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Jumal küll ei ole kaugel ühestki meist,
sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme. Ap 17:27-28

Kristlaseks olemine ei tähenda teatud kindlate kohustuste täitmist või
lisapunktide kogumist, et Jumalale meele järele olla. Kristlane teab, et
vaatamata oma headest tegudest elab ta vaid Jumala armust.

Kristlane on kui kerjus, kes elab saadud andidest, seega peab ta ise
olema samuti andja, kes saadu suuremeelselt edasi jagab. Inimene
ise ei suuda olla õiglane. Õiglaseks saab ta vaid siis, kui loobub oma
nõudmistest ligimeste ja Jumala vastu. See õiglus väljendub palves:
“anna andeks, nagu meiegi andeks anname”. See on kristlik õiglus –
kui Jumal on meile andeks andnud, anname meie andeks teistele.

Selleks, et teistele jagada, et tunda et jagamine on õiglane, peab
inimene kogema küllust, üleküllust, mida lihtsalt peab jagama, sest ise
ei suuda kõike seda ära kasutada. Näiteks Armastust? Kui inimene
kogeb lõputut üliküllast armastust Jumala poolt, siis, et mitte
armastusse ära uppuda, tuleb seda ka lõputult jagada. See ongi
kristlase põhitöö – jagada laiali Jumala armastust.

Jumalikku üleküllust kohtame me armulaual, mis ületab lõputult kõik
inimese vajadused ja nõudmised. Me jagame, üle maailma, igal
pühapäeval igas kirikus Kristust. See on Jumala lõputu
enesepillamine. Jumal andis inimestele mitte vaid kogu loodud
maailmaruumi, Ta andis ära iseenese selleks, et päästa see
tolmukübe – inimene.

Ratsionaalne mõistus leiab olevat absurdne, et inimese päästmiseks
tuleb ära anda Jumal ise. Ainult armastaja võib mõista armastuse
rumalust, millele pillamine on seadus ja ainult küllus on küllaldane.



Piiblitund neljapäeviti 18.30 - 20.30  kogudusemajas.  (tel 5271898)
Nabala palvemajas iga kuu neljandal pühapäeval 15.00 kuulutusetund

JUMALATEENISTUSED JUULIS

Pühapäeval 4. juulil kell 12.00 Apostlite pühapäev Ülo
Pühapäeval 11. juulil kell 12.00 Armastusekäsk Ülo

Pühapäeval 18. juulil kell 12.00 Issanda muutmise püha Ülo

Pühapäeval 25. juulil kell 12.00 Tõde ja eksitus Ülo

Ma tõstan sind kõrgeks, mu Jumal, sa kuningas!

Ja ma tänan su nime ikka ja igavesti!

Iga päev ma tänan sind

ja kiidan su nime ikka ja igavesti!

Suur on Issand ja kõrgeks kiidetav,

tema suurus on uurimatu!

Su suure headuse mälestust kuulutatagu

ja su õiguse üle hõisatagu!

Ps 145
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