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Jehoova paljastab
oma püha käsivarre
kõigi rahvaste nähes,
ja kõik maailma ääred
saavad näha
meie Jumala päästet!
Jesaja 52:10

L

uuka Evangeeliumi esimeses peatükis on kirjutatud
28 salmis: ”Tere sa armuleidnu, Issand olgu sinuga!”. Jumal oli läkitanud ingel Gaabireli Maarja juurde tähtsa sõnumiga. Maarja oli hoolitsev ja südamlik
neiu, kes oli üles kasvanud Galilea linnas. Sõnum oli
väga konkreetne ja täielikult üle mõistuse. Juba see
asi, et taevalik ingel oli Maarjat nimepidi tervitanud
oli suur shock. Aga et ta toob ilmale poja keda hüütakse ”Kõigekõrgema Pojaks” ja ”kelle kuningriigil
pole otsa”, võis Maarjale täiesti uskumatu tunduda.
Vastus mida Maarja edasi andis tõi ilmsiks ja kinnitas tema usku ja iseloomu: ”Vaata siin on Issanda
ümmardaja, mulle sündigu su sõna järele!” Lk 1:38.
Maarja elu sai täielikult muudetud sellest hetkest.
Taeva Isa seatud plaan tema elus hakas ilmet võtma.
Jumalal on hea kavatsus iga inimese elu üle siin maa
peal. Ka sinu juurde on läkitatud sõnum, mis kõlab
taoliselt: ”Tere sa armuleidnu, Issand olgu sinuga!”.
Jeesus Kristus sündis maailma inimestele valguseks.
Temast sai ”Immaanuel” – Jumal meiega. Issand täis
armu ja väge. Ta on seesama eile täna ja igavesti. Pühast kirjast loeme, et Jumalal on head plaanid ja tulevik täis lootust igaühele, (Jr 29:11). Jeesus tunnistas,
et on tulnud maailma Jumala pojana selleks, et tuua
elu ja kõike ülirohkesti, (Jh 10:10). Mis see ”kõike ülirohkesti” siis on? Meil on ülirohkesti antud kõike selleks, et me saaksime täita Jumala seatud plaani oma
eludes. Ingel seletas ka Maarjale, et ”Püha Vaim tuleb
su peale...” (Lk 1:35). Kolmainsuse Jumal lubas sellega olla isiklikult abiks. Selleks, et anda tuge ja hoida
kõigest kurjast ning kanda hoolt ja juhatada elurajal
eesmärgi poole.
Isa, Poeg ja Püha Vaim on kolmainu Jumal, mida
heebreakeeles nimetatakse ”Elohim”. Parim tõlge sõ-

nale oleks ”ühtsus”. Jumal on üks, aga siiski kolmes
erinevas isiksus. Ta on kõikvõimas, kõiketeadev, kõikjalolev Jumal. Jälgides meie elu maa peal märkame
kolmainu ühtsust igal pool Tema loomingus. Maakera
koosneb maast, taevast ja merest. Inimene koosneb
ihust, hingest ja vaimust. Metafoorina võime vaadata
samuti vett, jääd ja auru, mis on kõik üks aine, aga
erinevas olekus. Ka aeg jaotatakse kolmeks: minevik,
olevik ja tulevik.
Maarjal oli minevik üles kasvades Galilea linnas Naatsaretis ja ta oli kihlatud Joosepiga. Maarja sai sõnumi
olevikus ja see muutis kogu ta tuleviku. Ka sinul ja minul on minevik, me elame olevikus ja meil on tulevik.
Kuidas meie tulevik saab olema, sõltub meie usust,
otsustest ja sõnakuulekusest Jumalale. Kolmainu
Jumalal on sõnum ka sinule, mis eriti kõlab jõuluajal.
Jõulupühade ajal me meenutame ja tähistame Jeesuse sündi. Nagu inglid karjastele väljal kostsid: ”Sest
teile on täna Taaveti linnas sündinud Õnnistegija, kes
on Issand Kristus!” Kui paned tähele, avastad, et kuuse all ei asu kõik kingid, mida tuleb avada. See asub ka
sinu südames. Avades oma südame Kristusele, avastad elu, mis ületab su mineviku, täidab su oleviku ja
kinnitab su tuleviku.
Kui see on su soov ja palve, võid palvetada nii: Tänu
Issand Jeesus Kristus, et tulid maailma valguseks ka
minu pärast. Anna mulle andeks minu patud nagu minagi annan andeks neile, kes minu vastu on eksinud ja
too valgust minu ellu. Tahan olla sõnakuulelik Sinule
ja õppida sind tundma rohkem. Tänu Jumal, et kuulsid
mu palvet. Aamen.
Ilusaid Jõulupühi soovides!
Erki Katus

Jõulu tähtsündmus!

Lainetel igatsetud
sadamasse; süstasõit
ümber Ahvenamaa
R

eede 9. september. Süsta vette panemine
toimub öösel, täiskuuga. Kuu paistab suure
lambina ja valgustab väikeseid saari ja laidusi.
Hüljesed vaatasid vahepeal uudisimulikult veepinnalt üles. Natuke aega otsides leidsin saare, kus sai süsta kaldale tõmmata ja telgi üles
panna. Saar on paarikümne meetri pikkune ja
homikul avastan - täis õitsevaid lilli. Päike tõuseb hommikul kell kuus ja loojub poole kaheksa
paiku. Varustus saab veelkord üle vaadatud.
Süsta mahutab palju: 50kg varustust ja toitu
mahub ilusti. Hea on teadmine, et toitu ja vett
on pooleteiseks nädalaks. Öösel kõlavad hüljeste uudishimulikud mängud veepinnal. Loen
taskulambiga kaardi peale kirja pandud teksti
ja uinun: ja Ta juhatas mind nõnda, et olin julge
ega olnud hirmunud, L78:53.

W. Churchill on ütelnud: ”Mõni näeb probleeme
igas võimaluses, teine võimalusi igas probleemis…” - sest Jumalal ei ole ükski asi võimatu!
Lk 1:37.

Pühapäev 11. september. Hiline start, 9 paiku
ja päike paistab heledalt. Kui saarte vahelt avamerele jõuan, kohtan laineid, mis vahutavad
üle süsta. Merel sõites on ilmateade pidev infoallikas. Signaalrakett, ekstra aer, mobiil, ”spot”
sateliitsignaal on oluline varustus. Eriti ”Spot”
annab teada perele ja sõpradele kus täpselt
olen (spot.org). Need on head turvalisuse mõttes, kuid olulisem on sisemine rahu. Paanika ei
ole hea kaaslane. Isegi “Eskimo” pööret tehes,
teeb paanika selle oluliselt raskemaks. “Eskimo” on päästetehnika, mis võimaldab ümberläinud süsta tagasi pöörata, ilma süstast välja
Laupäev 10. september. ”Päikest, tuult ja tulemata. Mõeldes rahu tähtsuse peale, meevett...” kõlab üks tuntud Rootsi laul, kuid lin- nub: mul on sinule rahu, aga mitte õnnetuse
nulaulu on kuulda juba vara hommikul. Hea mõtted, et anda lootust ja tulevikku Jr 29:11.
aerutamine (8 km/tunnis) ja palju saari. Seiklen läbi Roslageni skääride. Leian 10 meetri- Esmaspäev 12. september. Esimene vihm. Laise kalju, mille lõuna poolsel küljel on looduslik ned tulevad idast ja tekitavad suured sügavad
sadam. See jääb ka ööbimispaigaks, kus pilk lainete orud. Vihma sajab, aga olen täielikult
silmitseb avamere horisonti. Teadmine nime- kuiv, kuna süsta põll ja sponsoreeritud vihmakirjadest ja nõudmistest, teadmine enda mitte- jakk hoiavad mind märja eest. Üks kalamees,
suutlikusest kõike täita ja kõigile meeltmööda nimega Anders Andersson on väljas uduses
olla, ja surve, mis sellega kaasneb, annab tun- hommikus ja puhastab selleks aastaks viimast
da, et selline paus on kasulik. Mõtted liiguvad korda võrgud. Suhtleb sõbralikult ja jagab, et
üle mere ja panevad vahel muigama, kui näed tegeleb ainult angerja püüdmisega ja on saaigapäevaseid probleeme teisest perspektiivist. nud üle 3 kilose angerja. Rootsi keeles ongi Ah-

venamaa otsetõlkes angerjamaa (Åland). Saan
teada, et torm ”Katia” on külastamas Ahvenamaad. Atlandi ookeani peal oli kiirus 100 m/s.
Lained on nüüd suuremad ja tõstavad vahel
üles õhku. Vahutavad ja püüavad süsta ümber lükata. Süsta püsib ilusti veepinnal, keha
on harjunud pikaajalise aerutamisega. Rütm ja
tehnika saavad korratud, ja tempo tõuseb, ja
sellega kiirus. Kui sõidad süstaga kasutades
õiget tehnikat, siis kasutad 80% oma keha lihastest. Käte peamine ülesanne on aeru õieti
vette panna. Aerutamine läheb peaaegu iseenesest ja… ma meenutan muistseid päevi,
ma mõtisklen kõiki su tegusid. Ma mõlgutan
meeles su käte töid! L 134:5.
Teisipäev 13. september. ”Katia” tuuled on kuni
18 m/s. Lained ja tuul on võimsad. Laineid on
külje pealt kõige parem vastu ”võtta”. Enne kui
süstasse istun, vaatan üle, et süsta luugid oleks
korralikult kinni. Lained kohisevad majesteetlikult, kohati 3 meetrit kõrged. Käin kolm korda
metsavahel ja laulan kõva häälega. Kui lähen
ümber saan ise hakkama, aga ei taha, et süsta puruks läeheb. Nii ma julgustan ennast sõna
ja lauluga ja aerutan välja. Laine tipus on hea
ülevaade, aga orus oled nagu kahe automaja
suuruse laine vahel, mis vahutavad. Varsti olen
tivolisõiduga saarte vahel ja tuulevarjus. Õhtul
kuulen Ahvenamaa raadiost, et 1500 maja on
tormi pärast saarel ilma elektrita jäänud, mina
aga istun turvaliselt telgis, lamp annab pehmet valgust ja vaatan oma päkesepaneeli laetud mobiilile tänast navigeerimist ja aerutatud
vahemaad. Uni on sel ööl eriti magus, kuulen
tuules otsekui sosinat: nii see on, Issand annab
oma armsatele unes, L127:2.
Kolmapäev 14. september. Taas puhub tuul,
aga nüüd olen kaitstud saarte tuulevarjus. Ahvenamaa punane kalju ümbritseb telki. Olen
viieteist aasta jooksul saanud palju rootsi süsta võistlustel osaleda ja palju süstasõite teinud
nii suuremate kui väiksemate seltskondadega.
Need on vahvad matkad, aga soolo sõit võib
vahutavas vees turvalisem olla. Tähelepanu ja
energia läheb enda süstale ja riski ei ole, et kellegile otsa sõidad. Kommunikatsiooni pidamine
tuultes nõuaks palju pingutust, kuna keeruline
on tuules ja lainetes suhelda. Kui keegi ümber
läheb, siis abistamise hetk on tihti ohtlikum
hetk, kuna sõpra ju maha ei jäeta. Üksinda sõi-

tes on veel eelis selles, et valin oma tempo. Ei
pea kedagi ootama ja kui tahan kiiresti sõita,
siis tõstan tempot. Sõidu ajal leian oma tasakaalu söögi, puhkamise ja aerutamisele. Olen
hommiku inimene ja suvel on eriti hea kella nelja paiku hommikul üles tõusta. Tihti on tuuled
vaiksemad hommikupoole kuni kella kümneni.
Tuul tuleb varsti läänest. Suured lained, taas
auto suurusega, pressivad ennast kaljude vastu. Vete kohin on võimas, kui lained plahvatavad vastu punaseid kaljusi. Õhtul loen telgis:
ülevam kui paljude vete kohin, ülevam kui mere
lained on Issand ülal kõrgel, L93:4.
Neljapäev 15. september. Aerutamine toimib
paremini külje tuulega. See on hea, sest siis on
ülevaade lainetest. Kui lained tulevad eest, on
väsitavam aerutada, kuna vesi käib üle pea ja
kui tagant, siis võib süsta sattuda sund-surfi ja
ümber minna. Ilmateade lubab veel tuult ja kui
5-6 tundi olen tuulega mõõgelnud, siis olen ainult paar km edasi saanud. Väsinud ja külmund,
leian ühe väikese ranna ja teen kiiresti sooja
süüa. Lühikese ajaga on energiavarud täiendatud. Keeran enda ümber alumiiniumteki ja
magan lageda taeva all pool tundi. Varsti olen
end pressind tagasi süstasse ja vaatan kaardilt, kuidas edasi aerutada. Kohati on rohkem
tunne, et sõidan koses kui merel, kuna vahutab igal pool. Süsta püsib ilusti lainetel ja varsti
olen sadamas! Ilm muutub vaiksemaks ja ma…
rõõmustasin, kui lained soiku jäid ja ta viis mind
igatsetud sadamasse, L107:30.

Ilmunud on uus jõuluplaat -

Jõuluteel

D

etsembris ilmus uus jõululaulude album
pealkirjaga „Jõuluteel”, kus musitseerivad
Hannes ja Karin Nõlvak. Taustajõuna on kaasatud koor, helikeelt ilmestab saksofon ja üks laul
kõlab laste esituses. Plaadilt leiab traditsioonilisi ja ka uusi jõululaule.
Kuidas tekkis mõte teha plaat jõululauludest?
„Viimasel aastal on meid palju kutsutud just
jõululaule laulma. Oleme käinud kirikutes, noorteüritustel ja isegi lasteaedades,” räägib Karin.
„Paar aastat tagasi küsis üks meie hea sõber,
kas me tahaksime teha jõuluplaati. Esialgu
tundus see mõte kuidagi võõras, kuid jäi siiski
kuhugi kukla taha idanema. Ühel soojal augustipäeval otsustasimegi, et paneme oma jõulurepertuaari plaadile. Mõeldud, tehtud.
„Õnneks oli mul haruldane võimalus sellele terve kuu aja jooksul täielikult pühenduda,” rõõmustab Hannes. „Algul mõtlesin, et teemegi
vaid Kariniga kahekesi, kuid tundsime vastupandamatut kiusatust tuua sisse lisaelemente,
nagu Kohila koguduse koor, Oleviste koguduse lastekoor ja sopransaksofoni mängija Lauri Roots. Kohila koori aitas kokku panna Meeli
Pajula ja Tallinna lastekoori koondas Annika
Soon. Need lisajõud on kõlaliselt palju juurde
Albumi valmimise protessi kirjeldab Karin nii: andnud.”
„Ausalt öeldes on päris huvitav laulda jõululaule augustis ja septembris, kui muru on alles Plaadil on ka paar lugu Ameerika kristliku lauroheline ja päike särab kõrgel taevas. Samas lulooja ja -esitaja Amy Granti repertuaarist, mis
on jõulusõnum ju ajatu – sama igal päeval, üks- kõlavad esimest korda eestikeelsena. Tõlgete
kõik, kas lumi on maas või mitte.” Kõige suu- autor Karin meenutab: „Leidsin Amy jõululaurema vaeva nägija Hannes on teinud kõik fo- lud juba mitu aastat tagasi. Mulle meeldis kohe
nogrammid, mängib plaadil nii klaverit kui ka tema laulude meloodia ja sõnum. Need räägikitarri ning on hoolitsenud kogu tehnilise poole vad n-ö maagilisest jõulutundest ja kõigest,
eest. „Mul polnud vaja muud teha kui laulda,” mis selle tekitavad: lumi, jõulukaardid, jõululauütleb Karin. „Ega kõik siiski nii roosiliselt ei ole lud, jõulusõnum ...”
läinud. Vahepeal oli tagasilööke ja kuna laulmisi
jäi ka sügisesse, siis hakkasid kimbutama hai- Mida jõulupühad teie jaoks tähendavad?
„Need muutuvad aasta-aastalt kuidagi tähtgused.”
„Kuna me Kariniga käime tihti kahekesi laulmas, siis tavaliselt teeme seda kas ainult klaveri- või kitarrisaatega. Mõtlesin, et jõululaulud
sobivad sellisesse konteksti väga hästi,” lisab
Hannes. „Sellel sügisel tekkis mul sobivalt palju vaba aega, niisiis otsustasin salvestuse ära
teha. Lõpuks kasvas sellest klaveri-kitarri kontseptsioonist veidi suurem asi välja ja selle üle
on meil hea meel.”

samaks ja kallimaks,” ütleb Karin. „Järjest rohkem hindan perekondlikke jõulutraditsioone
ja mõtisklen jõulude tõelise tähenduse üle nii
minu enda kui ka kogu maailma jaoks. Üks parimatest jõulutunde tekitajatest on kindlasti
jõulumuusika. Vaid kord aastas kuulates toob
see taas õige jõulutunde ja muudab jõulud ehedaks. Seepärast on meie CD-l uuemate lugude
kõrval ka mitu vana tuntud jõululaulu.”

inimesed võtavad aega perega koos olemiseks,
mõtlevad elu tõeliste väärtuste peale ning armastavad üksteist – et katkised hinged saaksid
terveks.”
Tõsi on see, aeg nii kiirelt läeb
ja muudab kõiki meid,
kuid asju on, mis jäävad nii.
Mälestused, jõululaulud ka,
lootus, mida toob see kallis jõuluaeg.
Ja ma unistan ja võibki nii juhtuda.

Kui lapsena olid kingitused kõige tähtsamad ja
nimekiri jõulusoovidest pikk, siis praegu jätab
pühade kommertslik pool täiesti külmaks. Sü- (Albumi nimiloost, Karin Nõlvaku tekst)
dames on soov, et jõulud oleksid selline aeg,
kus tunned, et maailm jääb justkui seisma.
Küsitles Meeli Pajula
Hannes ja Karin leiavad: „On tohutult tähtis, et

Indoneesia misjoon
T

ere kõigile!
Meil on nüüd nõnda, et pikk ja kuum kuivperiood on lõpuks läbi ning vihmaperiood on korralikult kätte jõudnud. Eile oli siis esimene korralik (tugev) vihm ning piltidelt võite ka näha,
mida see meie ümbruskonnas kaasa tõi.
Pühapäev oli selles mõttes teistsugune
päev, et sadas pea terve päeva seenevihma,
nagu Eestis. Tavaliselt siin ei saja niimoodi. Sajab tund aega korralikult ja siis on jälle taevas
kuiv. Ja siis eile pealelõunal tuligi klassikaline vihm - tugev ja lühiajaline. Ümbruskaudsed
tänavad olid kõik vee all, mõni vähem, mõni
rohkem, meie tänav vähem, sest tänavad on
tänavakividega kõrgemaks ehitatud. Aga põhitänavatel oli ikka vesi pea põlvini. Igal tänaval
on reeglina mõlemas ääres väike solgikanal, mis
on umbes 50-100cm lai. Need olid muidugi kõik
vee all ja seepärast on ka meie tänaval olev vesi
väga must ning solgiveega segi.
Aga kuidagimoodi mulle Nationali noorte ehtsus ja siirus meeldib. Nad ei silmakirjatse. Nad on, nagu nad on. Aga kuna nad on tülli
keeranud küsimuste esitamise ajal, siis hõikan
üle kogu klassi: „Hallo, minul on küsimus minu
armsale sõbrale“ ja taas ma hämmastun, kuidas
üks poiss äkitselt sulab. Lai naeratus valgub üle
ta näo ja ta on jälle endine. Kutsusin teda oma
armsaks sõbraks ja ta on selle üle nii uhke, et
see paistab kohe silma. Intsident on lahenenud ning tund võib edasi minna. Aga ma näen,
kuidas need lapsed vajavad armastust. „Ma armastan, ehkki...“. Ehkki sa oled puudulik, ehkki
su iseloom on äkiline ja valmis igal hetkel teisele
metslase kombel kallale kargama.
Nationali noortel ei ole kerge. Paljud
neist peavad peale kooli töötama ning nii on
nad koolis unised ja tahavad magada. Lisaks
pole neil raha süüa osta. Nende jaoks on ka 5
ribune (u. 8kr) toit kallis. Nad söövad lõuna ajal

ainult 3 ribu (u 5kr) eest. Pealelõunal tuleb üks
õpilastest minu juurde ja pakub pulga otsas
shokolaadi müüa. Ma ütlen, et ma ei taha. Aga
ta ütleb, et tal ei ole kojusõiduraha. Ma küsin, et
palju tal vaja on.
„5000“ (u. 8kr)
„Ma täna annan sulle, aga iga päev ma ei saa
sulle anda“
„Ei, sa ei pea mulle andma, lihtsalt osta üks shokolaad 2000 eest, siis sa aitad mind.“
Ostan siis 5000 eest kaks shokolaadi, siis ta
saab koju sõita.
Ma mõtlen, see ongi ustavus. Ja vahel
mul ei ole kindlustunnet Jumala suhtes. Sest ma
olen puudulik. Ma ei ole täiuslik ja ma tean, et
Jumal on kannatlik, aga kui kannatlik? Võib-olla
nüüd on Ta mõõt täis ja Ta annab minu suhtes
alla, loobub, otsib teise... Ma mõtlen, et ma
pean mingi mõõdu välja andma ja ma püüan,
aga ma ei suuda ja ma loobun, lugedes ennast
kaotajaks.
Ja nüüd Sõna – Jumala Sõna on see, mis
mind kinnitab – Jumal on ustav.
Ta ei ole loobunud, Ta ei ole selga keeranud. Mul
on vaja lugeda Sõna, nagu ma lugesin Agne kirju, et saada uuesti kinnitatud – Ta on ustav. Ta
armastab mind, ehkki... Ehkki ma ei anna seda
mõõtu välja, ehkki ma olen nõrk ja puudulik. Ta
armastab mind ikkagi. Sõna on Jumala armastuskiri mulle. Ja seepärast Ta ütleb: „Mõtelge
sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis maa peal.
Otsige seda, mis on ülal...“
Lihtsalt selliseid muljeid. Aga need on alles esimesed tõsised vihmad ja vihmaperioodi
algus, näis siis, kuidas edasi läheb.
Olge kõik väga õnnistatud!
Tervitustega,
Egon

Armu ja rahu Sulle! Bihacis
M

eie Jumal on vägev, suur ja võimas. Kuulsin
kord lauset: “Me ei tea, mida tulevik toob.
Aga me teame, kelle kätes on tulevik!” Ka siis,
kui kõik olukorrad meie ümber muutuvad, on
Jeesus Kristus seesama– eile, täna ja igavesti!
(Heebrea 13:5)
MARIA JA TEMA INGLID
Maria* nägu särab rõõmust iga kord kui ma
teda näen. Väljast vaadates pole tal mingit
põhjust rõõmustada: tal pole mingitki sissetulekut, ta maja on vana ja lagunenud, sugulased on kuritahtlikud. Sellel suvel oli Maria mitu
kuud ilma elektrita, kuna ta maja taga elavad
sugulased varastasid temalt elektrit, aga arveid ei maksnud– nii keeras elektrikompanii temal voolu kinni! Maria pidi hommikul pliidi all
tuld tegema, et omale lõunasööki keeta… Aga
nurisemise asemel on Maria rõõmus ja rahulolev: ta teab, et Jeesus ei jäta teda hätta!
Eelmise aasta suvel suri Maria vanem õde Ana.

Ana oli soovinud, et tema matustel lauldaks
ühte katoliku kiriku hümni. Laul jäi aga laulmata, sest see ei sobinud matusemiljöösse. Paar
päeva hiljem oli Maria üksi oma toas, kui korraga keegi sedasama laulu esitama hakkas! Maria
arvas, et televiisor läks ise käima ja sealt tuleb
muusika. Aga ei, TV oli kinni ja toas ega väljas
polnud mitte kedagi… Sellest päevast peale
käivad inglid iga päev Maria toas laulmas!
Maria kommenteerib: “Neid on kokku neli, kaks
meeshäält ja kaks naist. Kohe kui ma mingi laulu peale mõtlen, hakkavad nemad seda laulma.
Kui mina hakkan palvetama, siis nemad kohe
jätkavad. Kui mul on eriti raske, siis nad laulavad palju valjemini!”
Korraga Maria pöörab toanurga poole, kuulab
hoolega ja küsib: “Kuuled sa ka? Nad praegu
palvetavad Meie Isa palvet!” Mina ei kuule midagi, aga ilme Maria näol on selline, nagu ta
istuks Jeesuse süles!!

Juuretisega

seemne-rukkileib
J

uuretis on hapnenud tainas, mida saab osta
või ka ise valmistada. Juuretise valmistamiseks on vaja pudistada paar kääru head tumedat rukkileiba väikesteks tükkideks ja peale
kallata 2-3 dl toasooja keefiri või hapupiima.
Kauss tuleb katta rätikuga ja jätta 2-3 päevaks
sooja kohta hapnema. Juuretis tuleb aeg-ajalt
segada. Juuretis on valmis kui ta kobrutab vahuselt ja lõhnab hapukalt.

valikule. Nüüd lisa veel tainale nii palju rukkijahu, et tainas jääks paks, aga pehme. Sõtkuma
ei pea, piisab segamisest. Võita 2 vormi võiga
ja jaga tainas nendesse. Silu pealt külma vette
kastetud käega ning torka näpuga augud sisse,
et saaksid jälgida kerkimist. Pane 3-4 tunniks
rätiku alla sooja kohta kerkima.

Küpseta 250 kraadises ahjus 15 min, et saada krõbe koorik. Alanda siis temperatuuri 200
Taina tegemiseks sega 5 spl juuretist 7,5 dl käe- kraadini ja küpseta veel umbes 30 min, kuni leisooja vee ja 3,5 dl rukkijahuga, sega ühtlaseks va ääred löövad vormi küljest lahti. Jäta leivakördiks. Kata kauss kile ja rätikuga ning jäta pätsid rätiku alla natukeseks ajaks jahtuma, et
13-16 tunniks sooja kohta kerkima. Järgmisel leib saaks taheneda.
päeval lisa tainale 150 ml tumedat suhkrusiirupit, 2 tl soola ja erinevaid pähkleid, seemneid
Silja Laasbärg.
ja kuivatatud puuvilja tükikesi, vastavalt oma
www.siljasgourmet.se

Raamat mis muudab riike

R

akendades Jumala sõna ja kasutades põhitõdesi Piiblist toob õnnistust ja tõusu igale
riigile kuna need seadused on universaalsed. See
on ajalooliselt tõendatud nii suurtes kui väikestes riikides. Kui Jumal saab kätte ühe inimese või
ühe riigi oma sõna läbi ja Püha Vaimu kaudu siis
on mõju revolutsiooniline.
Olen eelistatud kui ma räägin riikidest ja nende
olukordadest. Olin kolmeteist aastane poiss kui
kogesin, et Jumal mind kutsub Jumala riigi tööle.
Olen huvi tundnud tervele maailmale. Täiskasvanuna olen jätkanud reisimist, tihti 30 kuni 40
erinevasse riiki aastas. Ma olen külastand kõiki
riike maapeal ja see on üks privileeg mida ainult
käetäis inimesi minuga jagavad. Reisudel olen
saanud jälgida kuidas erinevad riigid on muutunud ja transformeerinud aja jooksul.
Ma usun südamest, et me saame muuta maailma parimaks paigaks. Jumal on meile andnud
võtmed igale probleemile 21 sajandis. Olen pühendanud oma elu selleks. Mul on olnud eesõigus töödata miljonite noorte inimestega kes on
pühendunud samale eesmärgile.
Ühel varahommikul augustikuus lasime ankru vette väikses Briti koloonia saarel nimega
Pitcairn saar. Selleks et siia jõuda, purjetasime
kolm päeva Polyneesiast. Saare elanikud tervitasid meid ja aerutasime nende paatidega saarele.
Saarel elab 55 inimest ja ainult kutsega on võimalik saarele pääseda. Teadsin, et sellel saarel
oli huvitav ajalugu. Inimesed, kes meid külalislahkelt vastu võtsid olid järglased esimestele elanikele paar sada aastat varem.
Aasta 1789 oli HMS Bounty purjetamas ookeanil kui üheksa meremeest protestisid ja rebellisid
halbade tingimuste tõttu. Nende juht Fletcher
Christian oli kuulnud saarest, mis asus sajad mii-

lid ligemast mandrist ja polnud kaartidele märgitud. Peale pikki päevi purjetamist, leidsid nad
saare ja võtsid kaasa kõike mida said, enne kui
laeva ära põletasid. Nad teadsid, et Inglismaa oli
alustanud jahi mis võis lõppeda ülespoomisega.
Saarel oli värsket vett ja meremehed olid kaasa
võtnud mõned loomad ja ka vilja, mida sai külvata. Kõik eluksvajalik oli olemas eluks üksikul saarel, mis oli täiesti ära lõigatud muust maailmast.
Aga ainult paari aastaga muutus olukord. Üks
meestest oli avastanud, kuidas valmistada piiritust ti nimelisest taime juurtest mis kasvas saarel. Varsti valmistati nii palju, et kõik mehed said
juua ennast purju. Tulemuseks olid kaklused, tihti
naiste ja-või rassi küsimuste üle kuna pooled olid
polüneesiast. Üks mees võttis oma elu hüpates
kaljude pealt. Mõned surid haiguste pärast. Vähemalt kaks tapmist toimus. Lõppuks oli ainult
üks mees nimega John Adams alles koos kümne
naisega ja lapsed.
Siis juhtus midagi mis muutis kogu saare elu.
Adams leidis juhuslikult üles Piibli, mille endine
juht Christian Fletcher ema käest saanud oli ja
mere kasti peitnud. Adams hakkas lugema Piiblit
ja tutvus varsti Päästjaga Piibli lehtedel. Andes
oma elu Jumalale, õpetas ta naisi ja lapsi Piiblist.
Kõik muutus Pitcairni saarel. Aastal 1808 leidis
Ameerika laev nimega Topaz saare ja leidis John
Adamsi ning naised ja noored. Ka inglise laev
tuli peale leidu kohale ja kaks Inglismaa kaptenit
teatasid kunigas Georgile, et jätta saar rahule.
Nad nimetasid saare elu kui kuldset aega. Alates ajast kui Adams hakkas õpetama Piiblist, oli
kõik kuritegevus lõppenud, vargusest ei teatud.
Saare elanikud elasid rahus ja olid rõõmsad. Piibel muutis Pitcairn saare, joomingutest, mõrvadest ja enesetapust. Sir Charles Lucas kirjutas
Pitcairn varasemast ajaloost nõnda: ”Ainult Kõigekõrgem Jumal võib
olla selgituseks sellele suurele muutusele
saarel. Kus mässumeelne meremees kohenes endas ja õpetas
ülejäänd elanikud elama Jumala kartlikult
Piibli varal.
Loren Cunningham

Jõulurõõm
Jõulurõõm meil avab taeva,
Piibli mõttest päevavaeva.
Rõõmu tunneb noor ja vana,
mõttes see, mis juhtus täna:

Hommikumaa targad annid,
kulda, viirukit ja mürri
panid lapse ette maha,
et neil poleks puudust näha.

Karjastel ilmus ingel
säravaima valgus valgel
lapse sündi kuulutades,
”ärge kartke!” rahustades.

Jõulud kingituste pühad,
andmis-saamis-rõõmu tahad,
kuuse alla kinke tuua,
kingi peale riimi luau.

Sünni kohal tähe sära,
karjased ei eksind ära.
Esimesed kummardajad
olid lambakarja hoidjad.

Kirikute tornikellad
Jõuluõhtul armuhellad,
kutsumas on kirikusse,
usurahva osadusse.

Targad sama tähe valgel,
ootusärevus neil palgel,
läksid Jeesust kummardama,
Jumalale au andma.

Helve Poska

Kui soovime hea tervise juures püsida, vajame liigutamist ja süüa vaheldusrikast toitu. Sama kehtib vaimulikult. Vajame usus liigutamist ja head vaimuliku toitu Piiblist. Piibli lugemsiplaan; “vaimutoit” pakub
eeltoitu, peatoitu ja magustoitu igal päeval. Pühapäeviti on pidulikult kaetud laud. Menüü leiad järgmisel
lehel igaks päevaks.
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Kui soovime hea tervise juures püsida, vajame
liigutamist ja süüa vaheldusrikast toitu. Sama
kehtib vaimulikult. Vajame usus ”liigutamist” ja
head vaimuliku toitu Piiblist, iga päev. Piibli
lugemsiplaan; "Vaimuvara" pakub eeltoitu,
peatoitu ja magustoitu igal päeval. Pühapäeviti
on pidulikult kaetud laud, usukinnitava tekstiga.
Menüü leiad kõrval lehel igaks päevaks.
(Valged lehed on eriliste kirjakohtade
üleskirjutamiseks). Head isu!

"Arvestan Jumala pühakirju kõige ülevama
filosoofiana. Ma leian rohkem kindlaid tõendeid
Piibli autentsusele kui üheski muus ajaloos
üldse!" Isaac Newton

Uus Testament

Matteuse evangeelium
Markuse evangeelium
Luuka evangeelium
Johannese evangeelium
Apostlite teod
Pauluse kiri roomlastele
Pauluse 1 ja 2 kiri korintlastele
Pauluse kiri galaatlastele
Pauluse kiri efeslastele
Pauluse kiri filiplastele
Pauluse kiri koloslastele
Pauluse 1 ja 2 kiri tessalooniklastele
Pauluse 1 ja 2 kiri Timoteosele
Pauluse kiri Tiitusele
Pauluse kiri Fileemonile
Kiri heebrealastel
Jakoobuse kiri
Peetruse 1 ja 2 kiri
Johannese 1, 2 ja 3 kiri
Juuda kiri
Ilmutuse raamat

1 .. 5 Moosese raamat
Joosua raamat
Kohtumõistjate raamat
Rutt
1 .. 2 Saamueli raamat
1 .. 2 Kuningate raamat
1 .. 2 Ajaraamat
Esra
Nehemja
Ester
Iiob
Laulud
Õpetussõnad
Koguja
Ülemlaul
Jesaja
Jeremija
Nutulaulud
Hesekiel
Taaniel
Hoosea
Joel
Aamos
Obadja
Joona
Miika
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malakia
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