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P

iibel õhutab meid palvetama.
Soome evangeelse luterliku kiriku usuõpetuse (Kristinoppi)
järgi ”Palve on südame siiras kõne Jumalaga”. Palvetamisele on antud suur
lubadus. Jeesus ütles: Tõesti, tõesti,
ma ütlen teile, mida te iganes palute
Isalt, seda ta annab teile minu nimel”
(Jh 16:23).
Mida see tähendab? Palvetamine
Jeesuse nimel on usaldus ja lootus Jeesuse teene vastu ja samas ka allumine
Jumala tahtele. Igaüks saab rääkida Jumalaga Jeesuse nimel, ta on lubanud
olla kõikidele eestkostjaks.
Mäejutluses Jeesus õpetas palve
kohta. Jeesuse õpetus joonistab pildi
palvetajast, kes usaldab Jumalat. Selle
palvetaja palve ei põhine asjatul paljusõnalisusel: palve ei ole talle vahend
selleks, et teenida heakskiitu Jumala või
teiste inimeste ees. Jeesus ütles: ”Teie
palvetage siis nõnda” (Mt 6:9). Pärast
seda ta õpetas Meie Isa palve, mis juhib
paluma ja otsima seda, mis on kõige
tähtsam elus.
PALVE KUULUB ELU JUURDE

Tihti on palve teemadeks häda ja raskused, nendest tulenenud soovid ja

Paluge tema nimel
palved. See on väga õige, lapsel on luba
oma Isalt paluda seda, mis tal vaja on.
Meie Isa palves Jeesus seadis meie
vajadused tähtsuse järjekorda: ”Sinu
tahtmine sündigu.” Sellega leppimine
ei ole alati lihtne. Selleks on vaja Jumala
vastu usaldust, mida Jeesus õpetas.
Palve ei ole ainult elu raskete olukordade jaoks. Jumalaga saab rääkida
igas olukorras. Palvega kuulub kokku
ka tänu. Tänada on lihtne, kui mäletab
kõike, mida on Jumalalt saanud.
Palve ei puuduta ainult ennast; palvetada võib ka teiste inimeste eest. Teiste inimeste eestpalved on kandnud mitmetes eluolukordades. On hea palves
mäletada ka isamaad ja maa valitsust.
Jeesus õhutas paluma tema nimel
ja lubas, et Jumal annab. Siinjuures
Jeesus ütles ka: ”Paluge, ja te saate, et
teie rõõm oleks täielik!”
Tänase päeva tekst on osa Jeesuse
hüvastijätukõnest jüngritele. Jeesus
tahtis korrata veel oma kõige tähtsamaid õpetusi. Eelmises peatükis Jeesus
ütles: ”Seda ma olen teile rääkinud, et
minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks
täielikuks (Jh 15:11).”
Jeesuse õpetuses on alati üks eesmärk, inimese pääsemine. Ka nüüd

õhutab ta taotlema täieliku rõõmu.
Siin maa peal see tähendab uskumise
rõõmu. Samas juhib Jeesus ka vaatama
eesmärgi poole. Täieliku rõõmu saab
kogeda kord taeva kodus. Palvetaja kõige tähtsam palve on, et ta püsiks Jumala
lapsena.
JEESUS ON VÕITNUD MAAILMA

Jeesuse hüvastijätukõne eesmärk tuleb
välja Johannese evangeeliumis. Ta tuletab meelde, mis on usu ja pääsemise
alus: ”Seda ma olen teile rääkinud, et
teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen
maailma ära võitnud” (Jh 16:33).
Rahu tuleb Jumala sõnast, mis on
evangeelium pattude andeksandmisest.
Palvega võib pöörduda Jumala poole
igas eluolukorras. Jumal vastab palvele.
Pääsemine siiski ei olene palvest ega tegudest. Jeesuse sõnade järgi: Jeesus on
maailma ära võitnud. See võit on päästele aluseks. ❏

Tekst: Teri Hiltunen
Avaldatud ajakirjas Päivämies 22.5.2019
Tõlge: Minna Kukko
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Meie Isa palve

I

ssanda palvet ehk Meie Isa palvet
võib nimetada Uue Testamendi kõige tähtsamaks palveks, sest
selles on kokku võetud Jeesuse palveõpetus. Matteuse kirjutatud mäejutluse järgi annab Jeesus oma kuulajatele
enne Meie Isa palve õpetamist nõu, et
palvetamisel tuleb vältida silmakirjalikkust ja sõnaohtrust. (Mt 6:5-8) Luuka
evangeeliumi järgi õpetab Jeesus palvet
neile, kes tunnevad ennast oskamatu ja
nõutu palvetajana (Lk 11:1).
JUMALA KOHTA KÄIVAD
PALVED

Meie Isa palve koosneb seitsmest palvest. Issanda palve esimene palve ”Pühitsetud olgu Sinu nimi” sisaldab mõtet
Jumala nime austamisest ja vahe tegemisest tema nime ja kõikide muude nimede vahel. Jumala nime pühitsemist
käsitletakse juba Vanas Testamendis ja
sellele viitab teine käsk, mis keelab Jumala nime valesti ja asjatult tarvitada.
(2 Ms 20:7)
Lutheri katekismuse seletuste järgi
Jumala nime pühitsetakse, kui tema
sõna õigesti õpetatakse ja selle järgi elatakse. Jumala nime aga teotatakse, kui
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õpetatakse ja elatakse sellele vastu.
Meie Isa palve teine palve ”Sinu riik
tulgu” seondub eelmise palvega nõnda,
et Jumala riik on inimeste keskel ainult
seal, kus Jumala nime on pühitsetud ja
kus tema sõna kuulutust on kuulda. See
palve seondub otse Jeesuse kuulutuse ja
tegutsemisega, mille keskseks teemaks
oli sõnum Jumala riigist ja selle tulemisest. Luther seletab, et palve Jumala riigi
tulemisest teostub niimoodi, et Jumal
annab oma sõna kaudu Püha Vaimu
sellele, kes selle eest palvetab. Nõnda
sünnitab evangeelium usu, mida järgiv
elu järgib Jumala tahet.
Mis on Jumala tahtmine, mille sündimist ”nagu taevas, nõnda ka maa
peal” Meie Isa palvega palutakse? Jumal
on avaldanud oma tahet oma sõna ja
käskudega, mille tuumaks on armastuse kaksikkäsk. Piibel aga tõestab, et ükski inimene ei suuda seaduse tingimusi
täita. (Rm 3:12)
Armastuse seaduse nõue ja Jumala
tahtmine saavad täituda ainult sellise
usu kaudu, kus Meie Isa palve korra järgi Jumala nime pühitsetakse ja inimene
saab Jumala riigist ja Püha Vaimu kinkidest osaliseks.

Suure Katekismuse seletusega ütleb
Luther, et Jumala tahte sündimise eest
tuleb ka palvetada, sest hukatuse jõud
(hingevaenlane, maailm ja inimese
enda liha) püüavad takistada Jumala
nime pühitsemist ja tema riigi tulemist.
Hingevaenlane püüab ka saada teda,
kes on pääsenud Jumala võimupiiri,
tema riiki, oma võimu alla. Niisiis palves ”Sinu tahtmine sündigu” on küsimus selle säilitamisest, mida on kahe
eelmise palumise abil saadud.
IGAPÄEVANE LEIB

Jumala nime pühitsemisele, Jumala riigi
tulemisele ja Jumala tahte sündimisele
järgneb palve: ”Meie igapäevast leiba
anna meile tänapäev”. Meie Isa palve
järgib nõnda Jeesuse mäejutluse järjekorda: ”Otsige esmalt Jumala riiki ja
tema õigust” (Mt 6:33).
Palves tulevad kõigepealt esile vaimuliku elu vajadused ja pärast seda
kõik muu vajalik. Luther näeb, et selles
palves tähendab igapäevane leib kogu
Jumala ajalikku õnnistust ja hoolitsust.
Ta leiab, et see teostub küll ka ilma meie
palveta, kuid ”me palume selles palves,
et ta laseks meil seda mõista ja oma iga-

päevast leiba tänuga vastu võtta.” (Väike
Katekismus)
USUELU EEST
HOOLITSEMISEGA SEOTUD
PALVED

Issanda palve kolm esimest palumist on
seotud inimese ja Jumala suhtega ning
vastavalt kolm viimast puudutavad
hoolitsemist usuelu eest ja vaimulikku
valvamist. Usus valvamine on võimalik
ainult nõnda, et ikka uuesti saadakse
osaliseks evangeeliumist, mille olemus
on pattude (võlgade) andeksandmine.
Issanda palve viies palve ju on: ”Ja anna
meile andeks meie võlad, nagu meiegi
andeks anname oma võlglastele.”
Luther seletab Suures Katekismuses:
”Mitte, et ta ei annaks meile palumatagi meie patte andeks, sest ta kinkis ju
meile evangeeliumi, milles seisab kirjas
ainult andeksandmine, veel enne, kui
me seda palusime või eales selle peale
mõtlesime. Paluda tuleb sellepärast, et
me tunneksime selle andeksandmise
ära ja võtaksime ta vastu”.
Palve on ka meenutus sellest, et kellegi usurännu aluseks ei saa olla enda
laitmatus: ”Ja ärgu keegi arvaku, et ta

Siioni Misjonileht1Artiklid eesti keeles 2020 kevad 5

jõuab oma siinse elu ajal nii kaugele, et
ta ei vaja enam andeksandmist”.
Pattude andeksandmine peaks meil
olema ka meie vastu rikkunud ligimestele, ”oma võlglastele”. Nii avalduvad usk ja armastus igapäevases elus ja
inimsuhetes. Argipäeva keskel tulevad
ette ka küsimused, mille eest on vaja
palvetada: ”Ja ära saada meid kiusatusse”.
Kiusatuseks nimetatakse olukorda,
kus inimest ahvatletakse seda kõike
maha jätma, mida selles palves siiani on
palutud. Kristlane elab paljude sisemiste ja väliste kiusatuste surve all, ent patt
ei saa teda kahjustada nii kaua, kui ta
Jumala abiga võitleb selle vastu. Võitluse maha jätmine ja ebausku sattumine
tähendab Jumala pühitsemisest, Tema
riigist, Tema tahtmise järgimisest ja
pattude andeksandmise osadusest välja
langemist.
Meie Isa palve kulmineerub seitsmenda palvega, mille viimne sõna
nimetab seda, mis on kogu aeg olnud
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palve taustal: ”Päästa meid ära kurjast”
(Mt 6:13). Kogu palve eesmärgiks on
”kurjast” vabanemine. See ei tähenda ainult personaalset kurja ehk hingevaenlast, vaid kõike mis on Jumala
tahtmise vastu.
Kokkuvõtteks palvele tõdeb Luther
Suures Katekismuses: ”Sest kui me
tahame olla hoitud ja vabad kõigest
kurjast, peab meis enne tema nimi pühitsetud olema, tema riik meie juures
valitsema ja tema tahe sündima. Ja alles
seejärel hoiab ta meid patu ja häbi eest
ja ühtlasi kõige eest, mis teeb meile haiget ja kahju.” ❏

Tekst: Veli Matti Linnanmäki
Tõlge: Reijo Lohi
Tekst on lühendatud. Algupärane tekst on avaldatud
SRK raamatus Uskon aakkosia (Usu ABC), 2012
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Palve on südame
kõne Jumalaga
Luterliku kiriku usuõpetuse järgi on
palve südame alandlik kõne Jumalaga.
Palves on alati kaks osapoolt, palvetaja
ja Jumal.
Kas Jumal vajab meie palveid? Kas
Ta ei tea juba ette, mida Ta laps palub?
Matteuse evangeeliumis ju öeldakse ka:
“Sest teie Isa teab, mida teile vaja läheb,
enne kui te palute” (Mt 6:8).
Mõtlen, et palvetamine toetab ja rahustab just nimelt palvetajat. Taevane
Isa ei vaja meie palveid, Ta teab meie
kõige salajasemaid mõtteid, vajadusi
ning tegusid, aga meie vajame palvet.
Palve on kingitus, see on usuelu eesõigus, samuti kui piht on armuand.
Jeesus manitses tüdimatult palvetama
(Lk 18:1). Palve on lapse kõne taevase
Isaga.
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Meil on luba palvetada, kui tunneme
vajadust rääkida oma asjadest taevasele
Isale. See pole siiski usu eeltingimus.
Nii nagu maistest asjadest rääkimine
sõbraga teeb elu kergemaks, nõnda ka
palvetamine kergendab meie usuelu.
Palvetamine ei tee siiski õndsaks, vaid
usume ainult armust.
Ühel sügisesel pühapäeval olin teel
kokkutulekule. Argipäev ja selle mured olid mu südant rõhunud juba kaua
aega. Hingevaenlane oli leidnud hea
sihi ja jõudis mulle meelde tuletada, et
mu usuelu on nõrk. Teel kokkutulekule palvetasin, et taevane Isa kirgastaks
mulle usu andi nõnda, et jaksaksin
rännata usuteel edasi. Mingil hetkel
jõudsin juba mõelda: “See kord lähen

veel kokkutulekule, aga siis ma ei jaksa
enam”.
Kokkutulekul jutlustas vanem vend,
misjonijutlustaja, kes kõneles nii ilusasti uskumisest, et see sulatas ka minu
kõva südame. Mingil hetkel ta ütles
nagu otse mulle: “Kui sa mõtlesid tulla
viimast korda, jäta need mõtted. Saad
uskuda ka need andeks.” Rõõmsates armutundmistes käisin pärast kokkutulekut jutlustajaga vestlemas ning imestasin, kuidas taevane Isa andis talle õiged
sõnad õigel hetkel.
Jutlustaja puhkes nutma ja ütles, et
ta oli palunud enne jutlust, et taevane
Isa annaks kasvõi midagi, mida öelda,
nii viletsalt oli ta ennast tundnud. Nii
meie mõlemad, mina ja jutlustaja, sai-

me otsese vastuse oma palvetele. Selles
kokkutulekusaalis oli pärast kokkutulekut vähemalt kaks rõõmsat Jumala last!
JUMAL VASTAB MEIE
PALVETELE OMAL AJAL

Jumala sõnas lubatakse mitmes kohas,
et mida iganes te palvetades palute, taevane Isa annab selle teile (nt Jh 15:7).
Kas Jumal vastab meie palvetele? Küll
ta vastab, aga mitte alati nõnda, nagu
me ise tahaksime. Ta vastab omal ajal
ja omal viisil. Olen palunud mitu korda
oma lähedastele tervist ja paranemist.
Tervis on paranenud, aga mitte nii palju, kui ma olen palunud.
Öeldakse, et Jumal kuuleb õigel
meelel esitatud palvet. Kas mul pole siis
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õige meel, kui mu palvetele ei ole vastatud nii, nagu ma tahaksin? Kindlasti
on minu ja mitme muu inimese palve
sama asja kohta olnud siiras, südamest
tulev tahe muuta paremaks meie lähedaste elu.
Jumala plaanid ulatuvad siiski aja
piirist üle, aga meie, inimeste tuleviku
nägemise võime ulatub homse ilmateateni ja seegi ei lähe alati täide. Kuidas ma saan kahelda Jumala plaanide
mõistlikkust, kui ise näen ainult minevikku ja tänast päeva, mitte tulevikku.
Kõige olulisem on Jumala heas plaanis meid maa pealt taeva koju saatmine.
Kogenud usklikud ütlevadki, et “kasvatab taeva jaoks”. See vaatenurk on päris
teistsugune kui see, mis ma ise palun:
kergust või vähemalt mõistlikust.
Me ei tea Jumala plaane. Ainult see
on kindel, et Temal on hea tahe meie,
oma laste suhtes. Sellesse saan uskuda. Ja saan paluda palves: “Anna mulle mõistmist ja kui ma ei mõista, anna
jõudu leppida Sinu tahtega.”

EESTPALVE ON
PALVE TEISE EEST

Kuulen mu sõbra raskest eluolukorrast.
Saadan talle WhatsApp-sõnumi. Püüan
lohutada, aga tundub, et sõnad on kadunud. Sõnumi lõppu kirjutan: “Pean
sind meeles, palvetan sinu eest!” Teisel
päeval saan sõnumi töökaaslaselt: “Mul
on väga raske. Kas sa saaksid minu eest
palvetada?”
Õhtul panen käed risti ja räägin oma
asja suuremale planeerijale. Saan uut
lootust. Eks ma olengi mitu korda pidanud tõdema, et ma ei oska öelda või
teha midagi, aga saan palvetada sinu
eest. Ka sellest piisab.
PALVE RAHUSTAB JA ANNAB
ALANDLIKU MEELE

Tülitsen lastega. Olen vihane ja ärritunud, oma mõtetes süüdistan last halvas
käitumises. Enda viga ei märka ma üldse. Kui olen rahunenud, ristan käed ja
palun tarkust ja meelerahu. Jumal on
andnud mulle alandlikku meelt ja mär-
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kan, et viga oli ka minus. Suudan minna
rahumeelselt asja lahendama ja paluma
andeks oma käitumise pärast.
Kõige tähtsam palve on see, et püsiksin usus elu lõpuni. Selle auhinna eest
saan palvetada iga päev.

tekst: Marjaana Laivamaa
tõlge: SK
Tekst on lühendatud. Algupärane tekst on avaldatud
Soome Rahuühenduse Keskusühenduse (SRK)
Ajankohtaista 2017 -raamatus.
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Võitlus nõuab püsivust
Võitlus tuletab mulle meelde lugu linnupaarist, kes terve varasuve oli ehitanud pesa aknalauale. Maja elanik ei
tahtnud akent lahti teha, et pesa maha
ei kukuks.
Aga ühel päeval unustas ta ettevaatlik olla. Ta tegi akna lahti, pesa kukkus
maha ja läks katki. Linnud vupsasid
aknalauale imestama, kuhu pesa küll
oli jäänud.

Maja elanik vaatas linde kahjutundega. Kuid järgmisel hommikul märkas ta, kuidas linnud olid hakanud jälle
pesa ehitama – täpselt samasse kohta.
Teise näitena võitlusest tuleb mulle
meelde võidujooksja, kes kukkus poole
tee peal. Teised võistlejad jätkasid jooksu eemaldudes ähvardavalt kaugele.
Jooksja aga tõuses püsti ja jätkas oma
teed. Vähehaaval püüdis kukkunud
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jooksja oma kaasvõistlejad kinni ja võitis jooksu – erakordse ajaga.
Võistleja julgeb visalt loota, et saavutab nurjumistele vaatamata oma eesmärgi. Kui ainult visalt jätkata ja mitte
alla anda, siis jõuab lõpuks finišisse.
Heebrealastele kirjutatud kirja 11.
peatükk räägib Vana Testamendi aja
usu võitlusest ja võitlejatest: Aabelist,
Eenokist, Noast, Aabrahamist, Saarast,
Iisakist, Jaakobist, Joosepist, Moosesest,
Rahabist, Gideonist, Baarakist, Simsonist, Jeftast, Taavetist, Saamuelist ja
prohvetitest.
”Kes usu läbi vallutasid kuningriike,
mõistsid kohut, said kätte tõotusi, sulgesid lõvide suud, kustutasid tule väe,
pääsesid pakku mõõgatera eest, said

nõtrusest tugevaks ja vägevaks sõjas,
tõrjusid tagasi võõraste vaenuleere”
(Hb 11:33–34).
Uue Testamendi võitlejaid olid Ristija Johannes, Jeesus ja Paulus. Usu
kaudu loobusid nad maailma võimust,
rahast ja jõukusest. Nad olid vähesega
rahul teades, et usu võitlus annab kadumatu autasu taevas.
Paulus ise julgustas oma kaasaegseid
head usuvõitlust võitlema ja puhast südametunnistust hoidma, et usk mitte
karile ei jookseks.

Tekst: Matti Kontkanen
Tõlge: UV
Avaldatud ajalehes Päivämies 4.12.2019
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Rõõm usu eest kõnetas
Mukama pühapäevakoolis
Kui patud on andeks, tekitab see südames rõõmu ja tänumeelt. Seda oli näha
misjonireisil Rwanda Vabariigis.
Veebruaris toimunud Rwanda misjonireisi kavva kuulus pühapäevakool
Mukamas. Selle teemaks oli usaldus
Jumala vastu ja päästmine, mille ta on
inimestele ette valmistanud.
Pühapäevakooli õpetajaks oli Jon
Bloomquist. Tema põhisõnum oli,
et Jumal näeb inimesi ja rändab koos
nendega.

”Ta on meie keskel ja aitab meid”,
julgustas Bloomquist.
Ta tuletas meelde, et tasub kuulutada evangeeliumit üksteisele: sellest saab
usujõudu.
LAULUVÕISTLUSE HÄÄL KÕLAS
KUULAJATENI

Pühapäevakool ärgitas vestlema. Osalejad küsisid seletusi mitmetele piiblikohtadele.
”Lapsed laulsid rõõmsalt ja ma

Mukama pühapäevakoolis Rwandas oli palju osalejaid. Pühapäevakooli õpetajaks oli Jon Bloomquist (pildil
paremal).
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Jean-Claude Maniragaba on Rwanda
luterliku kiriku esindaja. Juha Luokkala
(vasakul) SRK:st (Soome Rahuühenduste
Keskühendus) ja Jon Bloomquist LLC:st
(Laestadian Lutheran Church Ameerika
Ühendriikidest) tegid Rwandasse
veebruaris misjonireisi.

korraldasin väikse lauluvõistluse: kes
laulab kõvemini, mina või nemad”, jutustas Juha Luokkala. ”Ma laulsin kirikulaulu 462 (Su kiituseks, mu Looja) ja
nemad laulsid oma keeles mingit vaimuliku laulu. Meie lahkudes jätsid nad
meid Jumala rahuga. Tõdesime, et kui
me maa peal teist korda ei kohtu, kohtume kord taevas ja rõõmustame seal
üheskoos.”
ÄRATUSE AEG OLI NÄHA

Misjonireis kestis natuke üle nädala.
Kogunemiskohtadeks olid Mukama,
Bufunda, Rukamo, Rewempasha, Kagitumba, Ntoma ja Nyagatare.
Kogunemiste ajal külastati peresid,
toimusid pühapäevakoolid, piibliloengud, kokkutulekud ning juhtkonna
koosolek. Kokkutulekutel oli korraga kohal umbkaudu 100-150 inimest.
Rwandas on luterliku kirikul umbes
800 liiget.
”Märkasime, et usklikke oli palju:
kirikuõpetajad ja paljud koguduse-

liikmed olid vastu võtnud ilusa anni
ja meelt parandanud”, märkis esimest
korda Rwandat külastanud Luokkala.
USK TOOB RAHU SÜDAMESSE

Luokkala imetles seda silmaga nähtavat
usu toodud rõõmu ja õnne inimestes.
See avaldas talle sügavat muljet: ”Nendele oli usk saanud elu kõige tähtsamaks asjaks. Nemad rõõmustasid selle üle ja olid tänulikud Jumalale tema
armu eest.”
Teda kõnetas see, kui kiiresti Rwanda inimesed olid aru saanud usu
kesksest sisust. Alles eelmisel aastal
tehti Rwandasse esimene misjonireis.
Luokkala arvas: ”Me tundsime nendega
vaimu ühendust. Reis oli hea kogemus.
Ma sain kinnitust oma usule.”

Tekst: Päivi Martikainen
Tõlge: Elina H-K.
Tekst on välja antud Siioni Misjonilehes (Siionin
Lähetyslehti) 1.4.2020.
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Ühine usk liidab kokku
ka üle riigipiiride
Juha Alanko töötas SRK misjonijutlustajana 2014. aasta sügisest alates kuni
pensionile jäämiseni 2020. aasta kevadel.
”Olen olnud välismaal umbes kahekümneviiel misjonireisil. Olen käinud
mitmeid kordi Venemaal, samuti ka Lätis ja Eestis. Mu kõige kaugemad sihtpunktid on olnud Aafrikas, Ecuadoris
ja Pakistanis”, ütleb ta.
MÕNED MEELDE JÄÄNUD
MOMENDID

Erilisena on Alankol meeles esimene
reis Keeniasse, kuna siis oli kõik tema
jaoks nii uus: ”Ma sain tutvuda kohalikega ning märgata seda, kuidas ühine
usk liidab inimesi. Guinea reisilt on mul
meelde jäänud varahommikust hilisõhtuni kestnud pikk autosõit. Ka esimene
Pakistani reis oli põnev ja ka seal olid
inimesed silmapaistvalt sõbralikud ja
külalislahked.”

REISID KOOSTÖÖ TULEMUSENA

Alanko räägib, et olenevalt sihtpunktist
on reisid väga erinevad. Tavaliselt läheb
misjonireisile kaks jutlustajat ning vajadusel ka tõlk. Reisi ajakava lepitakse kohalike korraldajatega eelnevalt kokku.
Ajakava võib loomulikult reisi ajal
muutuda, nii et paindlikkus on väga
oluline. Ka sihtpunkt mõjutab – Aafrikas on vihmaperioodil probleeme ühest
kohast teise saamisega, sest teeolud võivad raskeks muutuda.
Aafrika ja Lõuna-Ameerika misjonitöö osas teeb SRK ühist plaani järgides
koostööd LLC-ga ja SFC-ga.
Pilt: Juhani Ojalehto
Juha Alanko töötas SRK misjonijutlustajana 2014.
aasta sügisest kuni 2020. aasta kevadeni.
”Ma olen siiani misjonitöös vabatahtlikuna kaasatud,
kui mind vaja läheb. Mul on tugev usk sellesse, et
töö jätkub ning Jumal õnnistab seda tööd tema enda
tahtmise järgi.”

RÕÕM USU KINGITUSEST

Töö pärliteks on olnud kohtumised inimestega. Inimesed on rõõmsad ja sõbralikud. Nad tunnevad eriti rõõmu sellest, et nad on saanud kuulda ja uskuda
Jumala sõna oma südamega. Jumal on
äratanud südamed usku vastu võtma.
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Juha Alanko
Kohvihetk peale kokkutulekut Tartu Pauluse Kirikus 2018. aasta misjonireisil.
Kokkutulek kunstnik Enno Alliku kodus Karksi-Nuias 2018. aastal. Jutlustaja Jukka Palola.

OLULINE KOHALIK TEGEVUS

Misjonireisid on olnud Alanko jaoks
olulised, sest nende ajal saab kohtuda
kohalike usklikute ning korraldajatega.
”Oleme saanud vestelda mitmetel
teemadel ning koos arendada meie tegevust. Sihtriikidesse on tegevuse organiseerimiseks asutatud kohalikud organisatsioonid ja juhtkonnad”, räägib
Alanko.
Misjonireiside jutlustajad on julgustanud kohalikke kogunema vestlema
usulistel teemadel ning korraldama lastele pühapäevakooli ka misjonireiside
vahelisel perioodil.
EVANGEELIUMI TÖÖ LAIENEB

Misjonitöö on viimasel ajal laienenud
eriti Aafrikas. Usk on levinud ka Rwandasse, Guineasse ning Sierra Leonesse.
Praegu kasutatakse misjonitöös juba

tehnikat. Interneti kaudu kuulutatav
Jumala sõna võimaldab selle kuulamist
laiematel aladel. Kohalikke jutlustajaid
on kutsutud jutlustajateks ka misjonireisidele.
”Jumal on avanud võimalusi, ning
me usume, et tema ka õnnistab oma
tööd”, ütleb Alanko rahulolevalt.
HOIDKE ÜHENDUST
TEINETEISEGA!

Juha Alanko tahab saata tervituse selle ajalehe lugejatele: ”Pattude andeksandmise evangeeliumi kuulutamine on
kõige olulisem osa nii misjonitöös kui
kohalikus tegevuses. Hoidke ühendust
ja toetage teineteist, sest sedasi täidame
me Jumala tahtmist.”

Tekst: Päivi Martikainen
Tõlge: KL
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Hea inimene

K

es on hea inimene? Piibli järgi
on inimene pärispatu tagajärjel
võimetu head tegema. Apostel
Paulus kirjutab kirjas roomlastele 3:12:
”Nad kõik on kaldunud kõrvale, üheskoos kõlbmatuks muutunud. Ei ole kedagi, kes teeb head, ei ühtainsatki.” Pauluse antud iseloomustus inimese kohta
pole kuigi hiilgav.
Sellest hoolimata on inimesi, kes kujutavad ette, et nad on head. Üks nooruk tuli Jeesuse juurde ja pöördus tema
poole: ”Õpetaja, mis head ma peaksin
tegema, et saaksin igavese elu?” Tema
ütles talle: ”Miks sa minult küsid, mis
on hea? On vaid üks, kes on hea. Kui
sa tahad ellu minna, siis pea käsud!”
Jeesuse ja nooruki vestlus käskude pidamise tingimatuse üle jätkus. Mees oli
kindel, et ta oli pidanud kinni kõikidest käskudest ja küsis: ”Mis mul veel
puudub?” Jeesus õhutas oma varandust
maha müüma ja raha vaestele ära andma ning temale järgnema. Hea inimene
jäi kurvaks ja läks ära, sest ta oli suure
varanduse omanik (Mt 19:16-22).
Kui ma õppisin teoloogiat, olin ükskord saksa teoloogi loengul, kes rääkis
Martin Lutheri õigeksmõistmisõpetusest. Tollal välgatas mu peas esimest
korda, et inimene ei saa ju iialgi olla
hea. Ta on iseeneses alati halb, aga

Jeesusesse uskudes saab ta Jumala ees
sobilikuks ehk piisavalt heaks. Lutheri
järgi on inimene samaaegselt iseeneses
paha ja Kristusesse uskudes püha.
Kui sain meeleparanduse armu ja
leidsin Jumala riigi, mu elu muutus.
Jumala Püha Vaim tuli mu sisimasse
minu elu juhtima. Meeleparanduse
viljana avaldas Jumal mõju eluparandusele. Mulle ei antud mingit hea elu
käsiraamatut, vaid arm õpetas loobuma
jumalakartmatust elust.
Need asjad, mis varem olid tähtsad,
kaotasid väärtuse. Peale selle, et sain
rahu südametunnistusele - ma ei vajanud enam alkoholi, tantsuplatse ega
meelelahutusseadmeid. Mu kõige suurem tahe oli olla usklik ja Jumala laps
ning pääseda kokkutulekutele. Muud
vagadust ma enam ei igatsenud, kuna
taeva Isa oli mu palvet: ”Sinu riik tulgu!” kuulnud.
Usklike kokkutulekutel istudes sai
mulle usu väärtus ikka uuesti ja uuesti
selgeks. Oli aeg, mil ma kahtlesin, et
kas Piiblis tõesti on nii öeldud, nagu
jutlustaja kuulutas. Vaatasin oma kodus
Piiblikoha läbi ja seal oli tõesti kirjas
nii, nagu oli kuulutatud. Elav usk põhineb Jumala sõnal.
Samas sain kogeda, et Lutheri usuõigeksmõistmisõpetus pole ainult teoo-
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ria, kuid see on praktiliselt tõde Jumala
riigis. Olen saanud armu tõttu uskuda
Jeesuse nime ja lepitusvere läbi kõik patud andeks. See kõik on kingitus vaid
tänu Jeesusele. See on ka minu oma,
kui Püha Vaim on andnud arusaamise
võtta seda usu kaudu vastu ning võtnud
mind Jumala lapseks armuriiki.
Kuna sain uskmise armu, mõtlesin,
et nüüd ma saan heaks inimeseks. Aga
kui armu mõjutatud head tunded läksid mööda, märkasin et ma ei olegi hea.
Kokkutulekutel õppisin, et mu pärispatu poolt rikutud ihu ei olnud teinudki
meeleparandust. Tunnen nagu Paulus:
”Sest head, mida ma tahan, ma ei tee,
vaid teen paha, mida ma ei taha. Kui
ma aga teen seda, mida ma ei taha, siis
ei tee seda enam mina, vaid patt, mis
elab minus.” (Rm 7:19-20)
Meil usklikutel käib kogu aeg võitlus meie sees elava Püha Vaimu ja ihu
mõjutava rikutud loomuse vahel. Paulus hüüatab seda võitlust kirjeldades:
”Oh mind õnnetut inimest! Kes päästab
mu sellest surma ihust?” (Rm 7:24) Ta
tahab öelda, et ükski inimene ei ole Jumala ees hea. Me oleme iseeneses kurjad. Siis ta näitab, kust me võime head
saada. ”Aga tänu olgu Jumalale meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!” (Rm 7:25)
Hiljem Paulus õpetab lausa praktiliselt:

”Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis
te surete; kui te aga Vaimu abil ihu teod
suretate, siis te elate.” Rm 8:13).
Patt ja kuri takerdub meisse ja satume ka tahtmatult pattu. Püha Vaim
nõustab pattu ära panema. Kristlane ju
tahab vabaks päästa ja uskuda patud
andeks Jeesuse nime ja vere läbi. Evangeelium vabastab ja annab jõudu pattu
vastu võitlemisele.
Aga kuidas siis, kui usust hoolimata
elame sama pattudes. Kui joodik jätkab purjutamist, abikaasa vägivallatseb
teist või varas jätkab varastamist? Tollal
evangeelium on jäänud katteks ja loaks
patustamisele. Siis Jumala hea ei saa
elus teostuda. Inimene tahab oma patuse loomuse järgi elada, ega ta ei taha Jumala Vaimu häälele sõnakuulelik olla.
Usu ja elu vahel on vastuolulisus. On
nimi, et elab, kuid on surnud. Tollal Jumala sõna nõu on, et olla sõnakuulelik
Püha Vaimu häälele, mis räägib koguduse kaudu: ”Tuleta siis meelde, kuidas
sa sõna oled vastu võtnud ja kuulnud,
ning hoia seda tallel ja paranda meelt!”
(Ilm 3:3).

Tekst: Olavi Vallivaara
Tõlge: Reijo Lohi
Tekst on lühendatud. Algupärane tekst on avaldatud
ajalehe Päivämies blogis 14.8.2019.
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MEIE ISA PALVE

Meie Isa, kes Sa oled taevas!
Pühitsetud olgu Sinu nimi.
Sinu riik tulgu.
Sinu tahtmine sündigu
nagu taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba
anna meile tänapäev.
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast.
Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.
Aamen.
Katekismus

