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ALLIKA
BAPTISTIKOGUDUS

10. novembril peale jumalateenistust
orienteeruvalt 12.45-13.45
Allika liikmetele tagasivaade augustis
toimunud koguduse arenguprogrammis
osalemisele.

Sest ma tean, et mu Lunastaja elab, ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma.
(Ii 19:25)
Armsad õed ja vennad Kristuses, kallid Allika Baptistikoguduse sõbrad ja külalised!
Tervitan teid uue kuu puhul meie Lunastaja, Issanda Jeesuse Kristuse nimel.Iga
inimese elus on hetki, mil me tunneme, et oleme üksi, et keegi ei saa, ei oska meid
aidata. Meid ümbritseb talumatu pimedus, meid rõhub sõnulseletamatu raskus. On
tunne, et tahaks kõik jätta sinna paika, võib-olla tahaks isegi surra. Analoogsetes
olukordades leiame inimesi ka Piibli lehekülgedel: Aabraham Morija maal minnes
Iisakit ohverdama (1Ms 22); prohvet Eelija põgenedes Iisebeli eest (1Kn 19:4); Iiob
oma kannatuses; Joona kiikajonipuu all (Jn 4:8); Jeesus Ketsemanis (Mt 26:36-46).
Need on hetked, kus pannakse proovile meie usaldus Jumala vastu, meie osadus
oma Päästja Jeesusega. Sellistest olukordadest tuleme välja võitjatena ja tugevamatena kui usaldame täielikult Jumalat. Aabrahamile anti Iisak tagasi, Eelijal oli täita
veel ülesandeid, Iiob koges Jumala külluslikku õnnistust, Jeesus sai jõu meie kõigi
lunastuse teostamiseks.
Novembri lõpus tähistame surnutepüha, mõtleme oma lähedastele, kes on eel
läinud. Surm on hetk, mille peame üksi läbima. Keegi ei tule sinna meiega koos.
Aga on üks, kes ei jäta meid ka siis. See on meie Jeesus, meie Lunastaja. Juba Iiob oli
veendunud selles, et tema Lunastaja elab, püsib, jääb seisma. See on kindel usaldus
Jumala vastu. Olgu meie suhe Jumalaga nii lähedane ja vahetu, et miski ei saaks meie
usku kõigutada ja meie usaldust kahtluse alla seada. Taavet oli veendunud oma heas
karjases: “Ka kui ma kõnniksin pimedas (surmavarju) orus, ei karda ma kurja, sest
sina oled minuga;” (Ps 23:4). Soovin meile kõigile kindlust ja julgust sellistest kitsastest olukordadest läbiminekul ja selle teadmise süvenemist ja kinnistumist meie
südametes, et “Kellel on Poeg, sellel on elu;” (1Jh 5:12); “kes usub, sellel on igavene
elu.” (Jh 6:47).
Teie vend Kristuses, Taavo Lige

Suuremad teod
...kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen Isa juurde. Jh 14:12
Palvetamine ei valmista meid ette suuremate tegude tegemiseks, palve ise
ongi suurem tegu. Me mõtleme palvest kui oma kõrgemate võimete praktilisest harjutusest, mis peab valmistama meid Jumala tööks. Jeesuse Kristuse
õpetuses aga on palve lunastuse ime toimimine minu sees, mis Jumala väe
läbi toob esile lunastuse ime ka teistes. Et vili kindel oleks, tuleb palvetada,
aga pea meeles, et see on palve, mis põhineb lunastuse valul, mitte minu
valul. Vaid lapse palvele vastatakse, targa mehe omale mitte.
Palve ongi meie otsustav võitlus, ja pole tähtis, kus sa parasjagu viibid.
Milliseks Jumal su olukorrad ka ei kujundaks, on sinu kohus palvetada.
Ära iial luba endale mõtet: “ Siin, kus ma olen, pole minust mingit kasu”,
sest kindlasti ei saa sust olla mingit kasu seal, kuhu sind pole veel saadetud.
Kuhu ja millistesse oludesse Jumal sind ka ei heidaks, pulbitse pidevalt
palveist tema poole. “...mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen…
”(Jh 14:13). Me ei taha palvetada, kui me ei tunne põnevusetorkeid, kuid
see on kõige hullem vaimulik isekus. Me peame tegutsema Jumala suuniste
kohaselt, ning tema käsib meil palvetada. “ Paluge siis lõikuse Issandat, et
ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!” (Mt 9:38).
Töömehe töös pole midagi põnevat, kuid töömees on see, kes
teeb võimalikuks geeniuse kavad; ning töötav pühak on see,
kes muudab võimalikuks oma Issanda kavad. Sina näed palves
vaeva, ning tema seisukohast on sel kogu aeg tulemusi. Millise hämmastusega sa avastad, kui eesriie kord kerkib, et oled
kogunud hingede lõikust- lihtsalt seepärast, et oled harjunud
kuulama Jeesuse Kristuse korraldusi.
Oswald Chambers. Kirkuse kütkes
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Neljapäev, 21. kl 18.00
KUS&Allika Ühisülistusõhtu „Looja palge ees”
Pühapäev, 24. kl 11.00
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(Palve kl 10.00)
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Triin Kasemaa
Ansambel NB

