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Teie olete armu läbi päästetud usu kaudu, ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt – 
mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Ef 2:8, 9.

ks  mees  küsis 
Pauluse  ja  Siilase 
käest: "Mis ma pean 

tegema,  et  pääseda?"  Ne-
mad  vastasid:  "Usu  Is-
sandasse  Jeesusesse!"  Ap 
16:30, 31. Seega: teie ei pea 
tegema  mitte  midagi,  sest 
Jeesus  on  teid  juba  ära 
päästnud.

Ü

Samuti  küsisid  juudid 
Jeesuselt: "Mida me peame 
ette võtma, et teha Jumala 
tegusid?"  Jeesus  vastas: 
See ongi Jumala tegu, et te 
usute  temasse,  kelle ta on 
läkitanud."  Niisiis:  Selle 
asemel,  et  püüda  midagi 
ise ära teha, te lihtsalt  us-
kuge  temasse,  kes  teid 
päästab! 

Meilt,  inimestelt,  ei 
nõuta  pääsemiseks  midagi 
peale  lootmise  Jumala  te-
gudele, mis tema on Kris-
tuse  läbi  meie  eest  juba 
korda saatnud. Kui hoiame 
oma  pilgu  Kristusel,  siis 
annab Jumal meile vaimu-
liku elu,  pääste ja igavese 
õndsuse.  Seda  on  Jumal 
meile  teatanud  ja  selgita-
nud mitmel viisil prohveti-
te  ja  apostlite  kaudu ning 
sellest  räägib  ka  järgnev 
jutuke Iisraeli ajaloost.

Iisraeli  rahvas  tüdines 
teekonnal ja rääkis vas-
tu  Jumalale  ja  Moose-
sele:  "Miks  olete  meid 
toonud Egiptusest kõrbe 
surema? Sest ei ole leiba 
ega  vett  ja  meie  hing 
tülkab seda viletsat toi-
tu."  Siis  Issand  läkitas 
rahva  sekka  mürgiseid 
madusid  ja  need  salva-
sid rahvast ning Iisraelis 
suri  palju  rahvast.  Siis 
rahvas  tuli  Moosese 
juurde  ja  nad  ütlesid: 
"Me  tegime  pattu,  et 
rääkisime  vastu  Juma-
lale  ja  sinule.  Palu  Is-
sandat,  et  ta  võtaks 
meilt  ära  need  maod!" 
Ja Mooses palvetas rah-
va eest.  Ja Issand ütles 
Moosesele: "Tee enesele 
madu ja pane see ridva 
otsa, siis jääb elama iga 
salvatu,  kes  seda  vaa-
tab!"  Ja  Mooses  tegi 
vaskmao ning pani selle 
ridva otsa. Kui siis ma-
du oli  salvanud kedagi, 
aga  too  vaatas  vask-
madu, siis ta jäi elama. 

4 Ms 21:4-9.

Vaata 
ja ela!

Foto: Bengt Strengell

Leeripüha Lääne-Nigula kirikus 27.6.2010.
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Ammu  enne  seda,  kui 
rahvas  sai  kõrbemadude 
käest salvata, olid nad saa-
nud mitmekordselt hullema 
maomürgi  oma  hingesse: 
nimelt  patu mürgi,  millega 
vana madu, kurat, on mür-
gitanud  kogu  inimkonna. 
Rahva  vastuhakk  Jumalale 

ja Moosesele oli selle mür-
gi  tagajärg.  Kõrbemadude 
hammustused  on  küll  oht-
likud  ja  surmavad  kehale, 
aga patu mürk on meid kõi-
ki juba vaimulikult tapnud, 
nii et oleme saanud Jumala 
vaenlasteks.  Nõnda  oleme 
sattunud  needuse  alla,  kus 
meid  ootab  Jumala  koh-
tuotsus  ning  igavene  piin, 
juhul kui meid ei päästetaks 
pattudest ja patu võlast Ju-
mala vastu.

Jumal  on  ilmunud  ka 

meile, ja mitte enam ainult 
Moosese kaudu, vaid Juma-
la Poja ja Pühakirja sõnumi 
kaudu.  Ta  on  teinud  ka 
meiega  ja  kõikide  inimes-
tega lepingu – uue ja pare-
ma  lepingu  kui  esimene, 
mis  sai  sõlmitud  Iisraeli 
rahvaga.  Seda uut lepingut 

ei suuda me oma pattudega 
rikkuda, kuna see on Juma-
la  kehtestatud  ühepoolne 
leping,  mis  koosneb  ainult 
tema tõotustest. Selle lepin-
gu  kohaselt  annab  Jumal 
meie patud andeks ja kustu-
tab meie patuvõla põhjusel, 
et ta ise on oma Poja kaudu 
selle  juba  hüvitanud.  See 
Jumala armusõnum on või-
mas vahend, et meid surnud 
seisundist  vaimulikku  ellu 
äratada. 

Ent  oma  patu  tajuma-

hakkamine  pole  täielik  är-
kamine. On vaja ka uskuda 
Jeesusesse  ning  tunnistada 
Jumala  armu  ja  andestuse 
tõotused ka enda kohta käi-
vaiks.  Kuigi  iisraellased 
tundsid,  et  olid  patustanud 
Jumala  vastu,  oleksid  nad 
ilma  vastumürgita  surnud. 
Abi  saamiseks  tulid  nad 
Moosese  juurde  ja  ütlesid: 
"Me tegime pattu, et rääki-
sime  vastu  Jumalale  ja  si-
nule.  Palu  Issandat,  et  ta 
võtaks  meilt  ära  need 
maod!" 

Jumal aga ei võtnud ma-
dusid  neilt  ära,  vaid  andis 
neile  kummalise  vastu-
mürgi. Ta ütles Moosesele: 
"Tee enesele madu ja pane 
see ridva otsa, siis jääb ela-
ma  iga  salvatu,  kes  seda 
vaatab!" Kuidas võib ridva 
otsas  olev  mao olla  vastu-
mürgiks, nii et salvatu jääb 
elama?  Ega  võigi.  Mõjuv 
tegur oli siin hoopis Jumala 
tõotus,  et  kes  seda  vaatab, 
see jääb elama. Jumal sidus 
oma kõigeväelise sõna kok-
ku maole vaatamisega. 

Jumal  käskis  pista  mao 
vastumürgiks ridva otsa, et 
sellega viidata tulevale Jee-
suse päästetööle. Madu ku-
jutab  pattu,  mille  Jeesus 
kandis ära ristil. "Jumal on 
teinud  patuks  meie  asemel 
selle,  kes  patust  midagi  ei 
teadnud,  et  meie  saaksime 
Jumala  õiguseks  tema 
sees." 2 Kr 5:21. Kui sina nüüd 
uskudes pöörad oma silmad 
ristilöödud  Jeesusele  ning 
taipad,  et  ta  suri  ka  sinu 
eest,  makstes  oma  verega 
su patuvõla ära, siis sa oled 
juba tema riigi kodanik, kes 
saab  nautida  pattude  an-
deksandmist ja sellele järg-
nevat õndsust. Siis sa oled-

ki juba kasutamas seda vas-
tumürki,  mis  päästab  su 
hinge surmast ja annab sul-
le  igavese  elu.  Jeesus  on 
selle kohta öelnud: "Nõnda 
nagu  Mooses  ülendas  kõr-
bes  vaskmao,  nõnda  peab 
ülendatama  Inimese  Poeg, 
et  igaühel,  kes usub,  oleks 
temas igavene elu". Jh 3:14,15.

Nagu  Jumal  ei  võtnud 
madusid rahva seast ära ko-
he,  ei  võta  ta  neid  ära  ka 
meilt.  Meie maod on meie 
patune  loomus  ja  lihalik 
meel, mis ikka ja jälle tõu-
kab  meid  pattu  ja  sellele 
järgnevasse  kahetsusse. 
Need  piinavad  meid  kogu 
maise  elu.  Samas  on  meil 
ka  hea  vastumürk:  Jeesus, 
meie pattude kandja ja kus-
tutaja. 

Kuna  Jeesus  on  meie 
patuvõla juba maksnud, on 
meil  vaja  ainult  pöörata 
oma silmad tema tööle, us-
kudes ning lootes, et ta on 
meie jaoks kõik taas korda 
teinud. 

Jumal on seadnud Kris-
tusele  vaatamise  sihilikult 
ainsaks  võimaluseks  pääs-
tetud  saada,  sest  Jumal  on 
tahtnud teha tarbetuks kõik 
meie  endi  pingutused  end 
tema  ees  õigustada;  ta  on 
teinud  tühjaks  kõik  meie 
katsed tema armu oma va-
gaduse  läbi  välja  teenida. 
Jumal  ei  kiida  heaks  min-
geid  meiepoolseid  ponnis-
tusi,  vaid  armuandmiseks 
on kõlbulik ainult  Kristuse 
tegu meie eest. Kuna Kris-
tus  on meid juba täielikult 
ära päästnud, jääb meil üle 
vaid teda kiita ja anda talle 
selle eest kogu au. 

Juhani Martikainen

Foto: Åke Lillas
Mooses sai Nebo mäelt vaadata tõotatud maale sisse. Nebo 
mäe peal  seisab  nüüd itaallase  Gianni  Fantoni  töö  "Vask-
madu". Monumendi kujundusest on aimata ka viide Jeesuse  
ristilöömisele. 
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Sulle piisab minu 
armust! 2 Kr 12:9

Apostel Paulus tundis  ikka 
ja jälle, kui raske on kogeda 
meeldetuletust oma nõtruse 
ja puuduste kohta. Ta palus 
Jumalat  kolm  korda  teda 
sellest  vabastada,  ent  sai 
vastuseks: ”Sulle piisab mi-
nu  armust,  sest  nõtruses 
saab vägi täielikuks.”  Pau-
lus alistus neile sõnadele ja 
need  andisid  talle  jõudu 
katsumustes vastu pidada.

Pikemalt järele mõeldes 
taipas Paulus,  et tema nõt-
ruse  meeldetuletamisel  oli 
eesmärk:  mida  väiksemaks 
sai  tema  ise,  seda  suure-
maks sai Kristus, kes andis 
talle ta nõtruse ja puudused 
andeks. 

Ta mõistis ka, et Kristu-
se  vägi  sai  ilmsiks  ainult 
siis,  kui  Paulus  tundis  ise 
nõrkust. Ta kirjutab sellest: 
”Nii  ma  siis  kiitlen  meel-
samini  oma  nõtrusest,  et 
Kristuse vägi laskuks elama 
minu peale.  Seepärast  mul 
ongi hea meel nõtruses, vä-

givalla  all,  hädades,  taga-
kiusamistes  ja  ahistustes 
Kristuse pärast, sest kui ma 
olen nõder, siis ma olen vä-
gev.”

Paulus  ei  täpsusta,  mil-
line nõtrus või puudus teda 
kõige raskemini piinas, aga 
ta nimetab seda ”liha sisse 
antud vai”. Ta teadis, et nii 

nagu  kõik  inimesed,  hak-
kaks ka tema kergesti suu-
rustama selle üle, mida Ju-
mal tema kaudu teeb, võttes 
au selle eest endale. ”Vai li-
has” oli antud tema lihaliku 
loomuse vaoshoidmiseks, et 
Jumal võiks teda oma riigis 
tarvitada. Sest Jumal ei taha 
anda  oma  au  inimestele, 
kuna  ta  ise  teeb  kõik,  mis 
teoks  saab  –  ehkki  ta  ka-
sutab selleks inimesi.

”Vaid  lihas”  on  Jumala 
kingitus,  mis  näitab  tema 
hoolitsusest meie vaimuliku 
tervise  eest.  Meie  silmis 
võib  Jumala  hoolitsus  tihti 
küll imelik välja näha. See 
võib tulla isegi piina ja vae-
va kujul – ka neid kasutab 
Jumal  oma  armsaid  õpeta-
des ja kasvatades.

Apostel  Paulus  sai  sel-
lest  aru.  Mida  sügavamale 
põrmusse Jumal meid viib, 
seda  kõrgemale  ta  meid 
seejärel  ülendab,  andes 
meile  näha  taevaseid  rik-
kusi  ja  kogeda  taevariigi 
rõõmu.

Teine osa lk. 7

Martin Luther: 

Reisitoit
Jeesus Kristus armastab meid ning on meid 
lunastanud meie pattudest oma verega ning on 
meid teinud kuningriigiks, preestreiks Jumalale ja  
oma Isale. Ilm 1:5,6.

Jumalale ustavad inimesed, kes on tema 
evangeeliumi omaks võtnud ning sellest kinni peavad, 
on tõelised kuningad. Neil pole küll kuldset 
valitsuskeppi käes ega kalleid riideid seljas, aga neil 
on midagi hoopis enamat: võim surma, kuradi, põrgu 
ja kõigi õnnetuste üle. Häbi tähendab nende jaoks au, 
surm tähendab elu, õnnetus õnne, vaesus rikkust jne, 
sest nad valitsevad kõige sellise üle. Tavaliselt 

halvaks peetavad asjad ei puuduta neid inimesi, kuna 
nad kuuluvad Jumalale. Jumal on nende sõber, 
armas Isa, kelle juures on neil kogu rikkus ja küllus.

Seepärast ei saa miski, ei patt, surm, kurat, nälg, 
janu, pakane, kuumus, mõõk või mingi muu õnnetus 
neid kahjustada. Jah, kõigest saavad nad võitu ning 
leiavad halvast selle vastandi: vaesusest rikkuse, hä-
bist suure au, puudusest külluse jne, sest nende pa-
tud on Kristuse vere, surma ja ülestõusmise läbi kus-
tutatud. 

Kui me evangeeliumist kinni hoiame, on meie 
õigus evangeeliumi kaudu nii suur, et kõik meie patud 
on nagu hingitsev süsi Kristuse õiguse mere vastu, ja 
meie surm on kergem kui uni. Meie patust tingitud 
häbi on Kristuse ülestõusmise kaudu vahetatud 
suureks auks, sest Kristus on kandnud meie eest 
meie patud ning meil on osa tema ülestõusmises. 
Raamatust Resekost (Reisitoit), betraktelser för hwar dag i året 
samlade ur d:r Martin Luthers skrifter. Helsingfors 1917. Lutherska 
Evangeliföreningen i Finland. Lk 116, 25 mars. Tõlge JM.Foto: BS 

Ma ei lahku sinust ega jäta sind maha! Jumala 
heategude 

ülistus
Kiida, mu hing, 
Issandat,
ja kõik, mis mu sees 
on, tema püha nime!
Kiida, mu hing, 
Issandat,
ja ära unusta ainsatki  
tema heategu!
Tema annab andeks 
kõik su ülekohtu,
tema parandab kõik 
su tõved.
Tema lunastab su elu 
hukatusest
ja ehib sind helduse 
ja halastusega 
nagu pärjaga.
Tema täidab su suu 
heaga, et su iga saab 
uueks nagu kotkal.
Issand teeb õigust ja 
mõistab õiglast kohut
kõigile, kellele liiga 
tehakse.

Ps 103 / Taaveti laul.

Krutsifiks Rapla kirikus. Foto:BS
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Jumala Sõna ilmutab meile, 
et Jumal on mõelnud meie 
peale  juba kaua  aega enne 
seda,  kui  meie  tema  peale 
mõtlema  hakkasime.  Ta 
teadis, et patt eraldab meid 
osadusest temaga. Pattulan-
gemisega  Eedeni  paradiisi-
aias  pöördus  inimese  süda 
Jumalast  eemale.  Selline 
süda on igal siia ilma sün-
dival inimesel. 

Piibel  kirjeldab,  milline 
see süda on:  südamest läh-
tub  kurje  mõtteid,  mõrva-
mist,  abielurikkumist,  hoo-
ramist, vargust, valetunnis-
tust, pühaduseteotust. Need 
on,  mis  inimest  rüvetavad.  
Mt 15:19,20. 

Sellepärast vajasime me 
päästmist surmast ja hukka-
mõistust, mille patt endaga 
kaasa tõi.  Jumal oleks või-
nud kohe nõuda kättemak-
su, aga ta armastas meid nii 
palju,  et  tal  oli  meie jaoks 
valmis  hea  plaan  – anda 
meile Jeesuse Kristuse läbi 
pääsemine  ja  igavene  elu. 
Iseenesest  ei  ole  me  seda 
pääsemist väärt. Meil ei ole 
teeneid   ega  plusspunkte, 
mida me saame endale ka-
suks  arvata.  Meil  on  vaid 
patt  ja  häbi.  Me  oleme 
müüdud patu orjusesse.

Kuid mis on patt? Palju 
on püütud koostada pattude 
kataloogi,  kus oleks kirjas: 
see ja too asi on patt.  Aga 
see  ei  juhi  meid  õigele 
teele.  Jumala  sõna  õpetab 
meile,  et  patt  on  kõik  see, 
mis  meie  südant  Jumalast 
eraldab.

Et  sellist  on  südames 
palju, saab selgeks, kui me 
vaatame käsusõnu,  mis  üt-
levad:  Sa pead ja sa ei to-
hi! Me näeme, et me ei suu-
da  ühestki  käsust  kinni pi-
dada.  See  tähendab,  et  me 
oleme  süüdi  kõiges.  Seega 
vajame  me  Lepitajat,  kes 
annab armu, selle asemel et 
nõuda  õigust.  See,  kes  nii 
teeb, on Kristus.  Jah, meie 
kõik  oleme  võtnud  tema 
täiusest, ja armu armu pea-
le.  Seadus  on  ju  antud  
Moosese kaudu, arm ja tõ-

de aga tulnud Jeesuse Kris-
tuse kaudu. Jh 1:16,17.

Nagu me märkame  loe-
tud  piiblitekstidest,  on  ar-
mul  ristiusus  keskne  koht. 
See  on  üks  tähtsamatest 
mõistetest Piiblis. Armu lä-
bi  ilmutab  Jumal  oma  ar-
mastuse olemust, aga ka se-

da, et ta on oma pühaduses 
nii armu kui ka viha Jumal. 
Ta  on  vihane  patu  peale, 
aga armastab patust inimest 
ja  näitab  oma  armu  ainult 
läbi lepituse, see tähendab: 
Kristuse  surma  läbi  meie 
pattude  eest.  Arm  ilmutab 
end Kristuse ristil.  Jah, Ju-
mala  arm  on  ilmunud 
päästvana kõigile inimeste-
le. Tt 2:11.

Et Jumala arm on parem 
kui elu, sai röövel teada ris-
til,  kui ta oma surmatunnil 
pattu  kahetses.  Me  loeme, 

et ka kuningas Taavet sattus 
oma pattude pärast hätta ja 
palus: Oma nime pärast, Is-
sand, anna andeks mu süü-
tegu,  sest  see  on  suur! Ps 

25:11. Ta palus Jumalalt ha-
lastust:  Ära  tuleta  meelde  
mu nooruse patte,  ega mu 
üleastumisi;  mõtle  minule  
oma  heldust  mööda,  oma 
headuse  pärast,  Issand! Ps 
25:7. 

Selles  andekssaamises 
võime  me  Jumala  lastena 
elada  iga  päev.  Kui  kodus 
on  armastavad  vanemad, 
siis  seal  lapsi  ka  kasvata-
takse. Ka meid kasvatatak-
se  kui  Jumala  lapsi  ja  ar-
must  osasaajaid.  Jah,  Ju-
mala  arm  on  ilmunud 
päästvana kõigile inimeste-
le ja kasvatab meid, et me,  
öeldes  lahti  jumalakartma-
tusest  ja  ilmalikest  himu-
dest,  elaksime  praegusel  
ajal mõõdukalt ja õiglaselt  
ja jumalakartlikult.
Tt 2:11,12.

Me võime kokku võtta: 
Jumal näitab meile oma sõ-
na  läbi,  et  meie  iseenestes 
oleme  hukka  mõistetud. 
Aga  tema  mõtted  meie 
jaoks on armust ja halastu-
sest Jeesuse Kristuse nimel. 
See on täiesti  tasuta kingi-
tus. Aamen.

Issand,  täname,  et  sa 
mõtlesid  meie  peale  meie 
hädas  ja  tegid  kõik  meie 
päästmiseks. Aga me elame 
ikka veel ohtlikus maailmas 
ja võime õigelt teelt eksida. 
Sellepärast  jätame  me  end 
sinu kätesse ja palume koos 
röövliga: Jeesus, mõtle mi-
nu peale! Aamen.

Hans Sandberg

Jumal annab patustele armu
Aga minu mõtted ei  
ole  teie  mõtted  ja 
teie teed ei ole minu 
teed,  ϋtleb  Issand. 
Sest otsekui taevad 
on maast kõrgemal, 
nõnda on minu teed 
kõrgemad  kui  teie 
teed,  ja  minu  mõt-
ted  kõrgemad  kui 
teie mõtted. Js 55:8, 9.

Foto: Bengt Strengell

Käru kirik tähistab tänavu 150-aastajuubelit. SLEFi jut-
lustaja Hans Sandberg Jeppolt, Soomest, hoiab kon-
takti oma koguduse ja Käru koguduse vahel. 
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4. Meie Isa 
palve

Viies palve
Ja anna meile andeks 
meie võlad, nõnda kui 
meiegi  andeks  anna-
me oma võlglastele.

Mis see tähendab?
Me palume selles palves,  
et  Isa  taevas  ei  vaataks 
meie patu peale ega kee-
laks  meile  seepärast  se-
da, mida me palume; sest  
me  ei  vääri  seda,  mida 
me palume, ega ole seda 
ära  teeninud,  vaid  Tema 
tahtku  meile  anda  seda 
kõike  armust;  sest  meie  
patustame iga päev palju  
ja  pälvime  ainult  karis-
tust. Siis tahame ka meie  
tõesti  jällegi  südamest  
andeks anda ja teha mee-
leldi head neile, kes meie  
vastu patustavad.
Kas andestab Jumal  
meie patud meile siis, kui  
me palume seda?

Jumal  on  evangeeliumis 
öelnud meile, et Ta on ju-
ba Jeesuses Kristuses an-
destanud  meile  kõik  pa-
tud ammu enne seda, kui 
me  palume.  Aga  et  oma 
patuse  liha,  maailma  ah-
vatluste ja saatana võimu 
tõttu  patustame  iga  päev 

mõttes,  sõ-
nas  ja  teos, 
tabab  meie 
südametun-
nistust  ra-

hutus ja Jumala viha kar-
tus. Seepärast vajame iga 
päev palve kaudu  tröösti  
oma südametunnistusele.

Kas peame andestama 
teistele selleks, et Jumal 
meile andestab?
Viies  palve  on  alandlik 
palve  sellele,  kes  tunneb 
oma väärtusetust ja pattu. 
Kes  seda  palub,  ei  tohi 
põlata  ega  vihata  oma 
venda. Kes ei taha andes-
tada oma  vennale  tema 
eksimust,  ei  saa  ka  ise 
Jumalalt andestust. Jumal 
aga ei andesta meile mitte 
meie  andestuse  alusel, 
vaid  armust,  Jeesuse  pä-
rast. Mt 6:14-15, 18:32-35.

Raamatust Väike usuõpetus

Kas  naine  unustab 
oma  lapsukese  ega 
halasta  oma  ihuvilja 
peale? Ja kui  nad ka 
unustaksid,  ei  unusta 
mina  sind  mitte. Js. 
49:15
Miski ei ole sarnane Sinu 
armastusega,  armas  Ju-
mal!  Millise  kindluse  Sa 

oled mulle andnud. Ja ik-
kagi kui tihti ma kahtlen ja 
usun, et Sa oled mu peale 
vihane ning oled mu unus-
tanud? Hoopis  mina olen 
sageli  Sinu  unustanud  ja 
mu mõtted on kaugel  Si-
nust, aga Sina oled mee-
les  pidanud  mind  vaest 
patust,  ning  armastanud 
mind  nagu  kõige  kallimat 
oma  lastest.  Issand,  ma 
olen  vaene  ja  vilets  ning 
suur  patune,  aga Sina ei 
jäta  mind  maha.  Jeesus, 
Sa tunnistad oma armas-
tust mulle oma verega. Sa 
kannad mind läbi kõigest. 
Ükskord  saan  ma  näha 
Sind ning kunagi ei unusta 
ma Sinu armastust! 

Raamatust
Looda Jeesusele, Vaasa 1991

Foto: Bengt Strengell

Jumalateenistus Kehras 25.4.2010. Juhani Martikainen jutlustab,  
diakon Leo Lekarkin, Harju-Jaanist, liturgina. 

Kuulutusreisid

Kui küsiks keegi minu käest: 
Kuidas said õndsaks sa?
Kas midagi ka oma väest 
seks pidid tegema?
Kas piisab veri Jeesuse, 
mis voolanud on minu eest?
Siis julgesti ma öelda võin: 
On piisav ohver see.

Se teeb mind õigeks Isa ees 
ja annab õndsuse.
See annab rahu südamel
ja kindla lootuse.
Kui õhtu maise elu teel
kord hakkab kätte jõudma.
Siis usu läbi veresse
siit lahkun rahuga.

Siioni kannel nr 1

SLEFi  jutlustajad  on  vii-
mastel  aastatel  külastanud 
sõpru  mitmetes  EELK ko-
gudustes.  Tänavu  on  nad 
käinud  Kärus,  Paides, 
Vändras,  Lääne-Nigulas, 
Harju-Jaanis,  Kuusalus  ja 
Leesis. Lisaks on nad osa-
lenud  Nissi,  Nõmme  ja 
Rapla  vennastekoguduse 
koosolekutel. 

Kui Jumal lubab, tuleme 
ka 2011. Esialgselt on kuu-
päevad 13-17  aprill  ja  19-
23  oktoober.  Kui  võimalik 

osaleme  vennastekoguduse 
koosolekutel  Harku  tänava 
palvelas  Nõmmel  13.4  ja 
19.10  kell  18,  Nissi  pal-
velas 14.4 ja 20.10 kell 18 
ja  Rapla  kogudusemajas 
19.4 ja 22.10 kell 12.  Või-
malik, et külastame ka Na-
bala  palvemaja 17.4  kell 
15.  Lisaks  oleme  valmis 
osalema  EELK  koguduste 
jumalateenistusel,  aga  sel-
lest täpsemalt hiljem.
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Jeesusel  oli  tähtis  sõnum 
Sardese kogudusele ning ta 
annab  Johannesele  ülesan-
deks kirjutada koguduse ju-
hatajale:
Nõnda  ütleb  see,  kellel 
on  seitse  Jumala  vaimu 
ja  seitse  tähte:  Ma tean 
su tegusid, et sul on nimi, 
et sa elad. Ometi oled sa 
surnud.  Ole  valvas  ja 
hoia, mis on veel jäänud; 
seegi  on  juba  suremas, 
sest ma ei ole leidnud su 
tegusid olevat täiuslikud 
oma Jumala silmis.

Tuleta  siis  meelde, 
kuidas sa sõna oled vastu 
võtnud ja kuulnud, ning 
hoia seda tallel ja paran-
da meelt! Kui sa nüüd ei 
valva,  siis  ma  tulen  kui 
varas ja sa ei saa arugi, 
mis  tunnil  ma  tulen  su 
peale.

Kuid Sardeses on sul 
mõned,  kes  ei  ole  mää-
rinud oma rõivaid,  ning 
need  saavad  kõndida 
koos minuga valgeis rõi-

vais,  sest  nad  on  seda 
väärt.

Kes võidab, see riieta-
takse samamoodi valgete 
rõivastega.  Mina ei kus-
tuta  tema  nime  eluraa-
matust  ning  ma  tunnis-
tan  tema  nime  oma  Isa 
ees ja Isa inglite ees.

Kellel  kõrv  on,  see 
kuulgu, mida Vaim ütleb 
kogudustele! Ilm 3:1-6

Tänapäevaks  on  endine 
elust  kihav  Sardese  linn 
tehtud  maavärinate  läbi 
maatasa.  Sellisena  on  see 
nagu  pilt  vaimulikust  sur-
mast,  millest  räägib  meie 
tekst. Jeesus juhib tolle aja 
Sardese koguduse tähelepa-
nu, et selle vaimulik elu po-
le niisugune kui peaks.

Koguduse  inimesed, 
kelle  arvates  oli  nendega 
kõik korras,  mõtlesid nagu 
rikas  põllumees,  kes  ütles 
oma hingele:  "Hing, sul on 
tagavaraks palju vara mit-
meks  aastaks,  puhka,  söö, 
joo ja ole rõõmus!" Lk 12:19. 

Aga  põllumees  suri  sellel 
ööl. Tal polnud oma suurest 
varast mingit kasu ega abi. 

Võib-olla  said  mõned 
Sarduse koguduse inimesed 
Jeesuse manitsuse üle paha-
seks,  kuigi  Jeesuse  manit-
sus oli öeldud armastusega, 
et  juhtida  kogudust  tagasi 
õigesse  usku.  Aga  oli  ka 
neid,  kes  "ei  olnud määri-
nud  oma  rõivaid" st  tun-
nistasid oma pattu ning us-
kusid Jeesuse armusse, mis 
kaotab  kõik  patud.  Jeesus 
andis  nüüd  kogudusele  ar-
muaega meelt parandada.

Jeesus kutsub meid kõi-
ki  meeleparandusele.  Mee-
leparanduse tee pole mugav 
ega kerge.  See ei kulge au 
ega  luksuse  kaudu,  vaid 
surma  ja  haua  läbi.  Jeesus 
kõndis seda teed meie eest 
ning  sai  selle  läbi  meile 
teeks  taevasse.  Apostel 
Paulus kirjutab, et "me ole-
me koos temaga maha mae-
tud ristimise kaudu surmas-
se,  et  otsekui  Kristus  on 
äratatud üles surnuist, nõn-

da võime ka meie käia uues 
elus."  Rm  6.4. See  on ainus 
tee  taevasse  ja  me  saame 
käia seda teed, uskudes Jee-
suse  lepitustöösse  meie 
eest.

Aga sardeslased oma ju-
hatajaga olid kaldunud sel-
lest teest kõrvale ning said 
teada:  "Sa  oled  surnud!" 
Sardese koguduses nagu ka 
teistes kogudustes tehti küll 
palju häid tegusid, aga Jee-
sus ütleb, et ta  "ei ole leid-
nud  neid  olevat  täiuslikud 
Jumala silmis." Sel asemel, 
et  tunnistada Jeesuse pääs-
tetöö  ainsaks  teeks  taevas-
se,  olid  nad  oma  patuse 
mõistuse juhatusel hakanud 
arvestama oma tegusid kui 
teeneid  Jumala  ees  ning 
niimoodi hüljanud evangee-
liumi. 

Kuna Jeesus tuli  maail-
ma  ainsa  eesmärgiga:  et 
meid hukatusest  päästa,  on 
oma  kujutletavate  teenete 
pärast tegeliku pääste evan-
geeliumi  hülgamine  kõige 
suurim  patt.  Sellesama 
evangeeliumi  kuulutamine 
oli ka jüngrite ainus ülesan-
ne.  On  tähtis  hoida  evan-
geeliumi  sisu  muutuma-
tuna, sellisena kui Jeesus ja 
apostlid  olid  seda  kuulu-
tanud,  mitte  segades  sinna 
oma tegude  nõuet,  sest  ai-
nult puhas evangeelium an-
nab  vaimuliku  ja  igavese 
elu.  "Tuleta  siis  meelde,  
kuidas  sa  sõna  oled  vastu  
võtnud  ja  kuulnud,  ning 
hoia seda tallel ja paranda  
meelt!" ütleb Jeesus tekstis.

See sõnum on tegelikult 
alati  samasugune.  Jeesus 
ütles  juba maa peal kõndi-
des: "Aeg on täis saanud ja 
Jumala riik on lähedal. Pa-
randage meelt ja uskuge 
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Foto: Bengt Strengell

Vana varemetes linn Sardes, praegu Sart, on nüüd populaarne turismikoht. 
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evangeeliumisse!" Kõik ini-
mesed, ka uskujad, vajavad 
igapäevast  pöördumist 
evangeeliumi  poole  koos 
pattude tunnistamise ja Jee-
suse  armusse  uskumisega. 
Seda nimetatakse ka "koos 
Jeesusega  matmiseks"  ja 
"temaga  uude  ellu  üles-
tõusmiseks".  Ilma  evan-
geeliumi  igapäevase  tar-
vitamiseta  on  meil  raske 
seista  kuradi  ja  oma  liha 
kiusatuste vastu. Just evan-
geelium annab suurt  jõudu 
ja veendumust, nii et saame 
koos  Paulusega  kindlalt 
välja  pahvatada:  "Ma  olen 
veendunud,  et  ei  surm ega 
elu, ei inglid ega peainglid, 
ei praegused ega tulevased, 
ei  väed,  ei  kõrgus,  ei  sü-
gavus  ega  mis  tahes  muu 
loodu suuda meid lahutada 
Jumala armastusest, mis on 
Kristuses Jeesuses, meie Is-
sandas." Rm 8:38-39.

Seesugusele  veendumu-
sele  soovib  Jeesus  pöörata 
sardeslasi,  et  neil  kõigil 
oleks  seljas  määrdumatud 
rõivaid,  nimelt  Jeesuse 
poolt meile tema surma läbi 
võidetud  õigus  ja  puhtus. 
Selle Jeesuse õiguse on Ju-
mal  andnud  meile  risti-
mises,  aga  selle  õigusega 
peab olema kaetud ka meie 
süda, nii et me sellesse usu-
me. Need Jeesuse antud rõi-
vad  on  ainsad,  mis  kõlba-
vad Jumala ees, sest nad on 
pestud tema verega.

Need  ristimises  saadud 
rõivad jäävad alati puhtaks, 
sest  Jeesuse  tegu  meie 
päästmiseks  ei  saa  tühista-
da. Ning mis Jumal on mei-
le  andnud,  on  igavesti  an-
tud.  Kasutagem  seepärast 
usu  läbi  tema  kingitust,  et 
me ei peaks seisma Jumala 
ees määritud rõivastega! 

Jeesuse manitsus Sarde-

se  kogudusele  on  elutähtis 
meile kõigile, sest keegi ei 
saa  oma  jõu  varal  kaitsta 
end  usust  ära  langemast. 
Kurat ja meie oma mõistus 

eksitavad  meid  kogu  aeg, 
küsides:  ”Kas  siis  kõigil 
Piibli üleskutsetel teha häid 
teguseid  polegi  mõtet?”  – 
Me vastame teksti  sõnade-
ga: ”Meie teod pole Jumala 
silmis  täiuslikud,  need  ei 
kõlba  meie  õigustamiseks. 
Aga  me  teeme  neid  hea-
meelega tänuks Jeesuse an-
tud õiguse eest.”

Jeesus  ütleb,  et  kes  on 
saanud  riietatud  tema  val-
gete õiguse rõivastega,  "te-
ma nime ta ei  kustuta elu-
raamatust ning ta tunnistab 
tema nime oma Isa  ees  ja  
inglite ees." 

Kes  Jeesuse  armusse 
usub,  on  õigesti  riietatud, 
võidab läbi Jeesuse võidu ja 
on igavesti õnnis. Aamen. 

Bengt Strengell

Foto: Bengt Strengell

Varemetes  linnast,  Sardesest,  
leidub  mälestisi  kirikuist  ja 
muist ristiusu sümboleist. 

Sest nõtruses saab 
vägi täielikuks.

2 Kr 12:9

Kas sind vaevab nõrkus? Sa 
tahaksid  hoiduda pattu  lan-
gemast,  tahaksid  osata  va-
litseda oma keelt ja olla kõi-
kide vastu armastav. Ent su 
katsed lähevad järjest luhta! 
Lisaks  meenuvad  sulle  ka 
vanad  eksimused,  kuigi  sa 
püüad neid unustada.

Nõnda  on  meie  kõiki-
dega.  Oleme  hällist  hauani 
patuse loomuga ega suuda 
end teistsuguseks muuta.

Aga Jumal  on armuline. 
Ta  kasutab  ka  su  väär-
samme sinu heaks.  Nõrkus 
on  parem  kui  variserlikkus. 
Kui sa arvad end olevat  nii 
hea,  et  sa  Jumala  andeks-
andi ei vaja, siis oled sa juba 
kaotanud  kontakti  tema  ja 

tema  riigiga,  sest 
taevariik  on  rajatud 
vaid  armule  ja  an-
deksandmisele.

Me peame olema 
rahul  sellega,  et 
saame  patustena  ik-
ka  ja  jälle  pöörduda 
andeks  paludes  Ju-
mala  poole.  See  on 
Jumala mõte: me ole-
me väiksed ja abitud, 
tema  on  suur,  kes 
aitab  alati.  Sel  ase-
mel,  et  jääda oma nõrkuse 
pärast norutama, saame me 
ikka  otsida  lohutust  sellest, 
et  oleme  saanud  Kristuse 
ohvri läbi armu.

Kõik  puudulik  meie  elus 
on  Kristuse  surma  läbi  hü-
vitatud.  Jumal  peab  meid 
Jeesuse tõttu alati õigeiks ja 
laitmatuiks.  Ning  sellisteks, 

nagu peab meid Jumal, pea-
me ka meie  end pidama – 
ka  kõige  närusematel  het-
kedel,  kui  meie  seest  pais-
kub välja kõiksugust pattu ja 
viletsust.  ”Sest  otsekui  tae-
vas on maast kõrgel, nõnda 
on tema heldus võimas nen-
de  vastu,  kes  teda  karda-
vad.” Ps 103:11.

Ühtegi ei ole mul,
mis ma võiksin tuua sull',
Aga mulle tasuta
armust armu annad sa.
Oled õigeks teinud mind.
See eest kiidan järjest sind.

Siioni kannel 22:3

Juhani Martikainen

Järvakandi kiriku altar.

Ma ei lahku sinust ...
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Kui  Jeesus  Kristus  ristil 
hõikas  ”See  on  täidetud”, 
siis said kõik seadused, põ-
hikirjad ja lubadused Vanas 
testamendis täidetud.  Seda 
ütles ta Matteuse järgi nii” 
Ärge  arvake,  et  ma  olen 
tulnud  Seadust  või  Pro-
hveteid tühistama.  Ma ei 
ole tulnud neid tühistama 
vaid täitma” Mt 5:17

Jeesus tahtis maapealsel 
teekonnal  mitte  midagi 
muud kui vaid teha oma Isa 
tahet. Minu roog on see, et 
ma teen selle tahtmist, kes 
on mu läkitanud,  las  ma 
lõpetan  tema  töö,  ütleb 
Jeesus  Johannese  evangee-
liumis. Ta teeb seda, et Kir-
ja  sõna läheks  täide.  Et  ta 
saaks  täita  oma  ülesande 

kui päästja, tahtis ta kõiges 
ja ka väiksemais detailides, 
järgida  Jumala  tahet,  mis 
on kirjas seadustes ja ette-
kuulutustes.  Kui  ta  oleks 
teinud  teisiti  ei  oleks  ta 
meie Päästja.  Sellega tahab 
Jeesus  olla  meile  eesku-
juks.

Ka peale Kolgatat oli ta 
ülesandeks  julgustada 
apostleid ja valmistada neid 
ette evangeliumit edasi vii-
ma. Just enne taevasse mi-
nekut võtab ta kokku jüng-
rite ülesande, mida me kut-
sume misjonikäsuks:
”Minge siis, tehke jüngri-
teks kõik rahvad, ristides 
neid Isa ja Poja ja Püha 
Vaimu  nimesse  ja  õpeta-
des  neid  pidama  kõike, 

mida  mina  olen  teil  käs-
kinud” Mt 28: 18-19.

Risti  inimesi  ja  õpeta 
neile minu sõna, õpeta neid 
seda hoidma.  Nii   täidate 
te  Kirja  sõna.  Ta  annab 
meile juhendi kirjas Kolos-
lastele: 

”Kristuse  sõna  elagu 
rikkalikult teie seas, kõiges 
tarkuses  õpetage  ja  manit-
sege  üksteist  psalmide, 
hümnide  ja  vaimulike  lau-
ludega,  laulge  kogu  süda-
mest tänulikult Jumalale! 

Ja kõik, mida te iial tee-
te  sõnaga  või  teoga,  seda 
tehke Issanda Jeesuse ni-
mel,  tema  läbi  Jumalat 
Isa tänades! Kol 3:16

Üksnes Jumala sõna ka-
sutamise  läbi  saame  selle 

alles hoida. Üksnes Jumala 
sõnast  saame  selle  toidu, 
mis  on  meie  vaimseks 
eluks vajalik. Saatan proo-
vib igat moodi meid Jumala 
sõnast  eemale  ajada.  Ka 
veel  praegu sosistab ta sa-
ma  küsimuse  meie  kõrva 
nagu madu paradiisis:  Kas 
Jumal  on  tõesti  öelnud? 
1Ms 3:1 Et elada ristimise ar-
mus  ja  lubadustes  peame 
kinni  pidama sellest,  mida 
Jumala  sõna  ütleb,  kuigi 
meid vaadatakse kui  vana-
moelisi ja isemeelseid.

Üksnes  Kirjasõna on ka 
täna meie võimalus ja loo-
tus.              

          Bengt Strengell

”Sola skriptura” - üksnes Pühakiri”Sola skriptura” - üksnes Pühakiri
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Kiitke Issandat! Sest võimsaks 
on saanud tema heldus meie 
üle ja Issanda ustavus kestab 
igavesti. Halleluuja! Ps 103
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