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Meeleparandus ja 
õigeksmõistmine
Meeleparandus ja õigeksmõist-
mine on ristiusu põhiküsimu-
sed. Siiski kuuleme neist räägi-
tavat aina vähem. 

MIDA TÄHENDAB 
MEELEPARANDUS?

Meeleparandus, mis toimub Piibli ko-
haselt, ei ole inimtegu, vaid Jumala tegu 
ja and. Õige meeleparandus toimub 
siis, kui Jumal võtab inimeselt ära tema 
omad võimalused ja mõjub nii, et ini-
mene nõustub võtma vastu evangeeliu-
mi.

Kreekakeelne meeleparandust tähis-
tav sõna tähendab meelemuutust, elu 
suunamuutust ja pöördumist. Tegemist 
ei ole sellega, et inimene ise parandaks 
oma elu nii, et see oleks rohkem Jumala 
sõna kohane. Meeleparandus tähendab 
täispööret, vastupidisesse suunda mi-
nekut ja täiesti uuele alusele ehitamist. 
Tegelikult see tähendab veelgi enamat: 
uuesti sündimist.

Meeleparandus on kaheosaline. Esi-
mene osa on kahetsus, patutunnetusest 
tulenev kohkumus, mis rõhub süda-
metunnistust. Inimene tunneb, et ta 
on eksinud Jumala vastu ja et tal pole 

omal jõul võimalik saada rahu oma sü-
damesse. Ent kahetsus ilma usuta on 
meeleheide.

Meeleparanduse teiseks osaks on 
usk, mis sünnib evangeeliumist, kui 
inimene saab kuulda pattude andeks-
andmise kuulutuse. Seda kuulnud, võib 
ta uskuda, et patud antakse andeks 
Kristuse pärast. See lohutab vaevatud 
südametunnistust, vabastab hirmust 
ning toob südamesse rahu ja rõõmu. 
Meeleparanduse viljaks on oma elu pa-
randus: inimene jätab patuelu maha.

KUIDAS MEELT PARANDADA?

Pärispatu tõttu ei suuda keegi meist hoi-
duda pattu tegemast. Kui Püha Vaim ei 
saa kanda hoolt lapse usu eest Jumala 
koguduse ühenduses, viivad patud ta 
lõpuks uskmatusse ja lahku Jumalast. 
Ka täiskasvanud kristlane võib hinge-
vaenlase poolt petetuna eksida valeva-
gadusse või jumalakartmatusse.

Jumal aga võib usust loobunud ini-
mese äratada ja kutsuda teda taas en-
daga osadusse. Inimese elu jooksul 
on aegu, mil Jumal teda eriliselt enda 
poole tõmbab. Sellist aega nimetatakse 
armukatsumisajaks. Jumal võib inimest 
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kutsuda näiteks noorpõlves või elusaa-
tuste kaudu.

Meeleparandus on alati Jumala töö. 
Jumal kutsub ja äratab inimese süda-
metunnistuse. Inimene ei saa meelt pa-
randada, kui ta ei kuule uskliku inimese 
Püha Vaimu volitusel kuulutatud pattu-
de andeksandmist ja kui Jumal ei anna 
talle võimalust seda vastu võtta. Jumal 
teeb äratavat ja kutsuvat tööd kõikjal, 
ent mõistab inimese õigeks ainult oma 
koguduse ühenduses.

MIDA TÄHENDAB ÕIGLUS?

Õiglus on üks Piibli kesksemaid, aga ka 
raskemini arusaadavamaid mõisteid. 
Vastava heebreakeelse sõna põhitähen-

dus on õige. Paljudes keeltes ongi õig-
lust tähistav sõna moodustatud sõnast, 
mis tähendab ’õige’. Soomlane seevastu 
ei pruugi tingimata aru saada, et soome 
keele sõnad vanhurskaus ja oikeus (mis 
eesti keeles tähendavad (õiglus/vagadus 
ja õigus) seonduvad teineteisega.

See, mis on Jumala tahte kohane, 
on õige. See on õigluse mõiste tuu-
maks. Õiglus on Jumala põhiomadus. 
Ta mõistab kohut alati õiglaselt ja on 
kindlalt usaldusväärne.

Jumala õigus tähendab ka tema pääs-
tetegusid nii terve rahva kui ka üksiku 
inimese elus. Inimene ei saa olla iseene-
sest õigemeelne, ent Jumal võib mõista 
ta õigeks ehk lugeda teda õigemeelseks 
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tänu Kristuse teenele. See sünnib, kui 
inimene võtab Kristuse poolt ette val-
mistatud päästmise usuga vastu.

KUIDAS MÕISTAB JUMAL 
INIMESE ÕIGEKS?

Martin Luther tegi vahet maise ja taeva-
se õigluse vahel. Maist õiglust vajatakse 
maise elu jaoks. Selle järgimisega ei saa 
siiski lepitust Jumalaga.

Usupuhastuse põhisõnum oli õpetus 
sellest, kuidas Jumal mõistab inimest 
õigeks: inimene saab päästetud ainuük-
si usu, ainuüksi armu, ainuüksi Kristu-
se kaudu. Me ei saa saavutada õigeks-
mõistmist Jumala ees oma teenete ja te-
gudega. Selle asemel me saame pattude 

andeksandmise ning meid mõistetakse 
õigeks armust, kui me usume.

USU ÕIGUS

Inimene ei suuda täita kümne käsu sea-
dust, kuid Jeesus on täitnud selle meie 
eest. Õigemeelsus tuleb usust Jeesusesse 
Kristusesse ja selle pärivad kõik, kes usu-
vad. Inimene saab õigeks mõistetud, kui 
ta usub, ilma seaduse nõutud tegudeta.

Jumalale meelepärane õiglus on usu 
õiglus. Selle põhjuseks ei ole inimteod, 
vaid Jumala arm. Kristuse poolt ette 
valmistatud õigemeelsust on võimalik 
võtta vastu ainult usuga.

Tegudel põhineva Seaduse õigluse 
ja Kristuse kingitud õigluse vahel pole 
mingid vahevormi. Inimene, kes püüab 
saada õigeks, viidates oma teenetele, 
tegudele või Seaduse järgimisele, lük-
kab tagasi Kristuse lepitustöö ja Jumala 
armu.

Kristlikus õigluses on kaks punkti: 
südame usk ja see, et Jumal peab ini-
mest õigeks. Inimese usk on alati nõrk 
ja ebatäielik, aga Kristuse pärast loeb 
Jumal seda temale täielikuks õigemeel-
suseks.❏

Tekst on avaldatud Soome Rahuühenduste 
Keskühenduse (SRK) 2020. aastal välja antud 
aastaraamatus „Miten minä uskon” („Kuidas ma 
usun“).
Tõlge: Reijo Lohi
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Jumal tahab oma Poja Jeesuse Kris-
tuse kaudu saata inimese igavese 
õigluse osadusse. Usu õigluse vil-

jaks on elu õigus.
Kõik loodud saavad Jumala käest 

seda, mida nad vajavad. Tema käed 
kannavad kõike, mis on olemas. Jumal 
juhib oma õigluse ja armastusega maa-
ilma ning rahvaste saatusi, nii nagu ka 
üksikute inimeste elukäike. (Soome ki-
riku kristlik õpetus Kristinoppi,12-13)

Jumala tahtmine on, et tema loo-
dud maailmas saaks õiglus teoks. Ta on 
kuulutanud välja oma püha Seaduse, 
mis peab kaitsma elu ja kõike seda, mis 
selles on püha ja kallis. Jumala Seaduse 
pühadus puudutab kõiki rahvaid. Kui 
inimene eksib Jumala Seaduse vastu, 
teeb ta kahju oma elule. Kui ta järgib 
seda Seadust, saab ta sellest õnnistuse. 
(Soome kiriku kristlik õpetus Kristino-
ppi, 24)

IGAVENE ÕIGLUS

Maailmas pole kedagi, kes oleks iseene-
sest õige. „Nõnda nagu on kirjutatud: 
„Ei ole õiget, ei ühtainsatki, ei ole mõist-
jat, ei ole Jumala otsijat. Nad kõik on 
kaldunud kõrvale, üheskoos kõlbma-
tuks muutunud, ei ole, kes teeb head, ei 
ühtainsatki.”“ (Rm 3:10 -12)

Jumala õiglus kujutab endast täius-
likkust, pühadust ja õiguspärasust, 
milleni inimene oma loomuse tõttu 
vähimalgi määral ei küündi. Inimene 
on patune ja ekslik. Jumal on õige ja 
õiguspärane.

ALISTUMINE JUMALA ÕIGUSELE

Pattulangemisest saadik ei ole inime-
ne suutnud mõista, et ainult Jumal on 
õiglane. Juba esimesed inimesed tahtsid 
teha endast õiglased. Inimesel oli raske 
näha oma patusust. Ta tahtis põgeneda 
Jumala palge eest.

„Ja nad kuulsid Issanda Jumala häält, 
kes rohuaias sinna ja tänna käis, kui 
päev viluks läks, ja Aadam ja tema nai-
ne peitsid endid Issanda Jumala palge 
eest rohuaia puude keskele.” (1Ms 3:8)

Jumala palge eest põgenemine viib 
piibelliku inimpildi moondumisele. Ei 
nähta, et inimene on kaldunud kõrva-
le ja rikutud, vaid arvatakse, et ta on 
põhiolemuselt hea. Sellist inimpilti on 
praegusel ajal näha üha selgemini.

Vale inimpilt paneb inimese leiu-
tama erisuguseid päästeteid. Ühel või 
teisel moel püüab inimene seaduse 
tööde kaudu ehk oma välises elus ko-
husetundlikult Jumala kümmet käsku 
järgides saada Jumalale meelepäraseks. 

Õiglus ja selle viljad
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Nõnda ehitab ta oma õiglust. See oli 
omane ka juutidele.

„Aga Iisrael, kes taotles õigust Sea-
duse varal, ei ole Seaduseni ulatunud. 
Mispärast? Sellepärast, et nad ei läh-
tunud usust, vaid arvasid õigeks saavat 
tegudest. Nad komistasid vastu komis-
tuskivi, /---/ Sest nad ei mõista Jumala 
õigust ning, püüdes kehtestada oma õi-
gust, ei ole alistunud Jumala õigusele.” 
(Rm 9:31-32, 10:3)

Jumal avaldab oma püha Seaduse 
kaudu, milline on tema püha ja täius-
lik õigus. Rikutud inimene ei saa teha 
Tema õiguse nõutud tegusid. Seetõttu 
on ta Jumala õiglase kohtu all. Seaduse 
rikkujale on see igavene hukatus. Juma-
la Seadus nõuab, et inimene tunnistaks 
selle kohtuotsuse õigeks.

USU ÕIGLUS JA SELLE VILI

„Nüüd aga on ilma Seaduseta saanud 
avalikuks Jumala õigus, millest tun-

nistavad Moosese Seadus ja Prohvetid, 
see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse 
Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes 
usuvad. Siin ei ole erinevust, sest kõik 
on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala 
kirkusest ning mõistetakse õigeks tema 
armust päris muidu, lunastuse kaudu, 
mis on Kristuses Jeesuses.” (Rm 3:21-
24)

Kristus on ära teeninud Jumalale 
meelepärase õiguse. Nõnda täitis ta Ju-
mala Seaduse ja kannatas välja kohtu-
otsuse.

Kristuse teenitud õiglust kuuluta-
takse Jumala riigist. See ülesanne on 
antud Püha Vaimu lepitusametile. Usu 
läbi õigeks saamise viljaks on elu õiglus. 
Jumala arm juhatab kristlased selleni.

„Jah, Jumala arm on ilmunud pääst-
vana kõigile inimestele ja kasvatab 
meid, et me, öeldes lahti jumalakartma-
tusest ja ilmalikest himudest, elaksime 
praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja 
jumalakartlikult, oodates õndsa lootu-
se täitumist ning suure Jumala ja meie 
Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmu-
mist.” (Tt 2:11-13) ❏

Tekst: Valde Palola
Tõlge: Reijo Lohi
Kirjutis on lühikokkuvõte tekstist, mis on avaldatud 
Soome Rahuühenduste Keskühenduse (SRK) 
aastaraamatus 1987, „Vanhurskaus korottaa kansan“ 
(„Õiglus ülendab rahvast“).
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Prohvetile tulnud Issanda sõna 
„õige elab oma usust” (Hab 2:4) 
on sisuliselt sama mis Lutherile 

avanenud oluline roomlaste kirja koht: 
„Aga õige jääb usust elama.” (Rm 1:17)

Inimene mõistetakse õigeks usu läbi, 
armust, ainult Kristuse pärast. See on 
usupuhastuse sisu põhimõtte tuum. 
See erineb teene-õpetusest, kummutab 
arusaama, et Seadus oleks tee päästesse, 
ning tunnistab kõlbmatuks sellise õigu-
se, mis ei tule usust. (vrd Rm 5:12).

Paulus õpetab, et „kirjatäht suretab,  
aga Vaim teeb elavaks” (2Kr 3:6). Püha 
Vaimu osaduses ja valguses on sellest 
suudetud õigesti aru saada Issanda ko-
guduses usu kaudu: „Sest elu Vaimu 
seadus Kristuses Jeesuses on vabasta-
nud su patu ja surma seadusest.  Sest 
seda, milleks Seadus oli võimetu, /---
/ on teinud Jumal, /---/ läkitades oma 
Poja …” (Rm 8:2–3).

Küsimus on tähtis ja vastuse saami-
ne möödapääsmatu. Piibel tuleb selle 
Jumala poolt ette valmistatud pääste 
juurde tagasi üha uuesti. Jeesus lunastas 
meid. Ta võttis Seaduse needuse enese 
peale. Orjast sai usu kaudu Kristuses 
vaba ja pärija. 

OMAD VÕIMALUSED
Kuidas Jumal mõistab patuse õigeks 
ja hoiab teda õigena? Selle küsimuse 
juurde on tuldud tagasi üha uuesti: „Et 
aga Seaduse kaudu ei saa ükski õigeks 
Jumala ees, on ilmne, sest usust õige 
jääb elama. Aga Seadus ei ole usust.” (Gl 
3:11–12)

Inimene, kes ei ole Vaimust sün-
dinud, ei suuda aru saada, mis on elu 
usust ja armust, sest Seadus nõuab, et 
täidetaks Seaduse tegusid. Seaduse ori 
peab saama orjusest vabaks. Pärast va-
banemist mõistab ta, mis vahe on Sea-
duse all elaval ja halastatud hingesei-
sundil.

Pattulangemise tagajärjel on inime-
ne nii põhjalikult rikutud, et temal en-
dal pole enam üldse jõudu teha midagi 
usuliselt head ja õiget. Pattulangemi-
ne rikkus inimese nii täielikult, et „ei 
ole õiget, ei ühtainsatki, ei ole mõistjat, 
ei ole Jumala otsijat. Nad kõik on kal-
dunud kõrvale, üheskoos kõlbmatuks 
muutunud, ei ole, kes teeb head, ei üht-
ainsatki.” (Rm 3:10–12)

Uskmatu inimese südant valitseb 
patt. Variserid suurustlesid oma tee-
ne-õpetuse ja Seaduse täitmisega ning 

Õige elab oma usust
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kohkusid Jeesuse õpetusest. Oma vaga-
duses arvasid nad, et nemad on õiged 
ja näevad asju õigesti. „Kuid Pühakiri 
on kõik oleva allutanud patule,” ütleb 
Paulus (Gl 3:22).

Inimest ei päästa tema teod. Mitte 
tänu oma headusele ja pühendumusele 
ei ole me lepitatud Jumalaga.

USU KUULUTAMINE 

Jumala sõna on Seadus ja evangeelium. 
Jeesus õpetab, et tema ei tulnud tühis-
tama Seadust ja prohveteid, vaid täitma 
(Mt 5:17–18). „Aga hõlpsamini kaovad 
taevas ja maa kui üksainus kriipsuke 
Seadusest.” (Lk 16:17)

Paulus ütleb, et „Jumala ees ei ole ju 
õiged Seaduse kuuljad, vaid Seaduse 
täitjad, kes mõistetakse õigeks.” (Rm 
2:13)

Kümne käsu Seadus on püha iseene-
sest (Rm 7:12). See on vaimulik (Rm 
7:14), aga see ei saa inimest õigeks 
mõista. Paulus kirjutab roomlastele, et 
selleks on Seadus võimetu (Rm 8:3).

Aga Seadust peab kuulutama. Sellel 
on oma „töö teha“. Seadus äratab süda-
metunnistuse. Selle ülesandeks on anda 
uskmatule inimesele patutundmine, Ju-
malale meelepärane kurvastus ja kahet-
sus. „Seaduse kaudu tuleb patutundmi-
ne”, ütleb Paulus (Rm 3:20).

Seaduse ülesandeks on ka kasvataja 
roll. See sunnib ärganut otsima halas-
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tust ja abi Kristuselt. Patu jõud murdub 
siis, kui inimene saab osaduse Kristuse 
surma ja ülestõusmise väest, sest „oks 
ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei 
jää viinapuu külge …” (Jh 14:4). Sellega 
Seaduse ülesanne lõpeb: „Sest Seaduse 
lõpp on Kristus, õiguseks igaühele, kes 
usub.” (Rm 10:4)

„Me ju teame, et Seadus on hea, kui 
keegi seda kasutab korrakohaselt, tea-
des seda, et Seadust pole seatud kõigile 
…” (1Tm 1:8-9).  Seadus kuulutatakse 
uskmatule südametunnistuse äratami-
seks. Õigele Seadust kuulutada ei tohi.

Me oleme „armu läbi päästetud usu 
kaudu, /---/ see on and Jumalalt …” (Ef 
2:8–9). Evangeelium purustab patu ja 
surma ahelad. Kui inimesele antakse 
patud andeks, on Kristus tema jaoks 
Seaduse lõpp. Kristuse veri „puhastab 
meie südametunnistuse surnud tegu-
dest teenima elavat Jumalat.” (Hb 9:14)

Jumal valab oma Püha Vaimu patust 
vabanenud inimese südamesse. Nõn-
da sünnib uus elu evangeeliumi kaudu. 
Usk tuleb kuuldust (Rm 10:17), ja „usk 
on loodetava tõelisus, nähtamatute as-
jade tõendus.” (Hb 11:1)

Et saavutada usu õigus ja selles pü-
sida, tuleb meil kõrvale jätta omad 
teened, teod ning tegematajätmised. 
Tähtsaimaks saab Kristus ja tema teod. 
„Kuna see oli Jumal, kes Kristuses le-
pitas maailma enesega ega arvestanud 
neile nende üleastumisi …” (2Kr 5:19).

Issand Jeesus on meid lunastanud 
„laitmatu ja puhta Talle kalli verega” 
(1Pt 1:19). Tema kui ülempreestri üles-
andeks on ka patusele inimesele halas-
tamine (Hb 5:2). „Ja Sõna sai lihaks

ja elas meie keskel, /---/ täis armu ja 
tõde.” (Jh 1:14)

Vabastaja on elava usu ja koguduse 
aluseks, sest „teist alust ei saa keegi ra-
jada selle kõrvale, mis on juba olemas 
– see on Jeesus Kristus.” (1Kr 3:11) Õi-
geks mõistva usu aluseks ei kõlba miski 
muu, ei inimtarkus, ei inimese parimad 
teod, ei ka Moosese seadus.

Usu läbi Kristusesse saame elu Tema 
nimes (Jh 20:31). Kui inimene on saa-
nud usust õigeks, saab arm valitseda. 
Usk kannab seega häid vilju. Usklik 
tahab loovutada isegi oma ihuliikmed 
Jumala õigluse relviks (Rm 6:13).

Usk keskendub alati Jumala armu 
tõotustele ning paneb lootuse nende 
peale. Seetõttu õigus, mis tuleb usust, 
kestab igavesti. Prohvet ütleb: „… tae-
vad haihtuvad kui suits ja maa kulub 
nagu kuub, selle elanikud surevad ot-
sekui sääsed. Aga minu pääste jääb iga-
vesti ja minu õiglus ei lõpe.” (Js 51:6) ❏

Tekst: Voitto Savela 
Kirjutis on lühikokkuvõte artiklist, mis on välja 
antud Soome Rahuühenduste Keskühenduse (SRK) 
aastaraamatus 1987. aastal („Vanhurskaus korottaa 
kansan“ („Õiglus ülendab rahvast“)).
Tõlge: S.K.
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Tähendamissõna paljastab 
õiget ja vale õigust

PÄEVA EVANGEELIUM: MT 21:28–32

„Aga mis teie arvate? Inimesel oli kaks poega ja ta astus esimese juurde, öeldes: „Poeg, 
mine täna tööle viinamäele!“ Kuid too kostis: „Ei taha!“, ent hiljem ta kahetses ja läks.
Siis astus isa teise juurde, öeldes sedasama, ent too vastas: „Küll ma lähen, isand!“, 
kuid ei läinud. Kumb neist tegi isa tahtmist?” 
Nad ütlesid: „Esimene.“ 
Jeesus ütles neile: „Tõesti, ma ütlen teile, tölnerid ja hoorad saavad enne teid Juma-
la riiki! Sest kui Johannes tuli teie juurde õiguse teed näitama, siis te ei uskunud teda, 
kuid tölnerid ja hoorad uskusid. Teie nägite seda ja ometi ei kahetsenud hiljemgi, et 
teda uskuda.“

Ainult täiesti armust, ilma oma 
teeneteta, saab Jumala kutset 
vastu võtta. Seda vahendavad 
usklikud. 

Tänase pühapäeva evangeeliumis jutus-
tab Matteus Jeesuse tähendamissõna, 
mille too esitas ülempreestritele ja rah-
vavanemaile. Inimesed küsisid Jeesuse 
käest templis, millise meelevallaga ta oli 
imetegusid teinud. 

Ülempreestrid ja rahvavanemad 
ehk kirjatundjad ja religioonijuhid olid 
tundnud Jeesuse tegevust ja sõnumit 

ohustavat nende tegevust. Paljud järg-
nesid Jeesusele uskudes temasse, ja see 
tekitas kirjatundjates ärritust ning viha.

PATUSTE SELTSKONNAS

Kirjatundjad tahtsid Jeesust vaigista-
da. Ühel korral vedasid nad oma rae-
vus Jeesuse sünagoogist välja ja viisid 
üles mäerünkale, et teda ülepeakaela 
alla tõugata, aga see ei õnnestunud (Lk 
4:28-30).

Religioonijuhte kibestas Vabastaja 
tegutsemises ka see, et Messias lävis 
tölnerite ja teiste patustega ning isegi 
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külastas neid nende kodudes. Sellele 
kuulajaskonnale rääkis Jeesus tähenda-
missõna mehest ja kahest pojast. 

KUMB TEGI ÕIGESTI?

Tähendamissõnas käskis isa oma poegi 
tööle viinamäele. Esimene poeg keeldus 
esiteks, aga kahetses kohe ja läks siis ik-
kagi oma isa soovi kohaselt tööle. Teine 
poeg lubas isale, et läheb tööle, aga ei 
läinud. 

Selles tähendamissõnas on Jeesuse 
õpetuse tuumaks Jumala riik ja sellesse 
pääsemine. Esimene poeg sümbolisee-
rib neid tölnereid ja teisi patuseid, keda 
kirjatundjad ei austanud. Tölnerid ehk 
maksukogujad olid võõrvõimu teenis-
tuses ja tegid tihti ülekohut. Sellepä-
rast inimesed põlgasid ja isegi vihkasid 
neid. Neid oli kerge patustega seostada. 

Teine poeg, kes ei läinud tööle, süm-
boliseerib kirjatundjaid: neid, kes para-
jasti Jeesuse tähendamissõna kuulasid. 
Iseendi meelest õiged kirjatundjad us-
kusid oma mõistusega, et nad teavad 

ja mõistavad Jumala tahte kohast õiget 
ja valet. Nad uskusid ka, et suudavad 
elada selle omaenda õpetuse kohaselt. 
Endi meelest olid nad Jumala rahvas ja 
taeva pärijad. 

Kirjatundjatele oli küll prohvetite 
kaudu kuulutatud Jumala tahet ja tõo-
tusi maailma Vabastajast ja päästjast. 
Ent nad olid lükanud tagasi selle kin-
giks pakutud ning usus vastu võetava 
õndsuse, uskudes, et neil endil on või-
malus Jumalaga ühendust saada. Jeesus 
ütles neile, et hoorad ja tölnerid saavad 
Jumala riiki enne kui nemad. 

ÜKSNES ARMUST ÕNNIS

Tähendamissõna viinamägi sümbo-
liseerib Jumala riiki, kuhu kutsutakse 
kõiki inimesi. Seda kutset on esitatud 
enne meie Vabastaja sündi, maailma al-
gusest alates. Kutset on esitatud pärast 
Jeesuse taevaminekut praeguse hetke-
ni. Viinamäe töölised ehk usklikud ini-
mesed vahendavad Jumala armukutset 
Püha Vaimu väega. 
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Jeesuse tähendamissõna näitab, kui-
das kutsesse suhtutakse. On kuulajaid, 
kes tunnevad, et nad on teinud häid 
tegusid ja pääsevad nende abil taevas-
se. Nende puhul on olukord sama kui 
Jeesuse aja kirjatundjatel: oma teenete 
põhjal lükkavad nad tagasi kutse Juma-
la riiki. 

Niisugune inimene, kellel endal 
pole väljavaateid Jumalale meelepära-
ne olla, saab kutse vastu võtta. Jumala 
seadus on tema patususe paljastanud. 
Pole enam midagi, millega seletada või 
kaitsta oma tegemisi ja tegematajätmisi. 
Turvaks ja päästeks Jumala ees on üks-
nes kõik patud andestav Jumala armu 
evangeelium, mida Jumala riigi elani-
kud kuulutavad. 

Lepitus ja lunastus

Ristiusu seisukohast on kesksei-
mad küsimused lepitus- ja lu-
nastustöö, mille on teinud meie 

eest Kristus. Kõigeväeline Jumal lõi oma 
sõnaga kogu maailma heaks. Paraku Ju-
mala hea loomistöö hävines.

Kohe pärast loomislugusid räägitak-
se Piiblis sellest, kuidas mao meelitus-
tele järele andnud esimene inimpaar 
pattu langes. Pattulangemise tagajärjel 
rikutud inimene on põhiolemuselt kuri 
ja võimetu tegema head.

EVANGEELIUMI ABIL

Sakkeus oli põlatud tölner, kes oli tead-
lik oma pattudest ja ebaõiglusest ning 
keda Jeesus külastas. Ta sai oma eksi-
mused andeks. (Lk 19) Jumala riigis 
elab ka tänapäeval armust õndsaid, 
armu saanud patuseid. Uskudes saavad 
patused iga päev andeksandmise osa-
liseks. 

Evangeelium annab jõudu usus taeva 
teel rännata. „Läki siis julgusega armu 
aujärje ette, et me halastust saaksime ja 
armu abiks leiaksime parajal ajal!“ (Hb 
4:16) ❏ 

g g g 

Tekst: Heikki Saarikoski
Tekst on avaldatud ajalehe Päivämies veerus „Sana 
sunnuntaiksi“ („Sõna pühapäevaks“)  23.08.2020.
Tõlge: A.V.
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Kas inimene tõesti on põhiolemu-
selt kuri? Ehk tundub selline negatiivne 
inimpilt segadusseajav. Oleks mõnus 
uskuda, et inimene siiski on põhiole-
muselt hea. Kurja kohalolekut maail-
mas ei saa siiski eitada.

Kui inimene on enda vastu aus, peab 
ta tunnistama, et tal on vigu ja ta on 
ekslik. Pattu langenud ja ebatäiusliku 
inimese seisund teeb võimatuks, et ta 
oleks Jumala silmis meelepärane. Oma 
tegude põhjal on inimene mõistetud 
igavesse surma.

Jumal ei jätnud langenud inimest 
siiski üksi. Paulus kirjutab oma teises 
kirjas korintlastele: „… kuna see oli 
Jumal, kes Kristuses lepitas maailma 
enesega ega arvestanud neile nende 
üleastumisi …” (2Kr 5:19). Kristuse le-
pitustöö tõttu ei lange Jumala õiglane 
viha pattude pärast selle peale, kes usub 
Kristusesse. Niisiis oli Jeesus asendus-
ohver, kes võttis meie eest kanda ka-
ristuse, mille meie oleme ära teeninud.

Jeesuse ülesannet nimetatakse ka 
lunastustööks. Peetruse esimese kirja 

esimeses peatükis on kirjutatud: „… 
teades, et teid pole lunastatud kaduvate 
asjadega, hõbeda või kullaga /---/, vaid 
Kristuse kui laitmatu ja puhta Talle kalli 
verega.“ (1Pt 1:17–19). Jeesuse laitmatu 
elu oli Seaduse täielik täitumine. Ta täi-
tis viimse kriipsuni Seadust, mis nõudis 
täielikku puhtust.

Kristuse lepitus- ja lunastustöö osa-
liseks võib saada see, kes usub Jumala 
riigist kuulutatud evangeeliumi. See on 
rõõmusõnum just sellest, et Kristus on 
lunastanud inimeste patud oma surma-
ga ja tõusnud üles surnuist ning nõnda 
võitnud surma ja kurjuse jõu. Kes seda 
usub, võib endale passitada ja kanda 
täielikult puhta õiguse riiet, mille Kris-
tus Kolgatal kudus.

Õiguse riie seljas, on inimene Jumala 
silmis meelepärane. Selleks, et õigluse 
riie inimesele sobiks ja kõlbaks, peab ta 
tunnistama oma süüd ja nägema, et tal 
ei ole teeneid Jumala ees.

Õiguse riiet ei igatse inimene, kes 
ei tunne oma seisundit. Ilus, puhas ja 
väärikas rõivas näeb sel juhul välja kui 
väheväärtuslik, mittemidagiütlev räbal. 
See riie ei sobi ega kõlba ka sellisele ini-
mesele, kellel on Jumala ette tuua oma 
teeneid. ❏

Tekst: Antti Koivisto
Tõlge: Reijo Lohi
Kirjutis on lühikokkuvõte tekstist, mis on 
avaldatud ajalehe Päivämies veerus „Matkaevääksi“ 
(„Reisimoonaks“) 5.08.2020.
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Kitale külas jagati kõige 
suuremat andi

Raskuste keskel on Keeniast kuul-
da ka rõõmsaid uudiseid.

WhatsAppi kaudu on kokku-
tulekud levinud uutesse piirkondades-
se, uute inimeste hulka, ja mitmed on 
tahtnud uskuda.

Keeniast pärit Annah Barasa külas-
tas suvel sõpru ja sugulasi oma sünni-
kohas Kitales, Kamarami külas. Tege-
mist oli iga-aastase suguvõsa kokkutu-

lekuga, ja kohal oli umbes 60 inimest.
„Panin käima kaks kokkutuleku jut-

lust, mida meie kohalik jutlustaja Sa-
muel Okola mulle iga nädal WhatsAppi 
kaudu saadab.“

KUIDAS INIMENE VÕIB PÄÄSEDA

Esimese jutluse pidas Harri Vähäjylkkä. 
Selle aluseks oli kiri roomlastele 5. pea-
tükk, salmid 1–6.
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„Ta rääkis, kuidas inimene võib pää-
seda selles patuses maailmas – Jeesus 
Kristus suri meie pattude eest,“ sõnas 
Barasa.

Barasa sõnul käsitleti jutluses Jumala 
kolmainsust: Isa, Poega ja Püha Vaimu, 
ning seda, et Jumal on püha ja täiuslik.

„Ta ütles, et Jumal hoolitseb meie 
eest samamoodi nagu ema lapse eest.“

IMELIST KUTSET ON KUULDA

Rahvas kuulas samamoodi ka Eric 
Jurmu jutlust. Selle aluseks oli Luuka 
evangeeliumi 19. peatükk, salmid 1–10. 
Teemaks oli Jumala kutse ja see, kuidas 
Sakkeus otsis Jumala riiki.

”Jeesus tuli patuste juurde ja veelgi 
kutsub ta patuseid meeleparandusele. 
Jumala riigi töö edeneb,” kirjeldas Ba-
rasa jutluse peamist sõnumit.

Tema sõnul on Jumala kutse imeline 
kutse ja usu and on suurim kingitus.

ELAV USK TEKITAB HUVI

Barasa rääkis, et pärast jutlusi tekkis 
rohkelt küsimusi. Inimesed tahtsid tea-
da, kuidas saaks kuulata rohkem jutlusi, 
kui pole võimalik kasutada WhatsAppi 
jaoks vajalikke nutitelefone. Ka soovi-
sid nad kutsuda jutlustajaid enda juurde 
kokkutulekuid pidama.

Barasa ja Okola plaanivad sõita Kita-
lesse oktoobris.

Vestluses kerkis esile, et kirikud Kee-
nias on erakirikud ning ei anna edasi 
õiget Jeesuse õpetust. Oluliseks küsi-
museks oli, kuidas saada usklikuks ja 
elada usklikuna.

Pärast üritust sai Okola telefonikõ-
ned üheksalt erinevalt inimeselt, kes 
soovisid uskuda ja soovisid kokkutule-
kuid oma kodukohta.

„Osalejad kogesid jutlusi liigutavate-
na,“ kinnitab Barasa.

KOKKUTULEK WHATSAPPI 
KAUDU, UUS TÖÖVORM

SRK (Soome Rahuühenduste Kesk-
ühendus) on koostöös oma sõsaror-
ganisatsioonide, USA Rahuühendus-
te Keskühenduse (LLC – Laestadian 
Lutheran Church) ja Rootsi Rahuühen-
duste Keskühendusega (SFC – Sveriges 
Fridsföreningars Centralorganisation), 
korraldanud WhatsAppi kaudu kok-
kutulekuid mitmes kohas märtsi lõpust 
alates, kuna misjonireisid ja kohalikud 
kokkutulekud polnud pandeemia tõttu 
võimalikud.

Keeniasse saadetakse jutlused inglise 
keeles ja need tõlgitakse nelja kohalik-
ku keelde. ❏

Tekst: Päivi Martikainen
Tõlge: M.K.
Lugu on avaldatud Siioni Misjonilehes 12.08.2020.
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LÄHIFOTOL

Annah Barasa elab Kanyabolis 
Siaya maakonnas Keenias. 

Mu nimi on Annah Nekesa Barasa.

Ma elan Kanyabolis, mis asub Keenias 
Siaya maakonnas. 

Keenia asub Ida-Aafrikas. See on väga 
suur riik: rahvaarv on 48 miljonit elanikku. 

Piirkond, kus elan, on väikese järve lä-
hedal. Me sõltume põllumajandusest ja 
kalastusest. Meil on siin usklikke, ja sageli 
külastavad meid jutlustajad. 

Ma töötan põlluharijana. 

Usklikuna elamine rahustab mu südant 
ning paneb mind andestama ja unustama. 

Kui ma näen teisi usklikke, tunnen 
rõõmu. Eriti siis, kui meile on tulnud kül-
la usklikke Soomest ja Ameerika Ühend-
riikidest. 

Me tuleme kokku Jumala sõna kuula-
ma tavaliselt iga teisel nädalal ja rõõmus-
tame, kui meil on WhatsAppi jutlusi. Ko-
guneme oma peres tihti kuulama Jumala 
sõna, mis julgustab tõesti palju. Ma olen 
ka humanitaarabi toimkonna liige. 

Minu jaoks on tähtis piiblikoht Luuka 
evangeeliumi 15. peatükk, salmid 11–32, 
tähendamissõna kadunud pojast.

Usk tekitab minus rõõmu, õnnetunnet ja 
armastust kõikides mu elu tahkudes. See 
aitab mul teada saada, kas ma eksin või on 
mul õigus, ning julgustab andestama. 

Paljud üllatuvad, kui kuulevad, et Kee-
nias on usklikke. Me oleme õnnelikud usu 
üle. 

Ma rõõmustan selle üle, et olen usklik, 
kuulan kokkutulekuid ja olen ühenduses 
teiste usklikega.

Mu elus on ajutiselt palju raskusi, eriti ko-
roonapandeemia. Ka kultuurtaimed ei ole 
hästi kasvanud, sest kohati on sademeid ol-
nud vähe. 

Tulevikus tahaksin ma tegelda äritege-
vusega. Põllumajandustoodete äri on mulle 
südamelähedane.

Intervjuu: Päivi Martikainen, Pildid: Annah Barasalt, 
Tõlge: A.V. , Tekst on avaldatud 12.08.2020 ilmunud 
Siioni Misjonilehes.
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Veebipühapäevakoolis  
võib käia mitu korda

Pühapäevakooli alguseks süütab Tuomas küünla. Pühapäeva-
kooli saab kuulata veebilehel lastenpolku.fi. Ka võib seda sealt 
hiljem uuesti kuulata.

Pühapäevakooli õpetaja tervitab kuulajaid õeldes Jumala tere. Ta 
ütleb, et tema nimi on Juha Luokkala, ja viipab tervituseks käega.

Soomes on aeg, mil liiku-
mist on koroonaviiruse le-
viku tõkestamiseks piiratud. 
Merijärvi elaniku Katariina 
Tanska (4-aastane) jaoks 
tähendab see, et tal on prae-
gu lasteaiast pikk vaheaeg. 
Ema ja isa töötavad kodus 
ning kõik suured vennad ja 
õed on kodus distantsõppel. 
Tundub kummaline mõelda, 
et paljudes riikides elatakse 
hetkel samamoodi.

Hommikuti tassib Katarii-
na oma raamatuvirna köögi-
laua taha nagu teisedki. Tal 
on mängult omad ülesanded, 
mida ta teeb enda töövihiku-
test või õdede-vendade va-
nadest õpikutest. Suurematel 
on koolitöö jaoks vaja mitut 
arvutit. Vahepeal on ka Kata-
riinal võimalus vaadata tah-
velarvutist Lukulumo pildi-
raamatuid või mängida koos 
venna Tuomasega (7-aasta-
ne) inglise keele mängu.
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Elutoa diivanil istudes võib küsimustele vastata, kui tõstad 
kätt. Tundub, nagu oleksid päris pühapäevakoolis.

On paastumaarjapäev. Pühapäevakoolis vaadatakse koos 
pilti. Sellel ilmub Maarjale  ingel.

Pühapäevakoolis lauldakse tuttavaid 
Siioni laule ja palvetatakse nii alustu-
seks kui lõpetuseks.

Täna on pühapäev, õppetükke 
ei ole. Hommikul ütleb ema, et 
täna on pühapäevakool. Kodune 
pühapäevakool tundub Katarii-
nale tore. Pühapäevakooliealised 
vennad läksid hommikul koos 
isaga üht võõrast koera koju vii-
ma, seega  jälgib Katariina pü-
hapäevakooli koos ema ja suurte 
õdedega. 

Õhtul, kui Tuomas ja Harri 
(9-aastane) on kodus, korralda-
takse kodune pühapäevakool 
uuesti. Katariinal pole selle vas-
tu midagi, kuigi ta on seda juba 
päeval kuulanud. Raamatuid on 
ju samuti vahva vaadata ja kuu-
lata mitu korda. Tore on teada, 
mis tuleb. ❏

Tekst ja pildid: Marjukka Tanska
Tõlge: M.K.
Lugu on ilmunud lastelehes 
Lasten polku 5/2020



ÕIGEKS MÕISTMINE

Kui võtame usu läbi vastu Kristuse kui meie Vabastaja, 
Jumal ei arvesta meile meie eksimusi, vaid annab need 
meile andeks Kristuse pärast. Tema riietab meid Kristu-
se puhtusesse ja pühadusse. Nõnda mõistab Jumal meid 
õigeks.

Soome kiriku kristlik õpetus (Kristinoppi, 1948)


