogu nende
varandus paigutatud ostukärudesse mida nad
enda ees lükkavad.
Los Angeles on üldiselt vaimulikult avatud linn
kus tegutseb rohkem kui 2000 kirikut. Päris
tihti märkab siin hommikuti metroos inimesi lugemas kas piiblit või kristliku kirjandust.
Kristlik kirjandus on siin saadaval tavalistes
raamatupoodides. Siin linnas tehakse ka palju
tänavamisjonit, jagatakse traktaate ja kuulutatakse evangeeliumi. Võibolla tuntumatest
tänava kuulutajatest on siin Ray Comfort ja
näitleja Kirk Cameron ( peaosa filmides Left
Behind ja Fireproof). Kirikute koostöös tegut-

seb siin ka kristlik raadiokanal kust kuuleb nii
jutlusi, arutelu kui ka muusikat.
Los Angelesis tegutseb ka mitu suurt ja üle
maailma tuntud kirikut. Üks nendest kirikutest
on Grace Community Church (www.gracechurch.org) mille pastoriks on 71 aastane
John MacArthur. Pühapäeviti on selles kirikus
kolm Jumalateenistust, et ära mahutada üle
kaheksa tuhande inimese kes tuleb Jumala sõna kuulama. Seda kirikut iseloomustab
tugev piibli õpetus ja traditsioon. Pastoriks
või vanemaks on selles kirikus võimalik saada
ainult meestel. Pühapäeviti lauldakse psalme
lauluraamatutest koos sajaliikmelise laulukoori ja orkestri saatel. Väljudes sellest kirikust
sa tunned kuidas su kõht on täis rammusat
vaimuliku toitu.
Pastor John on ka autoriks rohkem kui 150-le
raamatule millest väga paljud on ka tõlgitud
teistesse keeltesse. Üks tuntumatest teostest
on John MacArthuri nimeline õppepiibel mida
on müüdud rohkem kui miljon koopiat ja mis
on ka võitnud “Gold Medallion Book”i autasu.
Teine suur ja aktiivne kirik on siin Angelus
Temple (www.angelustemple.org) mille pastoriks on Matthew Barnett. Ka see on suure
liikmearvuga kirik kus on ligemale kümmetuhat
liiget. Pastor Matthew kogudus teeb usinasti
tööd nii kodutute kui ka uimasti/alkoholi sõlt-

lastega. Nende kogudus on ostnud ära vana
haigla mida nad nimetavad “Dream Center”iks
ja selles haiglas pakuvad nad nii elamist kui
ka koolitust inimestele kes on kuidagi jäänud
ühiskonna rataste vahele. Peale selle käivad
nad ka vaestes rajoonides toitu jagamas ja inimesi bussidega pühapäeviti kirikusse toomas.
Angelus Tempeli pühapäevane teenistus algab
kui rokk-kontsert, tuled kustutatakse saalist
ära ja ülistusbänd hakkab värvimuusika saatel
ülistama. Paljud noored lähevad tavaliselt siis
lava ette hüppama ja ülistama. Selles kirikus
on palju häid lauljaid ja muusikuid. Pastor
Matthew jutlused on kaasaegsed ja praktilised. Siin on meil olnud võimalus kuulamas käia
nii John Brevere kui ka Joyce Meyerit.
Isegi kui välismaal on elu hea ja ilus, kisub
süda tihti tagasi pere, kodukoguduse ja sõprade juurde. Tervitame ja julgustame teid kõiki
Taaveti 46-da laulu sõnadega.
“2 Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie
abimees kitsikuses ja kergesti leitav.
3 Sellepärast me ei karda, kui maa liiguks
asemelt ja mäed kõiguksid merede põhjas. 4
Möllaku ja vahutagu tema veed, värisegu mäed
tema ülevusest! Sela”
Mari-Liis ja Raymond.

Kogudus Laagris

H

iinas 10 aastat misjonäridena töötanud
Tõnise ja Aili Roosimaa naasid kodumaale
2010.a alguses. Noor rahvusvahelise kogemusega pastor hakkas otsima uut väljundit
elus. See otsing leidis lahenduse koguduse
rajamisega Laagrisse.
„Et miks? Minu selge seisukoht on, et kuigi
Eesti on kristliku taustaga, siis usklikke on siin
vähe. On vaja rohkem kirikuid, sest Jumal on
vastus inimese otsingutele,“ arutleb Tõnis.
Teine ajend just Laagri oma tegutsemispaigaks valida, oli asjaolu, et Tõnis teadis siin
olevat seltskonda inimesi, kes seni Oleviste
kiriku Pääsküla osakonna liikmed olid. „Laagris
on kena keskus ja meie kogudus, kes kohalikus
kultuurimajas koos käib, see on õdus ja kodune. Meil ei ole torniga kirikumaja tõesti, siin
piirkonnas pole kunagi kirikut olnud, aga eks
kaugem eesmärk on see küll. Just eesmärk,
mitte pelk unistus. „Sakraalhooned on inimestele, ka mitte tõsiusksetele, olulised,“ teab
Tõnis lääne maailma uuringutest. Aga praegune koguduse kooskäimise koht toetab Tõnise

sõnul ideed, et kirik ei tohigi olla eraldunud,
vaid osa tavakogukonnast. „Ei ole nii, et meie
oleme pühad ja õiged ja puutumatud ja peame
eralduma patustest,” on ta täiesti veendunud.

David Wilkerson

Jumala plaan Eestiga
D

avid Wilkerson Metodssti kirikus (Allan Laur
tõlkib)
Midagi on põlenud mu südames seoses nende
maadega (Eesti, Läti, Leedu). Ma ei ole kunagi
väitnud ennast olevat prohvet, ma olen ainult
üks nendest paljudest valvuritest. Aga aegaajalt Jumala Vaim liigub mu üle ja annab mulle
prohvetliku sõna. Eile õhtul oli mul üks kogemus
Issandaga kui ma palvetasin ja küsisin Jumalalt
mis on sul plaanis nende kolme maaga. Kõik
prohvetlik sõnum peab olema kooskõlas Jumala
sõnaga.
Palun loeme Jesaja 61 peatükki. Issanda Jehoova Vaim on minu peal, sest Issand on mind
võidnud; ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud
süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama
pimedate silmi, kuulutama Issanda meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksu päeva,
trööstima kõiki leinajaid, (Js 61:1-2)
See kõneleb Jeesusest Kristusest. Kõik selles
peatükkis on arvestatud ristist tänapäevani.
Jeesus oli saadetud parandama murtud südameid ja vabastame vange. Jeesuse Kristuse
kogudus on vaimulik Siion. Uues testamendis
on Siion pilt kogudusest. Salm kaks ütleb “kuulutama Issanda meelepärast aastat!” Tuleb aeg
kus Jumal kuulutab: “See on minu määratud
aeg liikumiseks!” Tuleb aeg kus Jumal ütleb: Ma
maksan kätte kõige selle eest mida ajalugu teile
on teinud. On aeg kus Jumal määrab, et Ta toob
rõõmu nendele kes leinavad. Ja ma usun et te
sisenete sellesse aega. Aeg mille kohta Jumal
on kuulutanud. See on Jumala meelepärane
aeg. Minu aeg, et kätte maksta kogu sellele
hävingule mis ajaloo vältel on toimund. Kommunistid ja need kes on olnud enne neid. Kõik
maad ja sõjaväed mis on tulnud hävitama. Kõik
pisarad mis on valatud kristlaste poolt. Jumal
on piltilkult need oma pudelisse pannud. Jumal
kuulutas aastaid tagasi: “Tuleb päev ja tuleb
mu aeg!” mil Ma trööstin kogudust.
Salm 3; tasuma Siioni leinajaile, andes neile
laubaehte tuha asemele, rõõmuõli leina asemele, ülistusrüü kustuva vaimu asemele, et neid
nimetataks “õigluse tammedeks”, “Issanda

istanduseks” miska ta ennast ehib! (Js 61:3).
Jumala meelepärane päev on saabumas. See
on tulemas. Ma usun seda kogu südamest, kõndides teie tänavatel kogen seda vaimus. Jumal
ütleb: Ma liigun, minu nimi ei saa häbistatud ja
ma kaitsen oma nime. Ma liigun ja Ma tõmban
alla saatana kindlustused oma nime auks. Kui
Jumal ütleb see on minu meelepärane aeg siis
keegi inimene ega seaduseandlus või valitsus
ei saa peatada Jumala igavesi eesmärke. Jumal
ütleb: teil on olnud piisavalt tuhka ja ma annan
teile ilu tuha asemel. Olete küllalt leinanud ja
Ma annan teile selle asemel ülistuse rüü. Ma
usun et Eestist ja Lätist ja Leedust tuleb ülistus ja kiitus; suurem kui kuskilt muult maalt. Ja
Jumal avab ülistuse pursk-kaevu metodistide
ja baptistide ja vabakoguduste ja nelipühilaste
seas. Sealt tuleb hüüe ja üks kiitus mida Jumal
üleloomulikult avab. See saab olema Jumala
istandus. Mitte keegi inimene ei sära ega ole
staare. Saab olema Jumala auhiilgus. Jumala
üleloomulik sekkumine Püha Vaimu läbi. Sest
Jumala meelepärane aeg on tulnud.
Salm 4: Nad ehitavad üles muistsed varemed,
taastavad esivanemate laastatud paigad ja
uuendavad hävitatud linnad, mis põlvede jooksul on olnud laastatud! (Js 61:4)) Ma küsisin
mida see tähendab. Jumal ütles, et iga koht kus
on olnud kogudus, kus otsiti ja hüüti Jumala
poole, seal Jumal tõstab üles uue teenistuse.
Aga Jumal avab uksed ja uus generatsioon ja
uued mehed täis usku ehitavad üles laastatud
paigad ja iga linn ja küla kus olid tunnistajad
ja kus varem olid pisarad valatud. Jumal toob
esile viljad sest palve seeme kunagi ei sure.
Jumalakartlikud mehed ja naised kes ammu on
igavikus aga nende palvevastused on tulemas.
Jumal võtab varemed ja pöörab auhiilguseks.
Kõik mis kommunismi ja sekularismi varemetes
on olnud, seal tõstab Ta üles oma koguduse.
Asi läheb paremaks. Ja võõrad seisavad ning
hoiavad teie karja, muulased on teie põllu- ja
viinamäeharijad! ( Js 61:5) Kas olete valmis
uskuma Jumala sõna. See on ni hea! Kes on
need võõrad ja muulased? Piibel ütleb, et me
olime kunagi võõrad aga oleme lepitatud ja

taastatud. Need võõrad ja muulased saavad
toitma karja ja valmistama maad ja hoolitsema
viinamäe aedasid. Nad on veel tänaval ja ei ole
päästetud aga ta päästab ja pühitseb neid ja
nad saavad teie põlde harima ja Jumal tõstab
üles kõnelejaid nagu Nicky Cruz. Ja teil saab
olema suur kari uusi pastoreid ja jutlustajaid
ja evangeliste ja prohveteid. Teid nimetatakse
Issanda preestriteks; teist räägitakse kui meie
Jumala teenritest; te toitute rahvaste rikkustest ja võite kiidelda nende varandusega! (Js
61:6) Issnd kutsub meid ühes vaimus ja nimetab meid Issanda preestriteks. Asi saab olema
Jeesuse ümber ja ühendus Püha Vaimu osaduse
läbi. Siin Baltimaades on suurem üksus kui kuskil mujal maailmas. Teie olete Issanda preestrid.
See saab olema see võrratu osadus mis on
nagu õli mis voolab. Te toitute rahvaste rikkustest. Mis on need rikkused. Rikkus on paganad
kes saavad päästetud.
Salm 7. Et nende häbi oli kahekordne ja
nende osaks sõim ning sülg, siis nad pärivad
kahekordselt oma maal, neil on igavene rõõm,
sest mina Issand, armastan õigust, vihkan
nurjatumat röövimist! Ma annan neile ustavalt töötasu ja teen nendega igavese lepingu!
(Js 61:7-8) Ja nüüd ma tulen sõnumi südame
juurde mida ma usun Jumal tahab teile ütelda.
Jumal ütleb, et see on minu meelepärane aeg.
Te saate kahekordselt.
Salm 9: Nende sugu saab tuntuks paganate juures ja nende järglaskond rahvaste
keskel; kõik, kes neid näevad, tunnevad ära,
et need on see Issanda õnnistatud sugu! Aeg
on tulnud; kui me otsime ta palet ja usaldame
teda.
Salm 10: Mina rõõmutsen väga Issandas, mu hing ilutseb mu Jumalas, sest ta on
mind riietanud päästeriietega, katnud õigusekuuega, otsegu oleks peigmees enesele pähe
pannud mähise või pruut ennast kaunistanud
ehetega! Rahvas kes rõõmutseb väga Jumalas
ja on riietatud päästeriietaga. Ehted on need
kallid hinged ja see on lõikus. Kõige hullemad
patused ja alkohoolikud ja need kes põrgupoolt on nii seotud, saavad särama kui juveelid
koguduses. Viimane salm on kõige hiilgavam.
Sest nagu maa toob esiel oma kasvud ja aed
laseb võrsuda oma külvi, nõnda laseb ka Issand
Jehoova võrsuda õigust ja kiitust kõigi rahvaste sees! (Js 61:11) Sama kindlalt kui istutatud
seeme tärkab, siis see tärkab. Jumal ütleb et
seeme on istutatud, ja palju seemneid saab istutatud. Ja Jumal toob esile õiguse lõikuse rah-

vaste ees. Jumal on tõotanud ja Tema sõna on
tõde. Aga meil on üks probleem. Ma usun igat
sõna, aga see ei juhtu enne kui ...kuula hoolega. Siin on vaja teatud usku. Usk mida omasid
Piibli mehed. Kutsun seda kohustatud usuks.
Me palvetame ja paastume küll ja otsime usus
Kristuse õigust. Aga seal peab olema julge usk
mis haarab võimatusest kinni. Kohustatud usk
tähendab et me nõuame usus ja Jumal ootab
ja kohustab seda usku. Küsin suuri ja võimatuid
asju julgelt ja teen seda usus ja ütlen seda välja
kohustatult. See oli nii Joosuaga. Ta käskis
päikest ja kuud paika jääda. Eelija on Karmeli
mäel ja katab altari veenõudega. Ja ütles, et
ei sajaks vihma muidu kui tema sõna peale.
Tal oli kohustav usk. Ta oli inimene nagu meie.
Ja Jumal vastas. Läbi Piibli näeme et inimesed
kõnelevad ususõna ja usus kohustavad Jumalat oma usuga. Oled sa valmis uskuma Jumalat
võimatute suhtes? Jumal teeb midagi uut mida
pole iial tehtud. Ainus asi mis võib takistada on
võimsa usu puudumine ja kui meie ei astu välja
usus. Jumal võib liikuda me rahva seas ja me
maal. See on tõotus.
See ei ole meist, see tuleb Jumalast ja see on
Jumala au.
Usk on meie võidu jõud, see auline võidujõud.

Timo Lige

Visioonikingad

A

abraham käis nendes kingades, kui liikus võõrale maale, kuhu Mina teda läkitasin. Ta liikus
nendes kingades, kui ootas Saaraga tõotatud
poega. Need kingad olid ilmselgelt liiga suured, nii
et Saaragi naeris, kuuldes minu visiooni ja tõotust.
Mooses käis nendes kingades, kui astus vaarao
ette ja palus tal lasta juudid Egiptusest välja. See
oli arusaamatu ja ärritav vaarao jaoks, see oli liiga
raske uskuda Moosese enda ja israeliitide jaoks.
Kuigi need kingad milles ta liikus ei olnud inimeste
jaoks õige suurusega, olid need just minu mõõtu.
Jeesus liikus liiga suurtes kingades, tekitades arusaamatusi,
pahandusi ja lausa viha. Isegi
kõige lähedasemad sõbrad ei
saanud Tema visioonist ja kutsest aru, sest Jeesuse kingad
tundusid kõigile liiga suured.
Ma tahan sulle anda need
visioonikingad. Iganädalane
pühapäevast-pühapäeva ringlemine, milles pole muutust, milles
pole kasvamist ja milles pole
sageli väge ja elu, tapab sind
vaikselt. Järjekordne jutlus, mida
sa ei plaanigi võtta minu Sõnana, et seda järgida, paadutab
vaikselt Su südant. Järjekordne
koosolek, mis on täpselt selline
nagu eelmine ja nii nagu kuu
aega tagasi, matab sinu leeki.
Sest Sa oled kaotanud minu
visiooni. Ilma selleta sa hääbud
ja kängud, kuid ma tahan sind
tugevaks teha. Mul on midagi
suurt sinu jaoks. Tead, sa mis on suur? Ei see ei
pruugi olla silmapaistev teenistus. Sinust ei pruugi
üldse keegi eriti midagi teada. Sa ei pruugi selles
rikkaks ega edukaks saada. Aga kui sa astud selle
sisse, siis oled sa terviklik. Sa lihtsalt tunned seda.
Su palgel ei ole häbi ja lõputu eneseotsimine, vaid
rõõm ja rahulolu. Sul ei pruugi palju olla, kuid Sa
tunned, et Sul on kõik. Sa ei pruugi kõigest aru
saada. Õigeupoolest sa mõistad, et sa saad üsna
pisut aru, kuid see, millest sa aru saad, see täidab
sind innu ja rõõmuga.
Ma annan Sulle visioonikingad. Sa ei saa
võib-olla täna joosta nendega nii kiiresti kui mõni
teine, sest need kingad on liiga suured. Sa pead

täna võib-olla rohkem seisma, ootama, kuulama
ja ettevaatlikult liikuma. Kuid tänu sellele sa näed
rohkem, kuuled rohkem ja taipad rohkem. Sa saad
olema see, kes aitab püsti neid, kes on oma kiiruses kaugele ette tormanud, kuid kes on kaotanud
oma jalanõud. Kes on kaotanud jõu ja sihi. Sa ei
lähe edasi üle nende langenute peade, vaid sa aitad neid ja juhid neid minu armutrooni ette. Mul on
nendelegi visioonikingad. Ja siis nad teavad, mis
nendega teha.
Ma annan sulle visioonikingad, mis täna on
liiga suured, kuid iga sammuga kasvavad nad parajamaks.
Iga ususamm Jumala visioonis
kasvatab sinu vaimulikku inimest
Krsituse sarnasusse. Liiga suurtes kingades liikumine ja elamine on osadus ja igahetkeline
sõltumine Minust ja Minu Vaimu
juhatusest. Nende kingadega
ei saa minna ja ehitada “oma
teenistust”, “oma kogudust” või
“oma karjääri”. Ära unusta –
NEED ON LIIGA SUURED. Ainuke
võimalus oma teel käimiseks on
see , et sa astud minu kingadest
välja ja jätkad paljajalu.
Ma tahan täita su elu visioonide, nägemuste ja tunnetustega, et sa ei elaks lõputus teadmatuses ja ükskõiksuses. Ma
tahan sinu sees panna midagi
põlema. See on tuli minu tahte
tegemise järgi ja minu teel käimise järgi. Las su vaimulikud silmad näha igal hetkel tõotatud maad. Las igatsus
ja usk sündivasse Iisakisse panna sind vaimustuma
minust ja minu teedest. Visioonikingad on liiga
suured sinu oma teede ja arvamiste elluviimiseks,
kuid need on parimad minu teedel käimiseks.
Õp 29:18 Kui nägemus puudub, muutub rahvas
ohjeldamatuks, aga Seadust pidades on ta õnnis.
Jl 3:1 Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid
nähes, teie noored mehed näevad nägemusi.
www.meediamisjon.ee

Erki Katus

Mida Piibel räägib
“Pridefestivali” kohta
A

ugustis kuu esimesel nädalal on Stockholmis
“Pridefestivaal”. Stockholmit arvatakse peale
Amsterdami olevat kõige “gay”-avatum linn Euroopas. Pridefestival mille eesmärk on esile tuua
ja austada hbt (homo, bi ja trans-seksuaalseid)
inimesi. Inimesed kes on valinud “kappist välja
tulla” ja tervele maailmale hüüda - ma olen sellise seksuaalse kaldega. Järsku on kogu meediapakett koos päevalehtede, raadio, televisiooni,
kino ja raamatutega kõrgeks tõstmas väikest
äärmusliku gruppi inimesi. Räägitase et hbtinimesed on olnud need tõelised ohvrid ja kannatajad ajaloos. Ja nüüd jääb mulje, et on aeg
kõik piirid ületada ja marssida läbi skandinaavia
pealinna ja õpetada nii väiksele kui suurele, et
seksuaalne põnevus samast soost inimesega
või mitmekesi, teeb meid õnnelikuks. Ja nagu
seksuaalne vabadus ja põnevus olekski lahendus
maailma probleemidele. Umbes samamoodi kui
pudel alkoholi oleks lahenduseks su igapäevastele probleemidele. Aga enesehaletsus ja ennast
ohvriks pidamine ning liigtarvitamine ei vabasta
alkohoolikut ega hbt-inimest sellest, et arved tuleb kuu lõpus maksta ja probleeme igapäevases
elus ületada.
Täna jääb mulje, et kui keegi Stockholmis julgeks
mõelda ja õelda või kirjutada teisiti siis on tegemist ”homo-foobiga”. Tõde on see, et täna ei
julgetagi. Eriti vähe on kuulda või näha midagi
kirikute ja vaimulikude poolt. Seal on suur vaikus ja vaakum. Ja seetõttu on tõsi see mida üks
missionikoguduse aktiivne koguduseliige ütles
Rootsi päevalehes, et ”tänapäev on Stockholmis kergem olla avalik gay kui avalik kristlane”
(Svd 1/8, Kulurdelen framsida). Aga tavarahvas,
suurem osa rahvast, ootavad dialoogi. Dialoog
mis apaatsuse ja toleransuse nimel on olnud
suures vaikuses. Ja vaikitakse Kristusest, Tema
ohvrist, ülestõusmisest ja päästvast väest (Jh
3:16). Tema tõdedest ja rahust. Jumalast kes
saatis oma poja ebatäiusliku maailma, et näidata oma armastust, osalemist ja hoolimist
kõikide inimeste vastu – ka hbt inimeste vastu.

Kirikujuhid vaikivad ja meedia vaikib gay-kultuuri
destruktiivsusest eriti meie noortele. Kardetakse ”homo-foobia” templit endale külge saada.
Nagu Marcus Birro õhtulehes mainis: ”Aga aeg
on usklikel ”kapist välja tulla ja seista usu eest ja
rääkida kõigest heast mis sellest tuleb” (Marcus
Birro, expressen 3/8)Aeg on olla julge oma usus.
22 oktoober 2009 otsustas Rootsi riiklik kirik, et
kirikus võib õnnistada homo paare abieluks. Täna
aastal 2011 on 166 homoabielu kirikus sõlmitud,
kõige rohkem naisi. (Världen idag 3/8). Täna on
teada, et otsus on lõhestanud kiriku. Paljud liikmed on astund välja kirikust ja mitmed preestrid
on lõpetanud. Siiani on veel pingeid selles osas
kas preestrid peaks olema sunnitud paari panema homosi oma südameusu vastu. Pole enam
uudis et statistika ju väidab Rootsi olevat üks
kõige sekulariseeritum riik maailmas.
”Jeesuse manifestatsioon” toimus ka sellel aastal mai kuus Stockholmi südalinnas. Sekulaarne
meedia vaevalt mainis midagi sellest üritusest
lehes ega televisioonis. Et 20000-25000 inimest
olid Jumalateenistusel ja Jeesuse manifestatsioonil osalenud viimastel aastatel ei tea ka suur
osa Stockholmi elanikest, sest Rootsi meediaaparaat vaikib. Aga kui sama koha peal (Kungsträdgården) Pridefestival toimub, siis on osalejate arv programmist väiksem ja terve Rootsi
meediapakett kuulutab ööd kui päevad sellest.
Ja kristlik meedia on ettevaatlikult vaikne. Liiga
vaikne. Vajame dialoogi.
Paar mõtet dialoogi algatuseks. Olles tööl kesklinnas kolmapäeval (3/8) astusin peale tööpäeva
Jaakobi kirikust läbi Stockholmi südalinnas (Pride
festivaali kõrval). Seal olevat välja kuulutatud
”Queer Piiblitund”. Pastorikraega mees jutlustas Taaveti ja Jonathani suhtest ning Noomi ja
Rutti suhtest. Väiksele pealtkuulajate rühmale
väidab preester, et need Piibli tegelased olevat
olnud homod. Kui hiljem lähen küsima ta käest
kuidas ta saab ütelda olles preestrikraega, et
Jumala sõna toetab praktiseerivat hbt-elustiili?
( Ma väidan, et Piibel ei toeta sellist elustiili) Kui

vaatame ka Piiblikohti (3 Ms 18:22, 3 Mo 20:13,
1 kor 6:9-10, Rm 1:24-28) ütleb ta selle peale
et kultuur oli teine ja täna oleme ühiskonnas
mis on muutunud ja on muutumas. Piibel on üle
2000 aasta vana ja sellepärast ei saa me seda
sõnasõnaliselt rakendada. Küsisin kuidas ta saab
olla preester kui ta samal ajal ei usu Piiblit (Ta
oli lapsed ja naise maha jätnud ja elab mehega).
Vastus oli umbes, et me elame Rootsis moodsas
kultuuuris ja me peaksime erinevaid arvamusi
kuulutama. Tõde on see, et homoseksuaalsus
ei ole kultuurselt seotud tänapäevaga. See on
olnud elustiil väiksel äärmuslikul rühmal aastatuhandeid. Aga Piibli õpetus ja Jeesuse sõnad
(kui ta tsiteerib 1 Moosese raamatut) on väga
aktuaalsed ka tänapäeval: ”ent loomise algusest
Jumal lõi nad meheks ja naiseks. Sellepärast
loobub inimene oma isast ja emast, ja need kaks,
mees ja naine, saavad üheks lihaks..mis nüüd
Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu!” (Mk 10:6-10)
Meedia dialoogis puudub hbt-elustiili dialoog ja
ka negatiivsete külgede informatsioon. Dr Thomas Schmidt toob statistikat raamatus ”Straight
and narrow”; Avalik hbt elustiil on destruktiivne.
75% aktiivsetel hbt inimestel on keskmiselt üle
100 partneri elu jooksul, ainult 8% jäävad sama
partneri juurde üle kolme aasta. Üle 51% on olnud uimastitega seotud. Tänapäeval kardetumad
suguhaigused (aids, hepatit B jne) levivad kõige
rohkem gay-kultuuris ja meeste keskmine elupikkus on aastakümneid lühem võrreldes “hetero”
meestega. (William Lane Craig “Hard Questions,
Real answers”-03).
Kokkuvõttes ei saa süüdistada moodsat ühiskonda ja kultuuri ja õigustada Pride festivali
sellega et liberaliseerida ühiskonda mõttega, et
hbt-inimesed on erandid. Peame dialoogi kaasa

haarama ka Jumala ja kiriku seisukohad ning hbt
elustiili negatiivseid aspekte, eriti meie noorele
põlvkonnale ühiskonnas. Jumal on loonud perekonna ja mehe ning naise, ema ja isa. Viimased
paarkümmend aastat ei ole muutnud Jumala
täiusliku plaani pere jaoks.
Kirikud ja kogudused on läbi aegade kuulutanud
Kristust katkisele maailmale. Kui need Piibli tõed
lükatakse ümber ja tehakse kompromisse, siis
nõrgeneb ehtsus ja tunnistus evangeeliumust ja
päästmisest. Sellega sõidetakse üle nende, kes
tõeliselt vajavad abi ja otsivad lahendust Jumala
juures. Kompromissid ei too lahendusi probleemidele vaid hoopis suurenevad neid.
Kristlased üleüldse peaks kapist välja tulema
ja alustama diaaloogi. Mitte süüdistamise või
hukkamõistmisega, vaid armastusega ja tõega.
Jumala sõna õpetab et hbt-elustiil on vale ja
samuti näiteks pornograafiline elu ja seksuaalliberaalne elu. Kristlased ei tohiks vihata inimesi
kellel on see kallak (pilgates ja nalja tehes nende
arvel). Jumala abiga ja Püha Vaimu juhtimisega
on see mis inimesele on võimatu, Issandale võimalik. Evangeeliumis on vägi mis muudab inimesi, olukordi ja terveid rahvaid. Kristuses on ka
tänapäeva-ühiskonnas ja Pride festivaali harrastajatel leida vastuseid ning armastust mis ehitab
üles ja ei lammuta. Jeremia kirjutab Piiblist ”Sest
ma tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan
ütleb Issand; need on rahu, aga mitte õnnetuse
mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust! (Jr
29:11). Aga selleks on vaja inimesi kes jagavad
Kristusest ja julgevad sellest tunnistada. ”Ja
kuidas nad võivad uskuda temasse, kellest nad
ei ole kuulnud? Ja kuidas nad saavad kuulda ilma
kuulutajata? (Rm 10:14).
Erki Katus, mail:erki@kirik.se

Aja Egiptus välja
J

umal vabastas Iisraeli lapsed Egiptuse vangistusest eesmärgiga tuua nad enda juurde, et Tema saaks elada nende keskel. Näeme
seda Moosesele õeldud sõnades:”Ja nemad
peavad tundma, et mina olen Jehoova, nenden
Jumal, kes nad tõi Egiptuse maalt välja, et
elada nende keskel” (2Ms 29:46). Pea meeles,
Ta ei igatsenud külastust, vaid eluaset. 		
Nüüd pane tähele Peetruse sõnu Uues Testamendis (loe neid hoolikalt):”...kui elava kivi
juurde, mis küll inimeste poolt põlatud, aga
Jumala juures on äravalitud ja väga kallis ja
teiegi ehituge üles kui elavad kivid vaimulikuks
kojaks ja pühaks preesterkonnaks ohverdama
vaimulikke ohvreid mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu” (1Pt 2:4-5).
Jumal igatseb eluaset, mida Peetrus nimetab
Tema vaimseks kojaks. Me oleme elavad kivid
selles kojas kus Jumal igatseb elada.
Peetrus ühendab meie Jumala eluaseme rolli
ja preestriameti. Miks ta need kaks omavahel
ühendab? Inimestest võisid vaid preestrid läheneda Jumala ligidusse kohut kartmata. Mitmest erinevast preestri definitsioonist seisab
teistest kõrgemal see, et preester võib tulla
Jumala juurde ja Teda teenida (Hs 44:13,15).
Tema eluasemeks olemine tähendab meie
jaoks kahtlemata Tema juurde tulemist. Me
peame olema suutelised seisma Tema pühas
imelises ligiolus. Sellepärast ongi lugeda kirjas: ”Vaata, mina panen Siionisse valitud kalli
nurgakivi, ja kes temasse usub, ei satu häbisse!” Teile nüüd kes usute on ta kallihinnaline;
aga sõnakuulmatuile on ta “kivi, mille hooneehitajad põlgasid kuid mis sai nurgakiviks
“ja” komistuskiviks ja pahanduskaljuks”. Nad
komistavad, olles sõnakuulmatud sõnale, mis
oli neile määratud (1Pt 2:6-8 NKJV).
Nendes salmides on üks kummaline lause.
Peetrus ütleb: ”Teile nüüd, kes usute...aga
sõnakuulmatuile...” Ta vastandab uskuma ja
mitte kuuletuma. Tänapäeval me seda teha
ei saa. Täna ei ole sõnal uskuma mingit seost
kuulekuse või sõnakuulmatusega. Sellepärast

ei räägi paljud koguduses sõnakuulelikkusest.
Kuid Uue Testamendi autorite ajal olid need
tihedalt omavahel seotud. Uskumine ei tähendanud üksnes Tema olemasolu tunnistamist,
vaid ka kuuletumist. Teisisõnu, kui sa uskusid,
siis sa ka kuuletusid ja märk uskmatusest
oli sönakuulmatu eluviis. Paulus kirjutas, et
Jeesus “olles saanud täiuslikuks, sai igavese
õndsuse alustajaks kõigile, kes on temale kuulelikud” (Hb 5:9 NKJV).
Sõnakuulelikkus on pääste oluline osa. Jeesus
ise ütles, et on palju neid, kes usuvad Temasse
ja nimetavad Teda Isandaks ja teevad Tema
nimel koguni imesid, kuid keda ei võeta vastu
Jumala riiki, sest nad ei teinud ega olnud sõnakuulelikud Jumala tahtele (Mt 7:21)
Imre Soots
John Bevere raamatust
Leegitsev süda.

Egon Sarv

Kirjad Indoneesia
misjonipõllult
I

stun bussis täitsa ees ühe mehe kõrval ning
kui buss koolimaja tagant läbi kitsukese
konarliku tee ukerdab, siis hämmastusega
jälgin, kuidas mu naaber (muidu suur, tugev
mees) hirmust täitsa väriseb. Küsin, et mis ta
kardab.
„Kardan, et buss läheb ümber.“
„Ei ta lähe midagi,“ naeran vastu.
„No ei tea midagi. Ma olen juba ühe korra
olnud bussis, mis ümber läks.“
„Tõesti jah?“
„Jah. See on jube.“
„Kus sa siis istusid? Olid siis kõige all? Ma
mõtlen, kui buss ümber kukub, kas ta kukkus
sinu poole peale?“
„Jah, aga õnneks suuremaid vigastusi ei saanud. Jakk oli seljas ja klaasikillud ei läinud läbi.
Aga siiamaani on trauma bussiga sõites.“
Vaata, me ei tea inimeste olukordasid. Ma
mõtlen, et suur mees ja kardab ja annan omapoolse hinnangu asjale, aga ma ei tea, et tema
on bussi ümbermineku üle elanud. Ja mina ei
ole ja pean ennast paremaks.
Muidugi teel Bandnugi näeme ümberläinud
veokat. Sellist pilti on Indoneesias nii palju.
Autojuhid on kurnatud ja väsinud, kaup on
vaja kiiresti transportida ühest saare otsast
teise ja kui toidukaup rikneb (näiteks tshillipipar), peab autojuht ise kinni maksma riknenud
osa. Aga teed on halvad ja ummikuid on palju
ning lõpuks inimesed väsinud nii, et sõidavad
teelt välja kraavi ja ongi rattad taeva poole.
Aga see minu sõber bussis on ka huvitav
mees. Meile antakse bussis süüa ja ka plastpudel vett. Mees joob pudeli tühjaks ja viskab

bussipõrandale maha. Ütlen talle, et prügikast
on siinsamas meie ees (istume ju kõige ees),
aga ta lööb pudeli jalaga minema: „Pole
midagi.“ Aga miski teda ikkagi puudutab, sest
kui Bandungis konverentsi maja ette jõuame ja
ma haljasala juures äärekivile einestama istun,
tuleb ta juba uue tühja pudeliga: „Tead, siin
ei ole prügikasti kusagilt võtta“ ning poetab
pudeli viisakalt (mitte niimoodi labaselt maha
visates, aga viisakalt, härrasmehelikult) haljasala puu alla. Siis läheb konverentsikeskusesse sisse. Vaatan talle järele ja ei jõua ära
imestada. Mõlemal pool sissepääsu on suured
prügikastid. Aga see on Indoneesia.
Ka mina lähen sisse ja olen täiesti imestunud,
sest kell on alles kaks päeval, aga saal (3000
kohta) on juba rahvast täitsa täis, samas
üritus peaks algama nagu kell viis...? Aga ülistus käib ja kuigi mulle iseenesest meeldib, siis
muusika on minu jaoks nii talumatult vali, et
5 minutit kõrvu kinni hoides suudan seal olla,
aga rohkem lihtsalt füüsiliselt ei pea vastu. Mu
oma õpilased on seal ees tantsimas ning ka
Laura on siin kuskil saalis ja ma ei kujuta ette,
kuidas nad selle ära taluvad.
Ja siis tuleb teade, et Jaapanis toimus maavärin ning tsunami liigub Indoneesia suunas.
Tsunami suund on selline, et Kalimantanist ja
Malukust läheb ta küll mööda, aga Papua
saab kindlasti pihta. Palvevõitlus kestab kaks
tundi ja uudistes antakse järjest teada,
kuidas tsunami Papuale läheneb. Ja siis äkki
tsunami pöördub ning läheb Papuast mööda.
Kes kuidas seda fenomeni seletab, aga meie
inimestele on see selge palvevastus... Ning

ühtlasi ka selgitus, miks kogudus kogunes 3
tundi plaanitust varem. Ausalt, ka minule oli
see hämmastav. Sest olles juba mitu aastat
Indoneesias, tean, et siin ei tule inimesed
varem kohale ja asjad ei alga varem. Juba Bekasis olin üllatunud, et bussid lubatust varem
kohal olid ning me varem startisime.
Üks teema, mida Jumal mu südamesse on
pannud ja mille üle mõtisklen, on ustavus. Jumal kutsub meid olema ustavad. Ema Theresa
on öelnud: „Jumal ei nõua meilt, et oleksime
edukad. Aga Ta nõuab, et oleksime ustavad.“
Ja ustavus on huvitav. See on nagu armumise
ajal. Emotsioonid on nii kõrgel ja ei näe mitte
midagi muud, kui ainult teda. Mäletan, kui Agnesse armusin. Käisin siis Suurupi piiblikoolis.
Aga ei mõtle millestki muust, kui ainult temast, kõnnid ringi ja oled, nagu haige – söögi-

isu ka ei ole. Meile anti vahetunni ajal Norra
majandusabina kartulikrõpse – toodi sööklassse suure silmapesukausiga ning igaüks
võttis palju tahtis. Aga ma ei tahtnud. Läksin
oma tuppa, võtsin Agne pildi ja vaatasin – 20
minutit lihtsalt vaatasin seda pilti ja unistasin
temast. Ja nii iga päev. Õhtul läksin välja mere
äärde palvetama, võtsin Agne kingitud südamekujulise shokolaadi paksu kindaga taskust
välja ja jälle mõtlesin temast.
Ja sama on minu Jumalaga. Sa leiad pääste ja
sa oled Temasse armunud.
Sa mõtled Temast, sa igatsed Tema järele, sa
elad Temaga, kirjutad laule, laulad Talle, ütled,
et armastad Teda...
Egon sarv Indoneesia

Helve Poska uus luulekogu ”Eluannid”
Elavad kivid, täis usku
ühte hoidku,
vennaarm ühte köidab.
Süüdatud ühisest tulest, usutulest
ühtne püüe võidab.
Olete valitud sugu
Päästja tegu.
Ühises müüris seisad
Templi müüri märgitud koht ühine siht,
kõrvuti seatud kohad.
Paistmas on kodumaa tuled,
taeva tuled.
Kogudusi taevas pole.
Jeesus teid lunastanud,
lepitanud,
keegi parem ei ole.

Entrepreneuri kool (4)
aluskivid

Usk, lootus ja armastus on sama oluline
ettevõtetele kui laevale kiil, tüür ja puri. Kui
kõik toimib siis oled tuultes edukalt edasi
liikumas. Kui mingi komponent puudub leiad
end varsti karil. Olen selles veendunud, et
usk, lootus ja armastus on komponendid mida
vajame ettevõtluses ja oma igapäevases elus
kui muutuse tuuled puhuvad. Sõna entrepreneur (ettevõtja) tuleb prantsuse keelest
ja kasutati esimest korda 13.ndal sajandil.
See tähendab: ”Keegi kes saavutab midagi!”
Selle definitsioon on: ”Võime, et identifieerida
võimalusi ja luua resursid selleks!”
Usk, kui see südamesse jõuab vajab väljaütlemist. See on, et jagada visiooni sõnades ja
seda tehes usus iseendale ja ka ligimestele.
(ole ettevaatlik kellele unistusi jagad, need
kes tee peal käega on löönud ei toeta sageli protsessi). Lootus on teine komponent.
Korintose kiri räägib pääste ja lootuse kiivrist:
”Aga meie, kes me oleme päeva lapsed, olgem
kained, rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga” (1Ts 5:8)
See kaitseb sind muretsemisest ja vabandustest kui olukorrad ja väljavaated eriti tumedate pilvedena esile tulevad. Öeldakse, et lootus
olgu viimane asi mis sinust lahkub. Lootuse
abil saad tormistes tuultes kiiresti eesmärkide poole liikuda. (Loe mäejutluse Mt 6:24-34;
kui palju kordi Jeesus kõneleb, et meil ei tule
muretseda?)
Tsiteerin Indrek Seppa, kes aasta tagasi valiti
“Entrepreneur of the year”: “Uuendused on
iga eduka äri möödapääsmatu eeldus. Kõlab isegi triviaalselt. Paraku jääb aga vahel
väheks seda riskijulgust, sisemist kirge end
ületada, tulla välja oma mugavustsoonist ja
võtta ette midagi pöördelist. Olen seda usku,
et rahulolematus on edasiviiv jõud. Tuleb
astuda vajadusel kaks sammu korraga ja viia
oma plaan ellu.” (Äripäev 9 aprill 2010). Olen
seda artiklit siiani kotis kandnud kuna see
kirjeldab minu jaoks “mitte allaandmist” ja
lootust.

Aga suurem neist komponentidest on armastus. Armastuse sümbol on süda ja seetõttu
tuleb südame motiivide ja südametunnistuse üle valvata enam kui muu üle. Kuningas
Saalomoni poolt üleskirjutatud õpetus aastatuhanded tagasi kõlab: “Hoia oma südant
enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest
sellest lähtub elu (Õp 4:23)! Ahnus on südamehoiak mille eesmärk on isekas ja enesekeskne. See on eluhoiak mis ei rahulda ja on
tänamatu. Kui John D Rockefeller suri küsiti
ta advokaadi käest kui palju raha ta maha
jättis? Vastuseks oli: Kõik! Parim vastumürk
ahnusele on investeerimine inimestesse ja
tänulikkus. See väljendub ka andmises ja
ohverdamises heategevusse. Head tänapäeva näited sellest on Bono, U2 laulja ja Matt
Damon, näitleja, kes mõlemad on tihedalt
seotud vee ja vaesuse küsimustega vaestes
maailmaosades. Björn Bjerke, üks maailma
tipp entrepreneuridest, on ütelnud, et entrepreneur on pika perspektiiviga ja soosib ühiskonda. Egoistlik äriahnus aga on lühiajaline ja
kurnab ühiskonna struktuuri.
Kokkuvõtteks: Usu ja sõnasta seda usku, ära
kaota lootust oma muretsemistega ja hoia
oma süda (motiivid) õiged ning pane tähele
oma ligimest.
Piiblikohad ja tõotused “tormituultes”:
Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma
rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.
(Fl 4:19)
Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning
et te oleksite rikkad iga hea teo tarvis, nagu
on kirjutatud: “Ta on jaganud, andnud vaestele, tema õigus kestab igavesti.” (2Kr 9:8-9)
Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust,
siis seda kõike antakse teile pealegi! (Mt
6:33)
Erki Katus
mail: erki@kirik.se

www.ainvaresart.com
“Ainsat vaimuliku valgust maailmas saame Jeesuse Kristuse kaudu ja Jumala sõna kaudu; lunastus ja andestus pattudest Kristuse läbi.” Samuel Colgate
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