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J

umal on kõigeväeline. Kõigeväelisena on Jumal kõige aluseks, ta on
kohal kõiges, ta näeb kõike, ta teab
kõike, ta on õiglane ja täielikult hea.
Jumal on loonud kõik oma sõna kaudu. Looja loomistöö ei piirdu siiski elu
ja maailma algusega. Maailm ei ole pimeda saatuse kätes, vaid Kõigeväeline
loob igal hetkel uut oma sõna kaudu ja
ta hoiab kõike oma loodud.
USALDUS KÕIGEVÄELISSE

Inimliku arusaamise kaudu ei saa
mõista Jumala kõigeväelisust, aga usk
usaldab, et kõige taga on Jumal ja tema
plaan. Usk sünnitab usalduse Jumala
vastu kui Isa, kes juhib elu ja kelle hoolitsusele saab toetuda.
Usaldus Jumala kõigeväelisuse vastu
võib lüüa kõikuma, kui sattuda oma elu
jooksul kokku ebaõnne, kannatuste või
kurjaga, kui elu ei lähegi nii, nagu inimene ise loodab. Kui tundub, et ta ise
teaks oma elu tähendust ja ülesannet
paremini kui Jumal.
Kõigeväelise Jumala tarkus ja tahtmine on inimese eest salatud ja tihti on

Isa – Looja

ta katsumuste all sunnitud alandlikult
ja tasaselt leppima Jeesuse käest õpetatud sõnadega: ”Sinu tahtmine sündigu”.
Jumal katsus ka Piibli Iiobit, kes viimaks hakkas tema tahtmisele vastu.
Tollal Jumal tuletas talle meelde oma
kõigeväelisust.
ELU JA SURMA ISSAND

Jumala kõigeväelisusse kuulub ka tema
võim elu ja surma Issandana. Jumala
loomisetöö on täielikult püha. Inimesel pole luba võtta sündi ja surma oma
võimu alla, ta saab ainult püüda austada
ja kaitsta elu. Piibel tuletab tihti meelde
elu kaduvust ja surma.
Selle tähenduseks pole hirmutada
ja uhkustada jõuga, mida Jumal näitab
kõige vägevamalt sünni ja surmaga. Jumala sõna ülesandeks on tuletada inimestele meelde seda, et ta ei saa toetuda
elule, sest see on kaduv ja see võetakse
meilt surmaga ära.
ISA HEADUS

Kas kõigeväeline ja hea Jumal võib olla
olemas, kui maailmas sattub kurja?

Kõigeväeline Jumal pole türann,
hirmuvalitseja, kes valitseb hirmu ja
vägivallaga. Jumal on vaga ehk õiglane
ja hea Isa. Jumal laseb siiski maailmas
juhtuda kannatustel.
Luther kutsub seda Jumala ”võõraks” tööks. Sel viisil ta alandab inimest, võtab tema oma jõu ära ja juhib
teda toetuma Kristusele.
Peetrus kirjutab: ”Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal; heitke kõik oma mure
tema peale, sest tema kannab hoolt teie
eest!”
Usk annab jõudu, et näha üle katsumuste Jumala tegevust maailmas
headusena. Elu jätkumine, ligimesearmastus, rahu ja rõõm on näited
sellest, et Jumal mõjutab loodust. ❏

Tekst: Antti Koivisto.
Tõlge: Reijo Lohi
Kirjutus on avaldatud raamatus ”Uskon aakkosia”
(Usu alfabeete), SRK 2012
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Kristus kui lunastaja

J

umala loodud maailmas oli kõik
hästi. Olukord muutus, kui hingevaenlane ahvatles Eevat võtma keelatud puu vilja. Naine ei suutnud kiusatusele vastu seista, vaid võttis ja sõi. Siis
ta andis ka oma mehele ja ka tema sõi.
Jumal kutsus langenud inimesi ja
kõnetas neid. Issand needis mao ära ja
pani vihavaenu mao seemne ja naise
seemne vahele. Samas Jumal teatas, et
naise seeme purustab mao pea.
Siin oli lubadus päästmisest ja lunastusest, millest Isa ja Poeg olid kõnelnud
aegade alguses: - “Sina oled mu Poeg,
täna ma sünnitasin sinu. Küsi minult,
ja ma annan paganad su pärandiks
ning ilmamaa otsad su omandiks.” (Ps.
2:7-8) Poeg lubas teha Isa tahtmist hea
meelega (Ps. 40:49).
Pattulangemise tagajärjel sai Jumala pilt inimeses kannatada ja inimene
kiindus kurjasse. Ta armastab ennast
ja maailma, aga mitte Jumalat. (Soome
kiriku Kristinoppi 22) Apostel Paulus
tõdeb, et temas pole midagi head, sest
patt elab tema lihas ja veres.
Paljud on otsinud südametunnistusele rahu ilma aru saamata, et inimene
pääseb ainult usu, ainult armu, ainult
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Jeesuse Kristuse tõttu. Siis nad on ehk
otsinud armulist Jumalat oma tööde
kaudu, palvetades, piiblit lugedes või
head harrastades.
AINULT KRISTUSE TÕTTU

Taevase Isa armastus, Jumala arm ja
elav usk seonduvad lahutamatult Jeesusega, kes on meie õndsus. Paulus kirjutab Korintlastele: “kuna see oli Jumal,
kes Kristuses lepitas maailma enesega
ega arvestanud neile nende üleastumisi
ning on pannud meisse lepitussõna.”
(2. Kor. 5:19)
Jumala arm läheneb inimesele halastatud patuste, Püha Vaimu preestrite
kaudu. Pattude tõttu kohkunud inimesele ilmutatakse kõikide pattude lepitajat Jeesust. Jumal kingib usu ja puhastab
südame evangeeliumi kuulutuse kaudu.
Teenijad, usklikud inimesed, riietavad
kadunud lapse kallisse peorõivasse. See
on pulmarüü, vagadus, mille Jeesus on
valmistanud iga inimese jaoks.
VALVAKEM USUS

Jeesuse sünd on maailma ajaloo kõige
suurem sündmus, aga veel väga palju
rohkem. Kui Jeesus poleks sündinud, ei

saaks keegi igavest elu. “Sest patu palk
on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.” (Rm. 6:23)
Prohvetite ennustused Messiasest
teostusid tähttäheliselt Vabastaja sünni
kaudu esimesel jõuluõhtul, tema avaliku tegevuse, suure reede kannatuste ja
ristisurma kaudu, võiduka ülestõusmise kaudu lihavõttepühal ja taevamineku kaudu.
Uue lepingu aja Jumala lapsed ootavad usus valvates seda päeva, millal Jeesus tuleb teist korda maa peale. Siis ta
enam ei halasta kellelegi. Siis ta annab
igaühele õiglase kohuotsuse. Isa poolt
õnnistatud kutsutakse igavesse taeva
ausse, aga ära neetud satuvad igavese
hukatuse vaeva. Ainult Jumal teab, millal on viimne päev.
SÜNDINUD NEITSI MAARJAST

Jumal oli valinud neitsi Maarjat emaks
oma Pojale. Ingel teatas noorele Maarjale: “Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood
ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus.
Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal,
seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust

sünnib, Jumala Pojaks.” (Lk. 1:31, 35)
Usklik Joosep, kes mõtles salaja hüljata last ootava mõrsja, sai ingli käest
sõnumit: “Ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta
kannab, on Pühast Vaimust. Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks
Jeesus, sest tema päästab oma rahva
nende pattudest.” (Mt. 1:20-21)
Paljud eitavad Jeesuse sündi neitsist.
Inimese mõistus usu saladusest aru ei
saa. Usk avab arusaamise. Jumala Poeg
oli sigitumisest saadik ilma patuta,
püha ja puhas. Jeesuse Kristuse lepitustöö katab kogu inimelu: alghetkedest
emakojas viimase hetkeni, surmani.
Elu on Jumala antud ainukordne ime
ja kink, mille eest inimine vastutab elu
andja ees.
JEESU LEPITAS MEIE PATUD

Jumala ees oli suurel reedel Jeesus, kes
valude käes kisendas: “Mu Jumal, mu
Jumal, miks sa mu maha jätsid?” Viimaste sõnadena ütles Vabastaja: “See
on lõpetatud!” Armastusest kõigi inimeste vastu Jeesus kannatas, suri risti
peal, valas oma vere ja täitis nende eest
Jumala nõudliku seaduse. Ilma vere va-
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lamiseta pole pattude andeksandmist.
Paulus õpetab Galaatlasi: “Aga kui
aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes
sündis naisest, sündis Seaduse alla, lahti ostma seadusealuseid, et me saaksime pojaseisuse.” (Gl. 4:4-5)
Jumal julgustas oma usklikke juba
Jesaja kaudu: “Ära karda, sest ma olen
sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt!
Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga, ja kui sa lähed läbi jõgede, siis
ei uputa need sind; kui sa käid tules,
siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind.”
(Js. 43:1–2.)
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Kolmandal päeval tõusis Jeesus üles
surnuist, et me saaksime õiglasteks.
Ülestõusemise tõttu ta võitis patu ja
surma võimu. Nõnda Jeesus tegi meid
Jumala ette sobivateks ja avas lepituse
sõna peale uskujatele tee Taevasse. ❏

Tekst: Pekka Tervo
Tõlge: Reijo Lohi
Avaldatud Aastaraamatus Tulevaisuuteen ja toivoon
(Tulevikku ja lootusse), SRK 2000. Teksti on
lühendatud

Püha Vaim
“Kus kaks või kolm on minu nimel
koos, seal olen mina nende keskel.”
Seda lubadust usaldades oleme tihti
saanud kokku kuulama Jumala sõna ja
selle lahti seletamist. Lubadus on suur,
aga kuidas selle tõeks saamine on võimalik?
Jeesus on ju tõusnud üles taevasse ja
istub nüüd Jumala paremal pool. Me
ei saa teda näha ega kuulda oma inimmeeltega. Siiski on ta meiega koos. See
on võimalik ainult nõnda, et ta on Püha
Vaimu läbi oma sõnas ja sakramentides
meiega oma riigis.
Jüngrid said ülesande kuulutada sõnumit Jeesusest edasi kogu maailmale.
Ülesanne on suur ja raske: kõik rahvad
tuleb teha Jeesuse jüngriteks ning neid
tuleb ristida ja õpetada Jeesuse õpetustest kinni pidama. Inimjõuga oli jüngritel seda võimatu teha. Lukkude taha
kokku saanud jüngrihulk oli hirmust
nagu vangistatud.
Ülestõusnud Jeesuse ilmumistest
jüngrid said uut julgust: Kui Jeesus tõusis üles surma hauast, ilmutas ta end
oma jüngritele ja õpetas neid Jumala
riiki tundma. Jeesus lubas, et jüngrid
ei jääks üksi. Nad ei oleks orvud maail-

mas. Nad saaksid Püha Vaimu varustuseks oma töö jaoks.
PÜHA VAIM SÜNNITAB USU

Püha Vaim on Jumala kolmas isik. Kolmainu Jumala igal isikul on oma tähtis
ülesanne.
Kümme päeva pärast Jeesuse Taevaminekut laskus Püha Vaim jüngrite
peale nii, et nad said seda ajalike meeltega näha. Jüngrid täideti Püha Vaimuga ning nad hakkasid rääkima nõnda
nagu Vaim neil lasi rääkida (Ap 2:1-13).
Me meenutame seda sündmust igal nelipühal. Aega nelipühast igavikupühapäevani hüütakse Püha Vaimu ajaks.
Jumala Püha Vaim andis esimestele jüngritele jõu, oskuse ja julguse, et
evangeeliumit kuulutada nii, nagu Jeesus oli õpetanud. Jeesuse töö siin maa
peal jätkub Püha Vaimu tööna.
Esimesel nelipühal ärkas Peetruse
kuulutamise mõjul 3000 inimese südametunnistus. Nad uskusid evangeeliumisse ja said meeleparandamise armu.
Püha Vaim mõjutas kuulajates usku.
Prohvetide lubadus uuest lepingust
ja Vaimu valamisest oli täidetud. Jumala tunnustähed olid taeva ja maa peal.
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Siioni mägi oli varjupaik ja need, keda
Jumal oli kutsunud, pääsesid. (Jr 31:3134, Jl 3:1-5)
USK JA SELLE VILJAD

Usu sünni ime võib juhtuda ka täna. Jumalast eemale sattunud inimene võib
pääseda tagasi Jumala lapseks. Jumal
kutsub uskmatut inimest usule, meeleparanduse armusse ja Jumala riiki.
Kui inimine saab võtta vastu Jumala
riigi rõõmusõnumi, pattude andeksandmise evangeeliumi Jeesusest, saab
inimene Jumala riigi kodanikuks. Ta
pääseb osaliseks kõikidest nendest Jumala headest kinkidest, mida Jeesus on
oma veatu elu, kannatuse ja surmaga
välja teeninud. Püha Vaim kirgastab
Kristust ainsa vagana. Meeleparandamise armu saanud inimene on õiglane,
Jumala ees kõlblik.
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Usk ei sünni oma mõistuse ega oma
väega. Mõistusega pole võimalik saada
aru Jumala ega Jumala riigi saladustest.
Püha Vaim kutsub inimest Jumala juurde evangeeliumi vahendusel, sünnitab
usu ja julgustab säilitama usku ja head
südametunnistust.
Lisaks usu kingile annab Püha Vaim
ka teisi kinke. Püha Vaimu viljadeks on
armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus ja enesevalitsus (Gl 5:22-26).
Kinkidest kõige väärtuslikum on
armastus. Püha Vaimu kinkidega suudab inimene võita liha tööd, igasuguse
roojasuse. Püha Vaim aitab ja juhib sellise tahtmise ja arusaamise juurde, et
pattu nähakse patuna ja armu armuna.
Siin on tegu Püha vaimu töö ja südame olukorraga. Seda Püha Vaimu tööd
hüütakse pühitsemiseks. Arm õpetab

pattu hülgama ja elama nõnda, et Jumala tahtmine teostub. Sellist eluviisi,
tahtmise olukorda, võitlust patu ja selle
jõudude vastu, hüütakse kristlase võitluseks.
PÜHA VAIMU PREESTRIAMET

Igal usklikul on õigus, võimalus ja kohustus rääkida Jeesusest. Usklik inimene on Püha Vaimu preester.
Jeesuse poolt antud ülesanne on
väärtuslik: me kuulutame Püha Vaimu
väega pattude andeksandmist selle volitusega, mis Jeesus on andnud. Isa on
läkitanud tema ja ta on läkitanud meid.
“Kes teid kuulda võtab, see võtab
kuulda mind”, kinnitab meie ülestõusnud Issand (Lk 10:16). Kes kuuleb Püha
Vaimu kingi saanud uskliku kuulutatud
pattude andeksandmist, ei kuule ainult
inimise häält, vaid Jeesuse oma kutset.

See on siis Jumala kutse.
Püha Vaim kutsub, kogub ja valgustab. Püha Vaim kui Tõe Vaim juhib Jumala sõna valgusesse ja kui armu
vaim ta lohutab ja annab patud andeks,
äratab meid ükskord surma hauast ja
annab igavese elu.

Tekst: Mauno Soronen
Tölge: Reijo Lohi
Avaldatud raamatus ”Uskon aakkosia”
(Usu alfabeete), SRK 2012
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Tervitused Keenia lastelt!
Viimased kilomeetrid kokkutulekule
sõites käib aukus teed pidi. Lapsed õues
märkavad meid ning jooksevad tervitama. Suuremad lapsed räägivad hästi inglise keeles – teistega vestleme tõlgi vahendusel. Tervituste vahetamine ja nimede
ütlemine õnnestub ka ilma tõlgita.
Oleme missionireisil Aafrikas, Keenias. Esimene kokkutulek peetakse
Sidwaka kodus Bumalas.
Esimesena jutlustab Emanuel Ametsife, kes on tulnud missionireisile teisest
Aafrika riigist, Togost. Lapsed istuvad
kokkutuleku ajal bambusest vaipade peal
maja põrandal. Kuigi olustikud on siin
teistsugused, on Jumala sõna ja evangeelium täpselt samad kui Soomes ja kõikjal
maailmas.

Peale kokkutulekut ütleb Miika Kopperoinen tervitused Soomest. Lapsed
vaatavad imestades keset talve lumest ja
külmast tehtud pilte. Õhutemperatuuri
vahe Soome ja Keenia vahel on ligi 50
kraadi.
Õues, pärast kokkutulekut, jõuame
veel proovida Soome rahvusala pesapalli.
Hoogsa mängu ajal juhtub nii, et pall, mis
on kokku keritud lehtedest ja kottidest,
jääb kinni puusse. Õnneks saame selle
sealt alla enne äraminekut.
Missionireisi lõpetuseks korraldatakse kokkutulek Nairobis. Esimese jutluse
ajal peetakse pühapäevakool, mille teemaks on Taaniel lõvide augus.
Lapsed loevad iseseisvalt algus- ja lõpupalved ning vastavad küsimustele reipalt. Nad paluvad käega viibates sõna ja
vastavad püsti seistes, nii nagu Soome
koolides ka varem tehti.
Kui läheme kodureisile, lubame viia
edasi tervitused Keenia lastelt pühapäevakoolilastele ning kõigile nende eakaaslastele Soomes.
RAEL JOOKSES
KOKKUTULEKULE
Rael Atieno Owino on 8-aastane tüdruk.
Ta elab Aafrikas Keenias Kanyaboli järve
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kaldal. Lisaks kokkutulekutele käib ta ka
pühapäevakoolis. Pühapäevakooli juures
meeldivad talle kõige rohkem Piibli lood
ning pühapäevakooli pildid.
Rael on kooli lõunatunni ajal käinud
kodus söömas. Kool asub 3-4 kilomeetri
kaugusel. Kui imestame seda, kuidas on
võimalik jõuda lõunatunni kestel koolist
koju sööma, ja siis veel tagasi kooli, Rael
näitab meile koos oma õdede-vendadega,
kui hoogsalt nad koolist koju jooksevad.

Kooliskäimisest Keenias:
Keenias lapsed alustavad eelkooliga
juba 3-4 aastaselt. Põhikooliga alustatakse tavaliselt 6-aastaselt.
Õpetuse keeleks on inglise ja suahiili keel.
Koolides on kolm semestrit.
Lapsed kannavad koolides koolivormi. Kõigi jaoks tasuta koolitoitu
pole.

Tekst: Jouni Hintikka
Tõlge: Katariina Matikainen 10/2019
Väljaantud Lasten polku -ajakirjas 4/2019
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Jeesuse elujärjed.
Piltjutustus Iisraelist
Tekst: Pekka Kyllönen
Tõlge: SK

PETLEMM
Karjased valvasid lambaid jõuluööl Petlemma väljal. Inglid tulid taevast ja teatasid Jeesuse sünnist.
Karjased ehmusid, aga läksid kuulekalt vaatama seda, mis oli sündinud. Nad leidsid Maarja ja Joosepi
ning lapse, kes magas sõimes.

NAATSARET
Jeesuse kodu oli Naatsaretis.
Seal asub Maarja kuulutamise
kirik, kus ingel Gabriel ilmus
Maarjale ja kuulutas ette
Jeesuse sünni. Kiriku ukse peal
on kujutatud Jeesuse elujärge.
Kiriku sees on koobas, mis oli
püha pere koduks. Seesugused
koopad olid jahedamad, kui
Iisraelis oli suvel palav. Jeesus
kasvas ja „sai tugevaks ning
täitus tarkusega. Ja Jumala arm
oli tema peal.” (Lk 2:40). Kirik
on Lähis-Ida kõige suurem
kristlik kirik.
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JORDAN
Jeesus ristiti Jordani jões.
Alates sellest hakkas ta
kuulutama. See koht asub
Galilea järve lähedal. Selles
kohas ristitakse inimesi
ka praegusel ajal. Jeesuse
ristimise koht on natuke
lähemal Surnumerele,
Jordaania riigi piiri lähedal.

KAPERNAUM
Kapernaum asub Galilea järve kaldal. Pildi
peal on vana Kapernaumi varemed ja uus
sambaile ehitatud katoliiklik kirik. Kiriku all
asus Peetruse kodu. Seal Jeesus elas ja pidas
tugipunkti kui ta Galilea alal kuulutades ja
õpetades liikus. Jeesus tervendas Peetruse
ämma ning tegi ka teisi imetegusid.

GENNESARETI JÄRV
(KINNERETI JÄRV, EHK GALILEA JÄRV, EHK TIBEERIA JÄRV)
Gennesareti järv asub Galilea piirkonnas. See on mageda veega järv, kus püütakse ikka veel kala. Jeesus
vaigistas sellel järvel ja ta randadel tormi ja õpetas rahvast. Ta istus paadis ja rahvas tungles rannas.
See pilt on tehtud kohas, kus Jeesus „praadis kala lõkketulel ja murdis leiba rõõmuga”. Ta kõnetas ka
Peetrust, kes oli ta maha salanud. Peetrus kinnitas, et ta armastab Jeesust.
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MÄEJUTLUSE MÄGI
Gennesareti järve rannakünkalt on
suurepärane vaade järvele. Seal pidas
Jeesus oma kõige tuntuma kõne,
Mäejutluse. Selles ta rääkis õndsatest
ja õpetas otsima Jumala riiki ja tema
õigust. Künka pealt avaneb vaade Wadi
Hamamile (soome keeles Kyyhkyssola
ehk Tuvikuru). Sealt läksid juba omal ajal
läbi patriarhid ja selle kaudu käis ka ida
kaubatee Via Maris.

KETSEMANI
Kidroni orus Õlimäe nõlval asub Ketsemani aed.
Sinna läks Jeesus suurel neljapäeval oma jüngritega
palvetama. Jüngrid ei jõudnud üleval olla. Jeesus
võeti kinni ning viidi ülekuulamisele. Peetrus läks
Jeesuse järel kuni ülempreestri õueni, kus põles
lõkketuli. Ketsemanis on palju vanu õlipuid, mille
ligiduses Jeesus palvetas.

LITOSTROTON (EHK KIVIPÕRAND, EHK GABBATA)
Pontius Pilaatus kuulas Jeesust üle ning andis ta rahva kätte et ta risti lüüa. Selleaegse
Jeruusalemma tänavapind asetses mitu meetrit allpool praegusest tänavapinnast. See
mosaiikpilt asub kohas, kus Jeesus mõisteti surma. Jeesusele anti raske rist, mida ta kandis
Kolgata mäe poole minnes.
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VIA DOLOROSA
Jeesus käis risti kandes mööda Via Dolorosat.
See on umbes poolteist kilomeetrit pikk tee,
mille ääres on neliteist jaama. Nende sõnum
on seotud evangeeliumi kirjeldustega ning
Jeesuse ristitee sündmuste traditsiooniga.
Käänuline tee läheb mööda Jeruusalemma
vanalinna kitsaid tänavaid. Tee ääres on palju
erinevaid poode ning vilgas tänapäeva elu.

KOLGATA
Jeruusalemma vanalinna müüride läheduses
asub Kolgata mägi. Rist püstitati mäe peale
ja Jeesus löödi risti. Jeesuse haavadest voolas
veri, mis on lepitusveri meie eest. Tänasel
päeval asub mäe lael surnuaed.

AIAHAUD
Jeesus suri Kolgata mäel. Mäe jalamil on
kaljusse raiutud haud, mida kutsutakse
Aiahauaks. Sinna kanti Jeesuse surnukeha
ja hauasuu ette veeretati suur kivi.
Ülestõusmishommikul Jeesus tõusis hauast
ja ilmus oma jüngritele. Nõnda Jeesus võitis
surma valla ja elab igavesti.
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Teine sünd jäi
meelde kristallselgelt
Sergei Gerasimov on vene kirikuõpetaja Koivisto vallast. Ta on saanud meeleparanduse armu venelastele peetud
laagris Jämsäs.
“Minu naine oli enne mind usklik
ja kutsus mind kokkutulekutele. Kuulsin elavat Jumala sõna. Enne seda olin
ma käinud luterlikus kirikus, aga sealt
ma ei leidnud elavat usku. Jämsäs mulle
kuulutati patud andeks.”
Meeleparanduse armu saamine oli
pöördeline kogemus:
“Ma mõtlesin: see on minu teise sünni hetk. Ma mäletan seda kuupäeva:
9.6.1997.”
Gerasimov on sellest saadik võidelnud Jumala riigis. Perekonna kolm last
on ka usklikud.
RÕÕM MEELEPARANDAJATE
ÜLE

Õpetaja räägib oma tööpäevast: “Hommikuti tulen ma kirikusse. Ma uurin tähelepanelikult koguduse majandusasju.
Pärast seda loen ma Piiblit. Valmistan
end ette jumalateenistuse pidamiseks.
Nädalakavas on kaks jumalateenistust.
Koguduse liikmetearv on 25 isikut, aga
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osalejaid on ka teistest kohtadest. Ma
kutsun teisigi kaasa.”
Gerasimov rõõmustab selle üle, et
kõik tema koguduserahvas on saanud
meeleparanduse armu.
MITMEID VÕIMALUSI
KOKKUTULEKUTEKS

Sergei Gerasimovit kutsutakse usklike
kokkutulekuid pidama Koivisto, Viipuri
ja Johannese valdadesse. Kokkutuleku
kohtadeks on kodud ja kirikud.
- Venemaa usklikud suhtlevad tihedalt omavahel. Nad külastavad üksteist
ka muul ajal kui kokkutulekuid korraldatakse.
Venemaal lokkab elav SRK misjonitöö: maa erinevatesse kohtadesse
korraldatakse selle aasta jooksul 29
misjonireisi. Ühe reisi jooksul peetakse
mitmeid kokkutulekuid mitmes piirkonnas.
”Sügiskokkutulek on venelastele
suur pidu. Nad tahavad kogu südamest
sinna tulla. Seal on ju palju võimalusi
kuulda Jumala sõna ning kohtuda soome ususõbradega,” Gerasimov rõhutab.

ÕIGEUSKLIK MAA

Õigeusk on Venemaal kõige suurem
usund. Ingeri kirik on üle neljasaja-aastane luterlik kirik. Sellel on umbes
15 000 liiget maa erinevates kohtades.
Gerasimov kirjeldab luterluse ja õigeusu suhet Venemaal kui head naabrussuhet: ”Need, kes ei usu, käivad kirikus
ainult suurtel kirikupühadel. Neil ei ole
igatsust Jumala sõna järele” .

tab temale, kuidas palvetada õigesti.
Kolmainsuse olemust ta kirjeldab
järgnevalt: ”Jumal on Isa. Jeesus on
Poeg ja isiklik Vabastaja. Ohver minu
pattude tõttu. Püha Vaim on abiline,
kes antakse Jumalalt ja Pojalt.”

OHVER MINU PATTUDE TÕTTU

Palvetamisest Gerasimov mainib,
et Meie Isa palve aitab teda ja õpe-

Tekst: Päivi Martikainen
Tõlge: Elina Heikkilä-Kopperoinen
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Pea mind meeles

M

inule on sageli öeldud hüvasti
jättes: “Pea mind meeles, kui
sa Taeva Isale omi asju räägid.” Või lihtsalt: “Pea mind meeles.”
Ma olen mõelnud, et see palve ei ole
olnud vaid ilus harjumus. See on nõrga
uskliku palve, et tema poolest palvetataks
Taeva Isa poole. Kõige tähtsam selle palve esitajale on, et ta jääks ususse ja kord
pääseks taeva koju.
Mulle meenub vahel üks tuttav ja lahe
inimene, kellega me vestlesime elu kõige
tähtsamatest asjadest. Tal oli oma sisimas
valus mälestus sellest, et ta oli oma usust
loobunud.
Millepärast ta oli loobunud, seda ta
täpselt ei rääkinud. Ta ütles: “Sina tead
seda küll, et patt viib usu südamest ära.”
Mina vastasin talle: “Aga sul on ju luba
uskuda patud andeks, ja ma heameelega
kuulutan need sulle andeks Jeesuse nime
ja lepitusvere läbi.”
“Ma tean seda küll, aga mitte nüüd.
Kindlasti ma parandan meelt hiljem.”
Sellega lõppesid meie vestlused mõned
korrad. Kahjuks seda meeleparandamise
hiljemat aega kunagi ei tulnud. Kui ma
leinateadet kuulsin, tundus tema sõnade
meenutamine väga kurvana.
Teine mälestus on mul inimesest, kes
mulle ütles: “Kuule, ma olen lubanud Jumalale, et sellest usust ma üldse ei loobu.”
Sellele usaldust hõõguvale avaldusele oli
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mul kombeks vastata: “Ega me nii tugevasti ei luba, kuna me oleme nii nõrgad
usklikud. Kui Jumal lubab, me küll tahame
uskuda ja saada kord taevasse, eks ole?”
Usk on positiivne asi, ja see toob meie
ellu häid asju. Apostel loetleb vaimu vilju:
armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus,
headus, ustavus, tasadus ja enesevalitsus.
Eks me igaüks tahaks just neid asju
endale siin ajalikus elus? Neid me ei saa
siiski ise tekitada, aga Jumal kingib neid
meile. Ega ta jaga meile mitte ainult neid
ande, mida me ise üldsegi ei tunne, vaid
pealegi annab ta omadele igavese elu.
See maailm on usu suhtes väga nõudlik ja range. Inimene kui usklik peab olema täiuslik. Ta ei tohi langeda ega toimida moraalitult. Uskliku inimese langemine on megasuuruse uudis, millega
tahetakse osutada, et usk lõppude lõpuks
ei aita mitte midagi.
Langemised ja patud on halvad asjad
ja kahjuks neid juhtub ka usklikel. Kui
ma oleksin täiuslik inimene, ma ei vajaks
üldsegi armu, andestust ega usku.
Nõrga kaitse on Jumalas, nagu psalmitegija kirjutab: “Issand, sinu poole ma
tõstan oma hinge. Mu Jumal, sinu peale
ma loodan.” (Ps 25:1-2)
Oma jõule lootes me kujutleme, et
suudame oma praegust ja tulevast elu
valitseda. Võime ka määratleda meeleparandamist ja oma tulevikku.

Lõppude lõpuks me siiski ei saa oma
elu valitseda. Isegi kõige parem püüdlus
lõppeb katastroofiga. Patu palk on surm.
Apostel Paulus kirjutab: “Nõnda siis ei
sõltu see inimese tahtest ega pingutusest,
vaid Jumalast, kes halastab.” (Rm 9:16)
Kui ma rääkisin oma isaga usuasjadest,
oli tal kombeks ütelda: “Ma usun küll, kui
Jumal näitab mulle kasvõi üht imetegu.”
Mina loetlesin talle Jumala imetegusid,
aga need ei kõlvanud talle huvi äratamiseks usu vastu.
Minu kõned pigem ärritasid teda kui
aitasid head suhet hoida. Sellepärast ma
hakkasingi vältima usuasjadest rääkimist.
Aga kuigi mina ei rääkinud midagi,
tegi Jumal tööd tema südames. Haiguse
läbi valmistas Jumal teda ette vastu võtma kõige suuremat imet, Jumala halastust
endale.
Ema palvel tulin ma vaatama haigevoodisse jäänud isa. Kui ma rääkisin isale
ajalike asjade kohta, ütles ta: “Niisugused
asjad ei huvita mind enam.”
Hämmastunult küsisin: “Kas sind huvitavad uskumise asjad?” “Jah”, vastas isa.
See oli rõõmus hetk, kuna ma sain
kuulutada temale kõik patud andeks Jeesuse nime ja lepitusvere läbi. Nutt muutus
rõõmuks. Imelik rahu laskus meie mõlema sisimasse.
Sellel kallistuse hetkel tundus isa veel
armsamana kui enne. Sellest olukorrast
on mul tugevasti meelde jäänud Pauluse
sõnad: “Niisiis, ta [Jumal] halastab, kellele tahab.” (Rm 9:18)

Jeesuse risti kummalgi poolel rippusid
kurjategijad, kes olid oma tegude pärast
surma mõistetud. Üks kurjategija lõi rahva pilkel kaasa ja teotas Jeesust “imetegu”
paludes: „Eks sa ole Messias? Päästa siis
iseennast ja meid!” (Lk 23:42)
Teise kurjategija süda oli avanenud,
kuna ta oli kuulnud, kuidas Jeesus kõneles oma isale palvetades ka kurjategijate
eest. Niisiis pöördus ta Jeesuse poole ning
palus: „Jeesus, mõtle minu peale, kui sa
tuled oma kuningriiki!” (Lk 23:42)
Jeesus kuulas seda palvet ja aitas:
„Tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa
koos minuga paradiisis.” (Lk 23:43)
Usklik inimene on Jumala laps ja Jumala riigi elanik. Psalmikirjutaja kombel tõuseb ta palve Taeva Isale: Tuleta
meelde, Issand, oma halastust ja heldust,
sest need on maailma ajastu algusest!
(Ps 25:6)
Jumala rahva keskel elades võime tunda tugevat ühendust ning ütelda siioni
laulu sõnadega: “Üksteist me juhatame,
üks armas teisel toeks, me armuistme
juurde, kus Issand kaitseb meid. Nii rännul, rajal olles me palvetame teel, ja koos
me olla saame Jeesuse palge ees.”

Tekst: Olavi Vallivaara
Blogi-kirjutus, avaldatud ajalehe Päivämies
veebileheküljel 9.6.2019
Tõlge: Sirkka Vuorisalo
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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.

