
Eesti Evangeeliumi Luteriusu KirikuNew Yorgi Pauluse koguduse

Armsad New Yorgi Pauluse koguduse liikmed!
NY Pauluse kogudus peab jumalateenistusi üks kord kuus Manhattanil ja üks kord koos

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Bergen County kogudusega Bogotas New Jerseys, kuna
mitmed meie koguduse liikmed elavad New Jersey osariigi põhjaosas.
Teenistused peetakse kuu neljandal pühapäeval, algusega kell 3:00.

(Talvekuudel, kui kellad on tagasi keeratud, algavad teenistused kell 2 p.l.)
Bergen County koguduse teenistusi peetakse Trinity Lutheran kirikus, Bogota linnas,

Palisades ja Linwood-i nurgal.

TEENISTUSED SEPTEMBERIS
“Ärge kurvastage, sest rõõm Issandas on teie ramm.” Nehemia 8: 10

Pühapäeval 8. septembril, 16. pühapäev pärast nelipüha, Kell 4:00. Koguduse õpetaja.
Jutlus: Luuka 15:1-10:“Kas Jumal on Sind leidnud” Epistel: 1. Timoteose 1: 12-17. Armulaud.

Pühapäeval 22. septembril, 18. pühapäev pärast nelipüha. kodumaalt põgenemise
mälestamine kell 3 p.l. koos Bergen County kogudusega Bogota New Jersey Trinity Lutheran
Church. Koguduse õpetaja. Jutlus: Luuka 16: 1-15 Epistel: 1. Timoteose 2: 1-15.

TEENISTUSED OKTOOBRIS
“Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest ohvritest on Jumalal hea meel.”

Habakuk 13:16

Laupäeval 5. oktoobril kell 2 p.l. KALMISTUPÜHA teenistus Kensico surnuaial koos New
Yorgi Lex.Ave. koguduse, Connecticuti koguduse ja NY Betaania kogudusega.

.
Pühapäeval 13. oktoobril kell 4 p.l. Gustav Adolfi kirikus. Teenib koguduse õpetaja.

Jutlus: Luuka 17: 11-19. “Su usk on Sind aidanud!” Epistel: 2. Timoteosele 2: 8-15,

Luteri roos
Luther Rose

TEATED
September - detsember 2013

Teenistused Gustav Adolfi luteri kirikus
155 E. 22nd Street, Manhattan

Trinity Lutheran, Palisade ja Linwood
Ave. Bogota, New Jersey

Message in English included

Teenistused iga kuu teisel pühapäeval kell 4:00 New Yorgis
Teenistused iga kuu neljandal pühapäeval kell 3:00 Bogotas

(talvekuudel kell 2:00)



Pühapäeval, 27. oktoobril kell 3 p.l. Lõikustänupüha tähistamine koos Bergen County
kogudusega Bogota NJ-s Trinity Lutheran kirikus, 167 Palisades Avenuel. Teenib koguduse
õpetaja. Jutlus: 5. Moosese 26: 1-11. “Tänuohvri toomise rõõm.” Evangeelium: Johannese 6: 25-
35. Lõikustänupüha annetusümbrike kogudumine jumalateenistusel ja posti teel.

TEENISTUSED NOVEMBRIS
“Häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja head kurjaks, kes teevad pimeduse valguseks

ja valguse pimeduseks.” Jesaja 5: 20

Pühapäeval 10. novembril, 3. pühapäev enne uut kirikuaastat kell 4:00. Koguduse õpeta-
ja. Jutlus: Luuka 20: 27-40: “Me saame inglite sarnasteks”. Epistel: 2. Tessalooniklastele 2: 1-5 ja
13-17

Pühapäeval 24. novembril surnutepüha ehk igavikupüha kell 2:00 p.l. koos Bergen
County kogudusega Trinity Lutheran kirikus Bogota linnas. Koguduse õpetaja. Jutlus:
Johannese 5: 20-29 “Matuse jutlus”. Epistel: 1. Korintlastele 15: 35-38 ja 42-44 ja 49. ARMU-
LAUD.

UUE KIRIKUAASTA ALGUS
Ja me nägime Tema au kui Isast ainusündinud Poja au, täis armu ja tõde.

Johannese 1:14

TEENISTUSED DETSEMBRIS, Kristuse tulemise ajas ja jõuluajas

Pühapäeval 8. detsembril, kell 4 p.l. Gustav Adolfi kiriku kabelis. Advendipüha.
Koguduse õpetaja Jutlus: Jakoobuse 5: 7-10: Kinnitage oma südameid, Issanda tulemine on lähedal
Evangeelium: Matteuse 11: 2-11.

Jõululaupäeval, teisipäeval 24. detsembril, jõululaupäeva teenistus koos Bergen County
kogudusega Bogotas Trinity Lutheran kirikus kell 2:00. Koguduse õpetaja. Jõuluevangeelium
ja jõululaulud.

UUS ISSANDA AASTA 2014
Kõik, mida te iial teete sõnage või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel. Koloslastele 3:17

Pühapäeval 12. jaanuaril, kell 4 p.l. Kolmekuningapüha pühitsemise teenistus Gustav
Adolfi kirikus.Koguduse õpetaja. Jutlus: Matteuse 2: 1-12 “Meid ühendab Kristuse valgus.
Epistel: Efeslastele 3: 1-12. Armulaud.

Pühapäeval 26. jaanuaril kell 2 p.l. Kristuse ilmumisaja teenistus koos Bergen County
kogudusega Bogotas Trinity Lutheran kirikus (Palisades & Linwood nurgal). Teenib koguduse
õpetaja. Jutlus Efeslastele 3: 2-11. “Kaaspärijad Kristusega”. Evangeelium: Matteuse 2: 1-12.



NEW YORGI PAULUSE KOGUDUS
Koguduse õpetaja Thomas Vaga

KIRIKU AADRESS: Lutheran Church of Gustavus Adolphus,
155 East 22nd Street, New York

KOGUDUSE POSTIAADRESS: 607 East 7th Street, Lakewood, NJ, 08701
LIIKMEMAKS ja ANNETUSED: Eha McDonnell, 18 Styvesant Oval #10A, NY,NY 10009
Koguduse õpetaja praost Thomas Vaga, telefon 732-581-2951 (kodus 732-363-0532)

Koguduse esimees Sven Roosild 631-744-1090
Kassapidaja Eha McDonnell, telefon 212-228-2956

Koguduse organist Ingrid DeSisto

Kogudusel on teenistused kord kuus New Yorgi linnas Manhattanil. Ja kord kuus koos
Bergen County kogudusega Bogotas.

Koguduse tegevuse kohta saab interneti kasutajad lugeda infot koguduse interneti leheküljelt
aadressil: http://stpaul-ny-kirik.cwahi.net/ ja http”//eelkl.cwahi.net/ ‘ist leidub koguduste esilehekülg.
Sealt leiate ka “lingi” Pauluse koguduse omale kodulehelüljele.

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku New Yorgi Pauluse kogudusel on ka kaks pihtkonda,
mis tegutsevad edasi: Albany-Schenectady pihtkond ja Syracuse pihtkond. Albany-Schenectady
pihtkonna esinaine on Eve Rebassoo ja Syracuse pihtkonna esinaine on Kadi Piirak.

PIDAGE KOGUDUST JA KIRIKUT MEELES KA OMA TESTAMENDIS.
Kogudusele on vaja luua küllalt suur tagavarafond, mille protsentide sissetulekust saame
katta puudujääke, mis on tulemas. 10% suurune andmine kogu pärandusest on tänuväärt

annetus kogudusele ja kirikule.
Täname hea osavõtu ja panuse eest kogudusele. Palume õnnistust annetajaile!

ERIPALVE: Pauluse koguduse liikmed, kes võtate osa ühisest jumalateenistusest
koos Bergen County kogudusega, palume panna oma annetused eriümbrikusse ja
märkida ümbrikule “Pauluse kogudus”.

TEIE LÕIKUSTÄNUPÜHA ANNETUS
Sellele kirjale on lisatud tänavune lõikustänupüha annetuse ümbrik. Palun saatke

see koos oma annetusega koguduse laekurile või tooge endaga kaasa Lõikustänupüha
teenistusele. Palun hoolitsega ka selle eest, et teie selle aasta liikmemaks $60 on saade-
tud koguduse laekuritele Täname Teid Teie jätguva toetuse eest oma kogudusele.
Laekuri aadress:

Eha McDonnell, 18 Styvesant Oval # 10 A, New York, NY 10009



JUMAL ON MEIE ABIMEES
Mõned meist vaevlevad haigustega ja vananemise probleemidega, majanduslike

keerulisustega ja arusaamatustega. Mõni mõtleb, et kuigi ta teeb oma parima, aga ikka pare-
maks ei lähe. Võibolla nõuame iseeneselt liiga palju, me pole rahul sellega, mis meil on. Rahu
ja rõõm on aga väga kättesaadav.

Kõik probleemid kaovad sel hetkel, kui saame tõesti aru ja usume, et Jumal on meiega
ja lubab kindlasti, et Ta aitab meid, kui me ainult Teda usaldame ja Tema lubadusi usaldame.
“Tulge minu juurde,” kutsub Issand Jeesus ja lubab: “Ma annan teile hingamise”, rahu ja uut
rammu. See lubadus kehtib igal ajal ja igas olukorras. Pangem tähele, et inimene, kes ei usal-
da Jumalat, kuigi ta võimalikult kuidagi viisi usub Jumala olemas olusse, ei saa abi. Seda
oleme näinud oma elus ja seda näeme mitmetes Piibli lugudes, kus rahvas ei pöördu Jumala
poole, vaid katsub ise hakkama saada.

Kui loeme Sakarja raamatu esimest peatükki, näeme, et isegi templi ehitamisel Jumal
nõudis, et rahvas pöördub Jumala poole, ja usub Temasse. Jumal ütles rahvale: “Pöörduge
minu juure, ... siis ma pöördun teie juure.” Issand on toonud meid tänase päevani, millal seda
ringkirja koostatakse ja millal seda koguduse liikmed loevad. Jumal on andnud meile elupäe-
vi ja tervist ja jõudu just selles möödus, kui me vajame. Ärgem taotlegem ülearuseid asju ja
õnnistusi. Olgem tänulikud selle eest, mis meil on ja usaldagem vägede Issandat, kes meile on
andnud elu, võtnud meid vastu ristimisel ja on meiega ühisel õhtusöömaajal Issanda lauas
koos nendega, kes on meie juurest juba Issanda juurde kutsutud, igaviku teedele siirdunud.

Uskudes ja usaldades Jumalat, Kolmainu Jumalat, Isa, Poega ja Püha Vaimu, saame
ühineda laulik Taaveti sõnadega: “Kiitke Jehoova nime, kiitke teie ...kes seisate Jehoova kojas,”

RETURN TO GOD
. In Zechariah 1: 1-2. we see that Zechariah’s message was primarily concerned with

belief and unbelief. He pointed out that the greatest sin of the Israelites’ ancestors was not
trusting in Lord when they were undergoing trials. Rather , they looked to other people for
help. In this way, they were rebellious and idolatrous. Zechariah wanted the people of Israel
to understand that the words “return to me” should penetrate their hearts deeply.

A person “returns to God” when he trusts in and finds comfort in God at all times, espe-
cially in times of need. On the other hand, a person has turned away from God when he does-
n’t trust in God. when someone doesn’t trust God, his good works and sacrifices won’t be able
to help him. This is what happened to Israel’s ancestors.

In Zechariah’s time, when the Israelites were trying to rebuild the temple, they needed
to turn to the Lord of Armies because of all the trials and troubles they were facing. They had
to cling to God and depend on him even if rebuilding the temple angered the emperor of
Persia or the neighboring people. God spoke. He wanted to help, could help, and would help
them so that Isarel’s enemies wouldn’t overpower them again.

We, too, need to hear these warning in the book of Zechariah. Let everyone return to
Christ, cling to him, and not fall away. Let no one become scared or be led astray. God speaks.
And God will do what he says. (Martin Luther: Through Faith Alone)

SERVICES IN ENGLISH
Every third Sunday of the month at 10:00 am:

September 15, October 20, November 17, December 22
in Lakewood Estonian Lutheran Church, 607 East 7th Street, Lakewood, NJ 08701



Martin Luther’s Morning Prayer
Make the sign of the holy cross and say:

In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
I thank You, my heavenly Father, through Jesus Christ, Your dear Son, that You have kept
me this night from all harm and danger; and I pray that You would keep me this day
also from sin and every evil, that all my doings and life may please You. For into Your
hands I commend myself, my body and soul, and all things. Let Your holy angel be with
me, that the evil foe may have no power over me. Amen.

Martin Luther’s Evening Prayer
Make the sign of the holy cross and say:

In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
I thank You, my heavenly Father, through Jesus Christ, Your dear Son, that You have gra-
ciously kept me this day; and I pray that You would forgive me all my sins where I have
done wrong, and graciously keep me this night. For into Your hands I commend myself,
my body and soul, and all things. Let Your holy angel be with me, that the evil foe may
have no power over me. Amen.

(Adapted from Luther’s Small Catechism)


