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KERLI
UUDISED

SLOVEENIAST!
Hei kõigile sõpradele kaugel Eestimaal!

Olen Sloveenias olnud juba üle kuu aja ja see on läinud kiiresti! Ongi ju jäänud ainult kuus kuud. See kuu
on olnud minu jaoks väga tähendusrikas paljudes asjades. Alljärgnevas püüan teilegi edasi anda minu elu
uues riigis ja Jumala tegusid minu elus isiklikult ja siin linnas. Ja jagada kuidas on järgida Jeesust selles,

millesse ta on meid kõiki kutsunud (olles misjonär oma kodus või välisriigis).

"Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades
neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud teha! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu

lõpuni." Matteuse 28:19-20

Kohtumine noortega
Oleme palvetanud ja
tegutsenud otsides
võimalusi kohtuda ja
tutvuda uute noortega.
Suur osa sellest tööst siin
on noortega, kuid kuna
meie meeskond on kui
teerajaja kristlikule tööle
sellest linnas ja Koro!ka
piirkonnas, siis siin ei ole
struktuuri ja juba
olemasolevaid üritusi,
noortekaid kuhu kutsuda
noori, kes ei tunne Jumalat.
Kuid siiski oleme kohtunud
noortega kelle kontakte
meil on. Ja palvetades

haarame kinni võimalustest
nendega aega veeta ja
tundma õppida. Siiamaani
oleme teinud grill-õhtuid,

Piibel - kaevame
sügavamalt

Üheks oluliseks osaks siin
olemises on saanud Jumala
tundma õppimine lugedes
piiblit ja teisi raamatuid.
Koos loeme raamatuid ja
siis arutleme. Siiamaani

oleme lugenud "The Good
God" ("Hea Jumal") Micheal
Reeves'i poolt, mis räägib
Isa, Poja ja Püha Vaimust
ja kuidas me peaksime

vaatame kolmainsust. Veel
oleme lugenud

misjonäriraamatuid -
"Gladys Aylward, The

Adventure of a Lifetime"
Janet & Geoff Benge poolt,

mis räägib naisest
inglismaalt, kes läks
misjonäriks hiinasse;

Kogudus Sloveenias/
Slovenj Gradec'i

linnas
Sloveenia on riik, kus on
alla 1 % krislasi. Koro!ka

on piirkond Sloveenias, kus
on käputäis kristlasi.

Slovenj Gradec on linn
Koro!ka piirkonnas. "Raske

pinnas," on see see, mida
ma kuulen tihti Sloveenia
kristlaste käest. Ja nii see

on. Olles teerajajad
kristlastele siin linnas,

tunnen ma tihti, et vahel
see väike maa, mis on
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oleme teinud grill-õhtuid,
mänginud bowlingut,
käinud kontserditel, käinud
matkamas, jalutamas. Kuid
palju on veel ees. Ja põnev
on olla teerajaja, sest
erinevate võimaluste valik
on suur. Ja põnev on välja
mõelda asju mida teha.
Samal ajal kuulates
Jumalat mis on see millesse
tema meid juhib.

Samuti kohtume nüüd
pühapäeviti koguduse
teenistuse ajal nende
väheste noortega, kes
kirikusse tulevad (3-4), ja
õpime koos tundma
Jumalat läbi Johannese
evangeeliumi. Me vaatleme
Jeesuse imetegusid ja
arutleme nende üle
vastates 4le küsimusele (1.
Mida me õpime siit inimeste
kohta? 2. Mida õpime
Jeesuse kohta? 3. Mida
õpime enda kohta? 4. Kes
peaksid seda kuulma?)

Kri" nädalavahetus!
Meie meeskond ülesandeks
on ka ette valmistada Kri"
nädalavahetusi.
Mis see tähendab? Kri"
sloveenia keelest tõlkides
tähendab risti. See on
nädalavahetus noortele,
kes juba tunnevad Jumalat,
kuid tahavad õppida teda
rohkem tundma. Ja nii JV
juhid võtavad nende eest
vastutust. Kri" ehk kuidas
elada oma elu Temas!
Viimane teema oli "Abielu
teema vallalistele - surve
abielluda pere, sugulaste,
sõprade ja koguduse poolt".
Ehk kuidas sellega toime
tulla ja mis Jumal arvab
abielust ja vallalisusest.

misjonäriks hiinasse;
"God's Smuggler"

("Salakaubitseja Jumalale")
Brother Andrew poolt, mis
räägib ühe mehe teedest
hollandist raudse eesriide
taha nõukogude liidu ajal,

samal ajal viies piibleid
salaja nendesse riikidesse.

Hetkel loeme koos
raamatut "Grasping God's
Word" (Haarates Jumala
Sõna) J.Scott Duvall &

J.Daniel Hays'e poolt, mis
räägib sellest, kuidas

lugeda ja vaadata Jumala
Sõna sellisel viisil,

mis aitab sellesse minna
sügavuti.

Teiseks oluliseks osaks on
saanud piibli lugemine.

Mitte, et ma varem seda ei
teinud, kuid selle osa teeb
eriliseks see, et ma olen

grupis koos Lucka ja
Trish'ga ja me loeme piiblit
koos. Saame kokku kord
nädalas ja jagame, mida
Jumal meile näitas: Veel
jagame üksteisega kui

peaksime meelt
parandama, muresid ja

raskusi olles misjonär võras
riigis aga ka rõõme ja
Jumala häid õnnistusi.

Ja palvetame üksteise eest!
See on hea osadus ja selle

läbi hoiame üksteist
julgustatud.

 

see väike maa, mis on
võidetud kristusele ehk see
vähene sõna mida jagame

inimestega, võidakse käest
võtta väga kiiresti. Ja

vaimne võitlus on nii palju
intensiivsem, kui ma eales

olen tundnud Valgas. Ei
lähe päevagi mööda, kui

raskused ei tuleks me teele
ja sellised mõtteid nagu

"mida ma ometi siin
teen?!?" Kuid seda enam

ma tean, et see on see
maa, kus Jumal tahab võita

endale kasvõi pisikest
maatükki või tekitada

pisikest tuleleeki, et see
saadaks edasi sädemeid. 

Need on sõnad, mis on
kõnekujund, kuid see on

parim seletus, mida oskan
anda.

Kogudus siin linnas on
väike ja mul on hea meel

aidata seda väikest
kogudust nende väikestes

asjades. Olla osa kohvilaua
meeskonnast või viia läbi

noortet on ju see, mida ma
olen teinud Valgaski. Ja

ometi see vähene osa mida
meie (Lucka ja mina)

pakume on sellele
kogudusele värskuseks ja

abiks. 
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TÄNAN
JUMALAT!

* Et oleme leidnud
kontakte paljude

noortega!
* Koguduse ja selle töö

eest siin linnas!
* Et kõik mu finantsid
on paigas ja Jumal on
mind varustanud just

nii palju kui vaja!
* Et ta õpetab mind

järgima Teda ja uurima
tema sõna!

* Teie palvete ja
julgustussõnade eest!

PALVESOOVID!
* SLOVEENIA JA SLOVENJ

GRADEC'I NOORED - et Jumal
näitaks milliseid ideid kasutada

ja kuidas leida kontkti veel
rohkemate noortega! Et uued

kristlased oleksid tugevad
Temas.

* KOGUDUS SLOVENJ GRADEC'I
LINNAS

* NAVEZA KOR MEESKOND
(Hondo & Trisha, their kids
Elizabeth and Caleb, Lucka,

Stefan, Kerli)
* Isiklikult soovin, et te

palvetaksite kaitset ja tugevust
mulle, et toime tulla igapäevases
vaimses võitluses, kahtlustes siin
olemises ja enda ebakindluses,
et kas olen piisavalt sobiv selle

töö jaoks. Enam kui varem
tunnen, et vajan palvet nende

asjade eest, sest ometi olen siin
ja Jumal saab kasutada mind

siin.
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