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Jumal või Allah
“Kellel on poeg sellel on elu; kellel Jumala poega
ei ole, sellel ei ole elu.” 1 Joh 5:12
Olen viimasel ajal kokku puutunud moslemi usulistega. Eestis võtsime hääletaja peale. Nimi oli
Mike, Ameerikast ja ta eesmärk oli hääletades
jõuda mošeesse Hispaanias. Araabia keele oli ta
ära õppinud. Ta jagas, et vargused ja muud petmised viisid ta 2.5 aastaks vangi. Seal kohtas ta
üht ”immaani”, moslemite õpetajat ja otsustas
islami usu kasuks. Kirjeldas kuidas elus tema
kavatsused ja teod määrasid tuleviku. Näiteks
kui ta kavatses teha head ja seda ei teinud siis
sai ta ”vähem punkte” selle eest. Kui kavatses
teha halba ja jätis selle tegemata siis sai ta selle eest pluspunkti. Lõpuks määrasid pluspunktid
ja miinuspunktid tema tuleviku. Ütles, et siht on
terve eluga teenida Jumalat ja viis korda päevas
palvetades Mecka poole ja olla meelt mööda Allahile ja järgides Mohammedi juhendeid. Teod ja
kavatsused olid tsentrumis Mike elus selleks, et
omada ”elu”. Jagasin, et usun et teod iseenesest
ei anna elu vaid elav suhe Jumalaga Jeesuse Kristuse kaudu; ”aga teades et inimene ej saa õigeks
käsu tegudest, vaid üksnes Kristuse Jeesuse usu
kaudu..” Gl 2:16)
Oli hea vestlus ja küsisin kas ta teadis midagi
Jumalast ja Jeesusest Kristusest. Ütles, et ta oli
kunagi kirikus käinud. Küsisin kas võin ta eest
palvetada ja ta oli nõus. Kummardasime pead ja
suunasin palve Kristuse poole. Ta oli tänulik selle eest ja matkas edasi. Mõtlesin kuidas teod ja
kavatsused saavad südame ”õigeks teha” ja elu
anda. Meenus ütelus; ”mitte head teod ei tee õigeks, aga saades õigeks Jeesuse Kristuse usu
kaudu igatseme teha häid tegusi”.
Hiljuti kohtasin Stockholmis Dennist kes töötab
maalrina. Välimuselt oli ta rootslane. Selgus hiljem, et ema oli tal soomlanna ja Isa Tuneesiast.
Kuna ta isa oli moslemi usuline ütles Dennis, et on
ise ka moslem ja läheb oktoobrikuus Meckasse.
See on moslimite usu järgi püha linn mida tuleb
külastada ennem kui saab 40 aastaseks mainis
ta. Vestlesime Kristusest ja Allahist ning usust Jumalasse. Ütles, et ta püüab järgida ”rammadani”
paastukuud igal aastal. Kuu aega ta ei söönud ja
joonud ennem kui päike loojus. Alles kui päike oli
looja läinud sõi ta. Painutades oma ihu lootis ta
olla meeltmööda Allahile. Oma tööga, pere eest
hoolitsedes ja tehes head Mohammedi õpetuse
järgi igatses ta ”õigeks saada”.
Jagasin Jumalast, kes läkitas oma poja Jeesuse
Kristuse maailma, et lepitada meid Jumalaga nii,

et meil taas võiks olla elav suhe Taevase Isaga.
Nagu on kirjutatud: ”Et me nüüd oleme saanud
õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie
Issanda Jeesuse Kristuse läbi.” (Rm 5:1). Dennis
jagas, et Koranis mainitakse Jeesusest ja et tema
oli ainuke prohvet kes äratas surnuist üles. Moslemitel on Korani järgi Jeesus üks prohvet aga suurim ja püham prohvet on Mohammed. Koraanis on
kirjas, et ei saa taevasse ükski kes usub, et jumalal on poeg. Oma reisuga Meckasse ja paastukuu
täitmisega ja omast jõust tegudega püüdis ta olla
meeltmööda Allahile. Piiblis on kirjutatud ”Ja see
on tunnistus, et Jumal on meile annud igavese elu
ja see elu on tema Pojas.” (1 Jh 5:12)
Matteuse evangeeliumis loeme: ”..Jeesus… päästab oma rahva nende pattudest! Ja temale peab
panema nimeks Immaanuel… Jumal meiega.” (Mt
1:21,23). Ristiusk on rajatud risti peal lõpetatud
tööle kus Jumal ise lepitas meie patud. “Immaanuel” tähendabki Jumal meiega – armastav ja halastav Taevane Isa on Püha Vaimu läbi meile ulatanud käe. Igaüks kes südamest usub, et Kristus
on Jumala poeg, kes tuli maailma ja lepitas meid
Jumalaga, kahetseb oma patud ja võtab vastu
oma südamesse saab ”õigeks” ja leiab elu. Võime
isiklikult kogeda; “Kellel on poeg sellel on elu…” ‘
Erki Katus, toimetaja

HARVEST21
Misjon Harvest 21 on tegelenud üle 13 aasta Eestis ja sai alguse 2000 aastal. Johannes ja Milla
Kudrin alustasid Eestis tööga mille eesmärk on,
et kuulutada evangeeliumit võimalikult paljudes
paikades võimalikult paljudele inimestele. Johannes jagab: ”Evangeeliumi kuulutamiseks on kasutusel erinevaid viise nagu näiteks telgi-festivalide
ja heategevusprojektide korraldamine. Telk on
nagu laev, mis oodates Püha Vaimu tuult liigub
inimrahva merre, teenima ja abistama. Telkides
kohtuvad inimesed Jumalaga, kogevad Tema armastust ja headust. Telgis võivad inimesed juubeldada ja rõõmustada koos oma Jumalaga, seetõttu
kannavad ka meie telgiüritused Imede ja Muusika
Festivali nime.
Üks meie eesmärkidest on kohalike koguduste omavahelise koostöö soodustamine. Seetõttu tegutseme telgiürituste korraldamisel alati
koostöös võimalikult paljude kohalike kristlike
kogudustega. Harvest 21 liikmelisus on avatud
kõikidele konfessioonidele. Oleme osa visioonist,
mille sai Jumalalt T.L.Osborne: 100 telki, meeskonda ja evangelisti üle kogu Euraasia, et võtta
üles lõikuse – külvates headust, armastust, usku,
armu, andestust ja heategevust. Praeguseks on
tegutsemas 25 sellist telgimeeskonda, Harvest 21
üks nende seas. Kevin ja Leslie McNulty:l on meile
suureks abiks selle töö juures. Nendel on teenistus “Christian Adventures International”.
Evangeeliumi kuulutamisega korraldame telgifestivale, heategevusprojekte, külastame hooldekodusi, lastekodusi, korraldame seminare ja väljaõppeid. See töö on kirikutevaheline ja fookusega
evangeeliumi ja heategevuse peale. Nii vaimu kui
ka hinge tasemel teeme lõikuse tööd. Evangeelseid väljasõite teeme nii Eestis kui ka välismaal:
Kirgiisias, Mongoolias, Gruusias, Hispaanias,
Bulgaarias, Kreekas, Venemaal, Istanbulis, Baltiriikides ja Euraasias. Gruusia on olnud eriliselt
meie südames juba alates 2007 aastast. Jumal on
avanud meile palju võimalusi sealse rahva sõjajärgseks abistamiseks ning avanud uksi ka evangeeliumi kuulutamiseks. Esimene telgifestival toimus Gruusias 2008. aastal ning sellest üritusest
kasvas välja iga-aastane traditsioon.
Oleme Jumalale väga tänulikud imelise eesõiguse
eest koos Temaga midagi korda saata. Sajad inimesed pöördusid 2012 aastal palves esimest korda elus Jumala poole otse keset tänavaid ja parke,

telgifestivalidel ja kodudes. Seda oli imeline näha!
Kiitus Jumalale! Ilmselt on kõigile selge, et üksinda ei suudaks me pooltki korda saata, seetõttu
soovimegi käesolevaga tänada kõiki partnereid ja
eestpalvetajaid, kes läbi aastate ustavalt oma kutsumususes on käinud.
Kümned tuhanded inimesed on kuulnud sõnumit
igavikulisest päästest läbi Jeesuse Kristuse. Inimeste elud on saanud muudetud, vabastatud ja
päästetud, Jumala tervendav vägi on parandanud
pimedaid, kurte ja haigeid Venemaal, Mongoolias,
Ukrainas, Bulgaarias, Baltikumis ja teistes Euraasia piirkondades. Liikudes linnast linna näeme suurt nälga ja janu Jumala Sõna järele ning
kui tugev on hüüd maailma rahvaste seas pääste
poole. Lõikusepõldudel napib töötegijaid, seetõttu
palume lõikuse Issandat, et Ta saadaks välja rohkem oma töötegijaid. Lõikus on seega valmis! Ei
pea enam ootama! Tule kaasa ja ühine meie reisudel ja sa näed mida Jumal teeb, ka sinu elus.

Kontakt: harvest21team@gmail.com
Sf 3:17 on kirjutatud: “Issand, su Jumal, on su
keskel, kangelane, kes aitab. Ta rõõmutseb sinu
pärast üpris väga, Ta uuendab oma armastust
sinuga, Ta tunneb hõisates sinust rõõmu.”
Intervju Erki Katus
Stockholmis kevadel 2013

Lootuse küla
Sõltuvushaigete inimeste arv Eestis kasvab iga
aastaga… Üha rohkem on neid – noori ja vanu,
mehi ja naisi - kelle käitumist dikteerivad mitmesugused mõnuained. Põhiliselt alkohol ja
narkootikumid. Pastor Märt Vähi on Lootuse
küla rajaja ja eestvedaja, innustaja ja samas ka
lohutaja.Teisisõnu – kogu ettevõtmise hing ning
mootor. Küla ehitamise mõte ulatub tagasi aastasse 2000.
Märt Vähi:”Ma olen väliseestlane. Rootsis sündinud ja kasvasin Kanadas ülesse. Tulin siia
1991.aastal, kui Eesti just vabaks sai. Just enne
seda ma tulin siia elama. Siis ma olin kiriku rajaja, kirikutöö tegija, kiriku juht. Muidugi, me
töötasime ka vanglates. Ka Kanadas ma töötasin vanglates. Siis ma nägin, et on vaja üks
turvakodu, kui inimesed tulevad vanglast välja.
Siis nad saavad oma paberid ja dokumendid ja
abi ja toetust. Paljud olid seotud alkoholi ja narkootikumidega. Ja see viga oli, et läinud kaua,
kui need samad isikud olid tagasi vanglas.
Vangla veab mehi tagasi Rootsis, Kanadas ja
Eestiski. Öeldaks ju, et vaid suur armastus või
tugev usk aitab vangla teelt kõrvale pöörata.
Selleks aga muidugi peab ise ka väga tahtma…
Lootuse küla võtab vastu vaid täiskasvanud
mehi. Kel tõsine soov muuta oma elu. Kristusekeskne uimastite ja alkoholisõltuvusest taastumise programm kestab seal kokku 10 kuud. Selle
aja jooksul õpetatakse meestele piibellikke aru-

saamu päästmisest ja aidatakse neil alustada
isikliku suhte rajamist jumalaga. Õpitakse tööd
tegema ja kindlasti ka oskust … andestada.
“Kõige parem viis, mida mina tean, kuidas inimene saab sisemiselt muutuda, kui Jumal tuleb
ta ellu on, kui ta on sisemiselt uuesti sündinud.
Siis sa hakkad seestpoolt väljapoole teda õpetama.”
Tunnistus Lootuse külast, Viljam Borissenko: Kuskil 15-16 aastaselt hakkasin kasutama
alkoholi. Ma ei kuulanud, mida vanemad rääkisid. Jätsin kooli pooleli. Kuigi mulle vanemate
poolt ja nende sõprade poolt, kes ei olnud alkoholiga seotud, hoiatati mind ja räägiti. Mis ohud
sellega kaasnevad. Ma ei kuulanud neid ja pidasin ennast kõige targemaks. Leidsin, et see
kooliskäimine siin on üks vanainimeste jutt ja
aja raiskamine. Ja et mina olen maailma kõige
targem. “
Tarkust siiski nappis ja juhtus see, mis varem
või hiljem pidigi juhtuma. 1994 aasta novembris
peeti koos vennaga pidu, seejärel mindi autoga
sõitma. Siis kohtuti politseiga, põgeneti, politsei kasutas auto peatamiseks relva… Tagajärg
- Viljami vend sai surma, Viljam ise selga haavata.
“See oli minu jaoks nagu pöördepunkt. Ma
lõin nagu kõigele käega. Ma nägin, et see, mis

nagu minu elu mõte oli – vend oli mulle kallim
kui ema ja isa. Ning kõik muu siin maailmas.
See kõik kaotas mõtte. Ja ma ei mõelnud vähemalgi määral sellele, mida vanemad võisid tunda. Mida nemad üle elasid ja kuivõrd raske see
neile oli. Ma siis loobusin nagu kõigest. Hakkasin piiramatult jooma, narkootikume tarvitama.
Algul amfetamiini ja hiljem heroiini.”
“Ma sain aru, et see kõik on ühe pika tee väike algus. Ja et see on minu süü ja minu vastutus, et minu elu nii on läinud. Minu oma valikud.
Ma ei ole mitte ainult ise kannatanud, nagu ma
kogu aeg olen arvanud. Vaid olen palju rohkem
pannud kannatama ka teisi inimesi, kes ei ole
kuidagi seda ära teeninud. Lähedasi, tuttavaid
ja sõpru. Ma saan aru, et hoolimata sellest, kui
ebameeldivad need asjad olid, mul on vaja võtta
vastutus nende eest. Ja ma pean võlad tagasi
maksma, mida olen nii mõtlematult tekitanud.
Ja kõik selle asja korda panema, et minna oma
elus edasi. “
See annab hea tunde kui ma saan aidata teisi, sest ma tean, et see annab temale hea tunde.
Ma mäletan ise, kuivõrd hästi ma tundsin, kui
minu eest hoolitseti. Kui mind toetati, julgustati…

Ja lihtsalt näha, kuidas Jumal teeb imesid teiste meest eludes…Kuidas asja ja harjumused,
mis on juurdunud aastakümnetega. Inimesed,
kes on vanglates olnud. Kuidas nad avanevad,
kuidas nad räägivad, kuidas nende elud saavad
muudetud. See on see, mis julgustab. See ei ole
mitte raha või midagi muud, vaid see on seesama, et näha muutust teiste inimeste eludes… “
“Esmalt see, et kindlasti lootust on. Sest see
paistab vaid, et keegi ei saa aru, mis mina tunnen. Siin on vähemalt üks kamp mehi, kes teab
täpselt, mida sa tunned. Ja millega sa võitled. Ja
mitte ainult seda, et teame, millega sa võitled.
Vaid et meil on ka üks lahendus olemas. Ja meil
on rohi olemas. Ning
tingimata mitte anda
alla. Olenemata, kui
suured need probleemid on, alati on väljapääs olemas. Kes
iganes elab ja hingab,
alati on lootust!”

Elu on kingitus
Huvitaval kombel meeldib kõigile saada kingitusi, kas pole nii? Kui on tähtpäevad, sünnipäevad, jõulud või muud sündmused, siis ikka
tehakse üksteisele rõõmu ja kingitakse midagi.
Vahel on kingitus väike ja tähenduslik, vahel nii
suur, et võib lausa ära minestada. Keegi sealjuures väga ei imesta, kui saab sünnipäevaks
külaliselt kingituse. Aga tuleta meelde, kuidas
Sa reageerisid, kui keegi kinkis Sulle midagi
täiesti ootamatult, ilma mingi ilmse põhjuse või
tagamõtteta. Enda juures olen kogenud sellisel
puhul hoopis teistsugust emotsiooni, kui sünnipäeval või jõulude ajal. Sees tekib lisaks suurele üllatusele ja rõõmule tunne, nagu poleks
ma seda ära teeninud. See tunne võib olla isegi
nii suur, et sunnib mind keelduma kinki vastu
võtmast. Ei taha ju jääda nagu võlgu või nii …
Ilmselt seepärast on vahel nii raske uskuda ja
vastu võtta ka igavese elu kingitust, mida Jeesus meile pakub.

Paljudes religioonides on inimene püüdnud seda
seesmist rahulolematust leevendada, seades
endale ise käsud-keelud ning rituaalid, millega
tahetakse igavest elu ja pattude andeksandmist
justkui välja teenida. Ometi õpetab Piibel lihtsalt ütlema „aitäh“: “Sest teie olete armu läbi
päästetud usu kaudu – ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt –, mitte tegudest,
et ükski ei saaks kiidelda.” Ef 2:8-9 Oma maisel
teekonnal tegi Jeesus täiesti uskumatuid kingitusi inimestele, kellega Ta kohtus. Pimedad said
nägijaks, halvatud kõndisid ja kurdid kuulsid
jälle. Siiski suurim kingitus, mille need inimesed said, oli päästmine hukatusest ja pattude
andeks andmine. Seda kingitust pakub Jeesus
täna ka Sinule.
Keegi meist ei saa oma pattudest ise vabaneda.
Suhe inimese ja Jumala vahel on läinud katki ja
seda tunneb meie hing väga hästi. Me igatseme

seesmist rahu ja tasakaalu. Ekslikult otsitakse
seda eneseabi kursustelt, meelelahutusest, karjääritegemisest, joogast või mõne muu usundi
õpetustest. Siiski võib lahenduse sellele hinge
rahutuks tegevale probleemile, mis on inimese
ja tema Looja vahel, leida ainult ühest isikust –
Jeesusest. Hingerahu, mida iga inimene otsib,
on käeulatuses. Kui tahad oma otsingud lõpetada ja leida rahu Jumalaga, siis võta täna vastu see kingitus, mida Sulle pakutakse, ja ütle:
“Jeesus, anna mulle andeks minu patud ja tule
minu ellu!”Said just maailma parima kingi!
Joel Reinaru
Plussmeedia peatoimetaja tervitustega eestlastele Stockholmis Agape meeskonnaga.

Samaaria
Jeesus on jätnud meile kauni jutustuse tundmatust Samaaria mehest, kes aitas hädasolijat (Lk
10:29-37). Samaarlane ei astunud mehest kes
maas lamas mööda, vaid sidus ta haavad ja viis
öömajale, tasudes tema kulud. See tegu tuli südamest ja jõudis südamesse. Nii lihtne ja inimlik tegu on pälvinud kristlikus ajaloos mitmeid
järgijaid.
Samaaria Eesti Misjon on kristlik heategevusorganisatsioon Eestis aastast 1991. Põhitegevuseks on aidata ühiskonnast tõrjutud inimesi
tagasi tavapärase elu juurde. Peamisteks abi
saajateks on alkohoolikud, vanglast vabanenud
ja kodutud. Omapltpoolt pakume nendele inimestele eluaset, toitlustamist, riideid ja muud
esmavajalikku ning vaimset tuge. Seejäre aitame vabaneda sõltuvusest, õpetame iseseisvat
toimetulekut ja toetame pöördumist tavaellu.
Pärnus Siimu silla juures asuv Samaaria turvakodu on kristlik kodanikualgatusel sündinud
isemajandav asutus. “Turvakodu on Pärnu linna
heaks, et meie tänavatel poleks kerjuseid, oleks
vähem kotirööve, sissemurdmisi,” lausub Aivar
Raudver. Hoolitsev vaimulik ja juht on Kalju

Põldroos ja töödejuhatajaks on Heldur Aas. Samaaria kauplused Pärnus asuvad Vana-Rääma
7a, Rüütli 37 ja Papiniidu 50 ning seal müüdava kraami tulust turvakodu elatubki. “Peame
vanglast vabanenuid aitama, et nad tänavale ei
satuks ja enda elus hoidmiseks kurja ei teeks,”
lausub Raudver.
Aastate jooksul on majas lühemat või kauemat
aega elanud 360 meest. Vanglas on oma reeglid
ja seal elamine on muutnud inimesed abituks.
Turvakodus saavad mehed Jumala sõna igal
hommikul Piiblitunnis. Õpetatakse ka eluõpetust, õpetatakse rahakasutamist, majandamist,
hügieeni, iseseisvust, oma peaga mõtlemist.
Neil tuleb harjuda toime tulema oma ego, emotsioonide ja alaväärsuskompleksidega. “Et nad
ei jääks ühiskonna kaela ja oleksid valmis oma
elukorraldusele ise kaasa aitama,” lisab vaimulik.
Tunnistus Samaariast: Porist välja
Tõnu on pärit Pärnust. Ta on elanud ka Rakveres. “Ema-isa läksid lahku, me kolisime ja ema

Tõnu on halduskorras karistatud 30-40 korral,
olnud lugematu arv kordi kainestusmajas ja
kandnud viiel korral kriminaalkaristust. ViimaEsimese vanglasistumise ja viinaravi järel võt- ti istus ta Murru vanglas viis aastat tagasi selle
tis mees naise. Abielu kestis seitse aastat ja lah- eest, et varastas poest viina. Vangimajas läks
kumineku järel maabus Tõnu kodulinnas ning Tõnu mõistus äkki paika: jättis päevapealt joomise ja suitsetamise.
käis kiiresti alla.
Viinaravist pole Tõnu abi leidnud. Ühel aastal
oli ta haiglas ravil tosin korda, aga ikka hakkas Aivar Raudvergi mõelnud, et see mees ei taha
uuesti jooma. Kui ise ei taha, siis ei aita. Mees üldse inimese moodi elada. Tõnu uskus, et juütleb, et joob kõike, mis põleb, välja arvatud mal talle küll appi ei tule. Vangimajas sai aga
süütevedelikku. Ta on proovinud odekolonni ja aru, et tuleb. “Kui palud ja elad käskude järgi,
narkootikume, aga need ei meeldinud. Järgnes siis aitab,” kinnitab ta. “110 protsenti. Ma olen
hepatiit. Joodikuelust kõik eluga välja ei tulegi. elav näide, et see pole võimatu.”
hakkas suhtlema joodikutega. Alustasin oma allakäiku tänavalt 16-aastaselt,” pihib Tõnu.

Igaüks võib saada
uue võimaluse

Ta sai tuntuks 1990a alguses filmis “Sökarna“
(otsijad) kus ta mängis pearollis ja õhtulehes
kirjutati temast pealkirja all „suurem pangaröövia kes sai kümme aastat vangikaristust”. Aga
Liam Norberg kirjeldab iseennast oma sõnadega: “ Ma olen üks otsija kes on leidnud Jumala.”
Liam Norberg on väsinud sellest, et rääkida mis
juhtus üle kümne aasta tagasi. Tema jaoks on
see lõpetatud peatükk. „- Aga ma saan aru, et
inimesed tahavad teada. Minu elu muutus on olnud põhjalik. Kui keegi saab andestatud siis on
sellel inimesel uus võimalus antud.”
Vanglas olles oodates kohtuotsust hakkas
Liam Piiblit lugema. Ta proovis seda mis oli
kirjutatud ja põlvitas ning palvetas. „- Ma olin
ise näinud oma eluteed lagunemas ja katki minemas.” Liam tahtis teada saada, et kas on see
nii mida Piibel räägib meile, et Jumal on siin ja
praegu. „Läksin põlvili ja palusin Jumalalt andestust, armu ja elumuutust. Ja ma sain selle“
räägib Liam.
Näitleja karriääriga on ta jätkanud kuid nüüd
pühendab ta palju aega, reisimisele ja tunnistamisele, õpetades teistele Piiblist. Liam jätkab;
„Seda saan rohkem ja rohkem teha ja see sobib
mulle hästi. Ma armastan rääkida, mida Jumal
teeb.” Kui Liam räägib oma usust ja suhest Jumalaga siis see on nii lihtne ja arusaadav. Liam
mõtleb vähe aega ennem kui ta jätkab; „- Seda
mida Jumal teeb on hämmastav ja hea. Ta an-

destab kõik ja miski ei saa meid lahutada Tema
armastusest. - Selleks, et saada vabaks patust,
peame aru saama mis patt on. See on see, mis
hoiab meid Jumalast lahutatud. Kui saad õigeks
ja oled valmis vastu võtma teise võimaluse siis
saad jõudu tagasi. Arm on kogu aeg üks avatud
süli täis suurt armastust selleks, et elada uut
elu.
Elu Kristuses tähendab Liamile kolm olulist
elementi; palve, Piibel ja Püha Vaim. „- See on
nii loomulik kristlasele, et tänada Jumalat ja
palvetada. See on üks suhe jätkamine Temaga
ja kas me siis palume kõvasti või mõtleme Temale.” Kui Liam on väljas ja räägib kirikutes
ja konverentsidel siis on Püha Vaim alati tähtsal kohal. „- Me sõltume Jumalast Püha Vaimu
kaudu. Ta on meie abimees ja ilma Temata ei
saa me järgida Jumala plaani. Me laseme Püha
Vaimul täita meid ja siis saame meie elujõudu ja
rõõmu.” Jumala Vaimu juhtimise läbi saab Liam
ka teada, mida teha erinevates olukordades,
mida öelda inimestele kui ta on väljas ja õpetab.
„- Läbi Püha Vaimu ja selle mida Ta ütleb meile
saame teada ja saame aru mis oli Jumala mõte”.
Piibel on saanud Liami juhendajaks tema elus,
ja ta kasutab, uurib seda ja saab sealt inspiratsiooni. „Avastan, et see on Püha Vaim, kes räägib, kui nõustun Piibliga ja tegutsen selle alusel.”
Tagasi vaadates näeb Liam:i elu välja nagu
film millel on hea lõpp. On see nii? „- Ma pean
olem aus. Vahel on kõrgused, kuid sageli ka
orud. Nende aastate jooksul kui ma olen olnud
kristlane ei ole ma kunagi kahelnud Jumala olemasolust ega ole kahelnud kas ta on piisavalt
hea? „Olen tihti palvetanud sihikindlust ,ja siis
ma tunnen, et ma saan uut jõudu.” Ma usun, et
ma jätkan sellega, mida ma nüüd teen– jagan
rõõmusõnumit ja tegelen filmidega. Ma olen tänulik, et mul on võimalik kahe tööga tegeleda,
see tähendab mulle väga palju.
Liam Norberg

TV7 Eestis
2009. aastal rajati Taevas TV7 kanal ka Eesti
kaabli- ja digitelevisooni võrku. TV7 kanalil on
oma toimetus, ja seda tööd kordineerib Päivi
Pitko kes elab oma perega Pärnus. Intervjuu on
tehtud Stockholmis.
Päivi: “Minu töö TV7:ga algas neli aastat tagasi.
Enne seda olin südames tundnud, et midagi uut
on tulemas. Mu abikaasa töötas teises riigis ja
see oli meile natukene keeruline aeg kuna pereisa oli perest eemal. Meie elasime Pärnus ja
palusime Jumalalt lahendst ja otsisime Jumala
tahet. Jumal vastas meile, et on tulemas muutus ja sellel hetkel ei osanud me täpselt arvata,
mis see võiks olla. Mu sõbranna võttis minuga
ühendust ja küsis kas ma olen teadlik, et TV7
otsib Eesti koordinaatorit. Ma võtsin ühendust
TV7 juhtidega ja nii see alguse saigi. Enne olin
teinud noorte tööd ja alfa-kursuseid Eestis kus
me oleme elanud perega ligi 10 aastat. Niiet
2009 hakkasin töötama TV7:ga ja samal aastal
alustas TV7 ka ülekannetega Eesti telekanalil.
Täna on meil viis täisaja töötajat. TV7 on kristlik telekanal, mis sai alguse 2003 Soomes, kui
Jumal kutsus Marti Ojaresi sellele tööle. Jumal
rääkis, et on vaja rajada Kristlik telekanal Soome. Koorem päästmata inimeste pärast oli suur
ja ta pani oma eduka töö maha ja alustas tööd
mida polnud varem Soomes tehtud. Jumal oli
selle asja taga ja töö, mis inimlikus mõttes juba
puht finantsiliselt oli võimatu, sai alguse. Täna
on see töö ka Iisraelis, Eestis ja kevadest ka
Rootsis.
Enne kui töö Eestis pihta hakkas palvetasid
TV7 juhid selle pärast. Jumal kinnitas neid ja
ütles, et Eestimaa saab osa suurest ärkamisest
ning TV7el on ka selles ärkamises tähtis osa ja
sellest levib töö edasi teistesse riikidess.
Osa saatekavast tuleb Soomest ja on ingliskeelseid saateid, mida tõlgitakse. Meil on ka oma
7-8 saatesaarjaid, mida toodame ise. Ligi 70 %
Eesti elanikkonnast, saavad vaadata TV7 kas
digivõrgu või kaabli kaudu. Elion, Starman, Stv
on operaatorid kes pakuvad kanalit oma paketides. Veel on TV7 võimalus vaadata internetis
netiTV kaudu. Meie koduleht on www.tv7.ee ja
siin saab arhiivis vaadata paljude saadete kordusi. Seda kanalit vaadatakse ka üle maailma

ja uuringud näitavad, et ligi 90 riigis. Jumal on
need uksed avanud ja meid on hästi vastu võetud. Kogeme,et see mida Jumal teeb, on üleloomulik.
Uued programmid saavad alguse igapäev kell
17.00 ja on 8 -tunninepakett, mida korratakse
ülejäänud ööpäev. Öösiti on ka palju vaatajaid,
sest just siis on paljudel raske. Meie visioon on
kuulutada, et Jeesus Kristus on Issand ja see on
evangeelne kanal, mis on mõeldud eelkõige inimestele, kes Jumalat ei tunne. Igas saates saab
Evangeeliumit mingil moel esile tuua. Niikaua
kui see nii on, siis Jumal on tõotanud, et toetab
seda tööd.
Meil on ka ajakiri TV7, mis ilmub mõned korrad aastas ja ka kirjastus. Meil on ilmunud alles
kaks eesti keelset raamatut: “Isa süles” Jack
Frost ja “Sõnum Jumalalt” R. Mcperhson.
Erki Katus intervjueeris Päivit Stockholmis
kevadel 2013

Väike tervitus
Bihacist
“SIIAMAANI ON ISSAND SIND KANDNUD.” Mõned päevad tagasi sõitsin rattaga mööda linna
ja palvetasin. Korraga Jumala Vaim ütles selgelt
mu südames: “Siitsaadik on Issand sind kandnud.” Mu süda oli korraga täis rõõmu ja tänu:
mulle meenusid igasugused olukorrad möödunud aastatest, kus Jumal oli meid kõigest usta-

valt läbi kandnud. Ja parim uudis on, et Ta ei
kavatse meid maha pillata! Mida iganes tulevik
toob, Ta jääb ustavalt meie kõrvale. Kas tuleb
veel kriisiolukordi ja probleeme? Jaa, kindlasti,
mõnikord mitu korda sama päeva jooksul. Aga,
“meie varjupaigaks on iidne Jumal, kes sirutab
välja igavesed käsivarred!” (5 Moos. 33:27)!

Muutuge teiseks
Iga Piibli ime algab probleemiga. Katsu meenutada üht Piibli isikut, keda Jumal kasutas. Kas
meenub keegi, kelle elus ei olnud raskusi ega
probleeme? Neid on raske leida. Inimestele, kellel on usk Jumalasse ja kes säilitavad hea suhtumise ka elu varjukülgi taludes, osutuvad probeemid õnnistuseks.
Kriitiga ja arvustamine võivad meile mõjuda samamoodi nagu torm ja möll loodusele. Parimate
püüdluste peale mahategevaid sõnu kuulda on
väga valus. Meil kõigil leidub selliseid kogemusi.
Küsimus on, millised jäljed need meisse jätsid.
Jeesus, kes oli täiuslik armastuses ja eluviisides,
koges kriitikat ja valestimõistmist. Teda hüüti
söödikuks ja viinajoodikuks, nimetati samaarlaseks ja öeldi, et tal on kuri vaim. Kuid pange tähele: kuigi teda mõisteti valesti, süüdistati, oldi
tänamatud ja hüljati, ei olnud ta kibestunud ega
masenduses. Jeesus pööras kriitika ja tagakiusamise triumfiks. Kui teda vihati, siis ta armastas,
pattu kohates tõi ta vabaduse andestuse kaudu,
haigus pakkus võimaluse tervendamiseks, murtud süda avas võimaluse troostiks. Jeesusel oli
iga kriitika ja takistus uueks võimaluseks.
Paljud inimesed on väga osavad kritiseerijad.
Mulle meenub lugu mehest, kes kuulus koguduse nõukogusse. Kui midagi arutati, oli tema alati kärmas vigu leidma ja kritiseerima. Nõukogu
otsusele seisis ta peaaegu alati vastu. Koguduse
pastorit üllatas ja tüütas tema käitumine. Pastor
otsustas mehega rääkida ja teda korrale kutsuda. Vestluse käigus selgus, et mees töötas telfonivõrgus vigade otsijana. Tema igapäevaseks
tööks oli vigu leida! Paljud on teinud kritiseerimise oma elukutseks. Muidugi tuleb ka vigu märgata, kuid kui meie aeg kulub rahulolematuse
külvamiseks, oleme kaotanud elu mõtte. Keegi
on öelnud:”Kui kritiseerimine tekitab sulle valu,
siis kritiseeri. Kui see valmistab sulle vähimatki
mõnu, siis hoia suu kinni.” Kas oled pannud tähele, et piiratud mõtlemine ja suur suu käivad
käsikäes?
Katsu vältida väiklasi inimesi. “Väikesed” inimesed kisuvad sind alla oma tasemele. “Suured”

inimesed annavad tunda, et oled tähtis ja aitavad
sind oma tasemele. Nad külvavad usku ja lootust
ka raskustes ja kaotustes.
Kriitika osalistena peaksime endalt küsima, mis
meid kõige enam häirib? Millises meelsuses sai
see öeldud? Kas ka teised on sama ütlenud? Kui
palju on selles tõtt? Kui on, siis mida edasi teha?
Niisuguses olukorras on hea jagada oma kogemust inimesega, kes oskab julgustada ja aidata.
Me ei vaja õigustamist, vaid abi. Kui kriitika on
õigustamata, tuleb see maha jätta nugu kivid tee
ääres.
Raskused ja probleemid avaldavad suurt välist
survet meie meelsusele. Kahjuks ei leidu ühtki paika, kus nende eest kaitstud oleksime. Iga
Piiibli isik, keda Jumal kasutas, oli muredega
tuttav. Paulus kirjutab Timoteosele: “Ja kõiki,
kes tahavad elada jumalakartlikult Kristuses
Jeesuses, kiusatakse taga.” Pane aga tähele, et
iga Piibli ime algab probleemiga! See ei ole ehk
probleemide suurus, mis meid murrab, vaid nende arv. Suudame ni kaua ja mitte enam. Kui probleemid käivad üle jõu, on kaks võimalust: muuta
olukord või ise muutuda. Sageli ei allu olukorrad
meile. Jääb üle vaid ise muutuda. Konflikt tekkib
otsekohe. Kuna inimese loomus on muudatuse
vastu, meeldiksid meile vaid muudatuse tulemused ja tagajärjed, kuid vihkame muudatuse
protsessi. Oleme harjumuse orjad. Esmalt kujundame harjumuse ja siis kujundab harjumus
meid. Mida me järjekindlalt teeme, seda ka oleme. Jääme maailma oma vaatevinklist hindama,
stagneerume ja muutume väga kitsarinnaliseks.

Kui sul on ainult haamer, siis otsid vaid naelu,
mida lüüa.
Igal pool, kus toimub kasv, esinevad muudatused. Kasv kutsub muudatused esile ja avaldub
nendes. Muudatus ei too alati kasvu kaasa. Muudatus muudatuse pärast võib isegi kahju tuua.
Õige meelsuse juures aga annab muudatus maad
kasvule.
Thomas Edisoni poeg kirjutas oma isast. Milline
haruldane mees! Tema leiutisi on ule tuhande.
Ennekõike oli ta aga mees, kes ei lasknud ennast
masendada. Tema positiivne meelsus oli lausa
nakatav. Tema poeg jutustab ühest 1914. aasta
külmast detsembriõhtust: “Korraga kostsid vabrikuhoones hüüded: “Tuli! Tuli!” Tulekahju puhkes filmiosakonnas. Mõne minuti jooksul tõusid
tuleleegid igalt poolt. Kaheksa tuletõrjujaama
tuletõrjujad tulid kohale, kuid kuumus oli liiga
suur ja veesurva liga madal, et leeke lämmatada. Poeg ei leidnud kusagilt oma isa. Kus ta on?
Kas ta suudab näha kogu saavutatu hävimist?
Korraga näeb ta isa vabriku hoovil jooksmas.
“Kus on ema?” hüüab leiutaja. “Poeg, mine kutsu
ta siia. Ütle, et ta tuleks kiiresti ja võtaks sõbrannad kaasa. Nad ei näe enam kunagi säärast
tuld.” Järgmisel hommikul enne koitu, kui tuli oli
vaevalt kontrolli alla saadud, kutsus Edison töölised kokku ja kuulutas: “Hakkame ehitama!” Ta
hakkas kohe korraldusi jagama: Kraanisid tuli
üürida, et platsi puhtaks teha, vaja oli tööriistu
ja palju muud. Siis korraga, nagu tulnuks talle
kõrvaline mõte, lisas ta: “Kas keegi teab, kust
võiks raha saada?” Hiljem ütles ta: “Võime alati
õnnetusest kasu saada. Oleme hulgast rämpsust
lahti saanud. Nendele varemetele ehitame suurema ja parema hoone. “Siis ta haigutas, keeras
oma kuue padjaks kokku, heitis lauale pikali ja
uinus silmapilkselt”.
Kristlased ei peaks mitte ainult muudatusi taluma, vaid neid ka põhjustama. Kuigi me vihkame
muudatusi, ei leidu ilma nendeta progressi. Ka
vaimuliku uuenduse ja kasvu hinnaks on muudatused. Seismajäämine ja stagneerumine põhjustab kangestumise ja surma. Kristlast peaks
muudatus Jumalale lähemale tooma.
Meie mõtted juhivad meie käitumist. Elame negatiivsusest läbiimbunud maailmas ja nakatume
kergesti ümbrusest. Paulus mõistis mõttemaailma tähtsust ja mõju ning julgustas meid mõtle-

ma sellele, mis on tõsine, aus, õige, kasin, armas,
hea kuulda, vooruslik komme ja kiitust väärt.
(Fi. 4:8). Meie ülesanne on negatiivses maailmas
õigesti mõtelda.
Üks Piibli kurvemaid lugusid on ära toodud 4.
Moosese raamatu 13. ja 14. peatükis. Iisraeli rahvas jätab tõotatud maale minematta negatiivse
sõnumi tõttu. Kaksteis maakuulajat läks Kaanani maale samal ülesandel, samadesse kohtadesse ja samal ajal ning tuli tagasi eriarvamustega.
Joosuale ja Kaalebile oli maa, mida Jumal oli
neile lubanud “maa, mis piima ja mett voolab!”
Ülejäänud kümme tõid erinevaid sõnumeid. Nad
esitasid fakte ilma usuta. Nad ütlesid: “Me jõudsime sellel maale, kuhu sa meid läkitasid. Seal
voolab tõesti piima ja mett, ja siin on selle viljad”
Kuid rahvas, kes seal elab, on tugev, linnad kindlustatud ja väga suured. Me nägime seal Anaki
järeltulijaid. Meie ei või minna selle rahva vastu,
sest ta on meist vägevam.” Edasi loeme, kuidas
negatiivne mõtlemine faktid sassi ajab. Kuulake,
mida nad nüüd ütlevad: “Maa, mille me uurides
läbi käisime, neelab oma elanikud. Rahvas, keda
nägime, on pikakasvulised. Me nägime seal hiiglasi, Anaki soost hiiglaste poegi. Me olime iseendi silmis nagu rohutirtsud. Samasugused olime
meie ka nende silmis!”
Negatiivne mõtlemine moondab, viib asjad tasakaalust välja, piirab Jumalat ja tema võimalusi
meie elus, toob süngeid pilvi otsustavate hetkede üle ja nakatab. Negatiivne elustiil mõjutav ka
teisi meie ümber. Isegi küsimuse vastus sõltub
sellest, kuidas küsitakse. Noor Ameerika sõjapsühholoog proovis seda teooriat. Talle anti koht
toiduleti otsas, kus ta jagas sõduritele apri-koose. Esmalt küsis ta meestelt: “Ega sa aprikoose
ei taha?” Üheksakümmend protsenti vastas eitavalt. Siis muutis ta küsimust. “Sa tahad aprikoose, eks ju?” Umbes pooled vastasid jaatavalt,
Kolmandaks sõnastas ta küsimuse selliselt: “Kas
sa võtad ühe või kaks portsu?” Ja vaatamata sellele, et sõduritele ei meeldi sõjaväeaprikoosid,
võtsid 40% kaks portsu ja 50% ühe portsu. Negatiivne suhtumise tõttu on ka meie lähikondlastel
raske optimistlik olla.
Dr Allan Lauri artikel on varem ilmunud “Valguses”

Valguse prisma
Ülikooli professor esitas küsimuse uuele klassile. Kas Jumal on kõige
looja? Üks õpilane vastas lühidalt “Jah.” “Niiet Jumal on loonud kõike!”
kostis professor.
“Kui Jumal on loonud kõik siis Jumal on ka loonud kurjuse kuna kurjus
eksisteerib ja see tähendab, et Jumal on kurjast sest inimesed on kurjad.
Õpilane vaikis selle üteluse peale. Professor oli rahul endaga ja rääkis
julgelt kuulajatele, et taas on tõestatud, et kristlaste usk on tühine.
Üks teine õpilanet tõstis käe ja palus luba, et esitada küsimuse. “Ole hea”
vastas professor. Õpilane tõusis üles ja küsis klassi ees: “Kas professor
usub, et pimedus on olemas?” “Muidugi!”. Õpilane vastas: “Sa eksid! Kuna
pimedus ei ole olemas iseenesest. Pimedus on ainult valguse puudumine.
Valgust saame uurida aga pimedust mitte. Saame kasutada Newtoni prismat uurides valguse erinevaid värve ja lainepikkusi. Pimedust me ei saa
mõõta. Väike valgusekiir saab tungida pimedamasse paika maailmas ja
valgustada selle. Kuidas sa tead kui pime üks paik on? Selle kaudu kui
palju valgust seal on. Kas see ei ole nii? Pimedus on sõna mida kasutame
selleks, et kirjeldada olukorda kui valgus puudub.”
Õpilane küsib järgmise küsimuse, “professor, kas kurjus on olemas?”
Veidi ebakildlalt vastab professor, “muidugi, nagu olen selgitanud. Näeme
seda kõikjal iga päev. See on osa meie inimlikusest kus vägivald ja tapmised peegeldavad vaid kurjust.”
Õpilane vastas, “Sa eksid jälle! Kurjust pole olemas üksinda iseenesest.
Kurjus on vaid headuse ja Jumala puudus. Nagu pimedus on valguse puudus siis kurjus on inimeste väljend mis kirjeldab Jumalatust. Jumal ei
loonud kurjuse. Kurjus on vaid puudus Jumala armastusest ja ligiolust.
Nagu pimedus on vaid puudus valgusest on kurjus puudus Jumalast!
Professor jäi sõnatuks ja istus maha.
Õpilane olevat olnud noor Einstein.

Hoki ja usk
Elu Jumalaga on suurem kui kõik muu. Seda see sündmus on mõjutanud tema elu. Mis
arvab HV71 klubi mängija Noah Welch kes võiks olla parem kui see, et saad andestust
kuus aastat tagasi vôtis vastu Jeesuse kui ja igavese elu? Et omada seda lootust iga
Päästja ja Issand. Siiamaani on ta mängi- päev on imeline ja muidugi, see pakub ka
nud 75 NHL liiga mängu (Pittsburg Pen- palju rõõmu.
guins, Florida Panthers, Tampa Bay). „Olen „Ta on mu Päästja ja Isand, kõige olulisem
saanud uue rôômuallika elus”, ütleb see isik minu elus. Ei hoki või mu naine ja - teda
Harvardi kooli lõpetanud hoki proff.

ma armastan väga palju, pole tähtsam.” Nii

Juba kõrgkooli (High school ) ajal oli juba minul kui mu naisel on Jeesus esikohal. Piiteada et see suurekasvuline Bostoni poiss bel ja usk Jeesusesse on ka kasvanud iga
oli üks hoki mängija NHL potensiaali- päevaga tugevamaks eliit mängijana. Varem
ga. Ûlikoolis ootas üks unistuste asukoht kõik minu õnn sõltus sellest mis ma saavutaôppimistega Harvardis ja mäng ülikooli hoki sin jääl peal. Loomulikult tahaks võita mänmeeskonnaga. Aastal 2006 sai esimest korda ge, kuid kõik ei seisa ega lange aniult selNoah Welch värvatud NHL:i. See oli lepping lega. Noah ütleb, et tal on palju veel õppida
kahe aastaga Florida Panthers meeskonna- kristlasena olles, kuid imetleb eriti Jumala
ga. Nad arvestasid tõesti minuga ja mõte oli, suveräänset päästmisplaani. See on fantaset ma mängiks olulisemat rolli meeskonnas, tiline, et Jumal saatis oma ainsa Poja sureselgitab ta. Aga siin läks allamäge. Noah vi- ma minu pattude eest, andes mulle „elu“.
gastas õla ja oli sunnitud kannatusele järele
andma. See oli karm ja ma tundsin end katkisena, ütleb ta selle pimeda aja suhtes
Noahil oli onu kes oli kristlane ja palvetamas Jumala poole tema tervise eest, ja rääkis ka Noah:le usust. „Ta pani mind mõtlema
mida ma usun ja miks. See oli otsekohene
kuid samal ajal ma tundsin onu siirasust.”
Ûks sõber kutsus nüüd Noahi Jumala teenistusele. Seal kuulutati selgelt evangeeliumi ja Noah mäletab kristallselgelt kui pastor
küsis, kas keegi tahab elu anda Jumalale ja
Kristust jälgida? „Mis saab olla suurem kui
saada andestatud ja igavest elu!“ Suurekasvuline mängija naeratab ja näitab, kuidas

Usus ja tänus
Carl-Erik Sahlberg on olnud S:t Klara kiriku
vaimulik juht Stockholmi kesklinnas üle 20 aasta. S.t Klara kirik on kui Oleviste kirik Tallinnas
oma kõrge torniga ja kesklinna asuvas kohas.
Kui Carl-erik Sahlber tuli kiriku 80-tel oli kirik
oma uksi sulgemas kuna nii vähe inimesi külastas Jumalateenistust. Täna on kirik sageli
nii täis, et inimesed seisavad seinte ääres ja on
avatud kõik päevad nädalas. 2009 sai Carl-Erik
medali rootsi kuninga käest kiriku ja sotsiaalse
töö eest. Siin jagab ta palvest.

tunnistab inimeste ees teda tunnistan minagi
oma Isa ees kes on taevas ...” Matteuse 10:3233. Ta julgustas meid tunnistama ja selle läbi
võivad mäed paigast liikuda. Mk 11:23 on kirjutatud: „Tõesti ma ütlen teile, kui keegi ütleb sellele mäele (probleemile) :Tõuse paigast ja lange
merre! Ja ej mõtle kaksipidi oma südames,vaid
usub et see mida ta ütleb sünnib, siis see saab
temale. Ta ütles ja see sai, ta ütles: „Saa terveks!” ja inimene sai tervise. Ta rääkis vabanemist - ja see tõi vabanemise jne.

Ma tean, et kui palvetan siis pean olema kooskõlas ja „ühel lainel“ Jumalag sõnaga ja Püha
Vaimuga. Kui ma endas saan kinnitust ja rahu,
saan hakata palvetama. See võib olla sellest,
et mu lapsed saavad päästetud, minu ettevõte
oleks edukas, ma saan terveks kui mul on haigus, et minu kogudus kasvab jne. Ma palvetan
konkreetselt ja ma panen kirja ühe kindla kuupäeva millal soovin palvevastust näha.

Oluline on, et sa oma sõnadega ei takista ega
viivita palvevastust. Näiteks kui sa palvetad kellegi tervise eest ja palvetad, et ta saab terveks
ja kohe peale palvetamist küsid: „ kas sa oled
pärandi valmis tehtud? „ Siis see on kohe vastu
sellele palvele mida te vabatahtlikult koos palusite. Sa ei saa teha uusi tellimusi oma ettevõtes
ja pärast seda kutsuda oma töötajad koosolekule ja ütelda „Me läheme pankrotti ja peame võibolla kõik töölt lahti laskma.” Meil tuleb rääkida
vastavalt oma palvetele.
Mõtleme tihti, et usk kuulub pühapäevale ja
mõistus kuulub töönädalale. Aga kui me tahame
palvevastuseid saada, siis peame õppima rääkima vastavalt palvesoovile. Mul on valida ja saan
öelda: et minu ettevõte oli pankroti äärepeal vahepeal aga nüüd hakab hästi minema. Ma pean
otsustama, et räägin usus või mitte. Ja see valik
on ainult minu enda teha!
Kui sa räägid usku siis, leiad ilmselt, et saad
rohkem kui võid mõelda või küsida. Hea karjase laul 23 ütleb (keset surmavarju orgu): „Ainult headus ja
heldus järgivad
mind kõik mu
elupäevad
ja
ma jään Jumala juurde eluks
ajaks “

Kuidas ma siis alustan palvetööga? Kõigepealt
alustan tänuga ja ma usun et mul on selleks
selge Piibelik toetus: “Kiida mu hing Issandat
ja ära unusta ainsatki tema heategu.Tema annab andeks kõik su ülekohtud, tema parandab
kõik su vigadused “ Ps 103:2-3. Ma alustan tänades viisakalt ja lahkelt. Kui minu laps hommikul ärgates ütleb „isa anna siia üks sajaline„
siis ma arvan, et see on ebaviisakas ja mitte hea
kasvatus. Ilus on kui laps ennem tervitab ilusti
hommikul ja ütleb”Tere hommikust.” Nii teen
ma oma suhes Jumalaga ja tervitan:“Tere hommikust! Tänan uue päeva eest, tänan uute väljakutsete eest ja uute võimaluste eest!“
Kui ma palun oma palveteemade eest, näiteks
et minu lapsed saaksid päästeteud, siis ma tänan Jumalat selle eest, et laps on näidanud huvi
Kristuse vastu ja et tal on usklikud sõbrad, et
rohkem inimesi palvetavad laste eest jne. Mul
on palve raamat ja sinna kirjutan pliiatsiga
need „teemärgid“ palveteemade juurde.

Jeesus rääkis väga tihti et me peame tunnista- Carl-Erik
ma, et Tema on Issand: „Igaüks nüüd, kes mind Sahlberg
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laupäeval 5. okt. 2013

Tule kaasa aerutamisele ja õppi
ka päästetehnikat, navigatsiooni
ja eskimopööret. See on kosutuseks ja karastuseks vaimselt kui
ka hingeliselt. Lõkke ääres lõuna,
linnu lauluga saarte vahel ja on
võimalik sauna. Varustus: Süsta,
aerud, päästevestid, põll, kaartid,
kompassid.
Kaasa võtta: Vahetusriided, jook
2 pudelit, võileib, pähklid/rosi-

nad/sokolaad, päikseprillid, kergemad jalanõud, rättik.
Muidugi ka heameel ja abivalmidus.
Hind 250kr (kõik varustus ja
transport).
Sihime saarte vahele. Ka sina
oled oodatud. Kontak: Erki Katus
0707559557,
erki.katus@gmail.com

www.k-3.ee
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