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Püha vaim viib taevasse 

Jumal kingib evangeeliumisse uskujale 
rõõmu, rahu ja vabaduse. Viimasel päe-
val äratab Ta kõik surnud ja annab usus 
surnutele igavese elu. Püha Vaim on üks 
Jumala kolmest isikust. Jumal ilmutab 
ennast Isana, Pojana ja Püha Vaimuna.

Athanasiuse usutunnistus seletab 
kolm ainu Jumalat: ”Isa on Jumal, Poeg 
on Jumal ja Püha Vaim on Jumal. Siiski ei 
ole kolme Jumalat, vaid üks Jumal. Samu-
ti Isa on Issand, Poeg on Issand ja Püha 
Vaim on Issand.

Kõige tähtsam on inimesele elada 
Püha Vaimu kingitud usust ja pattude 
andeksandmisest. Elukatsumustes ja pa-
tukiusatustes lohutab Püha Vaim ning 
kinnitab ja julgustab usaldama Jumalat, 
Tema sõna ja andeksandmise jõudu. ❏

Tekst: Pekka Aittakumpu
Allikas: Päivämies 18.10.2017 
Tõlge: Helena Sulkala 
Foto: Teppo Linjama

Jeesus on tõusnud taevasse, aga Ta  
tegutseb maailmas üha. Tema töö jätkub 
Püha Vaimu tööna tema koguduses. Püha 
Vaim on vältimatu inimese päästmiseks.

Usupuhastaja Martin Luther on tõ-
denud asja kohta nõnda: ”Usun, et ma 
ei suuda oma mõistuse abil ega omast 
jõust uskuda minu Issandasse Jeesusesse 
Kristusesse ega saada Tema juurde. Püha 
Vaim on kutsunud mind evangeeliumi 
kaudu ning pühitsenud ja säilitanud 
mind õiges usus.”

Iga inimene on pärispatu poolt rüve-
tatud. Seetõttu ei suuda inimene omast 
jõust või oma mõistuse varal uskuda. 
Ilma Püha Vaimuta elab inimene hinge-
vaenlase lapsena ega oska igatseda Juma-
lat ja tema rahu. Ainult Püha Vaim suu-
dab äratada inimese südametunnistuse, 
tekitada südames usu ja kaitsta inimest 
Kristuse omana.

Jumal armastab igat inimest. Püha 
Vaimu kaudu kutsub Ta uskmatusse sat-
tunuid jätkuvalt tagasi oma riiki. Püha 
Vaim aitab oma patte kahetsevad inimest 
meeleparanduse kaudu Jumala riiki.
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Bettina põhjast külaskäigul viibiv nõbu, 
Ronja Koivisto, käivad algkooli teises 
klassis.

– Kui on teinud midagi valesti, tuleb 
paluda andeks. Samuti, kui on kiusanud 
kedagi”, tõdeb Lilja.

Andeksandmine  
tundub hea ja rahustab

Õuemängude keskel mõtisklevad 
kolm tüdrukut kaht tähtsat os-
kust: andekspalumist ja andeks-

andmist.
Lõuna-Soome kandis elavad sõbrad 

Lilja Klasila, Bettina Tuomaala ning 

Sõbrad Ronja Koivisto (vasakul), Lilja Klasila ja Bettina Tuomaala 
ütlevad, et ka koolielus on vaja andekspalumise ja -andmise oskust. 
Pildil ka eelkoolilaps Rianna Koivisto (paremal).
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– Ka siis tuleb paluda andeks, kui on 
tülli läinud”, nendib Ronja.

– Ning kui kogemata müksab kedagi 
või teeb haiget kellelegi”, lisab Lilja.

Andekspalumine ei ole tüdrukute 
meelest alati kerge.

Alati ei ole võimeline kohe leppima 
tülisid. Andeksandmine on tavaliselt ker-
gem kui andekspalumine.

– Mõnikord on andekspalumine ker-
ge, mõnikord raske. Kui ei taha paluda 
või anda andeks, siis jääb kurb meel mõ-
lemaile”, mõtleb Lilja.

– Siis on küll kurb meel, kui teab, et 
on tekitanud teisele nukrameelsust”, ütleb 
Bettina.

Jeesus on andnud igale usklikule vääri-
ka anni: anda teisele patud andeks Jeesuse 
nime ja vere läbi.

Ka vanemad ütlevad nõnda leppi-
des peale riidu omavahel või lastega.  
Tüdrukute meelest kõlab see toredalt ja 
rahustavalt.

Ka koolielus on vaja andekspalumi-
se ja -andmise oskust. Kellelgi on vaja  
rohkem aega leppimiseks, keegi teine on 
aga kärmem.

Tüdrukud räägivad, et on hea, et tava-
liselt õpetaja või keegi teine täiskasvanu 
juhatab lapsi leppimise teele.

Ka sõpradele tuleb vahest lahkhelisid 
omavahel ja teine muutub kurvaks.

– Siis ollakse hetk tasa, aetakse hetk 
juttu, ja siis ollakse valmis paluma  
andeks”, jutustab Lilja. ❏

Tekst ja foto: Hanna Korkiakoski
Allikas: Siionin Kevät 10/2017
Tõlge: Anna Saari

Õuemängude keskel mõtisklevad 
kolm tüdrukut kaht tähtsat 
oskust: andekspalumist ja 
andeksandmist.

«
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”Mis asi on maakera?”

Pealkirja küsimuse esitas mu 
viieaastane poeg. Ma ei osanud 
talle põhjalikult vastata.

Inimese maailmapilt hakkab moodus-
tuma lapsepõlves. Hiljemini see täieneb. 
Olen imestanud, kui tarku mõtteid juba 
väga väike laps võib mõelda. Ta võib isegi 
ahistust tunda mõeldes kõigele, mis maa-
ilmas iga päev toimub.

Kui aju kasvab, näeb kõik uus ja põnev 
välja, sest laps saab ometi esimest korda 
aru tema ette tulevaist nähtustest ja imet-
leb neid.

Meil ei tule kunagi alahinnata ja vä-
heseks pidada lapse kogemusmaailma. 
Lapsed on targad!

Teaduslik uudishimu elab igas väikses 
lapses.

Lapsed ka kergesti kuulavad ja aima-
vad täiskasvanute mõtteid ja meeleolusid.
Sellepärast tundubki baromeeter olevat 
perekonnas kõige tundlikum just lastel – 
nemad võivad tulla mures küsimusi esi-
tama, kui märkavad täiskasvanute häda. 
Aga kuidas on teistpidi?
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Tekst: Pekka Tuomikoski
Allikas: Välja antud ajalehe Päivämies võrgulehes 
14.6.2015
Tõlge: E. H-K.
Fotod: Anna-Leena Saukko, Erkki Alasaarela

Kas me alati märkame lapse ja noore 
ahistust? Vaikiv ja kinnine puberteedi-
ealine võib kanda suurt koorma.

Kas meil jätkuks aega ja tundlikkust 
pilku heita tema mõttemaailmale? Mõni-
kord isegi väike kalaretk võib avada noort 
rääkima asjadest, mis on talle tähtsad.

Noor vajab aega. Ja ka temal on vaja 
rääkida ning oma mõtteid tuulutada.

Laste kohta öeldakse, et nemad on 
taeva riigi kodanikud, päris nagu loomu 
poolest.

Laps tunnistab oma usku julgelt ja tahab 
usaldada Jumalat ka seal kus täiskasvanu-
te võimalused tunduvad olevat kadunud. 
Jeesus tõstis meie eeskujuks lapse usalduse 
ja usu.

Elu katsumustes ja raskustes võib olla 
tõesti raske oma lapseosaga rahule jääda 
ja päev korraga elada. See tundub lausa 

võimatu olevat. Selleks meid siiski ergu-
tatakse. 

Elagem päeva lastena ja olgem tänu-
likud selle üle, mida meil on! Jumal on 
andnud meile võrratu, ainulaadse elu! Me 
saame lapsemeelel imetleda - ja oma elust 
ning sellega kaasnevaist väikestestki andi-
dest ja võimalustest vaimustusse sattuda.

Kõigel ei ole vaja olla nii suur ja  
imeline. Meie uus imeline elu seiklusretk 
võib alata näiteks oma kodu künniselt. 
Kui sinul on selleks võimalus, võta laps 
kaasa elu matkajuhiks.

Ma olen palju kordi olnud meeldivalt 
üllatatud laste reisijuhi võimetest. Nendel 
matkadel olen elust rohkem aru saanud. ❏
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Hiljuti peatas mind tänaval üks 
inimene, kes pidas Piiblit käes.

Ta palus luba, et oma usust 
mulle rääkida. Ma kuulasin teda ning üt-
lesin siis, et tema arusaamine usuasjadest 
tundus mulle väga võõras ja et ma ei leid-
nud sellele põhjuseid Piiblist.

Meie vesteldes oli mul tunne, et meie 
vahel ei olnud Püha Vaimu tekitatud usu-
osadust ega ka ühesugust arusaamist usu-
aluste kohta.

Ma näitasin temale Piiblis mõningaid 
kohti, mille põhjal ma rääkisin, kuidas 
ma ise usun. 

ÜKS USK JA USUARVAMUS

Piibli põhjal kogub Püha Vaim Jumala 
lapsed siin maa peal Jumala koguduseks, 
kellel on ühesugune ning ühine usuar-
vamus.

Apostlikus usutunnistuses me tunnis-
tame, et usume ”üht püha kristlikku kiri-
kut” ning ”pühade osadust”. 

Usupuhastaja Martin Luther seletab 
usutunnistust nõnda: ”Mina usun, et maa 
peal on olemas pühamatest püham, väike 
rühm ja kogudus ühe ainsa Pea, Kristu-

se alluvatena, Püha Vaimu poolt kokku 
kutsutud, ühes usus, meeles ja arusaami-
ses, omades mitmesuguseid andeid, kuid 
üksmeelsed armastuses, ilma lahknemiste 
ja tülideta.” 

JUMALA SÕNA KUULAMINE 
TOOB PÜHADE OSADUSSE 

Ma pakkusin pattude andeksandmise 
evangeeliumi sellele inimesele, kellega 
olin tänava peal kohtunud, aga tema ei 
tahtnud võtta seda vastu.

Tema arvates seda ei ole vaja usu tek-
kimiseks. Piibli järgi usk siiski tekib just 
evangeeliumi kuulutusest (Rm 10:16-17).

Luther seletab, et me ei saaks Kristu-
sest mitte midagi teada ega temasse us-
kuda ning teda oma Issandaks saada, kui 
Püha Vaim seda ei pakkuks meile evan-
geeliumi kuulutuse kaudu. Jumala sõna 
kuulamine on pühade osadusse saamise 
alguseks. (Usuõpetus) 

Kui Püha Vaim juhib inimese meelepa-
randuse läbi pühade osadusse, saab temast 
inimese õv petaja (Jh 14:26, 1Kr 2:9-10).

Püha Vaim annab Jumala lastele ühise 
arusaamise sellest, kuidas inimene Juma-

Vaim liidab usklikuid ühte
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la lapseks saab ja kuidas ta selles osas võib 
püsida.

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 
teineteise ning Kristusega kirjutades ihu ja 
selle liikmete kohta. ”Meie kõik oleme ühe 
Vaimuga ristitud üheks ihuks.” (1Kr 12:13)

Tekst: Pekka Aittakumpu
Allikas: Päivämies 11.6.2014
Tõlge: Sirkka Vuorisalo 
Foto: Arvi Tyni
Joonis: Juhani Ojalehto

Selle koguduseihu peaks on Kristus – ihu 
päästja (Ef 5:23).

VAIMU ÜHTSUSE AUSTAMINE

Patt, hingevaenlane ja maailm kipuvad 
Vaimu ühtsust ära rikkuma.

Piibel õhutab Jumala lapsi seda üht-
sust ja omavahelist armastust austama 
ning selle eest hoolitsema: ”Mina - - kut-
sun teid üles elama selle kutsumise vää-
riliselt, millega te olete kutsutud, kogu 
alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, 
üksteist sallides armastuses, ning olles 
usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu 
antud ühtsust.” (Ef 4:1-3)

Pühade täielik osadus läheb täide Kris-
tuse teise tulemise päeval. Siis saab tema 
kogudus avalikuks kirgastatu ja rõõmut-
sevana.

Selle poole me rändame pühade osa-
duses andestuse evangeeliumi najal. ❏
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Kokkutulek on alati pidu 

Šveitsi usklikele on misjonikokkutulek pidu.  
Kokkutulekuid korraldatakse Šveitsis ja  
Prantsusmaal kolm korda aastas. 
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- Tere Jumalas! Kui tore on näha üle pika 
aja!

Šveitsis, Zürichis asuva evangeelse lu-
terliku kiriku eesruum on täis kokkutule-
kukülalisi ja kokkusaamise rõõmu.

Uudised ja tervitused räägitakse soo-
me, prantsuse, inglise ja saksa keeles, kui 
Kesk-Euroopa usklikud on koos Zürichis.

TÄHTIS SOTSIAALNE SÜNDMUS

- ”On suurepärane, kui kokkutulekul saab 
koos laulda kirikulaule ja Siioni laule 
või lihtsalt kuulata teiste laulmist”, ütleb 
Anne Michel, kes on oma perega Šveit-
sis ja Prantsusmaal juba peaaegu kaheksa 
aastat elanud.

-” Kokkutulekut oodatakse alati väga. 
See on ka tähtis sotsiaalne sündmus, kui 
kohtub teiste usklikutega”, jätkab ta.

Üle 20 aasta Šveitsis elanud Päivi 
Meier on õnnelik ja tänulik selle üle, et 

Jumal on andnud Kesk-Euroopa alale 
oma väikse siioni.

- On väga hea asi, et praegu saab kok-
kutulekuid kuulata interneti kaudu, aga 
on ka tähtis vahel ise kokkutulekule jõuda.

KAS NOORED KASVAVAD 
JUMALA RIIKI?

Päivi Meier jutustab, et on saanud kokku-
tulekul tutvuda uute usklikute inimestega, 
ja paljude KeskEuroopas pikemalt elanud 
ukslikega on saanud ta heaks sõbraks.

Tema meelest on kokkutulek tähtis 
eriti siin elavate laste ja noorte isikliku 
usu tugevdamise ja Jumala riiki kasvami-
se seisukohast.

-”Kokkutulek on meile alati pidu. ”
Meier ja Michel on mõlemad ka väga 

tänulikud selle üle, et SRK saadab jutlus-
tajaid Kesk-Euroopasse kokkutulekuid 
pidama.



12 Siioni Misjonileht1Artiklid eesti keeles 2018 sügis

KÜLALISI KUUEST MAAST

Igal aastal korraldatakse Šveitsi ja Prant-
susmaa alal kokkutulekuid kolmel näda-
lavahetusel, ja seal jutlustavad SRK mis-
jonijutlustajad.

Lisaks Zürichi sügisesele kokkutu-
lekule peetakse Prantsusmaal kevadine 
kokkutulek ja enne jõule nädalavahetuse 
pikkune jõululaager vahelduvas kohas 
Šveitsis.

Seekord tuli kokkutulekule umbes 50 
külalist Šveitsist, Prantsusmaalt, Saksa-
maalt, Luxemburgist, Belgiast ja Soo-
mest. Kaasas oli pikemalt Kesk-Euroopas 
elanud peresid ja tööle kolinud inimesi, 
vahetusüliõpilasi ja Šveitsis külas olevaid 
ukslikke.

AABRAHAM LÄKS OMA 
KODUMAALT
Kokkutulekul pidi Pekka Kinnunen jut-
luse Aabrahamist, kes läks oma sünniko-
hast uue maa poole. Piiblilõik tabas palju-
de kuulajate elu, sest paljud on ka ise oma 
kodumaalt ära läinud.

Kinnunen julgustas oma kõnes usal-
dama Jumala õnnistust, mille ka Aabra-
ham sai oma reisile kaasa.

Teine jutlustaja, Pentti Saulio, rääkis 
Joosuast.

- Joosua moodi oleks ka meil hea Ju-
mala kutsele sõnakuulelikud olla, kui ta 
näitab meile uusi kohti ja ülesandeid.

Saulio tuletas meelde, et ka sel päeval 
saame Jumala kaitsele toetuda.
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Tekst: Annika Karisto
Allikas: Siionin lähetyslehti 11/2017 
Fotod: Nathalie Meier
Tõlge: AV

EVANGEELIUMIST 
TAEVALOOTUST

Pärast kokkutulekut pidi Pekka Kinnunen 
ettekande Martin Lutheri elust ja etappi-
dest usupuhastajana.

Kokkutuleku lõppedes sai kiriku ees-
ruum jälle täis eri suunas minevaist, hü-
vasti jätvaist inimestest, nii vanadest kui 
uutest tuttavatest ja sõpradest.

- Tulge külla! Näeme hiljemalt jõu-
lulaagril! Jumala rahu! ❏
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Minu nimi on Sarah. Olen pärit Keeniast, 
Bondost, kus ma elan koos oma mehe ja 
lastega.

Kohtusin esimest korda usklikega, kui 
olin 2000. aastal Soomes õenduse vahe-
tusüliõpilasena. Mu majutuskoht asus 
Oulu rahuühenduse lähedal.

Praktikal olles kohtusin kord uskliku 
mehega, kelle nimi oli Samuli Riekki.

 Ta tuli päikeseliselt naeratades minu 
juurde kui ma maalisin ühes nurgas. Ta 
puterdas mõningaid sõnu , lootes , et ma 
saan aru , aga kuna ta inglise keele oskus 
oli nõrk, ta ei osanud jätkata.

Õnneks olin ära õppinud mõned soo-
me keele põhisõnad. et hakkama saada 
võõras riigis.

Niisiis lisasin ma tema rääkimise  
raskust üteldes: ”Mitta kuuluu?” Samuli 
oli nii hämmeldunud, et ütles ainult oma 
nime: ”Riekki”. Ma ütlesin: ”Mina olen 
Sarah...”

Samuli läks ära, aga tuli varsti tagasi 
koos ühe naisega, kes rääkis inglise keelt 
paremini. Pärast seda meie jutuajamine 
hakkas sujuma ning Samuli kutsus mind 
endale külla.

Ma usun, et Jumala Vaim juhatas teda. 
Saatsin kutse ka teistele tudengitele - Leo-
nardile, Christinele, Electale, Elizabethile 

Mees, kes ei osanud keelt,  
näitas tee Jumala riiki 

ja teistele, kes tahtsid kaasa tulla.
Meid võeti soojalt vastu: maja oli täis 

rõõmu ja õnne, mis oli üsna haruldane 
nähtus.

Kohtasime seal ka teisi Riekki pere 
sõpru. Meie, eriti mina, mõtlesime, et 
võib olla nemad naudivad vaadates meie 
nahka, mis kindlasti näeb inetu välja. 
Hiljem selgus, et kõik see oli pärit sii-
rast armastusest ja sellest rõõmust, mille  
allikaks on Issand Jeesus.

Tõdesin seda, kui Samuli kutsus 
meid pühapäeva õhtusele kokkutulekule 
Oulu rahuühendusse. Sel õhtul kuulasin  
jutlust hästi tähelepanelikult. Kui jutlus-
taja hakkas lõpetama, tundsin, et ma olen 
oma pattude tõttu süüdi mõistetud. Kui 
ta ütles, et me saame uskuda oma patud 
andeks, tõstsin ma käe püsti ja tund-
sin oma südames väga imelist rahu ja  
meelekindlust.

Mu elus on olnud mitmesuguseid  
raskusi ning südames palju kibedust. Kui 
palvetasin, et jõuaksin anda andeks ka 
teistele, tundsin, et mu süda rahuneb.

Andeksandmise sõnum on hoidnud 
mind sellel teel tänaseni. See on õpeta-
nud, et rahu ja vabadus Pühas Vaimus 
püsivad südames, kui me tõesti tahame 
anda ka teineteisele andeks.



Siioni Misjonileht1Artiklid eesti keeles 2018 sügis 15

Teksti: Sarah Ndenga Sidwaka
Allikas: Toimetatud raamatu ”Löysin Jumalan 
valtakunnan” (2012) põhjal
Tõlge: SK
Foto: Teppo Linjama 

On imeline, et kõik sõbrad, kellega me 
kohtusime Samuli kodus ja rahuühendu-
ses, on püsinud meie sõpradena siiamaani.

Jumala riik on nagu sinepiivakene ja 
peidetud aare. Mu kogemus Jumala riigist 
sarnaneb Matteuse evangeeliumi tähen-
damissõnadega. (Mt 13: 31–32, 44). 

Enne kui ma sain sisse sellesse riiki, 
olin mittekeegi. Pingutasin, et saaksin üle 
oma väga viletsast taustast, mis oli täis 
vaesust. Kui ma võtsin sõnakuulekalt 
vastu evangeeliumi, see sinepiivakene on 
kasvanud minu sees nii, et ka mu pere 
on seda märganud ja saanud sisse Juma-
la riiki. See on kasvanud nõnda suureks, 
et on aidanud ka teisi, nagu mu õde ja 
teisi sugulasi, kes on leidnud meie käest 
kaitset või abi, sest Jumal on meid taevast 
õnnistanud kõige vaimuliku õvnnistuse-
ga (Ef 1: 3).

Jumala riik on mulle kallis, peidetud 
aare, mille omanikuks tahaksin igaüht, 
kes on veel ilma selleta. On imeline olla 
Jumala laps. Jumal on olnud mulle an-
dide andjaks ja kaitsjaks, sünnitajaks ja 
varjuks. Tema peale ma panen kogu usal-
duse. Jumala armust olen täna see kes ma 
olen.

Ma tahan kutsuda sellesse riiki sind, 
kallis sõber, kes iganes sa oled, kes sa võib 
olla heitled oma eluga. Jumala käsivarred 
on avatud ja ta ootab, et sind sülle haa-
rata. Tule, tule ja usu oma patud andeks 
Tema kalli vere läbi. ❏
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