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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

1

Jeesuse  juurde  astus  vari-
sere, kes küsisid temalt teda 
kiusates:  "Kas  mees  tohib  
lahutada oma naisest?" Aga 
tema  vastas  neile:  "Mida 
Mooses teil käskis?" Nemad 
ütlesid:  "Mooses lubas kir-
jutada  lahutustunnistuse,  
kui  tahetakse  naisest  lahu-
tada." Jeesus ütles aga nei-
le:  "Teie  kõva  südame  pä-
rast kirjutas ta teile selle kä-
su, aga loomise algul lõi Ju-
mal inimese meheks ja nai-
seks.  Seepärast  jätab mees 
oma  isa  ja  ema  ja  hoiab  
oma  naise  poole  ja  need  
kaks  saavad  üheks,  nõnda 
et  nad  enam  ei  ole  kaks,  
vaid üks liha. Mis nüüd Ju-
mal  on  ühte  pannud,  seda 
ärgu inimene lahutagu!" 

Ja kodus hakkasid jüng-
rid  taas  temalt  selle  kohta  
küsima ja Jeesus ütles  nei-
le:  "Kes  iganes  lahutab  
oma naisest  ja  võtab  teise,  
rikub tollega abielu,  ja  kui  
naine  on  lahutanud  oma 
mehest  ja  läheb  teisele,  ri-
kub ta abielu." 

Ja Jeesuse juurde toodi  
lapsi, et ta neid puudutaks.  
Ent  jüngrid  sõitlesid  tooja-
id. Aga Jeesus sai seda nä-
hes pahaseks ja ta ütles nei-

le:  "Laske  lapsed  minu 
juurde  tulla,  ärge  keelake  
neid,  sest  selliste  päralt  on  
Jumala riik! Tõesti,  ma üt-

len teile, kes iganes Jumala  
riiki vastu ei võta nagu laps,  
ei saa sinna." Ja ta kaisutas  
neid  ja  õnnistas  neid,  pan-

nes käed nende peale. Mk 10:2-
16

See piiblilõik koosneb kahest 
osast, mis kuuluvad sisu poo-
lest  ühte,  kuigi  nad  näivad 
käsitlevat  hoopis  eri  asju. 
Nad  käsitlevad  Jumala  riigi 
korda,  vastates  küsimusele, 
kes on taevariigis suurem ja 
kes väiksem. 

Kuna  tõeline  suurus  Ju-
mala riigis põhineb armastu-
sel, siis on Jumal kõige suu-
rem, sest ta on Kristuses and-
nud  meie  eest  oma  elu,  et 
meid lunastada ja surmast el-
lu  päästa.  Temaga  võrreldes 
ei ole meie üldse midagi, sest 
me  pole  armastanud  teda, 
vaid  iseend.  Tema  hoolitseb 
meie eest aga jätkuvalt suure 
armastusega, samas kui meie 
ei maksa talle selle eest mi-
dagi, vaid oleme ainult tema 
armastuse  objektiks.  Oleme 
suhtes  Jumalaga  alati  vastu-
võttev pool, kes ilma temata 
oleks täiesti abitu. 

Selline on taevariigi sise-
kord ehk vahekord Jumala ja 
meie  vahel.  Lapse  vahekord 
Jeesusega  on  samasugune 
nagu  taevariigi  kord.  Ainult 
abitutena nagu lapsed saame 
me  Jumala  riiki.  See  on 
kooskõlas Jeesuse sõnadega:



Kuusalu kiriku altar.

Taevariigi 
sisekord
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Ei  vaja  arsti  terved,  vaid  
haiged.  Ma  ei  ole  tulnud 
kutsuma  õigeid,  vaid  patu-
seid." Mk 2:17. Kõik taevariigi 
elanikud on iseeneses abitud, 
kes oma võimetust ka tunne-
vad.  Nad näevad ennast  pa-
tustena,  kellel  pole  Jumala 
ees oma õigust. 

Võib  öelda,  et 'Jumal  
päästab  abituid'  oleks  nagu 
taevariigi  sisekorraeeskiri. 
Me saame Jumala riiki  vaid 
usu kaudu selle korra oman-
damise  teel.  Selle  taevariigi 
korra  heaks näiteks on lugu 
halastajast  samaarlasest  ja 
teeröövlite  kätte  sattunud 
mehest,  kes oli  jäetud pool-
surnuna  maha,  nii  et  ta  ei 
suutnud isegi abi paluda. Hea 
Samaarlane  läks  peksasaa-
nud  meest  halastusest  aita-
ma.  Jeesus  ütles  seaduse-
tundjale, kes oli küsinud, mi-
da peaks tegema igavese elu 
pärimiseks: "Mine ja tee sina 
samuti!"  Mida Jeesus  nende 
sõnadega  õieti  mõtles?  Kas 
me  pärime  igavese  elu,  kui 
teeme piisavalt palju häid te-
gusid?  Mitte  sugugi.  Paulus 
kirjutab,  et  me  ei  saa  pääs-
tetud  oma  tegude  pärast.  Ef 

2:9.  Ainult  üksainus  inimene 
on  iseeneses  õige,  nimelt 
Jeesus,  kes  on  ka  Jumala 
Poeg.  Tema  ise  on  ka  Hea 
Samaarlane.  Meie  saame 
häid  tegusid  tehes  küll  teda 
järgida, aga me ei päri selle 
tõttu igavest elu. Hoopis siis, 
kui  me  oleme  täiesti  abitud 
nagu poolsurnud mees, pääs-
tab  meid  Hea  Samaarlane, 
Jeesus. Kirjatundja pidas kü-
sides  silmas  omi  tegusid: 

Mis mina pean tegema? Ent 
Jeesus teatab poolsurnud me-
hele viidates, et küsijal oleks 
parem tunnistada, et on tõe-
poolest  omadega  täiesti  läbi 
ja vajab Jeesuse abi. 

Piiblis  on  palju  kohti, 
mis sellest  taevariigi  korrast 
räägivad,  näiteks  tähenda-
missõnad kadunud lambast ja 

kadunud rahast. Lammas on 
abitu, kuni karjane ta leiab ja 
päästab. Kadunud raha on sa-
muti  abitu.  See  ei  oska  ise 
üles leitud saada, vaid oma-
nik peab seda otsima ja selle 
üles leidma. Lk 15.

Meie  kirjakoha  esimene 
osa, mis räägib abielus mehe 
ja  naise  vastastikusest  suh-
test,  on  samuti  võrdpilt  Ju-
mala  vahekorrast  meiega. 
Abielu  rikkumine  on  halb 
mitte  ainult  abielu  rikkumi-
sest  kannatavale  osapoolele, 
vaid on ennekõige patt Juma-

la  vastu.  Jumal on keelanud 
abielu rikkumise esiteks see-
pärast,  et  ta  on  mõelnud 
meest  ja  naist  luues  nende 
ühekssaamisele,  ja  teiseks 
seepärast, et ta on plaaninud 
mehe ja naise vahelist suhet 
Kristuse  ja  tema  koguduse 
vahelise suhte eeskujuna. Ju-
ba vanas testamendis kujuta-

takse Iisraeli rahva vahekor-
da  Jumalaga  naise  ja  mehe 
vahelise suhtena, ning rahva 
truudusetust Jumala vastu ni-
metatakse  sel  puhul  abielu-
rikkumiseks.  Arvestades  ju-
malasuhte tähtsust, et tegu on 
koguduse  ja  tema  Jumala 
igavese kooseluga, on maine 
abielu sellega võrreldes vaid 
tagasihoidlik  võrdpilt.  Aga 
just  taevase  abielu  tähtsuse 
pärast peame me oma maist 
abielu  hoidma,  et  see  siiski 
võrdpildiks kõlbaks. 

Apostel  Paulus  on  seda 

asja lähemalt selgitanud kir-
jas efeslastele:  Mees on nai-
se pea nagu Kristus on ko-
guduse pea.  Nagu kogudus  
alistub  Kristusele,  nõnda 
alistugu ka naised meestele  
kõigis asjus. Mehed, armas-
tage  naisi,  otsekui  Kristus 
on armastanud kogudust ja 
loovutanud  iseenese  tema 
eest, et teda pühitseda, et ko-
gudus  iseenda  ette  saada 
kirkana,  nii  et  tal  ei  oleks  
plekki ega kortsu ega muud  
sellesamast, vaid et ta oleks  
püha  ja  laitmatu.  Nõnda 
peavad mehedki armastama 
oma naisi.  Ef 5:23. Me peame 
mõistma,  et  maine  abielu, 
mille Jumal on õnnistanud, ei 
ole ainult mehe ja naise va-
heline asi, vaid see peab ku-
jutama Kristuse ja tema ko-
guduse vahelist suhet,  milli-
sena  Jumal  on  seda  mõtel-
nud.  Ilmalikud  inimesed  ei 
suuda  seda  taipada,  aga 
meie, kes me tunneme Piibli 
õpetust,  peame  seda  mõist-
ma,  kuna  see  puudutab  Ju-
mala riigi  sisemist  korda,  ja 
Jumal õnnistab meid, kui me 
võtame tema õpetust tõsiselt 
ning elame selle järgi.  

Andku Jumal oma armu, 
et  mõistaksime  taevariigi 
korda,  mille  kohaselt  Jumal 
on toimiv pool, kelle armas-
tuse objekt  oleme meie.  Me 
oleme alati vastuvõttev pool. 
Andku Jumal meile ka jõudu 
ja tarkust pidada abielu püha 
ja  puhtana,  aga  eelkõige  ai-
daku mõista meie vaimset ja 
taevast abielu Kristusega. 

Juhani Martikainen

Rist Püha Maaria kirikus, Efesos, Türki.

Tänulaul
Hõisake Issandale, kõik ilmamaad!
Teenige Issandat rõõmuga, 
tulge tema palge ette hõiskamisega!
Teadke, et Issand on Jumal!
Tema on meid teinud ja tema omad me oleme, 

tema rahvas ja tema karjamaa kari.
Tulge sisse ta väravaist tänuga, 
tema õuedesse kiitusega;
ülistage teda ja andke tänu ta nimele!
Sest Issand on hea, tema heldus kestab igavesti ja 
tema ustavus põlvest põlve. Ps 100

Tänulaul
Hõisake Issandale, kõik ilmamaad!
Teenige Issandat rõõmuga, tulge tema palge 
ette hõiskamisega!
Teadke, et Issand on Jumal!
Tema on meid teinud ja tema omad me oleme,

tema rahvas ja tema karjamaa kari.
Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema 
õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke 
tänu ta nimele!
Sest Issand on hea, tema heldus kestab 
igavesti ja tema ustavus põlvest põlve. Ps 100
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Kui mees lebab Jeesuse ees, 
kes tunneb kõikide südameid 
ja  mõtteid,  näeb  Jeesus,  et 
mehe suurim vaevus on patt. 
Juudiusus oli ja on ka praegu 
üldine arusaam, et iga haigu-
se  põhjuseks  on  mingi  patt. 
Kui Jeesus ühel teisel korral 
kohtub  pimedalt  sündinud 
mehega, oli ka jüngritel sama 
arvamus  ja  nad  küsivad: 
”Kas  see  on  tema  või  tema 
vanemad,  kes  pattu  on  tei-
nud?” Nii juurdunud oli see 
arusaam juudiusus. Võib-olla 
sellepärast  oli  ka  see  haige 
mees sama palju mures oma 
pattude  ja  ka  oma  haiguse 
pärast. 

Jeesus  vaatab  kogu  ini-
mest ja ütleb:”Poeg, sinu pa-
tud  on  sulle  andeks  antud.” 
Mark.2:5 ja  seejärel:  ”Tõuse 
püsti, võta oma kanderaam ja 
mine koju.” Mark.2:11. Nüüd oli 
mees saanud suurima kingi-
tuse – pattude andeksandmi-
se ja oli lisaks sellele terven-
datud  ka  haigusest.  Ta  oli 
olemuselt  seesama  patune 
inimene,  aga  ta  oli  patune, 
kelle patud on andeks antud, 
ja võis uut elu alata.

Kirjatundjad  ei  suutnud 
heaks kiita seda, mida Jeesus 
mehega oli teinud. Nad arva-
sid, et ainult Jumal saab pat-
tusid  andeks  anda.  Nad  ei 
aktsepteerinud,  et  Jeesus  oli 
Jumala  Poeg ja  Isa  oli  talle 

andnud kõik meelevalla tae-
vas ja maa peal. Nende aru-
saam võlast ja andeksandmi-
sest oli, et inimene peab täit-
ma Jumala seaduse ja saama 
selle eest tasutud. Neil ei ol-
nud mingit  vajadust  pattude 
andeksandmise järele. Jeesus 
teadis, mida nad mõtlesid ja 
ütleb  seetõttu:”Miks  te  seda 
kõike arutate oma südames?” 
Mark.2:8. ”Aga, et te teaksite, et 
Inimesel Pojal on meelevald 
patte andeks anda maa peal.” 
Mark.2:10.  Mõelge,  milline  lo-
hutus  on  see  meile,  kes  me 
sünnist saadik enda südames 
pattu  kanname.  ”Vaata,  süü-
teos olen ma sündinud ja pa-
tus  on  mu  ema  mind  saa-
nud.” Psalmid 51:7

Tänapäeval  ei ole popu-
laarne  rääkida  patust  ja  ini-
mese võlast Jumala ees. Selle 
asemel  otsitakse  igat  liiki 
elamusi, et tühjust oma süda-
mest  täita.  Elamused võivad 
meid  mõnda  aega  võluda, 
aga  patt  jääb  südamesse  al-
les.  Kui  see  saab  inimesele 
selgeks,  küsib  ta:  Kuidas 
saan ma oma patud andeks? 
Minu patt on suurem kui ma 
kanda suudan.

Kui inimene on ühiskon-
nas  korda  saatnud  kuriteo, 
peab  ta  kohtu  ette  astuma 
vastavalt  ühiskonna  seadus-
tele. Kui leitakse tõendeid te-
ma  süü  kohta,  on  karistus 

sõltuv kuriteo raskusastmest. 
Aga  kuidas  mõistab  kohut 
Jumal, kui inimene tunnistab, 
et tema patukoorem on liiga 

suur  kandmiseks?   Jumal 
viib selle kohtumõistmise lä-
bi  taevasse.  Ta  kutsub  enda 
juurde kohtunikuks oma Po-
ja,  Jeesuse Kristuse,  kes  üt-
leb:  Mina  maksin  sinu  võla 
oma verega, kui ma surin ris-
til.  Sa  oled  vaba,  ja  õigeks 
kuulutatud. See tähendab, Ju-
mal oma taevases kohtuniku-
toolis arvestab Jeesuse poolt 
tehtu meie kasuks. Seda või-
me me uskuda, sest nii ütleb 
Jumala Sõna. Ja sellest sün-
nib  südamesse  rõõmu  ja 
hõiskamist.  Seda  rõõmu  ei 
ole  vaja  otsida  siit  ja  sealt, 
vaid see leiab paiga südames, 
kui  me  loeme  Jumala  Sõna 

või  kuulame  jutlust  sellest, 
kuidas  Jumal  on  Kristuses 
teinud  meist  terviklikud  ja 
õiged inimesed enda ees.

Ka  reformaator  Martin 
Luther  võitles  küsimusega: 
Kuidas ma leian armulise Ju-
mala?  Jumala  käsk  oli  talle 
ilmutanud ta patuvõla. Aga ta 
sai rahu armusõnumi ja Jee-
suse  nimel  andeksandmise 
läbi.  Ta  kirjutab:  ”Usu  Jee-
sust  Kristust,  kes  löödi  risti 
sinu pattude eest. Kui sa oma 
pattu tunnistad, siis pea mee-
les, et need ei ole enam sinu 
patud,  vaid  Kristusele  üle 
kantud.  Tema  vermete  läbi 
on  sulle  tervis  tulnud.”  On 
selgelt  öeldud,  et  Kristuses 
on  andeksandmine  kõikide 
pattude eest. Seepärast ei saa 
keegi,  kes  usub  Issanda  sõ-
nasse,  hukka minna.  See on 
kristliku kiriku sõnum kõiki-
dele  rahvastele  kogu  maail-
mas.

Meie  palvetame:  Taeva-
ne  Isa,  kes  sa  oled  saatnud 
maa peale oma Poja, meie Is-
sanda Jeesuse Kristuse, otsi-
ma ja päästma eksinuid. Hoia 
meid alati  usus, ja kui meie 
hinged  sinu  juurest  eemale 
rebitakse, aita meid sinu pü-
ha sõna kaudu jälle sinu juur-
de jõuda. Luba meil leida lo-
hutust vaid sinu ärateenimata 
armus. Aamen.

Hans Sandberg

Ja kui Jeesus tuli mõni päev hiljem taas Kapernauma, 
saadi kuulda, et ta on kodus. Ja paljud tulid kokku, nii 

et isegi ukse ees ei olnud enam ruumi. Ja Jeesus 
kõneles neile Jumala sõna. Ja neli meest tuli tema 

juurde, kandes halvatut. Ja kui nad rahvahulga tõttu 
ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad 
katuse sealt kohalt lahti, kus ta oli, ja teinud augu, 
lasksid alla kanderaami, millel halvatu lamas. Ja 

nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: "Poeg, 
sinu patud on sulle andeks antud!" 

Aga seal olid mõned kirjatundjad istumas, kes 
mõtlesid oma südames: "Mida see räägib nõnda? Ta 
teotab Jumalat! Kes muu võib patte andeks anda kui  

Jumal üksi?" Aga Jeesus tundis kohe oma vaimus 
ära, et nood nõnda mõtlevad iseeneses, ja ta ütles 
neile: "Miks te seda kõike arutate oma südames? 

Kumb on kergem, kas öelda halvatule: "Sinu patud 
on andeks antud!" või öelda talle: "Tõuse püsti, võta 

oma kanderaam ja kõnni!"? Aga et te teaksite, et 
Inimese Pojal on meelevald patte andeks anda maa 
peal," ‒ ta ütles halvatule ‒ "sinule ma ütlen: Tõuse 
püsti, võta oma kanderaam ja mine koju!" Ja kohe 

tõusis too püsti, võttis oma kanderaami ja läks välja
kõigi silma all, nii et kõik hämmastusid ja ülistasid 
Jumalat, öeldes: "Sellist asja pole me eluilmaski 

näinud!" Mk 2:1-12 

Jeesus tervendab sind

Krutsifiks Harju-Jaani kirikus.
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SLEFi Eesti misjoni osakond 
on andnud välja  lauluvihiku 
nimega ”Evangeelsed laulud. 
Siioni  Kannel”.  Vihik  sisal-
dab  32  evangeelset  laulu. 
Mitmed  lauludest  on  pärit 
19.  sajandist  ning  on  kasu-
tusel  äratusliikumistes  nii 
Eestis  kui  Põhjamaades  ja 
Ameerikas.  Osad  laulud  on 
uuemad ja pärit Soome evan-
geelsest  laulutraditsioonist. 
Mõned laulud on tehtud just 
käesoleva väljaande jaoks.

Laulud Talle 
Kiituseks
Seoses  SLEFi  kontaktidega 
Eestis  kahekümne  aasta 
jooksul  oleme  vahetevahel 
küsinud, kas siin leidub Põh-
jamaade evangeelse äratuslii-
kumiste  lauludega  eestikeel-
set  laulikut.  Arvasime,  et 
selline  peaks  olema olemas, 

kuna  vähemalt  Eesti  lääne-
ranniku saartel on tegutsenud 
Rootsi misjonärid. 

Võib-olla  me  ei  osanud 
küsimust  õigesti  esitada  või 
ei saanud vastustest aru, aga 
alles paar aastat tagasi saime 
sellist  laulikut  käes  hoida. 
Nimelt kui meie, SLEFi jut-
lustajad, külastasime vennas-
tekoguduse  palvelat  Tallin-
nas  Nõmmel  Harku  tänaval 
ja  uurisime,  kas  nad  teavad 
sellist  laulikut,  taipas  pere-
naine Laine Pootsmaa kohe, 
millest jutt, ja tõi kapist esile 
mõned  kõnealuse  aja  laulu-
dega väljaanded. 

Üks  neist  laulikuist  oli 
”Laulud  Talle  Kiituseks”, 
mida oli ilmselt palju varem 
tarvitatud. See oli meile väga 
huvitav leid ja meil oli  suur 
elamus seda vaadata. Leidsi-
me sellest meie oma lauliku-
ga  ”Sionsharpan”  palju  sar-
naseid  laule.  See  rõõmustas 
meid väga! 

”Laulud Talle Kiituseks” 
on koostanud endine õpetaja 
ja köster Johann Klaanmann 
(1858-1926). Tõenäoliselt sai 
ta omal ajal Pasklepa õpeta-
jate seminaris Noarootsis tut-
vuda Läänemaa saartel hoos 
oleva äratusega. Selle äratuse 
vahendajad  olid  mh  Rootsi 
EFS-misjonärid  Thure-Ema-
nuel  Thorén  ja  Lars  Johan 

Österblom. Nad tulid Eestis-
se aastal 1873, Thorén semi-
nari  rektoriks  ja  Österblom 
Vormsile  õpetajaks.  Mõle-
mad  olid  ühtlasi  jutlustajad 
ja misjonärid. Suur hulk lau-
le,  mis  Klaanmann   eesti 
keelde tõlkis, leiduvad EFS-
laulikus ”Segertoner”.

Alates aastast 1886 andis 
Klaanmann  välja  lauluvihi-

kuid  nimega  ”Laulud  Talle 
Kiituseks”. Esimene vihik oli 
40 lauluga. Kokkuvõttes toi-
metas ta sel viisil 586 laulu. 
Need vihikud köideti  hiljem 
raamatuks,  just  selleks,  mis 
oli Harku palvelas. Kui me

 

SIIONI
KANNEL

‒ väike "lauluraamat"

EFS – Evangeliska 
Fosterlands-Stiftelsen 
- 1856. aastal Rootsi riigi-
kiriku juurde asutatud ise-
seisev  misjoniorganisat-
sioon,  suur  rahvalik  ära-
tusliikumine, (millele Ees-
tis  vastab  vennastekogu-
duse liikumine) mille ees-
märgiks  oli  evangeeliumi 
õpetuse levitamine Rootsis 
ringirändavate  kirjanduse-
levitajate  ja  ilmikjutlus-
tajate  abil.  EFS  tegutseb 
Rootsis tänapäevani. 

Sven Danell: 
Kuldrannake, Tartu 1999 
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hiljem uurisime seda laulikut 
hoolikamalt,  leidsime  üle 
130 laulu, mis on kaa  rootsi-
keelses evangeeliumiühendu-
se  (SLEF)  laulikus  ”Sions-
harpan”. 

”Sionsharpan” hakkas il-
muma 1874, esiteks vihikute 
kujul  nagu  ”Laulud  Talle 
Kiituseks”. Viimane trükk on 
aastast 1993.

Siioni Kannel
Äratusliikumiste  laulude  sõ-
num keskendub ristiusu täht-
samatele  teemadele.  Nende 
hulgas on loomulikult  enne-
kõike  Jeesuse  lepitusohver 
inimeste heaks. Kuna laulude 
sõnum on ka täna sama ak-
tuaalne ja ülesehitav, tahame 
võtta neid uuesti kasutusele. 

Hakatuseks töötas Juhani 
Martikainen  ümber  kaheksa 
laulu ja koostas neist väikese 
vihiku, mida ta vastavalt va-
jadusele  iga  uue  Eesti  reisi 
jaoks  paljundas.  Viisid  jäid 
muutmata,  helikõrgust  ena-
masti  alandati.  Vanemate 
laulude  eesti  keel  sai  pisut 
uuendatud. 

Võtsime vihikud kasutu-
sele  mh  vennastekoguduses, 
kus  nad  said  hea vastuvõtu. 
Nii  mõnedki  inimesed  veel 
mäletasid  neid.  Me  saime 
sellest  inspiratsiooni  juurde 
ja  otsustasime  tööd  jätkata. 
Laule  koguti  juurde,  nii  et 

nüüd sisaldab  trükitud  vihik 
32 laulu. Ühehäälsete nooti-
dega vihikut on trükitud 300 
eksemplari, aga neljahäälsete 
nootidega,  mis  on  mõeldud 
saateks  või  koorile,  vähem. 
Vajadusel saab neid trükkida 
lisaks. 

Me  kasutame  lauluvihi-
kuid  oma  kuulutusreisidel, 
aga pakume neid heameelega 
ka teistele. Need on mõeldud 
teenima evangeeliumi kuulu-
tust, et Kristust austada ning 
julgustada  inimesi  temasse 
uskuma.

Bengt Strengell

Laulud Talle Kiituseks on olnud ka vennastekoguduse lauluraamat. Pildil  
Kuusalu vennastekoguduse palvela. Foto: BS

 

Lauluvihik  Siioni  kannel  sisaldab  peamiselt  laule  kogumikust  Laulud  
Talle Kiituseks, aga leidub ka SLEFi laulupärimuse laule ning ka päris  
uusi teoseid. Siinset muusikat kasutatakse tihti pillikoorides. 

Tema ei teinud pattu ega 
leitud pettust tema 
suust"; ta ei sõimanud 
vastu, kui teda sõimati;
ta kannatas ega 
ähvardanud, vaid jättis 
kõik selle hoolde,  kes 
mõistab kohut õiglaselt; 
ta kandis ise meie patud 
oma ihus üles ristipuule, 
et meie, olles surnud 
pattudele, elaksime 
õigusele; tema vermete 
varal te olete saanud 
terveks.
Teie olite ju "nagu 
lambad ekslemas", kuid 
nüüd te olete pöördunud 
oma hingede Karjase ja 
Ülevaataja poole. 

1 Pt 2:21-25 (Js 53)Lauluvihik ilmub kahe variandina, ühes on ühe-, teises neljahäälsed laulud.
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Martin Luther: 

Reisitoit
Jeesus ei häbenegi neid oma vendadeks hüüda! Hb 2:11, 
(Jh 20:17) 
Jeesus ütleb meile: Mina olen teie vend. Kui ma oman midagi, 
peab see olema ka sinu oma. Mul on igavene õigus, igavene 
elu, tarkus, rõõm ja lohutus; ühesõnaga: kõik see peab olema 
ka sinu. Ja samuti: kui sul on patt, võlg, vigastus, põrgu, surm 
ja kurat, peab kõik see olema minu. Mul on piisavalt vara sind 
välja lunastada ja sinu eest maksta. 

Jah, kes nüüd neid lohutavaid sõnu suudab uskuda, see 
oleks juba paradiisis ja taevas. Mida ta enam kardaks või mil-

le pärast muretseks? Ta tuleks ütlema: Mul pole vaja millegi 
pärast muret tunda. Kui vaevab patt, südametunnistusepiinad, 
hirm surma ja põrgu pärast, tagakius maailma poolt või mis 
iganes taoline, siis võin ma ennast Jeesuse sõnadega lohuta-
da ja öelda: Ma olen ju Jeesuse sõber, temaga ühise vara ja 
pärandi omaja, mul ei ole vaja muret tunda.

Taolised Jeesuse sõnad olid apostlitele tõesti väga ilusad 
ja lohutavad kuulda, kui nad istusid üheskoos lukus uste taga, 
surm silme ees, ega julgenud juutide pärast paigast liikuda. 
Neid vaevas ka must südametunnistus seepärast, et nad olid 
põgenenud ja jätnud Jeesuse hädas maha kannatama. See-
pärast ei suutnud nad ette kujutada, et Jeesus tahab neile an-
deks anda ja hüüda neid veel pealegi oma vendadeks.

Raamatust Resekost (Reisitoit), betraktelser för hwar dag i året  
samlade ur d:r Martin Luthers skrifter. Helsingfors 1917. Lutherska 

Evangeliföreningen i Finland. Lk 143, 15 aprill. Tõlge JM
Pild: Klaasimaal Kuusalu kiriku käärkambris . Foto: BS 

Mõtle – kui rikas sa oled!
Olen  vahetevahel  meenuta-
nud ühte vana laulu, mis al-
gab sõnadega:  Murelik süda. 
Laulu kirjutas rootsi evange-
list  Carl  Olof  Rosenius  150 
aastat  tagasi.  Murelik  süda 
on kristlik laul, mis kirjeldab 
kristlaste  tundeid,  kaasa  ar-
vatud  rõõmu.  Laulu  alguses 
küsitakse  aga,  miks  on  ini-
mese süda kurb. Selle põhju-
seks  võib  loomulikult  olla 
mitu  asja.  Mainigem  siin 
mõnda. 

Selle  laulu  loomise  ajal 
elanud  pietistid  ei  julgenud 
uskuda  oma  patte  andeks 
Jeesuse kaudu, vaid uskusid, 
et  peavad  ootama  ja  meelt 
parandades  võitlema,  kuni 
tunnevad end  piisavalt  head 
olevat,  et  andeksandi  vastu 
võtta. Kui nad seda eesmärki 
kuidagi  ei  saavutanud,  said 
nad loomulikult kurvaks. 

Kurvastada võib ka krist-
lane,  kes  on  juba  kogenud 
oma  pattude  andeksandmist. 
Nähes,  et  ta  elu  kristlasena 
pole  eeskujulik,  vaid ta  lan-
geb ikka ja jälle  pattu,  hak-
kab ta viimaks kahtlema, kas 
Jeesuse arm tema suhtes üld-

se veel kehtib. 
Sellised  kahtlused  tule-

nevad inimese langenud loo-
musest, kes ei taha armu vas-
tu võtta, vaid tahab omal jõul 
Jumala ees õigeks saada. Aga 
selline  tegude  tee  on  asjatu 
ega  ole  Piibli  õpetusega 
kooskõlas.  Paulus  kirjutab: 
Seaduse  tegude  tõttu  ei  

mõisteta kedagi õigeks tema 
ees,  sest  seaduse kaudu tu-
leb  patutundmine. Rm  3:20. 
Õigeks saadakse vaid Kristu-
se töö kaudu ja seda peame 
vastu võtma patustena, mitte 
õigeina. Jeesus ütleb: Ei vaja  
arsti terved, vaid haiged. Ma 
ei  ole  tulnud  kutsuma  õi-
geid, vaid patuseid. Mk 2:17. 

Eelmainitud  laul  tahab 
meid äratada unest, vaatama 
Kristusele. 

Murelik süda, 
ärka nüüd unest!
Oled sa jälle, 
oh lunastud hing,
unustand ära 
kõik oma vara,
et sa nii rõhutud 
oled kui vang?

Üheks  põhjuseks,  miks 
me  ei  julge  uskuda  tingi-
musteta  armusse  Kristuses, 
on võib-olla see, et me võrd-
leme  meie  enda  armastust 
Jumala  armastusega.  Meie 
inimlik armastus ootab meel-
sasti vastuteenet. Aga Jumala 
armastus  on  teistsugune.  Ta 
armastab vaid armastuse en-

da  tõttu  –  ilma  meiepoolse 
vastuteeneta. 

Kuidas on see kooskõlas 
Jumala  õiguse  nõudmisega? 
Ta tunneb meid ju hästi.  Ta 
teab, et me vajame täielikku 
uuendamist.  Aga  meie  vana 
patust  loomust  ei  saa  uuen-
dada,  vaid  Jumal  peab  teg-
ema meile päris uue loomu-
se. Ta tegigi seda juba – Jee-
suse kaudu!

Jeesus  räägib  sagedasti, 
et Jumal on läkitanud teda te-
gema  Jumala  tegusid.  Ta 
peab päästma hukkamõistetu. 
Apostel Paulus kirjutab: Sest 
kõik on pattu teinud ja ilma  
jäänud  Jumala  kirkusest  
ning  mõistetakse  õigeks  te-
ma armust päris muidu, lu-
nastuse kaudu, mis on Kris-
tuses Jeesuses. Rm 3:23,24. 

Kes  on  vabaks  ostetud 
armust,  see  ei  ole  selle  eest 
midagi maksnud ega teinud. 
Jumal tegutses meie eest ar-
mastusega, kui me olime al-
les  patused,  ega  oota  meilt 
vastuteenet.  Kõik  on  meile 
tasuta  antud  Jumala  and,  ja 
see  and  on  Kristuse  õigus, 
mis kehtib Jumala ees.       

Rapla vennastekoguduse palvemaja 1869 (?)- 1963



7

Mõtle, kui väga 
rikas sa oled:
Jumala pärija, 
Jeesuse vend.
Taevariik tervelt 
on sinu päralt.
Kas see ei jõua 
veel trööstida sind.

Kui sa ka vahest 
Jeesust ei tunne,
siiski ta pole 
sust lahkunud veel.
Ta on sind ostnud, 
verega pesnud,
kaitseb ja kannab 
sind õlade peal.

Kristlase kurbus oma vi-
letsuse  pärast  on  tervendav 
tunne. Sel moel me kogeme, 
et  meie  võimuses  pole  Ju-
mala  ette  tuua  mitte  midagi 
head, ei usku ega tegu. Seda 
teades  ning  tundes  oleme 
täiesti  sõltuvad  Jeesusest  ja 
tema  tegudest  meie  eest.  Ja 
ta  kingib  tasuta  selle,  mida 
me vajame. 

Piibli  viimasest  raama-
tust  loeme:  Vaim ja  mõrsja 
ütlevad: "Tule!" Ja see, kes  
kuuleb,  öelgu:  "Tule!"  Ja 
januneja  tulgu!  Kes  tahab,  
võtku eluvett ilma tasuta! Ilm 

22:17. Seda  vett  on  hakanud 
jooma kõik ristitud. Et risti-
mine  toimub  Jeesuse  käsu 
järgi  (Mt  28:18-20), tähendab, et 
meile  on  selle  eluveega  an-
tud igavene elu, nagu Paulus 
kirjutab: Patu palk on surm,  

aga  Jumala  armuand  on 
igavene elu Kristuses Jeesu-
ses, meie Issandas. Rm 6:23. 

Et igavest elu mitte kao-
tada, peame jooma seda vett, 
mis on Jumala sõnas, ja õp-
pima sellest kogu maise elu. 
Sõnas juhatab meid Jumala  
Tall  eluvee allikaile. Ilm  7:17. 
Selle kaudu saavad meie as-
jad kristlikus elus üha enam 
korda ja me tahame Jeesuse 
tõttu  teha  kaasinimestele 
head. Kuna oleme tasuta saa-
nud,  anname  samuti  tasuta 
Jeesuse  sõnade  kohaselt: 
Muidu olete saanud, muidu 
andke! Mt 10:8. 

On  tähtis  lasta  Jumala 
sõnal  meid  julgustada.  Tusk 
haarab  meid  kergesti,  kui 
vaatame iseendile. Seepärast 
peame  kinnitama  oma  usu 
silmad  Jeesusele,  et  saada 
julgust  ja  väge.  Siis  me  ei 
väsi. Seda tahab soovitada ka 
meie  laul:  usaldage  kõigis 
olukordades  Jumala  armu 
Kristuses. 

Kuninga laps, 
oh unusta mure,
ära nüüd karda, 
et nälga sa jääd.
Jumal su isa,
suur on su osa:
Kõik mis sul vaja, 
ta armust sa saad. 

Siioni Kannel nr 2

Bengt Strengell
Lugu ilmunud varem 
Kristuse Armus nr 1. 

4. Meie Isa palve

Neljas palve

Meie igapäevast leiba 
anna meile tänapäev.
Mis tähendab?
Jumal annab küll 
igapäevast leiba ka ilma 
meie palveta kõigile 
kurjadele inimestele, aga 
me palume selles palves, et 
Ta laseks meid taibata seda 
ning meie igapäevast leiba 
vastu võtta tänuga.
Mida mõeldakse ”igapäeva-
se leiva” all?
Kõik, mida me vajame oma 
ihu toiduseks ja 
vajadusteks nagu söök, 
jook, riided, kingad, koda 
ja koht, raha, vara, vaga 
elukaaslane ja vagad 
lapsed, vagad ja ustavad 
ülemad, hea valitsus, rahu, 
tervis, kord ja 
töövõimekus, head koolid, 
head sõbrad ja naabrid ja 

muu niisugune.
Miks on Jumala headusele  
vaatamata maailmas nii 
palju kannatusi, näit. nälg?
Meil on raske aru saada, 
kuidas Jumala kõikvõimsus 
ja headus saab kokku 

sobida sel-
lega, et 
paljud 
inimesed 
kannatavad ja 
nälgivad. Me 

teame, et kurjus ja paha 
leidub patu pärast ja on 
saatana töö, aga teame ka 
seda, et midagi ei saa 
toimuda ilma Jumala 
tahteta. Seepärast palume, 
et saatana halvad kavat-
sused võtta meilt väline 
heaolu ei muutuks tõeks. 
Kui meil aga tuleb kanna-
tada, võime paluda 
Jumalat, et Ta pööraks 
selle paha heaks. Js 55:8-9; Fl 
4:6.

Miks me palume ”anna 
meile täna”?
Me ei pea muretsema hom-
se päeva pärast. “Eilne on 
möödas, homset pole veel  
näinud, aga täna aitab Is-
sand.” Ps 23:1; 1Pt 5:7.

Raamatust Väike usuõpetus

Armu – mitte 
käsuõpetust

Teol  dr  Voldemar  Ilja kir-
jutab vennasteliikumise aja-
loo  käsitlevas  oma  esime-
ses  raamatus  lk  222  m s: 
Õpetuslikult  olid  Halle  ja 
Herrnhuti  seisukohad  mõ-
neti  lahkuminevad.  Halle-
laste meelest ei olnud õnd-

suse  saavutamiseks  küllal-
dane Kristuse teene (lunas-
tuse)  välispidine  vastuvõt-
mine, vaid selle tagajaks pi-
di  olema elav  usk  ja  Kris-
tuse  teene  seespidine 
omaksvõtt tema järel käimi-
ses, Jumala kartuses, patu-
kahetsuse võitluses ja risti-
kandmises.  Herrnhut  see-
vastu  toetus  täielikult  Kris-
tuse  verisele  teenele  –  te-

ma  verele  ja  haavadele, 
millega on saavutatud täie-
lik  lunastus,  ja nõnda taht-
sid  herrnhutlased  armulas-
tena  ülistada  osakssaadud 
armu,  mitte  käsuõpetust. 
Lühidalt:  Hallelased  olid 
kurvanäolised,  aga  herrn-
hutlased särasid rõõmust!
On  väga  tore  lugeda,  et  
vennastekoguduse  liikumi-
se usu ja kuulutuse rõhk oli  

puhtale  ja  rõõmsale  evan-
geeliumile, täpselt  nii  nagu 
meiegi  püüame  kõnelda. 
Siis võime tõdeda, et me ei  
taha midagi uut sõnumi pa-
kkuda, vaid just sedasama, 
mis vennastekoguduses tol  
ajal kuulutati, mis aga aega 
mööda  enam-vähem  var-
jatuks tulnud. 

JM
Lugu ilmunud varem Kristuse Armus nr 1.

Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil 
rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, 
kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele 

armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma 
lootusest Jumalalt saadavale kirkusele.  Rm 5:1-2
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Jumal  teeb nähtavaks  oma 
armastuse meie vastu selle-
ga, et Kristus suri meie eest, 
kui me olime alles patused. 
Seda kindlamini  päästetak-
se  meid  tema  kaudu  viha 
eest nüüd, kui me oleme te-
ma  vere  läbi  õigeks  mõis-
tetud.  Sest  kui  me  juba 
vaenlastena  saime  lepituse 
Jumalaga tema Poja surma 
läbi, siis seda enam pääste-
takse  meid  tema  elu  läbi 
nüüd, kui oleme juba lepita-
tud! 

Ja  mitte  ainult  seda, 
vaid  me  ka  kiitleme Juma-
last meie  Issanda  Jeesuse 
Kristuse  läbi,  kelle  kaudu 
me oleme nüüd saanud lepi-
tuse. Rm 5:8-11.

Niisiis on meil asjatu enam 
katsuda Kristuse armu oma 
vagadusega  välja  teenida, 
kuna saime selle armu osa-
listeks  juba  patustena,  Ju-
mala  vaenlastena.  Nüüd 
saame vaid julgesti  ja  rõõ-
muga  kiidelda  Jumalast 
Jeesuse läbi,  et  ta on meid 
tema surma ja ülestõusmise 
läbi õigeiks teinud ning ris-
timisega  võtnud  enda  lap-
siks oma taevariiki.

Kui juurde panna midagi,
see oleks tõesti surm; 
Au olgu see eest temale! 
Kõik annab tema arm.

Siioni Kannel nr 3:7-

JM
Lugu ilmunud varem Kristuse Armus nr 1. 

Mina  olen  eluleib.  Kes 
minu juurde tuleb,  see 
ei nälgi iialgi, ja kes mi-
nusse  usub,  see  ei 
janune  enam  iialgi. Jh. 
6:35.

Sina, armas Jeesus, oled 
õige manna,  tõeline elu-
leib,  kes  tulid  alla  tae-
vast,  et  anda  maailmale 
elu.  See,  kes  elab  Sinu 

armust  ei  kao  kunagi, 
kuigi  maailm  on  tühi  ja 
paljas. Sa lased iga päev 
sadada mannat alla oma 
lastele  ning  voolata  elu 
vett  nende hinge. Armas 
Jeesus,  luba  mul  alati 
osa saada sellest leivast! 
Luba  mul  nagu  Maarjal 
istuda  oma  jalgade  juu-
res, et saaksin uut jõudu 
Sinu  sõnast  ning  omak-
sin oma elus päästet. Et 
oleksin  rõõmus  Sinu  ar-
mastuses ja trööstitud Si-
nu  veres.  Võta  ära  mu 
enese  kiitlemised,  tee 
mind vaimust vaeseks ja 
janunevaks Sinu järgi, et 
Sina  saaksid  mind  toita 
oma õigusega. 

Looda Jeesusele, Vaasa 1991

Loe ja mõtiskele: 

SLEFI jutlustajate järgmine 
külaskäik Eestisse toimub 

eeldatavalt 20.-24.10.2010.

SLEFi jutlustajad külastavad Eestis lu-
terlikke kogudusi ja ühendusi igal aastal 
vähemalt  kaks  korda.  Kevadel  2010 
osalevad reisil jutlustajad Juhani Marti-
kainen, Hans Sandberg ja Bengt Stren-
gell. Nad külastavad sel korral vennas-
tekoguduse osadusrühmi Nõmmel (Har-
kutänav),  Nissis,  Raplas  ja  Kuusalus. 
Lääne-Nigula koguduses peetakse Pali-
veres  teetundi  ja  Käru  koguduses  toi-
mub  koguduseõhtu.  Jutlustajad  käivad 
regulaarselt ka Järvakandi hooldekodus. 
Pühapäevastel  jumalateenistustel  osale-
vad nad seekord Paides, Kärus, Harju-
Jaanis  ja  Kuusalus.  Kahjuks  ei  jätku 
ühest nädalast, et jõuaks külastada kõiki 
sõpru, kes neid meelsasti ootaksid. - BS

SLEFi kuulutusreisid

Pärast jumalateenistust Harju-Jaani kirikus kutsuti  
pastoraadi aeda söögile. (28.4.2008) Foto: BS 

Foto: BS

Palvetund Järvakandi hooldekodus. Foto: BSKirikuõpetaja Algur Kaerma juhib jumalateenistust  
Paide kultuurimajas. (16.9.2007)  Foto: HS
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