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TEENISTUSTE ALGAMISAEG kell 11:00
Service in English every third Sunday at 11 am

Inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub lauda
Jumala riigis. Luuka 13:29

607 East 7th Street, Lakewood New Jersey
Õpetaja tel.: 732-581-2951 ja 732-363-0532
kantselei tel.: 732-370-8317. website:http://www.eelk-kirik.com/

TEENISTUSED DETSEMBRIS, PÜHAPAEVADEL UUEL KIRIKUAASTAL
SERVICES IN DECEMBER
Vaata, sulle tuleb siin kuningas, õiglane ja aitaja prohvet Sakarja 9:9
See, your king comes to you, righteous and victorious. Zec. 9:9

Pühapäeval 27. novembril, 1. advendi e. Kristuse tulemise pühapäeval kell 11. Koguduse õpetaja.
Jutlus: Matteuse 24:36-44: “Jeesus tuleb keset meie argipäeva”. Epistel: Roomlastele 13:11-14.
Pühapäeval 4. detsembril, 2. advendi e. Kristuse tulemise pühapäeval kell 11. Koguduse õpetaja
Epistel: Roomlastele 15:4-13: “Kiitke Issandat kõik rahvad”. Evangeelium: Matteuse 3:1-12.

Pühapäeval 11. detsembril, 3. advendi e. Kristuse tulemise pühapäeval kell 11. Koguduse õpetaja.
Epistel: Jakoobuse5:7-10: “Kinnitage oma südameid, Issanda tulemine on lähedal.” Evangeelium: Matteuse 11:2-11.
Sunday, December 18th, 4. Advent Service in English at 11 a’clock. Pastor Thomas Vaga.
Christmas Carols and readings of the Christmas Gospel.

TEENISTUSED JÕULUPÜHADE AJAL/CHRISTMAS TIME SERVICES
Meile on sündinud Päästja! To us is born a Savior!

Jõululaupäeva teenistus, 24. detsembril (laupäeval) kaks teenistust:kell 11:00 ja kell 5:30.
Liturgiline teenistus, jõulu-koraalide laulmise ja jõuluevangeeliumi lugemisega. Koguduse õpetaja.
Kinkepakid lastele. Kristus on sündinud: Oh sa õnnistav, oh sa rõõmustav püha, kallis jõuluaeg.
Pühapäeval 25. detsembril, Jõulupäeva jumalateenistus kell 11:00. Koguduse õpetaja.
Jutlus: Luuka 2:1-20: “Issand tuli kui päevatõus üle öö”. Epistel: Tiitus 3:4-7.

UUS ISSANDA AASTA 2017 / ANNO DOMINI 2017

Jeesus Kristus on seesama, eile täna ja igevesti!Heebrealastele 13:8
Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Heb. 13:8
Pühapäeval 1. jaanuaril, uue aasta alguse teenistus kell 11. Koguduse õpetaja. Jutlus: Johannese
1:10-18: “Tõde ja arm on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu”. Epistel: Efeslastele 1:3-14. Armulaud.

Pühapäeval 8. jaanuaril, kolmekuningapüha teenistus 1. pühapäeval pärast kolmekuningapüha
kell 11. Koguduse õpetaja. Jutlus: Matteuse 2:1-12: “Jumala lubadused säravad ka keset ööd”.
Epistel: Efeslastele 3:2-11.

Sunday, January 15th, 2 Sunday after Epiphany at 11 a’clock Service in English. Served by Deacon
Kalju Ets. Gospel John 1:29-42. Epistle: Corinth. 1:1-9.
Pühapäeval 22. jaanuaril, 3. pühapäeval pärast kolmekuningapüha kell 11. Koguduse õpetaja.
Jutlus: Matteuse 4:12-23: “Jeesuse kuulutus haarab inimesi”: Epistel 1. Korintlastele 1:10-18.
Pühapäeval 29. jaanuaril, 4. pühapäeval pärast kolmekuningapüha. Koguduse õpetaja. Jutlus:
Matteuse 5:1-12: “Jeesus kirjeldab taevalist käitumist” Epistel: 1. Korintlastele 1:18-31.

TEENISTUSED VEEBRUARIS, KOLMEKUNINGAPÜHA AJAS
SERVICES IN FEBRUARY

Meie ei heida oma anumisi su palge ette mitte õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast. Taaniel 9:18
Lord, we do not make requests of you because we are righteous, but because of your great mercy. Dan.9:18
Pühapäeval 5. veebruaril, 5. pühapäeval pärast kolmekuningapüha. Jutlus: Matteuse 5:13-20: “Maa
sool ja maailma valgus tuleb taevast”. Epistel: 1. Korintlastele 2:1-12 (13-16) Koguduse õpetaja. Armulaud.
Pühapäeval 12. veebruaril, 6. pühapäeval pärast kolmekuningapüha. Jutlus: Matteuse 5:21-37:
“Jumala omad ületavad inimlikud nõuded” Epistel 1. Korintlastele 3:1-9. Koguduse õpetaja.

Sunday, February 19th, 7th Sunday after Epiphany. Service in English at 11 a’clock. Served by
deacon Kalju Ets. Gospel: Matthew 5:38-48.Epistle: 1. Corinthians 3:10-11, 16-23.

Pühapäeval 26. veebruaril, Jeesuse auhiilguse pühapäev. Eesti Vabariigi aastapäeva teenistus kell
11. Koguduse õpetaja. Jutulus: Matteuse 17:1-9: “Auhiilgus viib läbi kannatuste”
Epistel: 2. Peetruse 1:16-2. Koguduse õpetaja.

TEENISTUSED MÄRTSIS, PÜHAPÄEVADEL PAASTU AJAS
SERVICES IN MARCH DURING LENT

Andke endid lepitada Jumalaga. 2. Korintlastele 5:20/ Be reconciled to God. Corinth. 5: 20

Pühapäeval 5. märtsil, 1. pühapäev paastuajas kell 11. Matteuse 4:1-11: “Jeesus kandis kiusatusi
koos meiega” Epistel: Roomlastele 5:12-19. Koguduse õpetaja. Armulaud.

Pühapäeval 12. märtsil, 2. pühapäev paastuajas kell 11. Jutlus: Johannes 3:1-17: “Me sünnime
püha ellu”. Epistel: Roomlastele 4:1-5, 13-17. Koguduse õpetaja.
Täna öösel keeratakse kellad üks tund edasi, algab “Daylight
Saving Time” starts

Sunday March 1th, 3. Sunday in Lent.Service in English at 11.
Gospel text: John 4:5-42. Epistle Romans 5:1-11. Deacon Kalju Ets.

Pühapäeval 26. märtsil. 4. pühapäeval paastuajas. 1949. aasta
suurküüditamise ohvrite mälestamine. Jutlus: Johannese 9:1-41: “Jeesus toob Jumala teo meie ellu”
. Epistel: Efeslastele 5:8-14. Koguduse õpetaja..

TEENISTUSED APRILLIS, PÜHAPÄEVADEL PAASTUAJAS,
KANNATUSNÄDALAL JA ÜLESTÕUSMISAJAS
SERVICES IN APRIL, DURING LENT, PASSION WEEK AND SUNDAYS IN EASTER

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti
sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. 1.Peetruse 1:3
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! In his great mercy he has given us new birth into a
living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. 1. Peter 1: 3
Pühapäeval 2. aprillil, 5. pühapäeval paastuajas kell 11. Jutlus: Johannese 11:1-45: “Jeesuse sõber
ei jää abita” Epistel:Roomlastele 8:6-11. Koguduse õpetaja
Pühapäeval 9. aprillil, Palmipuudepühal kell 11. Jutlus: Matteuse 21:1-11: “Jeesuse tee viib läbi
kiituse ja kannatuse “ Epistel: Filiplastele 2:5-11. Koguduse õpetaja.

KANNATUSNÄDALAL/ PASSION WEEK

Kristus Jeesus ütleb: Ma olin surnud ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on
surma ja surmavalla võtmed. Ilmutuse 1:18
Jesus Christ says: I was dead, and now look, I am alive for ever and ever. And I hold the keys of death
and Hades. Revelation 1: 18
Suurel reedel, 14. aprillil hommikune liturgiline teenistus kell 11:00. Armulaud.
Kannatuseloo video näitamine pärast teenistust. Koguduse õpetaja.

Kristuse ülestõusmispüha teenistus pühapäeval 16. Aprillil. Liturgiline teenistus kell 11:00.
Koguduse õpetaja. Teenistusele järgneb hommikueine ja munakoksimine.

Ülestõusmispüha kuupäev on liikuv sest selle määrab Jeesuse ajal maksnud kuu aegade ehk
faaside kaleneder. Uuest testamendist loeme, et Jeesuse kannatus, surm ja ülestõusmine leidsid aset
Iisraeli paasa-pühade ajal. Paasapühi pühitseti (ja pühitsetakse ka tänapäeval) esimese täiskuu ajal
pärast kevadist pööripäeva. Sellepärast pühitseme Jeesuse ülestõusmispüha alati esimesel täiskuu
pühapäeval pärast kevadist pööripäeva (20. märtsil). Tänavu algab esimene täiskuu aeg pärast
kevadist pööripäeva 10. aprillil. Ülestõusmispüha kuupäevast arvestatakse Uue testamendi järgi ka
taevaminemispüha kuupäev, mis on 40 päeva pärast ülestõusmispüha ja nelipüha kuupäev, mis on
50 päeva pärast ülestõusmispüha.

TEENISTUSED APRILLIS, KRISTUSE ÜLESTÕUSMISAJAS
SERVICES IN APRIL, SUNDAYS AFTER RESURRECTION
Siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes. Jeesus ütles nüüd neile taas: “Rahu teile!
Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.” Johannese 20:20-31

The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again Jesus said: “Peace be with you! As the Father has
sent me, I am sending you. John 20: 20-21
Pühapäeval 23. aprillil 2. ülestõusmisaja pühapev. Koguduse õpetaja. Jutlus: Johannese 20:19-31:
“Me läheme ellu Issanda Jeesuse juhtimisel ja väel” Epistel: 1 Peetruse 1:3-9.

Pühapäeval 30 aprillil, 3. ülestõusmisaja pühapäeval. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku
koguduste sinodi ehk aastakoosoleku jumalateenistus Trinity Lutheran kirikus. Sinod algab reede
õhtul 28. aprillil; peakoosolek on laupäeval 29. aprillil. Koguduste esindajad: Bergen Countyst,
Chicagost, Clevelandist, Connecticutist, Los Angelesist,New Yorgist, Schenectady-Albanyst,
Seabrookist, Syracusest ja Torontost.
Service in Bogota, Trinity Lutheran Church.

ESTONIAN LUTHERAN CHURCH OF THE HOLY SPIRIT
607 East 7th Street, Lakewood, NJ 08701, phone 732-370-8317.
Rev. Thomas Vaga, pastor, phone 732-363-0532 (home),
732-581-2951 (cell) Council chairman: Valter Must, telefon: 732-240-7493

Organistid/Organists: Maria Star Zumpano, Luule Prima
Altari lilled/Altar flowers: Imbi Sepp
Õpetaja abi diakon/Deacon: Kalju Ets
Esimees /President of the Church board: Valter Must, telefon: 732-240-7493
Abiesimee/ Vice President of the Church board: Eda Taps
Altari toimkond/Altar team: Imbi Sepp, Luule Prima ja Hille Carpino
Kassapidajad/Treasurers: Luule Prima, telefon 732-363-3612 ja Maria Star Zumpano
Sekretär/ Sercretary: Ingrid Kangur
Abisekretärid/Secretaries: Ilve Must ja Hille Carpino
Raamatupidaja/ Bookkeeper: Harry Tuul
Ehitustoimkond/Building committee: Raivo Reinup ja Erik Must
Revisjoni komisjon/Auditors: Anita Pallop, Imbi Sepp ja Uno Taps
Nõunikud/Councelors: Karin Must, Andres Simonson, Helgi Tarmo, Irene Verder, Airi Vaga ja Tõnis Vaga
Armas koguduse liige,

Täname teid, kes te olete liikmemaksud tasunud ja
neid, kes seda kavatsevad teha.
Eelmises saadetises meil ei olnud veel eraannetusümbrikke, milliseid oleme nüüd kätte saanud. Paneme kaasa
hilinenud lõikustänupüha eraannetusümbrikud, samuti ka
jõuluannetuste ümbrikud. Oleme rõõmsad, kui saaksite
lõikustänupüha annetused teha nüüd Ameerika ‘Thanksgivingu” perioodi kestel, sest ümbrikute puudumise tõttu tuli
kogudusele vaid paar lõikustänupüha annetust.
Peale meie oma koguduse tegevuse toetamise paneksime teie südamele Tartu Teoloogia Akadeemia olukorra.
Tartu Teoloogia Akadeemia asutas meile tuntud, palju kannatanud õpetaja Harri Haameri poeg Eenok
Haamer. Saime hiljuti e-posti teel kirja Eenoki poja Siimon Haameri käest, kelle teatel Tartu Teoloogia
Akadeemia lõpetab selle tegevusaasta puudujäägiga. Paneme kaasa Siimoni kirja, kus ta annab ka
aadressid, kuhu võime oma annetusi saata. Ja muidugi on võimalik teha annetusi Tartu Teoloogia
Akadeemiale ehk ingliskeelse nimega Tartu Academy of Theology, TAT, ka meie koguduse vahendusel, kuid siis palume selgesti tseki peale märkida, et annetus on mõeldud Teoloogia Akadeemiale.
Vaadake kaasa pandud koopiat Siimon Haameri kirjast.
Tartu Teoloogia Akadeemia koolitab uusi õpetajaid.
Kuna meie koguduse liikmete arv kahaneb igavikku
lahkunud liimete tõttu, kahaneb ka sisse-tulekud. Tänu
Jumalale, oleme saanud kirikusse teisi kristlikke
kogudusi, kes maksavad meile üüri ja nende abil saame
hoida kirikut “elus” edasi. Pühapäeviti kasutavad kirikut
peale meie oma koguduse kaks kogudust. Nende teenistused on vabas vormis, ja noori kõnetava muusikaga.
Laupäeval kasutab kirikut üks Ameerika adventistide
kogudus.

Oktoobrikuu alguses korraldas õpetaja meie kiriku, s.o. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku
koguduste liikmetele Agendaga, ehk kiriku käsiraamatuga tutvumise kursuse Keswick-nimelises
kristlikus keskuses. Loenguid pidas Usuteadusliku instituudi rektor dr. Ove Sander ja osavõtjaid oli
mitmest kogudusest ja isegi Los Angelesest. Toimus ka kursuse lõpu jumalateenistus meie kirikus.

Jutlustas dr. Ove Sander. Kaasa teenisid (vaata fotot-vasakult järjekorras): Los Angelese koguduse õpetaja Enn
Auksman, Schenectady-Albany koguduse õpetaja William
Ilves, lugejana advokaat Aleksander Lamvol Connecticuti
kogudusest, Chicago koguduse õpetaja Gilda Karu, Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi rektor
Ove Sander, lugeja Sven Sander Tartu Pauluse kogudusest,
piiskop electus Thomas Vaga, solist Maarit Vaga, kes laulis
“Meie Isa palve” ja klaveril saatis Ove Sander. Õppepäev
õnnestus hästi. Dr. Ove Sander avaldas soovi jätkata selliste
kursuste pidamist edasi.
All õpetaja Uudo Tari poolt koostatud graafika kahe
kiriku vahekorrast.

ÕPETAJA SÕNUM
Issand, keset kogudust ma tahan kiita Sind! Psalm 22:23
“Oh kui iga päev oleks jõulud!” on soov, mis on
mitmel meist, lapsel ja täiskasvanul. Lapsed soovivad, et neil oleks kingitusi, maiustusi ja mänge
iga päev; täiskasvanud soovivad rõõmu ja
mugavust kodus ja seltskonnas, sõprade ja sugulaste seltsis. Mida soovime meie ristiinimestena ehk
kristlastena? Ka kristlastena me soovime, et jõulud
oleks iga päev. Me soovime jõulude püha ja puhta

rõõmu jätkumist läbi aasta, sest jõulud tähistavad
ja pühitsevad seda, et Jumal on tulnud meie
keskele Õnnistegijana. Õnnistegija on jumalikult ja
pühalt rõõmsaks tegija. Kuigi meie ei saa täita igat
päeva kingituste, maiustuste ja mängudega ega ka
mugavusega, me saame siiski täita iga päeva jumaliku rõõmuga, ja eriti iga pühapäeva. See on võimalik igale kellele on kristlik soov võtta enesesse
jumalikku rõõmu. Tunneme jõulupüha kristlikku
rõõmu igal jumalateenistusel kogudusena püha-

kojas või kodus palves.
Jumalateenistusel avanevad meie süda ja suu
laulude läbi. Meie süda ja suu avanevad laulma
palveid ja tänu Jumalale. Süda ja suu avanevad
laulma meie usust Jumalasse ja Jeesusesse
Kristusesse meie Õnnistegijasse. Usupuhastus,
mille alguse 500. aastat me pühitseme tänasest
peale, tõi kogudusse ja kirikusse ristiusu tunnistamise laulude läbi. Võtke ja lugege kiriku
lauluraamatust koraalide sõnu. Laulge tuttavaid
koraale, mis igal on meelde jäänud jumalateenistustelt ja matustelt – kas või üht ainust. Mõtelge
südame ja mõistusega sellele mida ütlevad
usuhastaja Martin Lutheri kirjutatud “Ma tulen
taevast ülevalt” lihtsad, südamlikud ja tõetruud
sõnad. Mõtelge südame ja mõistusega teiste
koraalide sõnadele: “Oh sa õnnistav”, “Oh

Jeesus,sinu valu” kuus salmi, “Kalla, kallis Isa
käsi”, “Ma kummardan Sind, Armuvägi”, “Jumal,
mu süda igatseb Sind”, ja “Võta nüüd Issandat,
vägevat kuningat kiita”. Need koraalid katavad
peaaegu kogu kristliku kirikuaasta sõnumi
Jumalalt meile ja meilt Jumalale. Kui teie pole harjunud laulma, siis lugege. Koraalid on
suurepärased lühijutlused. Nad on palved ning
tänu ja kiituse avaldused. Nad on Jumalasse ja
Jeesusesse Kristusesse usu tunnistused. Need
toovad meisse jõulude püha jumaliku meele
kirikus ja kodus. Nende läbi oleme ühendatud
kõigi koguduse ja kiriku liikmetega üheks kiitvaks jumalateenistust pühitsevaks kristlaste
koguks, ja meil on jõulupühad, mis ei lõpe päevade ega aastate jooksul.
Koguduse õpetaja THomas Vaga

WHY DO WE CELEBRATE CHRISTMAS?
CHRIST’S MISSION ON EARTH

Therefore your minds must be clear and ready for action. Place your confidence completely in what
God’s kindness will bring you when Jesus Christ appears again. 1 Peter 1:13

The Gospel tells us who Christ is. Through
it, we learn that He is our Savior. He delivers us
from sin and death, helps us out of all misfortune,
reconciles us to the Father, makes us godly, and
saves us apart from our own works. Anyone who
doesn’t acknowledge Christ is this way will fail.
For even if you already know that He is God’s
Son, that He died, rose again, and sits at the right
hand of the Father, you still haven’t known Christ
in the right way. This knowledge doesn’t help
you. You must also know and believe that He has
done all of this for your sake -- in order to help
you. Some have contemplated only Christ’s pain
and suffering and mistakenly think He is now sitting in heaven with nothing to do, enjoying himself. As a result, faith cannot come alive, and their
hearts remain barren.

We should not think the Lord Christ
belongs to Himself alone. We must preach that
He also belongs to us. Otherwise, why would it
have been necessary for Him to come to earth and
shed His blood? As Jesus said, “God sent his Son
into the world, not to condemn the world, but to
save the world” (John 3: 17). So Jesus must have
accomplished what the Father sent him to do.
God sent to earth not only Christ’s divine nature,
but also His human nature. As soon as He was
baptized, He began what He had been sent to the
world to accomplish. God sent Him to proclaim
the truth and win us over so that all who believe
in Him would be saved. MARTIN LUTHER.
For God so loved the world that he gave his one and
only Son, that whoever believed in him shall not perish
but have eternal life. John. 3: 16

