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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.
Kui aga Kristusest kuulutatakse, et ta on üles äratatud surnuist, kuidas siis
mõned teie seast ütlevad,
et surnute ülestõusmist ei
ole? Aga kui surnute ülestõusmist ei ole, siis ei ole
ka Kristust üles äratatud.
Aga kui Kristust ei ole üles
äratatud, siis tähendab
see, et ka meie jutlus on
tühine ja tühine on ka teie
usk. Ja meid leitakse siis
olevat Jumala valetunnistajad, sest me oleme tunnistanud Jumalale vastu,
et ta on üles äratanud
Kristuse, keda tema ei ole
üles äratanud, – sel juhul,
kui surnuid üles ei äratata.
Sest kui surnuid üles ei
äratata, siis ei ole ka Kristust üles äratatud; kui aga
Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine,
siis te olete alles oma pattudes. Nii on siis ka hukkunud need, kes on Kristuses magama läinud. Kui
me loodame Kristuse peale
Foto: Bengt Strengell
üksnes selles elus, siis me
Loksa kiriku altar
oleme kõigist inimestest
armetumad.
nutest. Et surm on tulnud nagu kõik inimesed sureNüüd aga on Kristus inimese kaudu, siis tuleb vad Aadamas, nõnda teüles äratatud surnuist, ka surnute ülestõusmine hakse ka kõik elavaks
uudseviljana magamaläi- inimese kaudu; sest nõnda Kristuses. – 1 Kr 15:12 – 22.

Jumala sõna
Meie peame julged
olema, et hing kõigist
asjust ilma võib olla,
muud kui Jumala sõnast
mitte, ja ilma Jumala
sõnata ei või ükski asi
teda aidata. Aga kui tal
Jumala sõna on, siis ei
lähe temale ka muud
midagi tarvis, vaid temal
on sõnas kõike küllaga:
rooga, rõõmu, rahu,
valgust, ilu, õigust, tõtt,
tarkust , vabadust, ja
kõike varandust
rohkeste. Nõnda meie
loeme ka Taaveti
lauluraamatus, iseäranis
110:mas laulus, et
prohvet ühtki asja
rohkem ei himusta, kui
Jumala sõna. Ja pühas
kirjas loetakse seda
kõige suuremaks
nuhtluseks ja kõige
hirmsamaks Jumala
viha ülesnäitamiseks, kui
ta oma sõna inimestelt
ära võtab. Jällegi ei ole
suuremat armu olemas,
kui seda, et ta oma sõna
läkitab, nagu 107 laulus
kirjutatud on: „Ta
läkitas oma sõna ja
parandas neid.“
Martin Luther
Raamatust „Ristiinimese
wabadusest“ (5), Tallinn 1917
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Jumal
päästab
patuseid
K

ui
Jumal
on
midagi kavatsenud
teha, on ta sihikindel ja viib oma kavatsuse
täide. Heaks näiteks on ta
päästeplaan. Jumal oli juba
enne aegade algust otsustanud läkitada meile Päästja,
kes meid pattudest päästaks.
Juba sest saadik on ta igal
moel püüdnud oma päästeplaani meile ka ilmutada.
Ilmutamiseks on Jumal tarvitanud mitu tuhat aastat,
mil ta on prohvetite kaudu
kuulutanud sõnumit Päästjast, et me taipaksime, kui
tähtis see meile on.
Et seda plaani piisavalt
selgesti meile kirjeldada, on
Jumal lisaks prohvetite kuulutamisele andnud meile Iisraeli rahva ajaloo abil üksikasjaliku pildi ka Messia
päästetööst. Nii, nagu Mooses Jumala imetegude abil
viis rahva orjusest vabaks
omale maale, nii vabastab
Jeesus, Jumala Poeg meid
patusest elust ja viib meid
oma taevariiki.

Rapla kiriku krutsifiks.

Et me võtaksime vastu
Jumala päästetõotuse, laseb
Jumal oma sulastel meile
selgitada, missuguses hädas
me oleme. Me ise seda ei
tea. Prohvet Miika kirjeldab
teksti ridades, millisesse
olukorda me patu ja ebausu
pärast oleme jõudnud, miks
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Karjata kepiga oma rahvast, oma pärisosa lambaid,
kes elavad omapäi metsas keset viljakat maad! Käigu
nad karjas Baasanis ja Giileadis nagu muistseil päevil!
Otsekui sinu Egiptusemaalt lahkumise päevil
näitan ma neile imetegusid. Paganad näevad ja häbenevad, hoolimata kogu oma vägevusest. Nad panevad käe suu peale, neil jäävad kõrvad kurdiks. Nad
lakuvad põrmu nagu madu, maa roomajate sarnaselt.
Nad tulevad värisedes välja oma linnustest, lähenevad
vabisedes Issandale, meie Jumalale: nad kardavad
sind.
Kes on Jumal nagu sina, kes annab andeks süü ja
läheb mööda oma päriosa jäägi üleastumisest, kes ei
pea viha mitte igavesti, vaid osutab armu, kes halastab
jälle meie peale, tallab maha meie süüteod? Sina heidad kõik meie patud mere sügavustesse. Sina osutad
Jaakobile truudust, Aabrahamile armu, nõnda nagu sa
meie vanemaile oled vandega tõotanud muistseil päevil."
Miika 7:14-20

Foto: Bengt Strengell

me nii kibedasti vajame
Päästjat. Me oleme pattulangemise kaudu vaimulikult
surnud ja saanud Jumala
vaenlasteks, nii et jõuame
hukatusse, kui me ei saa pattudest puhastatud. Jumal ütleb prohveti kaudu:

Häda mulle, sest mu käsi käib nagu pärast puuvilja
korjamist, nagu pärast viinamarjalõikuse järelnoppimist: ühtegi kobarat ei ole
süüa, ühtegi varajast viigimarja, mida mu hing ihaldab. Mi 7:1. Enam ei leidu
inimestes mingit jumalakartust või õigust, mida Jumal
oli teda luues talle andnud.
Seevastu tuleb inimeste tegude kaudu ilmsiks nende
sisemine kurjus. Vaga on kadunud maalt ja õiget ei ole
inimeste seas, kõik varitsevad verd, püüavad üksteist
võrguga. Parim neist on nagu kibuvits, ausaim nagu okkaline aed.
Meie halb seisund ei ole
pattulangemise järel kunagi
muutunud. Me oleme ikka
samasugused: isekad, omakasupüüdlikud ja jumalakartmatud. Apostel Paulus
kirjutab: Ei ole õiget, ei ühtainsatki, ei ole mõistjat, ei
ole Jumala otsijat. Nad kõik
on kaldunud kõrvale, üheskoos kõlbmatuks muutunud,
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ei ole, kes teeb head, ei ühtainsatki. Rm 3:10-12. Apostel
Johannes kirjutab: Kui me
ütleme: "Meil ei ole pattu",
siis me petame iseendid ja
tõde ei ole meis. Ja kui me
ütleme: "Meie ei ole patustanud", siis me teeme Jumala valetajaks ja tema sõna
ei ole meis." Jh 1:8,10. Oma
pattude mittetundmine ei
muuta tõde. Kõige suurem
patt on mitte uskuda Jumala
sõnasse, ka sellesse sõnasse,
mis ütleb, et meis on patt.
Jeesus andis oma elu, et
päästa meid just pattudest.
See päästmine tähendab
meile kogu taevariiki ja
selle igavest rõõmu. Aga kui
me ei tunnista Jumalale oma
pattu, jääme me taevariigist
väljapoole, sest taevariiki
võetakse vastu patusena,
mitte õigena.
Jumal ei ole rahul sellega, et ta rahvas, kelle ta on
lubanud päästa, ei taha tema
sõnasse uskuda. Seepärast
peab ta neid nuhtlema: Karjata kepiga oma rahvast,
oma pärisosa lambaid, kes
elavad omapäi metsas – keset viljakat maad! "Viljakas
maa" on sõnum pattude andekssaamisest. "Elada omapäi metsas" on elada oma
valede mõtete varal, uskudes omaenda headusse. Met-

sas pole hinge toiduks õiget
vilja. See tähendab: valed
mõtted ei anna igavest elu.
Oma kõnes prohveti
kaudu kasutab Jumal pääste
võrdpildiks Iisraeli rahva
ajalugu. Päästmine orjusest
Egiptusemaalt vastab päästele pattudest Messia töö läbi. Nagu Iisraeli lahkumine
Egiptusest sündis Jumala
imetegude kaudu, nii päästab Jumal ka meid pattudest

omisse tegudesse. Nad katsuvad end Jumala tõe eest
kaitsta valedega, kuid peavad lõpuks häbenema. Nad
kardavad Jumalat, sest Jumala arm Kristuses on vägevaks tõendiks patu kohta.
Kui meis pattu ei oleks, poleks Jeesus meie eest surema pidanud.
Prohvet Miika imestab
Jumala jumalikku halastust
ja armastust oma kurja rah-

Väike saal Pühalepa palvemajas.

Foto: Bengt Strengell

oma imetegude läbi. Meie va vastu: Kes on Jumal nakurja vaimuliku seisundi gu sina, kes annab andeks
tõttu pole muud võimalust.
süü ja läheb mööda oma pä"Paganad" on kõik, kel- risosa jäägi üleastumisest,
lel pole Jumala Vaimu, ka kes ei pea viha mitte igavesmeie oma liha. Nemad ei ti, vaid osutab armu, kes hataipa Jumala armust midagi, lastab jälle meie peale, talkuigi armu sõnumit kuule- lab maha meie süüteod? Sivad. Nad jäävad "lakkuma na heidad kõik meie patud
põrmu nagu madu", see on: mere sügavustesse. Jumala
usuvad omasse headusse ja armastus meie kohta on

Ristiinimene on vaba peremees kõikide asjade üle ega
ole kellegi käsualune. Ristiinimene on kõikide asjade
teenija sulane ja igaühe alla heidetud. Need kaks
otsust on selgeste Pauluse kirjadest lugeda, nimelt 1.
Kor. 9: „Ehk ma küll kõikide alt vaba olen, olen ma
ometi kõikide sulaseks heitnud“. Niisamati Rom. 13:
„Ärgu olgu teil kellegagi midagi võlgu, kuid et teie
üksteist armastate. Aga armastus on allaheitlik ja
käsualune sellele, mida ta armastab“ 1. Niisamati
Kristuse kohta Kal. 4: „Jumal andis oma Poja, et ta
naesest pidi sündima ja käsu alla saama. “
Raamatust „Ristiinimese wabadusest“ , Tallinn 1917
(http://www.meiekirik.ee/tekstid/Ristiinimese%20vabadusest.pdf)

ISSAND

tõesti imestusväärne, sest
meie pattulangemise pärast
pole meis enam midagi armastamisväärset. Me suhtume temasse eitavalt ja käitume ta vastu halvasti. Tema
aga annab lausa oma elu
meie eest, et meid lunastada
pattudest ja hukatusest. See
on tõeline imetegu. Vaevalt,
et keegi läheb surma isegi
õige eest, kuigi hea sõbra
eest mõni ehk julgeks surra.
Ent Jumal teeb nähtavaks
oma armastuse meie vastu
sellega, et Kristus suri meie
eest, kui me olime alles patused, kirjutab apostel Paulus. Rm 5:7-8.
Sellest käib ilmsiks, et
Jumal teeb head meie vastu
mitte meie headuse tõttu,
vaid oma jumaliku armastuse tõttu. Ühtlasi tuleb ilmsiks ka tema truudus: kui ta
on midagi tõotanud, viib ta
oma tõotuse täide. See on
meile kindlaks lohutuseks,
kuna ta on lubanud armu
kõigile, kes oma pattu tunnistab. Kuningas Taavet olgu meile eeskujuks. Ta kirjutab: Oma patud ma andsin
sulle teada ja oma pahategu
ma ei katnud kinni; ma ütlesin: "Ma tunnistan Issandale oma üleastumised."
Siis andsid sina mu patu
süüteo andeks. Ps 32:5
JM

ON SINUGA
Autor: Juhani Martikainen.
Palveraamat iga hommiku
ja õhtu jaoks kuu igal
päeval. Sobib kasutamiseks nii individuaalselt kui
ka rühmades. 127 lk.
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Muutus SLEF´i Eesti töös:

Heikki Mutso
pühendunud
teenimine.
„Jumal on see, kes meid Esitame siinjuures talle mõtööle kutsub, ametid an- ned küsimused:
nab ning edasi juhatab.“ Kuidas sinust sai
Heikki Mutso on olnud viimased 14 aastat aktiivselt
haaratud noorsootööga nii
Läänemaal kui kogu Eestis.
Ta on olnud teerajajana
skauditegevuses, aga olnud
ühtlasi ka Lääne praostkonna noorsootöös. Tema tööandjaks on olnud MTÜ
Rootsi Luterlik Evangeeliumi Ühing Soomes (SLEF),
kes sõlmis koostöölepingu
Heikki palkamiseks esmalt
EELK Lääne-Nigula koguduse ja hiljem Lääne praostkonnaga.
Nüüd aga on tema töös
tulnud pöördepunkt ja ta tahab tulevikus teha ”leivatööna” midagi muud. Kindlasti
on siin ka majanduslikud
põhjused. Seega oli Heikkil
märtsikuu viimasel päeval
SLEF´i ja kiriku töötegijana
viimane tööpäev.
Ühtlasi on lõppenud
SLEF´i ja EELK Lääne
praostkonna ehk EELK
Haapsalu Püha Johannese
koguduse vaheline koostöö
senisel moel.
Nüüd plaanib Heikki
end koolitada elektrikuks
kuna tema varasem, õpitud
amet on samadel alustel olnud raadiotehniku eriala.

SLEF´i töötegija?

Arvan, et kõik sai alguse väga headest sõprussidemetest
eeskätt Bengt ja Eivor
Strengelliga ning paljudest
ühistest läbielamistest, kogemistest kasvõi SoomeEesti piiril Eesti Vabariigi
taasiseseisvumise algusaastail. Seejärel oli võimalusi
Soomes õppimiseks ning sidemed tihenesid veelgi. Kuna ka vaated olid ühised ja
töösuhe sel hetkel lahtine,
siis saingi ettepaneku koostööks.
Sa oled kõige enam olnud seotud skauditööga.
Räägi veidi sellest tööst!

Juba koostöölepingut tehes
sai kõigile selgeks, et üks
eriti tähtis töölõik on skautlus, kui noori hästi köitev tegevus, mis tugines juba algusaegadest õilsate rüütlite
seadustele, mis omakorda
tuginesid Piibli kümnele
käsule. Nii pühendusingi
skautlusele, mis pakub nii
noortele kui täiskasvanud
juhtidele tohutul määral uusi
ja uusi väljakutseid. Kui alguses olin pisut kärsitu ja
tundus, et olen liiga vähe
”kasutuses”, siis peagi ei
paistnud enam varbad ka ja

Heikki Mutso

tegevus haaras peaaegu
24/7/12.
Olles liiga kohusetundlik ja tajudes noortetöö vastutuse suurust, sõi see peagi
aastateks kõik ressursid ka
pereelust. Aga samas olen
tänu skautlusele saanud väga palju ka kogeda, õppida
eluks uusi, praktilisi kogemusi, palju uusi sõpru üle
kogu maailma, palju reisida
ja harrastada erinevaid ekstreemtegevusi.
Põhitegevuseks taasasutasime 1995.a. skaudimaleva, kus oleme senini pakkunud sadadele ja sadadele
noortele aastaringset tegevust ning vanematele noortele huvitavat seiklustegevust, kujundades-selgitades
paralleelselt noore arusaamu, isiksust, tema kohta siin
Jumala loodud maailmas.

Foto: Bengt Strengell

Lisategevusena oli iga-aastane osalemine maakondlikus noorsoo- ja noortetöötegijate ümarlauatöös.
Oled kaua olnud seotud
ka ESÜ-ga. Milliseid
ülesandeid see kaasa
tõi?

Jah, ESÜ-ga olen seotud algusaegadest alates ja seal
olen aidanud korraldada ülemaalist tegevust. 6 aastat oli
au olla peastaabi liige ja tegutsesin vanemskaudi ning
rändurite tööalajuhina, kus
pidin välja mõtlema aina
uusi ja väljakutsuvaid tegevusi ning rakendama noori
tegevusse. 12 viimast aastat
olen olnud Erna matka staabis eriefektide ja ekstreemtegevuse juhina ning osalenud sama võrra ürituste
ekstreem- ning seikluspunktide läbiviimisel.
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Lisaks oli meie ülesanne
”hoolitseda” ühingu tegevuses noorte vaimse ja hingelise käekäigu pärast. Nii
püüdsime tõotusesse, järgunõuetesse integreerida religioosset kasvatust ning üritustel ja koondustel sisse
viia rituaale (nagu palve),
kus noored õppisid Jumalat
austama. Lõkkeõhtutel räägiti õpetlikke lugusid jne.
Oled kaasa löönud ka
koguduste noorsootöös.

Seiklustegevus kui eriline
väljakutse kõigi jaoks on olnud kui ukseavaja. Nii on
meil olnud palju erinevaid
võimalusi korraldada erinevaid tegevusi, alustades kirikunoorte päevadest, lõpetades erinevate koguduste
laste- ja noorteüritustega.

Populaarsemad on olnud väärtustatud olnud ja tegemaastikumängud ja kiri- vusele tuli enamasti omast
kutornidest köiellaskumised. taskust peale maksta. Väga
palju on tulnud pere arvelt ja
Miks oled otsustanud
eks nüüd tuleb pisutki püüda
siirduda teisele tööle?
seda osa kompenseerida.
See on raske küsimus. Aga
kindlasti kerkib esile mit- Mida jääd igatsema?
meid erinevaid põhjusi nagu Meenuvad parimad hetked
väsimus, mis tegelikult tuleb keerukatest ja vahel isegi
ligi
kahekümneaastasest lootusetutest algusaegadest,
pingelisest tegevusest. Siis mil saime ühiselt kogeda Juriigi majanduslik madalkäik, mala erilist ligiolu ning jumis väga otseselt mõjutab hatust. Samas on Jumal saka meie senist tegevust. Väl- ma eile, täna, homme. Sama
jakutsed tänapäeva virrvar- on see vanade heade sõpraris nõuavad ka ju piisavaid dega ja see on kosutav teadressursse. Ja loomulikult mine.
iseenda majanduslik seis,
Igatsen ehk SLEF´i igamis on kõik need tegevuses suviseid aastapäeva pidustuoldud aastad kui varjusur- si. Seal on alati koos väga
mas olnud, sest juba riik- palju rahvast, kes on kui üks
likult ei ole noorsootöö eriti suur ja sõbralik ning hoolit-

L u i R e m m e l g : Soome

Laulu- ja palvetund Pühalepa palvemajas.

Oktoobrikuises laulu- ja palvetunnis oli meil rõõm tervitada Soome külalisi (Rootsi
Luterlik Evangeeliumiühendus Soomes) Juhani Martikainen´i, Bengt ja Eivor
Strengell´i. Külaliste teejuhiks oli Evangeeliumiühenduse töötaja Eestis Heikki
Mutso. Õhtusesse palvetundi kogunes 32 õde-venda.
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sev pere. Olen kõigi nende
aastate eest väga tänulik!
Ka Soomes muutub
SLEFi Eesti töö
juhtimine.

Ka Soomes toimub muudatusi ja seda Eesti-töö komitees. Komitee esimees Bengt
Strengell plaanib vanuse tõttu vähehaaval kõrvale jääda.
Ja SLEF´i juhtkond parasjagu mõtlebki, kuidas tööd
edaspidi korraldada.
Töö jätkub hetkel selle
koostöölepingu alusel, mille
sõlmisid SLEF ja EELK
Misjonikeskus. Millisel konkreetsel moel töö jätkub, ei
ole veel teada. Teada on
vaid see, et SLEF´i misjonireisid jätkuvad nagu varem.
Bengt Strengell küsib.

külalised Pühalepa palvemajas

Foto: Bengt Strengell

Alguslauludeks laulsime
327 „Tänan Looja Sind
nüüd ma“, 152 „Puuduta Jumala Vaim mind“, 160 „Armas Jeesus kogu Sina oma
Sõna juurde meid“ ja peale
alguspalvet 17 „Ma laulan
suust ja südamest“.
Sõna kuulutus seekord
Soome vendadelt. Juhani
Martikaineni kõne aluseks

oli päeva loosung 3Ms
26,13 Mina olen issand, teie
jumal, kes tõi teid ära Egiptusemaalt, et ei oleks enam
nende orjad: Ma murdsin
katki teie ikkepuud ja panin
teid käima püstipäi.
Külalistel olid kaasas
uued lauluvihikud „Siioni
kannel“, millest saime laulda tuttavamaid laule. Juhtumisi olime just eelneval
kuul Pühalepas mõnda laulu
sellest vihikust ka õppinud.
Peale tundi sai laulikuid ka
endale soetada. Ja kel veel
soovi, saab uut lauluvihikut
„Logose“ raamatupoest küsida.
Vend Strengell kõneles
teemal „Jumal on nõtrades
vägev“. Jumala riik on imelik riik. Selle elanikud on
kõik iseeneses nõdrad ja viletsad. Tublisid ja vägevaid

inimesi sinna ei lasta. Et
selle riigi elanikud ei langeks kõrkusesse, vaid jääksid alandlikuks, laseb Issand
kuradil neid karistada, tuletamaks neile meelde nende
patte ja väärsamme. Sest
vaid alandlikuina võib Jumal neid kasutada oma sulastena. Apostel Pauluski sai
tihti kogeda seda Issanda
karistust. Ta kirjutab sellest
oma teises kirjas korintlastele vastuseks neile, kes mõtlesid, et ta pole õige apostel:
2Kr 12, (1-6), 7-10.
Hiiumaa vendadest kõneles Anton Altmäe, kinnitades saadud ja edastatud Sõnaga Soome vendade kuulutust.
--http://www.pyhalepa.blogspot.co
m/search/label/TEATED%20JA
%20J%C3%84RELKAJA
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Jumal juhib
meie elu
Peipsijärv

Jumal hakkas juhtima inimkonna juhtumisi juba ammu. Juba siis, kui Aadam ja
Eeva olid Jumala vastu olnud sõnakuulmatud, tema
käsku rikkudes pattu langenud ja selle läbi toonud
maailma patu ja patu needuse, oli Jumalal valmis plaan,
kuidas meid sellest päästa.
Kohe Aadama ja Eeva pattulangemisel ütles Jumal
maole ehk saatanale, kes oli
ahvatlenud inimesi pattu
tegema: "Ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele,
sinu seemne ja tema seemne
vahele, kes purustab su pea,
aga kelle kanda sa salvad."
1 Ms 3.15.
Vaevalt mõistsid Aadam
ja Eeva nende sõnade tõelist
sisu kohe. See oli aga esimene tõotus tulevasest

Foto: Bengt Strengell

Päästjast ehk Kristusest, nagu Jumal oli enne maailma
loomist oma plaani kohaselt
otsustanud. Naise seeme,
kes purustab mao pea, on
Kristus, kes oma surma läbi
saatana relvituks teeb, kui ta
oma elu ja verega maksab
ära kõikide inimeste patuvõla. Madu ehk saatan küll
salvab naise seemne kanda
ehk surmab Kristuse, aga
sellega ta ainult aitab Jumala plaani täide viia.
Oma surma ja ülestõusmise läbi tõi Kristus meile
kõigile midagi, mis tekstis
nimetatakse "kogu vaimulik
õnnistus Kristuses". See tähendab muu hulgas, et me
oleme Kristuses "Jumala
palge ees kõik pühad ja laitmatud" ja "jumalalapse õigusest osalised". Nõnda va-
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Kiidetud olgu Jumal ja
meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses, nõnda nagu tema on
meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud
tema palge ees armastuses,
meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuse
Kristuse kaudu enese
juurde oma tahtmise heameelt mööda, tema armu
kirkuse kiituseks, mille ta
meile on kinkinud selles
Armastatus. Temas on
meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine tema armu rikkust mööda, millega ta
meid on ülirikkalikuks teinud kõiges tarkuses ja
arukuses, tema on teatanud meile oma tahtmise

saladuse oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses
oli kavandanud aegade
täiuse korraldamiseks, et
Kristuses võtta kokku
kõik, mis on taevas ja mis
on maa peal. Temas oleme
ka meie saanud liisuosa ettemääratult kõiges toimivat kavandamist mööda
tema tahtmise nõu järgi, et
me oleksime tema kirkuse
kiituseks, kes me varem
oleme lootnud Kristusele.
Temas olete ka teie sellest
ajast peale, mil te saite
kuulda tõe sõna, oma
pääste evangeeliumi; ja
kelles teiegi, saanud usklikuks, olete kinnitatud
tõotatud Püha Vaimu pitseriga; selle Vaimu, kes on
meie
pärandi
tagatis
omandi lunastamiseni – tema kirkuse kiituseks.
Ef 1:3-14.

bastas Kristus meid Jumala
hea nõu kohaselt sellest
needusest, mis Aadama ja
Eeva langemise läbi meie
peale oli tulnud. Nüüd on
meil "Kristuses lunastus tema vere läbi, üleastumiste
andekssaamine tema armu
rikkust mööda."
Juba maailma algusest
peale kuni Jeesuse surma ja
ülestõusmiseni oli Jumalal
meeles maailma päästmine
Jeesuse läbi. Kogu Vana
Testamendi ajal tuletas Jumal Iisraeli rahvale meelde
tõotust tulevasest päästmisest. Ka rahva oma lugu, näiteks nende päästmine orjusest Egiptuses Jumala tõotatud maale on pilt meie
päästmisest Kristuse läbi
patuorjusest taevase õndsuse maale Jumala juures.

Jumal juhatas rahvast mööda mägiseid ja raskeid teid,
läbi kõrbe ja mere. Rahvas
nurises küll ja taganes Jumalast, aga Jumal oli oma
tõotusele truu ning juhatas
rahva tõotatud maale.
Vastaval moel juhatab
Jumal inimesi ka isiklikult.
See tuleb ilmsiks teksti sõnadest: "Temas oleme ka
meie saanud liisuosa ettemääratult kõiges toimivat
kavandamist mööda tema
tahtmise nõu järgi." Esiteks
on näide Jumala juhtimisest
näiteks see, et elame paigas,
kus Jumala sõna veel kuulda
saab. Jumala sõna kuulutamist katsuti küll takistada
Eesti 50 aastase nõukogude
okupatsiooni ajal, aga Jumal
kaitses kirikut, nii et inimesi
sai ristida ja sõna kuulutada.

Nr 9

7

Kristuse Arm

Ristimine on Jumala oma
töö, millega ta võtab meid
enda ja kõigi pühade ühendusse.
Teksti üheteistkümnendas salmis räägitakse ristimisest ja selle andidest: "Kristuses oleme ka meie saanud liisuosa ettemääratult kõiges
toimivat kavandamist mööda
tema tahtmise nõu järgi."
Apostel rõhutab, et seda liisuosa Kristuses on valinud
meid saama Jumal, mitte
meie ise. See toimus üksnes
Jumala oma tahte ja otsuse
järgi. Selles asjas ei ole meil,
inimestel, mingit teenet! Me
oleme loomu poolest Jumala
vastased, aga Jumal annab
meile ristimises oma armastuse ja Kristuse tõttu kogu patuvõla andeks ning sünnitab
meid uude ja pühasse ellu.
Siis juhatab Jumal meid
oma Vaimu läbi tundma
pääste sisu, nii et me hakkame selle läbi teda kiitma ja
ülistama, milleks meid kutsutakse näiteks psalmis 149:
"Laulge Issandale uus laul,
tema kiituslaul vagade koguduses!" See laul on uus

mitmel moel. Selles ülistatakse Jumala tööd Kristuse
läbi, mitte enam meie oma
kujutletavaid häid tegusid.
Usk Kristusesse, mille Jumal meile annab, on suurim

andmine väga mitmel viisil.
Lutheri järgi tunnistame me
Jumalat, kui täidame truudusega oma igapäevaseid
ülesandeid. Apostel Paulus
kirjutab: „Kõik, mida te iial

Foto: Bengt Strengell

Jumal on juhtinud ka Eesti rahvast kogu selle ajaloo vältel.
Rannarootsi muuseumis Haapsalus võib näha Eesti ajaloo teemaliste piltidega pikka seinavaipa.

ülistus temale. Jeesus ütleb
Johannese evangeeliumis:
"See ongi Jumala tegu, et te
usute temasse, kelle ta on
läkitanud." Jh 6:29.
Me ülistame Jumalat,
kui me usume, et Jeesus on
ainus tee Jumala juurde ning
kuulutame seda sõnade ja
tööga. Jeesust kuulutamine
ei ole üksnes kõnepidamine,
vaid Jeesusest tunnistuse

teete sõnaga või teoga, seda
tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa
tänades.“ Kl 3:17.
Jumal juhib tööd oma
riigis, sest ta tahe on, et kõik
inimesed saaksid päästetud.
Ta ei jäta kunagi oma sulaseid üksi, vaid on alati nendega. Iisraeli rahva kohta ütles ta: "Ma viin neid veeojade äärde tasasel teel, kus

nad ei komista, sest ma olen
Iisraeli isa." Jr 31:9. Jumal on
meie tööd ette plaaninud ja
juhib neid oma riigis, nii et
me saame neid teha turvalise meelega. Ta on tõotanud
anda meile oma Vaimu kui
"tõe Vaimu, keda maailm ei
saa võtta vastu, sest ta ei
näe teda ega tunne teda ära.
Teie tunnete tema ära, sest
ta jääb teie juurde ja on teie
sees." Jh 14:17. Lisaks on Jeesus ise tõotanud olla meiega
ajastu lõpuni. Mt 28:20.
Kindlasti saaksid kõik
uskuvad inimesed jutustada
seikadest oma elus, millal
Jumal on imelisel viisil
sündmusi juhtinud. Nagu ta
juhtis Iisraeli rahva Kristuse
juurde, kutsus ta meid ristimise ja oma sõna läbi uskuma Jeesusesse, nii et me
saame uskuda end tema läbi
päästetuks ja õndsaks juba
nüüd.
Ta kutsub meid jätkama
misjonitööd, kuulutades Jumala suuri tegusid ja ülistades tema armu juba siin – ja
siis taevas.
Bengt Strengell

Õpetus õndsuseks
Jeesus ütles: "Tulge
minu juurde kõik, kes
olete vaevatud ja
koormatud, ja mina
annan teile hingamise!
Võtke enda peale minu
ike ja õppige minult,
sest mina olen tasane ja
südamelt alandlik ja te
leiate hingamise oma
hingedele, sest minu ike
on hea ja minu koorem
on kerge!" Mt 11:28-30.

Väljend "iket enese peale
võtma" tähendab siin kellegi
õpetust omaks võtma. Koorem on järelikult õpetusega
seotud nõuded. Juutide
vaimsete juhtide õpetus oli
seotud paljude nõuetega. Et
olla Jumala poolt heaks kiidetud, peaks õige iisraellane
– nende õpetuse järgi – nii
täitma Moosese käske kui
ka järgima nn esivanemate
pärimust, pikka lisanõuete
kogu. Jeesus süüdistas vari-

sere ja kirjatundjaid, et nad
on "istunud Moosese asemele ja seovad kokku ränki
ja vaevukandavaid koormad
ja panevad need inimeste
õlgadele, ise aga ei taha sõrmeotsagagi neid liigutada."
Mt 23:2,4.

Need vaimsed juhid jätsid rahva teadlikuks oma
pattudest ja põlgasid rahvast, aga kunagi ei rääkinud
rahvale Jumala armust, mis
pidi Messia kaudu tulema ja

oli pühades kirjades kaugele
ette ennustatud. Nüüd, kui
Messias oli tulnud, räägib
tema ise rahvale: "Tulge minu juurde kõik, kes olete
vaevatud ja koormatud, ja
mina annan teile hingamise!
Võtke enda peale minu ike
ja õppige minult!" Kuulge
minu õpetust ja võtke see
omaks! Mina ei põlga teid
nagu kirjatundjaid ja variserid, vaid "mina olen tasane
ja südamelt alandlik." Minu
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õpetusest leiate hingamise
oma hingedele, sest see räägib Jumala armust, mida mina olen tulnud teile ilmsiks
tegema.
Praegu öeldakse tihti, et
elu on õpetusest tähtsam.
Sedasama ütleksid ka juutide vaimsed juhid. See arvamus võib küll kehtida inimeste puhul, aga Jumala ees
on asi sootuks teisiti. Ükski
inimene ei suuda oma elu
nõnda elada, et Jumal võiks
heaks kiita ühtki meie elupäeva. Me oleksime igaüks
hukka mõistud, kui poleks
olemas Jeesuse õpetust patude andekssaamisest tema
vere kaudu. Sest kõik meie
teod, sõnad ja mõtted on
kõikvõimalikest pattudest
määritud. Seepärast sõltub
meie igavene elu ja õndsus
täiesti Jeesuse õpetusest ehk
evangeeliumist, mis ilmutab, et meil on Jeesuse surma läbi kõik andeks antud.
Kes seda usub, saab päästetud ja ongi juba päästetud.
Jeesuse õpetus pole
mingi käsiraamat, mille abil
me suudaksime elada Jumala tahe järgi, vaid see on

armusõnum patustele. See
on antud meile seepärast, et
me ei suuda mingilgi moel
elada Jumala tahe järgi. See
on sõnum Jeesuse tööst
meie eest, kuidas ta on meie
asemel ja meie heaks täitnud
kõiki Jumala soovid.

Tartu Pauluse kiriku altar.

Evangeelium on jumalik
õpetus. See omab jumalikku
jõudu, mida ei ole ühelgi
teisel õpetusel. Apostel Paulus kirjutab: "Sõna ristist on
narrus neile, kes hukkuvad,
aga meile, kes päästakse, on
see Jumala vägi." 1 Kr 1:18.
Jeesus ütleb, et ta sõnad on
vaim ja elu. Jh 6:63. Evangee-

liumil on võim, mis süütab
vaimult surnuis uut vaimuelu ja annab patu pärast
kurbadele taevalikku rõõmu.
Oma armusõnumi läbi annab see kindla kaitse kõigi
süüdistuste vastu.
Usk vajab alati evangeeliumi kaitset, kuna kurat ei
lakka meid meie südametunnistuses
süüdistamast:
Sina ei ole piisavalt vaga ja
jumalakartlik! Sina ei ela
Jumala sõna järgi! Vaimsete
asjade puhul oled inimeste
ees valelik ja arg jne. Ja me
oleme sunnitud seda möönma! Me oleme tõesti sellised
ja väärime saada Jumalast
hüljatuks. Need süüdistused
tekkitavad meis ebakindlust,
rahutust ja kurbust, mida ainuüksi Jeesuse arm võib ära
võtta. Kuigi on tõsi, et me
oleme iseeneses jätkuvalt
patused, on sama tõsi see, et
Kristuse haavade läbi oleme
me ikka õiged.
On tähtis, et me saame
kuulda võltsimatut evangeeliumi. Kui evangeeliumist
midagi ära võetakse või sellele midagi lisadakse, kaob
selle võim ja see ei ole siis

Väike usuõpetus
– lühike sissejuhatus ristiusku
Väike usuõpetus ehk lühike
sissejuhatus ristiusku on
koostatud Martin Lutheri
Väikse Katekismuse põhjal.
Seda võib kasutada
õppematerjalina koolides,
leeritundides või
iseõppimisel. Väike
usuõpetus tahab anda
lihtsa piiblipärase vastuse
usu ja elu küsimustele.
Väljaandja:

Looda Jeesusele

Tellimisaadress:
EELK Misjonikeskus
Tehnika 115
10139 Tallinn
tel 6464 760
mk@eelk.ee

Autor: Marius Giverholdt.
Lühikeste lugudega
palveraamat iga hommiku ja
õhtu jaoks kuu igal päeval.
Raamatut on alates
1900ndate algusest välja
antud mitmes keeles. 68 lk.
Väljaandja:
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enam Jeesuse evangeelium
ega või anda igavest elu ja
õndsust. Evangeelium on
puhas siis, kui Jeesus saab
meie päästes kogu au endale, ja see on võltsitud, kui
paneme pääste puhul midagi
ka inimese enda arvele: näiteks inimese enda head
tahtmist või pöördumist või
omaenda
otsust
saada
Jeesuse jüngriks. Sest Jeesus
on see, kes kutsub, võtab
jüngriks ja annab uut elu
oma evangeeliumi väe ja
Püha Vaimu läbi.
See inimene on igavesti
õnnis, kes saab kuulda puhast evangeeliumi ja selle
omaks võtab, sest Jeesuse
ike on kerge. Jeesus on nimelt ise juba meie suure patukoorma ära kandnud ja
andnud meile selle asemel
õiguse ja armu.
Juhani Martikainen
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