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Päästetud ligimest teenima
Ohvrid ligimese heaks ja evangeeliu-

mi töösse saadavad korda palju siis, kui 
Jumal annab oma õnnistuse. 

Kristlik õpetus võtab kokku kristla-
se terve elu nende sõnadega: Kui Jumal 
armust annab meile kõik patud andeks, 
tekitab see meie südametes armastust, tä-
nulikkust ja usukuulekust. Need saavad 
meid teenima Jumalat ja oma ligimesi 
(KO 1948: 85). 

Piibel räägib olukordadest, milles 
kristlased on jäänud vestlema selle üle, 
kuidas võiks abi vajavaid toetada. Sellest 
on näiteks Apostlite tegude kirjeldus, 
milles algkoguduse diakooniatööd pla-
neeriti ja korraldati (Ap 6:1-4).

Ligimese teenimine tõuseb piibellikust 
arusaamast inimese kohta ning vastutu-
sest, millesse kuuluvad vaimse, vaimuliku 
ja ajaliku toetuse dimensioonid. 

Jeesus, kes ei tulnud siia, et teda tee-
nitaks, vaid ise teenima, kinnitas armas-
tuse kaksikkäsu (Mt 22:37-39). Ta õpetas 
oma näitega, kuidas meie peaksime oma 
ligimesi kohtama. Kõige väärtuslikum 
teenimisülesanne on evangeeliumist rää-
kimine. ❏

Tekst: Juhani Liukkonen
Avaldatud Siioni Misjonilehes 20.6.2018 
Tõlge: AV 
Foto: Heikki Vuonokari

Piibellik usk on inimese jaoks elutähtis. 
Ilma usuta on võimatu olla Jumalale mee-
lepärane (Hb 11:6). 

Usk avab tee igavesse ellu ja see usk 
tekkib Jumala riigi sõnumit kuuldes. See-
pärast ongi kristlasele elu kõige suurem 
aare Jumala püha evangeelium.

Pattu langenud inimese lunastus ja le-
pitus on nõudnud kõige suurema ohvri: 
Jumala Poeg on täiesti loobunud kõigest 
tema omast, andnud meile kõige enda 
oma ega jätnud endale midagi (Suur Ka-
tekismus). 

Elav usk tekitab Vaimu vilju (Gl 5:22). 
See annab tahtmise ja jõu Jumalat ja ligi-
mest teenida. Usk ei jäta kristlast tegevu-
setuks, sest Jumala armastus avab silmad 
nägema abi vajavat ligimest. 

Kristlane elab Kristusele ja ligimesele: 
Kristusele usus ja ligimesele armastuses 
(Martin Luther). 

Piibel ja ajalugu õpetavad, mida Jumala 
armastus saadab korda. Armastus ei ar-
vesta ette, ei hinda, mida inimene peaks 
ise saama vastastikkuse printsiibi kohaselt.

Armastuse tegude põhjaks ei ole hea 
inimese maine või au. Nende kohta ei 
peeta statistikat. 

Paulus väljendas kristliku diakoonia-
töö põhimõtte: ”Igaüks andku nii, nagu 
ta süda on lubanud, mitte nördinult või 
sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat 
andjat” (2Kr 9:7). 
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Väike Niilo talgudel  
suurel kokkutulekul

Kõige lähedasem sild tuli kohe meie maja taha. Sellesse 
kohta rajati tee, ja sellele anti nimeks Summalanpolku 
(Summala rada) meie perekonnanime järgi.

Meie vana onn on selle Summala raja ääres, ja ütlesin 
kõigile, et saan vihaseks, kui keegi sattub sinna. Aga 
ma ei saanud vihaseks, ja täiesti võõrad ei sattunudgi 
sinna.

Sügisel ehitati siin palju silde, põldudele üle kõikide 
kraavide. Ja talgulised sõitsid ümberringi.

Ühel sügisel laupäeval põletati siin lähedal kändu, ja 
see tekitas palju suitsu. Selle ekskavaatori kopp oli 

muide väga suur. Ma oleksin mahtunud isegi selle alla 
minema!

Aprillis sai põldudel 
suusatada, kuna hang 
kandis lumekoorikuga. 
Me käisime retkel 
kokkutulekukohal. 
Ühel põllul oli 
niisugune mägi, et sai 
tõesti metsiku hooga 
sõita.
Pilt: Eeva Summala
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Soomes peetavaid suuri kok-
kutulekuid võidakse planeerida 
mitme aasta jooksul. 8-aastane 
Niilo Summala sai näha kokku-
tulekulinna ehitamist ja osaleda 
sellesse, kui kokkutulekulinn 
püstitati tema kodu lähedale.

« Pühapäevakoolis 
orienteerisime QR-

koode. Me Elmeriga 
tegime peaaegu 

kõik punktid. 
Ühe punkti juures 
hakkasid kuuluma 

kokkutulekulaulud, 
millest taipasime 

kohe, et selle punkti 
kohta püstitatakse 
kokkutuleku telk.

Kokkutulekukohal peeti Mais 
pühapäevakool. Õpetaja rääkis 
ühest poisist, kes lamas surnuna 
voodilinal, aga Jeesus äratas ta 
elavaks.

Oli päris suur töö panna 
ümbrikutesse selliseid silte, 
kus seisis ”Elanik”, ja sellele 
lisaks kiri ja kokkutuleku kava. 
Ümbrikud jagati kokkutulekuala 
naabritele, ja neid oli üle saja.

Oli tore, kui kauplus ja kiosk olid nii 
lähedal. Ristiisa Pasi antud rahaga ostsin 
kartulikrõpse ja 
šokolaadipulga.

Kevadel sain koos issi ja Joosega talgudele, ja siis 
ma sain olla koos piibliklassi õpilastega rehitsemas 
kabeleid peitu.

Meie õues ja kodus oli kokkutuleku ajal palju sugulasi. 
Nõbusid oli üle kolmekümne. Meie mängisime 
liivakastis ja onnis ja mängisime jalgpalli.
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Tõlgina Vene misjonitöös

Aastal 1991 paluti mind tõlkima 
kogudusejutlust vene keelde. 
Astudes tõlkekabiini oli mul 

tunne, et kõik venekeele sõnad olid kadu-
nud, ja olukord paistis nii lootusetuna, et 
mu silmad läksid niiskeks.

Tol hetkel kõndis mööda üks vana jut-
lustaja, kes praegu on juba lahkunu ja lo-
hutas mind: ”Paula, ära nuta, Jumal aitab.” 
Need sõnad on jäädvustunud mu meelde 
ja julgustanud mind tõlgitööks valmistu-

des. Ma võin paluda Jumala käest, et tõl-
kides tuleksid mulle meelde õiged sõnad, 
mis kannaksid edasi seda sama evangeeliu-
mi sõnumit, mida kuulajatele on tahetud 
vahendada.

Piibellike tekste lugedes paneb tähele 
keele rikkalikkust ning sõnavara mitme- 
tähenduslikkust. Venekeelset Piiblit lugedes 
saavad mõned piiblikohad soomekeelsest 
selgemini avatud. Suureks abiks selles õp-
pimises on olnud sünnipärased vene usk-
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PIIBELLIKE TEKSTE 
LUGEDES PANEB TÄHELE 
KEELE RIKKALIKKUST 
NING SÕNAVARA 
MITMETÄHENDUSLIKKUST. 
VENEKEELSET PIIBLIT 
LUGEDES SAAVAD 
MÕNED PIIBLIKOHAD 
SOOMEKEELSEST SELGEMINI 
AVATUD. 

«

Tekst: Paula Konttinen
Allikas: Välja antud tervikuna ajalehe Päivämies 
veebilehes 31.5.2018.
Tõlge: Sirkka Vuorisalo

likud, kellest mitmed oskavad ka soome 
keelt.

Tõlkeolukorrad on alati erinevad. Ve-
nemaa sügisekokkutulekul võivad tõlgid 
olla abiks vestlustel. Isegi päris kaugelt 
saabunute ja harva teineteisega kokku 
saavate ususõprade rõõmsad tervitused 
”Smirom Boga” on liigutavad. Kodus või 
vanadekodus korraldatud kokkutulekul 
võib kuulajaks olla ainult mõni vanur, kes 
väga hardalt on kokkutulekut oodanud. 
Kokkutulekul laulame tihti koos vene ja 
soome keeles laule ”Armas Kristus, mei-
le näita ristiohvrit Golgatal” ning ”Issand 
Jeesus minu patud maksis oma verega”, mis 
on saanud eriti armsaks vene usklikute-
le. Hüvastijätu ajal on sageli kuulda soov: 
”Ärge unustage meid, tulge uuesti.” 

Kokkutulekujutluse ajal peab kontsent-
reeruma kuulamisele ja tõlkimisele. Aga kui 
ma ei mäletagi kõike, mida jutlustaja rääkis 
või ei oska tõlkidagi vaimulike väljendusi? 
Kas ma alati saan mõttest aru isegi oma kee-
les? Niisuguses olukorras püüan seletada 

asja oma sõnadega nii, et jutlustaja mõte ei 
muutuks ja et sellest oleks võimalikult kerge 
aru saada. Kui ma räägin ebakindlalt, või-
vad kuulajad mind aidata. Ükskord täpsus-
tas üks sünnipärane kuulaja jutluse kestel 
mu vene tõlget sõnale ”lambatara”. Tundsin 
siis, et omavahelise armastuse õhkkonnas 
pole vaja ilmaaegu närveerida; võib vabalt 
küsida ja selgitada asju.

Mitme päeva pikkusel kokkutulekurei-
sil läheb palju aega sõitmisele, ja on vaja 
muretseda ajakavas püsimise  pärast. Hil-
jemalt kojusõidul taipan ma tunda rõõmu 
ning imestust selle üle, kuidas Jumal kut-
sub inimesi nii erisugustest eluolukorda-
dest oma riiki ja kuidas ta nii paljudele on 
usu anni andnud. Misjonikokkutulekutel 
vahendatakse neile elavat evangeeliumi 
kosutuseks ja julgustuseks usurännule. ❏
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Kui Paulus kirjutab Kreekasse 
Korintose kogudusele Jumala 
kogudusest, kasutab ta selle koh-

ta nimetust Kristuse ihu: ”Aga teie olete 
Kristuse ihu ja igaüks omast kohast tema 
liikmed” (1Kr 12:27)”. 

Paulus tuletab meelde, et kõik meele-
paranduse armu saanud on Jumala lapsed 
vaatamata sellele, kas nad on orjad või 
vabad, juudid või kreeklased. Seda meel-
detuletust läks vaja, sest Korintosse oli 
end sisse seadnud palju rahvast erineva-
test kultuuridest ja rahvustest.

VAIMU ÜKSMEELSUSEGA

Jumala kogudus on rõõmutsev, aga ka 
võitlev kogudus. Võitlus saab otsa Kristu-
se teisel tulemisel. 

Sinnamaani püüab hingevaenlane ära 
rikkuda Jumala laste vahelist Püha Vaimu 
tekitatud vennalikku ja ühist armastust 
pakkudes kristlusele uudendusi või peh-
mendusi. Sellepärast Paulus, kui ta räägib 
Korintose Jumala lastest Kristuse ihu liik-
metena, tahab oma kirja vastuvõtjatele 
tuletada meelde, mida tähendab see, kui 
inimene on usu kaudu saanud omada 
Vaimu ühendust Kristuse ja ta koguduse-
ga. ”Sest me kõik oleme ühe Vaimuga ris-
titud üheks ihuks, olgu juudid või kreek-

lased, olgu orjad või vabad, ja oleme kõik 
sama Vaimuga joodetud” (1Kr 12:13). 

USK TEKITAB TEENIMISTAHET

Igal Jumala lapsel on oma koht ja ülesan-
ne Kristuse ihu liikmena kodusiionis ja 
ka laiemalt Jumala riigi tööl. Kiri korint-
lastele ütleb: ”Armuanded on küll mitme-
sugused, aga Vaim on sama; ja ametid on 
mitmesugused, aga Issand on sama” (1Kr 
12:4–5). Need armuanded on nii ajalikud 
kui ka vaimulikud. ”Aga igaühele antak-
se Vaimu ilmutus ühiseks kasuks” (1Kr 
12:7). Elav usk annab teenimistahet. See 
tekitab armastuse kõigi inimeste vastu 
ning kutsub uskmatuse teelt parandama 
meelt. See julgustab oma usu ära kaota-
nuid pöörduma tagasi Isa kodu poole.

VAIM TUNNISTAB

Pühade osadus on mingi niisugune asi, 
mida inimene ei saa loomulike silmadega 
näha.

Meeleparanduse armu saanud usklik 
inimene saab siiski näha Jumala riiki usu 
läbi (Lk 17:21, Jh 3:3).

Paulus kirjutab: ”Seesama Vaim tun-
nistab koos meie vaimuga, et me oleme
Jumala lapsed.” (Rm 8:16)

Paulus näitlikustas Jumala laste osadust 

Kristlaste vaheline ühendus 
tugevneb teineteist teenides
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teineteise ning Kristusega kirjutades ihu ja 
selle liikmete kohta. ”Meie kõik oleme ühe 
Vaimuga ristitud üheks ihuks.” (1Kr 12:13)
Selle koguduseihu peaks on Kristus – ihu 
päästja (Ef 5:23).

MISJONIKÄSK ON IGAÜHE ASI

Jeesus ise õpetab: ”Minge kõike maailma 
ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodu-
le” (Mk 16:15). Sellele misjonikäsule põ-
hineb Jumala riigi töö uue lepingu kogu-
duses. Igaüks Kristuse ihu liige on sellele 
ülesandele seatud. Selle ülesande täitmine 
Jumala tahtmist mööda ei ole aga võima-
lik ilma isikliku usuelu hoidmiseta. Kate-
kismus tõdeb selle asja kohta: ”Kristuse 
töö siin maailmas jätkub tema koguduses 
Püha Vaimu tööna. Kristuse koguduses 
oleme elavas ühenduses Kristuse ja teis-
te kristlastega. Sellepärast nimetab Piibel 
kogudust Kristuse ihuks.”

TEENIMINE TUGEVDAB USKU 
JA KOGUDUST

Iga usklik on kutsutud teenimisele ja töö-
le Kristuse ihu ülesehitamiseks (Ef 4:12). 
Igaühe teenimisülesanne on väärtuslik ja 
vajalik. Mul tuleb meelde üks vana inime-
ne, kellega sain kokku mõni aeg tagasi. 
See vanur rääkis, kuidas ta palub Taevast 

Tekst: Tapani Kirsilä
Tekst on ilmunud soome keeles Siionin Lähetyslehtis 
9/2018
Tõlge: UV 

APOSTEL PEETRUSE NÕU 
ON PÄEVAKOHANE SELLES 
ISEKUSELE JA LÕBUSTUSTELE 
KIPPUVAS AJAS: 

«
Isa, et ta õnnistaks oma kogudust, ja et 
sõnateenijad suudaksid armust ja tõest 
kinni hoida selles Jumala sõna murenda-
vas ajas. Kuigi selle vana inimese käed ei 
suutnud enam konkreetselt Jumala riigi 
tööga tegelda, suudsid nad palvetada.

KRISTLUSE TÖÖ KAITSEB

Jumala riigi tööga käib alati kaasa kaitse, 
mis tugevdab omavahelise armastuse si-
demeid. See on tähtis, sest hingevaenlase 
kõige petlikum nipp on usuelu privaatseks 
teha ja Jumala laste läbikäimist vähenda-
da. Apostel Peetruse nõu on päevakohane 
selles isekusele ja lõbustustele kippuvas 
ajas: ”Siis kandke sellesama pärast kõike-
pidi hoolt ja osutage oma usus vooruslik-
kust ja vooruslikkuses tunnetust, tunne-
tuses taltumust, taltumuses kannatlikkust, 
kannatlikkuses jumalakartust, jumalakar-
tuses vennaarmastust ja vennaarmastuses 
armastust kõikide vastu.” (2 Pt 1:5–7)

Aastakümneid tagasi nentis üks soo-
me jutlustaja oma jutluses nõnda: ”Igal 
ajal on Jumala lapsed Vaimu poolt val-
gustatult mõistnud, et juba siin maa peal 
ja armu ajal kogutakse õndsaks saavad 
armuriiki, mis on Kristuse poolt rajatud. 
Kalli lepinguverega pestud ja puhastatud 
elavad siin Isa majas.” ❏
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Ehitusmees lihvib nurki 
Aafrika kristluse tööplatsil

Togo rahvusest Nicolas Deh on misjoni-
reisil Lääne-Aafrikas Senegali, Gambia ja 
Guinea riikides..

Deh on juba mitmeid aastaid tööta-
nud jutlustajana Togos, kus oli eelmisel 

Mis tunne on töötada Aafrika rahuühenduses? Togo rahvusest 
jutlustaja Nicolas Deh räägib oma tööst jutlustajana ja kristlu-
se töö juurutamisest Lääne-Aafrikasse.

kevadel üheksa kohalikku sõnateenijat. 
Sel aastal on plaanis olnud kutsuda neid 
neli juurde.

” Togos käib kohalik misjonitöö nii, 
et iga kuu kolmel nädalavahetusel pea-

Nicolas (vasakult) ja Cecile Deh ning lapsed Sinikka 8,  
Kevin 17, Kenneth 5, Tricia 11, Jessica 13 ja Gracia 15.
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Kui Põhja-Ameerika usklike katusor-
ganisatsioon LLC alustas misjonitööga 
ja usklike tegutsemine Kenias kinnistus, 
loodi ühing nimega Eglise Luthérienne 
Laestadienne du Togo ehk Togo Luter-
lik-Lestadiuslik Kirik. Deh on selle kiriku 
juhatuse esimees.

TIHTI KOKKUTULEKUREISIDEL, 
VAHEPEAL KA KODUS

Peale kohaliku kokkutulekutegutsemise 
osaleb Nicholas Deh paar korda kohali-
ku giidi ja tõlgina umbes nädala pikkusel 
misjonireisil.

Peale selle on ta käinud mõnel kümne 
päeva reisil mingis Aafrika riigis, kus kor-
raldatakse kokkutulekuid.

”Algul tundus see töökogus minu nai-
sest raskena, aga nüüd, kui lapsed on kas-
vanud, on tal koduste töödega kergem.”

me me jutlustajad kokkutulekuid mõnes 
Togo piirkonnas”, kirjeldab Deh oma 
ülesannet.

EHITUSMEES LEIDIS USU 
ROOTSIST

Oma argitöös töötab Nicolas Deh ehitus-
alal. Tal on meeskond, kes ehitab maja 
vundamentist kuni sissekolimiseni. Tava-
lisemini toimub see nii, et tellija muretseb 
materjalid ja Deh korraldab töötajad ja 
vastutab ehitamise eest.

Nicolas Deh põgenes oma kodumaa 
ebakindluse eest Rootsisse 1990ndate al-
guses. Ta otsis südametunnistusele rahu 
mitmetest ususuundadest, ja lõpuks leidis 
ta tee vanalestadiuslaste hulka. Kui ta oli 
saanud meeleparanduse armu, naases ta 
kodumaale Togosse teatama oma leiust. Sa-
mas jätkas ta suhtlemist Rootsi usklikega.

Pärast Gambia 
Kartongi külas 
peetud kokkutulekut 
õpetas Nicolas, et 
usku hoidtakse nii, et 
palutakse ja antakse 
patud andeks.
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Nicolas ütleb, et ta on õppinud hinda-
ma kodus olemist, ja ta püüab olla perega 
ka argipäevadel ning ühel nädalavahetu-
sel kuus.

Tema abikaasa on Cecile Deh, ja neil 
on kuus last, kellest kõige noorem on 
viieaastane.

OTSESEID KÕNESID, LIHVITUID 
NURKI

Nicolas Deh soovib, et vastutavates üles-
annetes töötavaid toodaks palvega Juma-
la ette ja nendesse suhtutaks andestavalt.

Ta kutsub üles vestlema ja oma mõt-
teid avaldama.

”Vahepeal võib juhtuda nii, et koos-
olekul keegi ei ütle oma arvamust ja siis 
hiljem kaebab, kui halvasti asjad on kor-
raldatud.”

Deh mõtleb oma tegutsemisele tema 
töös ja oma arenemisele selles:

”Olen kogenud, et tagasiside andmi-
ne on oluline. Kuidas ma muide oleksin 
saanud märgata oma tegutsemisviise, mis 
on halvasti mõjuvad? Kui keegi kritisee-
rib, on võimalus oma tegevust paremaks 
muuta”, ütleb ta.

”Varem võibolla reageerisin üle, kui 
kartsin, et mingi tööviis või asi rikkuks 
Jumala riiki.”

Nicolas Deh kutsus Pauline Gomezid (vasakult) pidama tema kandis pühapäevakooli.  
Tüdrukute kodus peetud hardushetkel osalesid ka Rosa Mendy, Loli Gomez ja Abie Mendy. 
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TULEB INIMESTELE 
SÕBRALIKULT ÖELDA, ET 
JUMALA RIIK EI OLE MITTE 
SÖÖMINE EGA JOOMINE.

«
Nicolas Deh’i taustad: Mia Kautto, Hanna 
Ratilainen: Leidsin Jumala riigi, SRK 2012
Tõlge: E H-K 
Fotod: Mikko Juvonen

RASKUSED AITAVAD TÖÖS

Noor ja kasvav kodusiion Lääne-Aafrikas 
kogeb kasvamisvalusid.

”Eriti just nendes Aafrika maades olen 
kogenud, et vahel vestlus võib pöörduda 
üsna tõsiseks. Vajatakse rohkesti andeks-
andmist. Ma mõtlen, et raskused, millega 
me oleme Togo kodusiionis harjunud, 
aitavad meid vestlustel teiste riikide ko-
gudustega.”

Deh’i järgi arenemist on näha.
”Näeb välja, et ka Gambias on Jumal 

teinud oma tööd ja ühine arusaamine on 
kasvanud. Andestamise ja armu õhkkond 
kannavad vilja.”

”MÄRKAN JUMALA TÖÖD”

Deh on märganud, et usu põhiküsimustes 
on veel palju õppida.

”Kui misjonitööle on saadetud lääne-
riikide esindajaid, võib kohalikel tekida 

mõte, et selle grupiga liitudes võiks saa-
da majanduslikku kasu. Tuleb inimeste-
le sõbralikult öelda, et Jumala riik ei ole 
mitte söömine ega joomine, vaid et esi-
teks on usk ja inimesi kutsutakse usust 
osa saama.

Läbi mitme riigi kulgenud misjonireis 
augustis pani Deh’i mõtlema, mida ta os-
kab ja millega ta saab hakkama.

”Nüüd kui reis on tehtud, märkan, et 
Jumal on südameid ette valmistanud ja 
avanud oma sõna. Kuigi olen õnnelik, et 
Jumal on võinud mind oma töös kasuta-
da, tõden, et kõige tähtsaim on siiski see, 
et minu nimi on kirjas elu raamatus.” ❏

Joanna (paremalt) kodus Nicolas Deh räägis, kuidas 
usk tuleb kuuldust ja põhineb armule mitte teenetele.
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Martta Koistinaho (1918-2008) oli väikest 
kasvu naine, kes oli pärit väiksest külast 
Põhja-Soomest. Aastakümneid kasutas 
Martta oma annet oma kodukoha elanik-
ke heaks. Martta Koistinaho elas oma pe-
rega küla algkoolis ning ka töötas seal. Ta 
teenis külaelanikke kokana ja kooliteeni-
jana 30 aastat. 1950ndate aastate algkoo-
liõpilastele tuleb veelgi vesi suhu kui neile 
tuleb meelde Martta tehtud mannavaht.

Pühapäev oli teistsugune kui argi-
päev. Jumalateenistus oma kodukirikus 
oli Marttale eriti tähtis. Juhul kui ta ei 
saanud sõitu, kõndis ta viie kilomeetri 
pikkuse tee külast kirikuni. Martta ko-
dukülas on korraldatud usklikke kokku-
tulekuid teadupärast alates 19nda sajandi 
lõpust. Kui usklikke arv kasvas, asutasid 
külakonnad kokkutulekutoimkondi, et 
hõlbustada kokkutulekute korraldamist. 

Lugu tädist,  
kellel oli pontšikuid seljakotis 

Martta kuulus kokkutulekutoimkonda 
alates 1930ndtatest aastatest. Rahuühen-
duse juhatusesse kuulus ta peaaegu 30 
aastat.

Üks Martta tuttav meenutab kesksu-
ve kokkutulekut: ”Tegevus oli alati väga 
energiline. Nende põsed õhetasid alati. 
Nad keetsid seal puupliidil kohvi ja jutt 
jookses. Martta oli väga rõõmus inimene, 
alata oli tal suu naerul.”

Kokkutulekukülaliste kohvitamise 
jaoks küpsetas Martta kohvikõrvase ja 
viis selle kokkutulekukohtadesse. Aasta-
kümneid tuli ta kohale värsked pontšikud 
seljakotis. Lapsed mäletasid kokkutule-
kutel Martta musta käekotti, kus oli ala-
ti komme väikeste kokkutulekukülaliste 
jaoks.

Pühapäevakooliõpetajana teenis Mart-
ta lapsi 50 aastat. Martta õpetas ja seletas 
Piibli lugusid haaravalt. Ta oli ka algata-
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Lugu on lühendis raamatu “Naiset viestinviejinä” 
(SRK, 2017) artikkelist “Koko kylän Martta”.
Tõlge: SK

mas rahuühenduse ringi eelkooliealistele 
ning piiblitunde teismelistele. Jõulude ja 
emadepäeva pidude näidendites Martta 
oli innukas ja sisseelav esineja. Paljudel 
pidudel luges ta ette enda kirjutatud luu-
letusi. Küla jõulutraditsiooni loomises oli 
“kooli Marttal” aktiivne osa. Kooli jõu-
lupuul leidus laste kingikottidest leidus 
Martta-koka küpsetatud saiake ja pipar-
kook.

Martta oli ka ise agar majakese ehitaja 
ja käis talgutel kui rahuühendust ehitati. 
Ta oli andekas ja innukas puutööde har-
rastaja. Aastakümneid käis ta rahvaüli-
kooli puutööringis, kus ta tegi oma ma-
jakesse mööbli ja mitmeid tarbeesemeid. 
Martta meisterdas hoovi mängumaja ja 
liumäe. Rahuühenduse suurmüügis oli 
lugematuid Martta tehtud puuesemeid 
nagu laste veoautosid ja mootorsaage. 
Lapsed mäletavad vanaema tehtud parki-
mismaja, kus oli nööriga töötav lift.

Martta oli toimekas ka pensionil. Ah-
jus küpsesid tumeda koorikuga kartuli-
leivad suurmüükide jaoks. Pärast tööaas-
taid oli Martta-vanaemal aega lastelaste 
jaoks. Peaaegu iga päev käis ta aitamas 
oma tütre Katri kasvavat peret.

Martta külastas mitmed oma elukoha 
kodusid. Vestlused puudutasid usuasju 
ning aktuaalseid ja igapäevasid asju. Ta 
ei meenutanud oma elu kibestumusega, 
vaid leidis igapäevasest argielust huu-
morit ning lõi mängulise ja positiivse 
suhtumisega enda ümber valgust. Küla-
elanikud meenutavad, et Martta ei luge-
nud oma talgutöötunde. Ta osales talgu-
tel oma tahtmise järgi, täie südamega ja 
omakasupüüdmatult. Agarana ja rõõm-
sana teenis ta igaealisi külaelanike ja kok-
kutulekukülalisi heameelega. ❏
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