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Olen õhtuti oma kaheaastase tütrega mujnas-
jutte lugenud. Joanna-Rebeckale meeldivad 

need väga. Eriti maa ja taeva loomise lood las-
tepiiblist, mis on täis värvilisi pilte. Lood ehk ju-
tud sündmustest on alati põnevad. Räägin ühe 
loo jutu vormis. 
Oli kord suurettevõte omanik, kelle suureks ki-
reks ja missjooniks oli anda kõigile inimesetele 
jalanõusid, kellel neid veel ei olnud. Nad käisid 
paljajalu ja seetõttu olid paljudel jalad katkised 
ja hellad. Mõnel olid haavad ja nad ei suutnud 
enam edasi kõndida. See ettevõtmine oli täh-
tis ja sellega oli kiire.  Ettevõte juht valis välja 
parimad töölised ja andis neile suurte ladude 
võtmed tagades, et kingadest ei tuleks puudust. 
Kõikidele jätkub kingi ja jääb veel üle. Tööliste 
eesmärk ja ülesanne oli  jagada kõigile inimes-
tele jalanõusid tasuta. Omanik  ise läks pikaks 
ajaks kaugele välismaale. Kui tükk aega oli 
mööda läinud saatis ta käskjalad uurima, kui-
das on läinud. Omaniku suureks üllatuseks ja 
kurbuseks kuuleb ta, et laod on siiamaani  jala-
nõusi täis ja inimesed käivad ikka veel paljaja-
lu. On hoopis ehitatud uhked kingapoed, mis on 
avatud paar korda nädalas. Pühapäeviti paar 
tundi ja paar korda veel nädala sees õhtuti. Kui 
inimesd ”poes” kokku saadavad, siis sealolevad 
jalanõusid vaid proovitakse ja imetletakse. Tos-
sud, sandaalid, kummikud ja peokingad proovi-
takse jalga ja pannakse karpi tagasi. Aga siis 
suletakse poe uksed ja jäetakse kingad suur-
tesse laoruumidesse, ega anta neile, kes väljas 
paljajalu käivad. Laod on siiamaani kingi täis 
ja jalanõude jagamist peaaegu ei toimugi. Mida 
siis suurettevõtte omanik teeb? Kuna ta on tark 
juht, siis saadab ta oma poja ja parima töölise 
olukorda lahendama. Kuid kingadetöölised ei 
taha temaga tegemist teha ja keeravad laouk-
sed lukku ning viskavad võtmed ära, et nad sis-
se ei pääseks. Mida nüüd omanik teeb? Ta kõr-
valdab endised poemüüad ja teeb uued võtmed.  
Siis ta otsib üles need inimesed, kellel on kõige 
katkisemad jalad. Ta parandab nende haavad ja 
paneb korralikud kingad jalga. Edasi õpetab ta 
oma parima töölise läbi neile ise, kuidas miss-

Kui armsad on 
sõnumitooja sammud

jooni lõpule viia. Ta teab, et kuna nad ise kaua 
katkiselt ja ilma jalanõuta on käinud siis on neil 
suur kaastunne teiste vastu, kes on samas olu-
korras. Nemad võtavad tööülesannet tõsiselt ja 
ei luba hooletusel ega mugavusel tähtsat miss-
jooni peatada. 
Jumala poeg Jeesus rääkis maapeal käies palju 
tähendamsisõnadega ja võrdpiltidega. Kolmes 
evangeeliumis on juttu viinamäe aednikest (Mt 
21:33, Mk 12:1, Lk 20:9.) ”Üks inimene istutas 
viinamäe ja andis selle rendile aednike kät-
te ning läks välismaale kauaks ajaks. Ja pa-
rajal ajal ta läkitas sulase aedniku juure, et 
nad temale annaksid viinamäe viljast...aga 
aednikud saatsid tema tühjalt minema…” 
(Lk 20:9-10) Loo lõppus saame teada et adniku 
Isand ”…annab viinamäe teiste aednike kät-
te, kes annavad temale vilja omal ajal”(Mt 
21:41.)
Jumal on meile Jeesuse Kristuse kaudu kin-
kinud uue elu. Ta on täitnud meid oma Püha 
Vaimuga ja andnud meile ülesande ”oma viina-
mäel”. Ta ootab, et me kannaksime vilja ja käik-
sime ”heades valmistatud tegudes” (Ef 2:10). 
Mitte üle oma jõu ja omast jõust vaid Tema väes 
ja olles juhitud Pühast Vaimust. Siis saame jul-
gelt edasi sammuda ja edusamme teha. Kirjuta-
tud on: ”Kui armsad on nende sammud, kes 
häid sõnumeid kuulutavad!” (Rm10:15). 

erki.katus@gmail.com



Slumm leekides

Ühel nädalalõpul oli slummi kõige vaesem osa 
leekides ning rahvas paanikas. Karini ema he-
listas mulle, sest Rahel oli väga hirmunud. Sõit-
sin kohale ja tunglesin sisse. Tuletõrje autosid 
oli paarkümmend või rohkem, kuid kuna küla-
sisene ainus suurem tee (mille ääres ka meie 
elasime ja kus ka Karini maja oli) on ikkagi 
kitsas, siis tuletõrje autod pääsesid raskuste-
ga läbi. Manööverdamisruumi polnud ja kohati 
pidid end vastu betoonposte surudes end läbi 
pressima. Aga sõita sai nii kaua, kui tänav otsa 
lõppes, edasi olid ainult pisikesed rajad jalakäi-
jatele.
 Ning kogu see suur ala maha põleski. Ainult 
kiviseinad jäid püsti. Inimeste andmetel 600, 
ajalehe andmetel 650 maja/kodu langes tule-
roaks ning 2000 inimest jäi peavarjuta.
Mis edasi? Inimestel pole mitte midagi. Kõik on 
ära põlenud. Lapsed, keda piltidel näete - ka 
neil on kõik läinud. See maja, mille ees mina sei-
san, see oli meie kohalik koolimaja. Ka Karini 
kool. Paljud istusid lihtsalt oma varemete vahel 
ja... mis sa teedki. Mitmed olid kas saanud või 
ostnud suure sinise kilevakstu, mille katuseks 
panid. Suur latakas kilet (3 pere jaoks) pidi 
maksma umbes 40 eurot. See kaitseb neid vih-
ma eest, sest vihmaperiood ei ole veel läbi ning 
sajab iga päev.
 Jumal on olnud meie vastu nõnda armuline, 
et on andnud meile nö “ajaliku” ja misjonitöö 
ühes tükis. Ühelt poolt saame ju viisa seetõttu, 
et mina olen ametlikult Indoneesias kooliõpeta-
ja. Nii olen siin täisajaga tööl. 
Teiselt poolt on see “ajalik” töö aktiivses krist-
likus organisatsioonis, mis on fokusseerunud 
just vaeste laste aitamisele ning Indoneesia 
evangeliseerimisele (mitte ainult suuremates 
linnades, vaid ka kaugetes provintsides ja väi-
kestel saartel).

Kendari, Kagu-Sulawesi 
Meie plaanid peale Eestist tagasitulekut on sel-
lised, et kolida Kagu-Sulawesile Kendari linna. 

Meie organisatsiooni juures töötavad inimesed 
alustasid seal hiljuti pisikese kooliga ning kuul-
des, et oleme valmis sinna kolima, ootavad meid 
suure innuga. Lisaks on nende misjonipõld Ka-
gu-Sulawesi külje alla jäävad pisikesed saared 
ning sealne bajo hõim. Bajo hõim on Indoneesia 
arhipelaagi kõige laialipaisatum hõim. Ehk siis 
neid võib leida üle arhipelaagi. Kuid neil olla 
üks kapriisne omadus – nad tahavad kindlasti 
elada mere ääres. Praegu elame Jakartas. Kui 
Jumal armu annab, siis on plaan peale Eestist 
tagasitulekut suunduda Kendarisse. Vahemaa 
Jakartast Kendarisse on 3 tundi lennukiga. Li-
saks kehvadele haridusvõimalustele on Sulawe-
sil ja lähedalasuval Malukul moraalitus küllalt 
kõrge. Vaba seks nii noorte kui täiskasvanute 
hulgas on tavaline nähtus ning ka joomine krist-
laste hulgas levinud (moslemid ei joo). Provints 
ise on väga tugev teise usu provints ning krist-
lasi väga vähe. 
 Muidugi sõltub meie sinnasõit ka viisast, kuid 
meie praegune organisatsioon on meile luba-
nud, et nad aitavad meid viisaga. Siiski palume 
teie kõigi eestpalvet, et võiksime käia ja tegut-
seda Issanda juhtimises, täidetuna ja kantuna 
Pühast Vaimust. 

Teise, kaugesse provintsi sõit on meile muidugi 
väljakutse, kuid samas sunnib meid välja siin-
sest mugavustsoonist (juba harjumuspäraseks 
saanud keskkond, suure kristliku organisat-

Indoneesia 
misjonipõllult egon sarv



siooni katuse all olemine, suur linn ja selle pa-
kutavad hüved, kaubakeskused, sõbrad, kogu-
dused ja nende tugi jms…) ning taas heitma end 
üksiti Issanda Jeesuse Kristuse rüppe, pannes 
oma lootuse Tema peale ning uskuma, et Tema 
kannab läbi.

Meil on järgmised palvepunktid edastada:
1.) Et Jumal täidaks meid igapäevaselt Püha 
Vaimuga ning annaks olla Tema tunnistajaiks 
ning soolaks ja valguseks paigus, kuhu Ta on 
meid läkitanud. 
2.) Et Jumal annaks jõudu ja tarkust selle kooli-
aasta selliselt lõpetada, et meie õpilased lõpeta-
vad nii koolitöödes kui isiklikus vaimulikus elus 
tugevatel positsioonidel. 
3.) Et Jumal aitaks korraldada meie pere elu 
neil viimastel kiiretel kuudel - seda nii Eestisse 

sõiduks kui tagasitulekuks. Siis juba loodeta-
vasti uude provintsi. See nõuab aga paljude ot-
suste tegemist praegu – mida kaasa võtta, mida 
jätta, mida maha müüa, mida ära kinkida jne. 
4.) Ning kui see on Jumala plaan, siis Ta varus-
taks meid ka viisaga. Sest ilma viisata me ei saa 
minna kuhugi.

Tervitades,
Egon koos perega

Kui kellelgi Jumal paneb südamesse, siis prae-
gu ma näen, et see on kõige praktilisem viis 
aidata - varustada inimesi nende kiledega kui 
ka sääsevõrkudega. Sel juhul eraisikud saavad 
teha annetuse Swedbanga arvele Egon Sarv 
1100111610.



Ps 2:8 Küsi minult, ja ma annan paganad su 
pärandiks ning ilmamaa otsad su omandiks!

2002 aasta augusti kuus oli mul võimalus osaleda 
kuuajasel pastorite ja vaimulike juhtide treeningul 
Malaisias, Muari linnas. Koos minuga oli pastoreid 
ja juhte 13-lt erinevalt maalt. Suurem osa neist Aa-
siast ja Okeaaniast. Ligi 50 pastorit neist olid tul-
nud sellisest saareriigist nagu Papua-Uus Guinea. 
90-ndate lõpus ja 2000 alguses oli see riik raputatud 
ärkamise lainest. Seal oli terveid külasid, kus kõik 
olid päästetud. Toimus tohutuid imesid. Samuti olid 
sellega kaasas poliitikud ja kõrged valitsuse ametni-
kud.  Mitmed pastoritest, kellega koos olin, tulid otse 
selle ärkamise keskelt. Meenub jutuajamine ühega 
neist, kes rääkis kuidas mõned aastad varem oli ta 
alustanud uue kogudusega. Ta alustas kogudusega 
oma garaažis ainult oma abikaasa ja nelja lapsega. 
Ja ainult mõned aastad hiljem oli ta koguduse liik-
mete arv kasvanud 500-ks. 

Kuuajase treeningu jooksul saadeti meid nädalalõp-
pudel meeskondade kaupa välja erinevatesse kogu-
dustesse Malaisias ja Singapuris. Ja ühel nädalava-
hetusel oli minul võimalus misjonireisile minna koos 
pastor SucklingTamanabae ja tema abikaasa Hele-
niga. See pastoritest abielupaar olid need, kelle kau-
du Jumal selle ärkamiselaine sellesse oli saareriiki 
toonud. Kuna ööbisin pastor Heleniga ühe toas, siis 
oli mul fantastiline võimalus veeta üle kolme tunni 
vesteldes selle jumala mehe ja naisega. Ma ei jätnud 
võimalust kasutamata ja küsisin palju küsimusi sel-
le kohta, kuidas tuua ärkamist ühele maale. Ja siin 
on mõned nendest asjadest, mida nad minuga jaga-
sid:

1) Ilma palveta, paas-
tumise ja Jumala poole 
hüüdmiseta ei juhtu mi-
dagi! Pastor Suckling ja 
Helen jagasid, kuidas 9 
kuud enne kui midagi 
toimuma hakkas, toi-
mus neil pidev palve, 
paast ja Jumala poole 
hüüdmine. 9 kuud jär-
jest käisid neil erinevad 
koguduse inimeste grupid mägedes palumas ja paas-
tumas. Nad olid otsustanud, et nad ei lõpeta enne , 
kui nad näevad Jumalat liikumas. Järeleandmatusel 
ja meeleheitel on tohutu vägi, kui see on suunatud 
Jumala poole usus. 
Kuid sama tähtis kui palve on ärkamise kohale too-
miseks, on see ka selleks, et ärkamist põlemas ja õi-
gel rajal hoida.
2) Nad õpetasid, jutlustasid ja treenisid oma inimesi 
ühes valdkonnas niikaua, kuni see, mida nad õpe-
tasid, muutus osaks inimeste elust. Näiteks kui nad 
õpetasid palvest, siis niikaua kuni koguduse liikmed 
tegid seda ilma, et keegi neid selleks sundis. 
 Pastorite peal on tihti surve, et üritada oma ini-
mestele kantslist tuua midagi uut ja huvitavat. Aga 
Jumala Sõna eesmärk ei ole see. Jumala Sõna peab 
saama meile leivaks, mis toidab meie vaimset ini-
mest. Ja kui see on saanud osaks meie elust, siis 
muutub see leivaks, millega saame toita ja teenida 
teisi. Kui Jumala Sõna on koguduse inimeste eludes 
saanud lihaks, siis Jumala elu voolab ja inimesi ei 
pea sundima ega kuidagi motiveerima. Nad elavad 
oma elu olles haagitud Jeesuse eluga. (Joh. 15 ptk – 
tähendamissõna viinapuust). 
 Mõeldes nendele asjadele üle kümne aasta hil-
jem, põleb mu südames taas igatsus näha neid asju, 
mis Jumalal on meie, kui rahva, jaoks ning meie, kui 
rahva, läbi. Kui Ta leiab need, kes hüüavad Ta poo-
le, saab Ta näidata meile suuri ja salajasi asju! (Jer. 
33:3). Kui me teame Jumala tahet, oleme julged välja 
astuma ja tegutsema, hoolimata, mis toimub meie 
ümber. 
Küsime siis, et Ta saaks meile anda pärandiks eesti 
rahva ja teisi rahvaid veel!

ReelikaHints
Järvamaa Kristlik Keskus

Palveteenistuse kordinaator

Papua-Uus Guinea 
ärkamine reelika hints 



Ilusat kevadet Sulle! Bihaćis 
Väljas sadas siin paar nädalat tagasi lund. 

Aga kirsipungad on juba valmis puhkema, kui 
ainult natuke päikest tuleks! Üks Eesti rahva-
tarkus väidab, et ega tali taeva jää– aga maha 
pole ta samuti kunagi jäänud! Ükskord jõuab 
kevad niikuinii! 
Vanad võtmed ukse ees.
 Viimastel kuudel oleme kuulnud palju nega-
tiivseid uudiseid: mitmete koguduste töötegi-
jad lahkumas, noored inimesed tõsiste tervise-
hädadega võitlemas, korruptsioon meditsiinis 
ja valitsus-asutustes vohamas, majanduskriis 
aina kasvamas. Järgmine aasta tõotab tulla sa-
masugune-kui mitte hullem. See pani mind tih-
ti mõtlema tulevikule: “Aga kui meie koguduse 
töötegijad peaksid lahkuma? Aga kui peame 
praegusest kodust või koguduse-majast välja 
kolima? Aga kui… ?” Kõik need võimalused on 
täiesti reaalsed! Avastasin, et mu peas käivitus 
huvitav kaitsemehhanism: mul oli korraga suur 
vajadus oma asju sorteerida! Veetsin paar nä-
dalat, pidevalt mõttes asjade nimekirju tehes 
ning linna peal erinevaid maju vaadates: “Kui 
peaksime kolima, kas mina ise või me kogudus, 
milline piirkond meile sobiks, milliste tingimus-
tega hoonet otsiksime?” 
 Ühel ööl nägin aga huvitava unenäo. Minu 
ette pandi üks uhiuus uks. Seisin selle ees ning 
hakkasin oma olemasolevaid võtmeid selles 
proovima, aga ükski ei sobinud uue lukuga. 
Korraga keegi ütles mu selja taga: “Vanad võt-
med uue ukse jaoks ei sobigi, iga uus uks tuleb 
koos uute võtmetega ukse peremehelt!” Teiste 
sõnadega, mu “vanad võtmed” on olukorrad, 
kust olen juba läbi käinud. Kui aga kohtume uue 
väljakutsega, annab Jumal selle jaoks ka uue 
“võtme”. Kui Iisraeli lapsed läksid läbi Punase 
mere, ei mõtelnud nad veel Jordani ületamisele. 
Lõpuks jõe äärde jõudes andis Jumal neile eel-
nenust hoopis erineva taktika! 
 Joni Eareckson on ütelnud: “Jumal ei anna 
meile armu järgmise aasta südamevaludeks- 
või isegi homse päeva peavaludeks. Jumala arm 
on nagu manna- uus ja värske igaks tänaseks 
päevaks!” Ja see on hea, sest eilse päeva varu-
dest tänaseks ei jätkuks!

Meie tuttavad on enamasti tühja rahakotiga. 
Osad neist on vaesusemeelsuse orjad: neil pole 
kunagi küllalt. Jumal aitab neil elektriarve tasu-
da, aga nende suhtumine on: “Oh, vaene mina, 
varsti tuleb järgmine arve!” Kuid on ka neid, kes 
elavad tõesti äärmiselt vaeselt, aga süda on täis 
tänu ning hoiak elu suhtes on positiivne. 
Admira töötas varem pangas ja sai korralikku 
palka. Aga ta pank läks pankrotti, uut töökoh-
ta polnud leida ja pensioni saamiseks oli liiga 
vara. Nii jäi Admira koos oma töötu poja ja al-
kohoolikust vennaga elama teiste annetustest. 
Nüüdseks on ta majast elekter välja lülitatud, 
pool talve polnud tal üldse küttepuid ning süüa 
tuli keeta gaasipriimusel. Viisime talle toidupa-
ki ning tellisime puudeprojekti viimaste rahade 
eest 2 m lõhutud puid. Admira hakkas käima 
meie koosolekutel ja tuli isegi koos meiega haig-
lasse lastele kingipakke jagama. Mulle meeldib 
vaadata, kuidas ta enese eest hoolitseb: seljas 
hästiistuvad toon-toonis (varem ostetud) riided, 
juuksed korras, hoiak alati elujaatav ning tule-
vikuplaane tegev. Füüsiline olukord võib tundu-
da lootusetu, aga Admira ei lasku enesehalet-
semisesse. Ta loodab, et õige varsti hakkab ta 
saama pensionit ning nende elu läheb ilusaks. 
Seni aga otsib ta Jumala abi ning hoiab positiiv-
set meelsust. Milline eeskuju ülejäänutele!

Misjonipõllult Bosniast
jael puusaag



Tuntud jalgpallimängija Rootsis, Paulinho 
Guara Braziiliast on siiras usklik. Tal on 

võistlusärgi all T-särk Jeesusest ja kui kohtuni-
kud keelasid võistlussärgi seljast ära võtmise, 
leidis ta uue meetodi. Kui ta lööb värava, võtab 
ta taskust välja sildi nimega Jeesus. Paulinho 
vastas ajakirjanikele; ”Jeesus aitab mind kõi-
ges, niiet ma tahan tänada Teda ja näidata seda 
ka mängu ajal! Olen üles kasvanud usklikus 
peres ja loen Piiblit iga päev. Vajan seda tuge, 
mida Jeesus annab. Ta aitab mind kõikjal, nii 
jalgpallis kui ka isiklikus elus. 
 Paulinhol on tuntud oma ilusate väravatega 
ja leiab tihti võimalusi sildi välja võtmiseks, kui 
ta on värava löönud. Fifa ja jalgpalli kohtunikud 
ei tea täpselt, kuidas sellesse suhtuda. 
 Paulinho kasvas üles Sete Lagoa linnas Bra-
siilias. ”Mu isa oli jalgpallur ja minu jaoks oli 
loomulik sama teed minna!” Paulinho mängis 
tippklubis Atletico Mineiro Brasiilias ja 2002 
tõi jalgpall ta Rootsi. “Täna ma tean, et see oli 
Jumala plaan, et ma siia tulin. Mu pere on kato-
liiklased ja ma teadsin et Jumal on olemas, aga 
ma ei olnud isiklikult kohanud Jeesust. Rootsis 
kohtasin Teda isiklikult. Mul oli sõber, kes kut-
sus mind kogudusse Göteborgis. Ma sain aru, et 
Jeesus oli kutsunud mind terve elu. Ma läksin 
eestpalvele otsustades järgida Teda oma elus 
ja võtsin Jeesuse südamesse. See on parim asi 
mida olen teinud!”
 Täna on Paulinho tagasi Brasiilias ja män-
gib jalgpalli. Vahepeal oli ta Portugalis ja tagasi 
Rootsis. “Jalgpalli mängijana soovin olla  teiste-
le eeskujuks. Tahan julgelt näidata, et usun Jee-
susesse.” Ta näeb ennast kui jalgpalli misjonä-
rina. “Ma ei mängi ainult jalgpalli, vaid räägin 
teistele ka Jeesusest. Usklikud, kes usuvad Ju-
malasse peaksid rääkima sellest teistele. Piib-
lis seisab, et kui keegi ei räägi...... Kui sa hoiad 
Jeesust ainult iseendale, kuidas saavad siis 
teised päästetud. Usalda, et Püha Vaim töötab 
inimeste eludes kui nad Jeesusest kuulevad!” 

Lõpetuseks jagab Paulinho; - “Tahan teha Ju-
mala tahtet. Tahan elada oma elu õigesti, nii 
nagu Jumal tahab. Kuna Tema teab ja näeb 
kõike!”

Paulinha- Jeesuse 
jalgpallur 



Valgus Idas 
(Ljus i Öster) rauli lehtonen

Rauli Lehtonen on 26 aastat töötanud Ljus i 
Öster misjoniorganisatsioonis, mis on ala-

tes aastast 1903 üks suurim Rootsis. Saime Rau-
liga kokku Stockholmis, Ljus i Öster peakonto-
ris, Solnas, aprilli kuus. Rauli jagab, et 70-datel 
aastatel, ajal mil see oli keelatud, viis ta Piib-
leid Nõukogude Liitu. Rauli: ”Meil oli Tallinnas 
tõlgina abiks neiu Maila Saaremaalt, kes õppis 
Tallinnas. Ta valdas soome keelt ja hiljem me 
ka abiellusime. Need reisid, mida tegime Ees-
tisse said meile sildadeks ka Venemaale. Ja ma 
kogesin kutset sellele tööle. Enne kui alustasin 
kaastööd ”Valgus Idas” (Ljus i Öster), töötasin 
”International Bible Society´ga” ja vastutasin 
töö eest Balti riikides ja nende riikide emakeel-
se Piibli tõlkimisel, samuti ka ukraina ja vene 
keelse Piibli tõlkimisel. Ljus i Öster toetas seda 
tööd ja mul oli loomulik edasi töötada Ljus i 
Öster organisatsiooniga. Me oleme 11 töötajat 
Stockholmi kontoris ja meil on koordinaatorid 
erinevates riikides. Saime kokku kuu aega taga-
si Stockholmis selleks, et planeerida eelseisvat 
aastat. Tulijaid oli Hiinast, Kesk-Aasiast, Kau-
kaasiast, Mongooliast ja Uurali piirkonnast.
 Töötame täna 25´s erinevas riigis. Paljud on 
endised Nõukogude Liidu alad. Tegutseme ka 
Hiinas, Põhja-Koreas, Iraanis, Türgis ja Ida-Eu-
roopas. Meil on neli põhi suunda. Esiteks toe-
tame kohalikke misjonäre. Meil on ligi 300 täi-
sajaga misjonäri. Teine suund on meie misjoni 
piiblikoolid, kus me õpetame ja läkitame välja 
misjoni töötajaid ja koguduserajajaid. Koolide 
kaudu saavad kohalikud misjonärid varustatud 
ja koolitatud. Igal aastal alustab 6-7 misjoni koo-
li. Neli kooli on sel aastal Venemaal ja üks Ukrai-
nas, Hiinas, Rumeenias ja Balkani piirkonnas. 
Kolmas osa on kirjandus ja meedia. Anname 
aastas välja 10 raamatut erinevas keeles, aga 
suur osakaal on Piibli tõlkimistöödel. Paljudes 
maades ei ole rahval Jumala sõna omas keeles. 
Toetame Piibli tõlkimist erinevatele rahvastele. 
On ka kristliku televisiooni töö, kus meil on üks 
ühine projekt ”Ibra” raadioga. Need on türgi, 

turkmeeni, aserbaidžaani ja sel aastal ka usbe-
kistani keelsed tv programmid. Need näitavad 
24 tundi ööpäevas ja neid on võimalik vaadata 
suures osas Kesk-Aasias, Kaukaasias ja Euroo-
pas. Paljudes kohtades saab esimest korda aja-
loos vaadata kristlikku televisiooni emakeeles. 
Näiteks Türgi, kus on 75 miljonit elanikku ja kus 
täna on võimalik vaadata kristlikke programme 
oma keeles. Neljas suund on sotsiaaltöö. Need 
on sotsiaalsed projektid ja inimeste toetamine, 
kellel on väga raske. Veeprojektid selleks, et 
saada puhast vett, toiduabi, kursused kirjaos-
kamatutele õpetades lugemist ja samuti talude 
agronoomilised projektid. Näiteks Uuralis, kus 
suur järv kuivas ära ja inimestel pole enam vett.
Veel viies osa Ljus i Öster´i tööst on saanud eri-
lise fookuse viimasel ajal. Me aitame kristlasi, 
kes on taga kiusatud oma usu tõttu. Tugev taga-
kius levib riikides nagu Põhja-Korea, Usbekis-
tan, Turkmenistan ja Hiina. Aitame perekondi, 
pereliikmeid, kes jäävad ilma isata või emata ja 
abistame vangistatuid.
 Eestis on koostöö Evangeelse Alliansiga ja 
Mark Nelsoniga, kes koordineerib tööd Uurali 
ja Volga aladel, kus soome-ugri rahvad elavad. 
Eestlastel, soomlastel ja ungarlasetel on um-



bes 3 miljonit sugulasrahvast maride, komide, 
udmurtide, mordvalaste ja handide näol nendes 
piirkondades. Ljus i öster´l on selles piirkonnas 
misjoni piiblikool, kus treenitakse ja õpetatak-
se soome-ugri rahvaid viima Jumala sõna ja 
evangeeliumi oma rahvale. Töötame paralleel-
selt Piibli tõlkimisega. Selle aasta sügisel saab 
udmurdi rahvas (750 000 inimest) oma keeles 
terve Piibli. Tänaseni ei ole neil olnud oma ema-
keelset Piiblit. Piiblikoolis on meil ka eestlasi 
abiks olnud, kes on välja läinud kodustele mis-
joni põldudele.
 Jeesus andis jüngritele ja ka meile ülesan-
de enne kui ta läks Taevariiki. Jüngrid küsisid, 
millal Jeesus tagasi tuleb ja millal tuleb ajastu 
lõpp? Jeesus vastas, et seda ”kuningriigi evan-
geeliumi peab kuulutatama kogu maailmas 
tunnistuseks kõigile rahvaile, ja siis tuleb ots!” 
(Mt.24:14). See on ülesanne, mis meil tuleb lõ-
puni viia ja seda me ei ole veel saavutanud. On 
veel rahvaid, kes ei ole kuulnud Head Sõnumit. 
Kui Piibel räägib rahvastest, siis kasutatakse 
algtekstis sõna ”ethne” ehk ”etnos”, mis tähen-
dab etnilised grupid. Me usume, et evangeelium 
saab kuulutatud kõikidele etnilistele rahvuste-
le enne kui tuleb lõpp. Hiinas, Venemaal, Ida-
Euroopas ja muslimi maailmas on veel etnilisi 
gruppe, kellel puudub Jumala sõna omas kee-
les. Neil puuduvad elavad kogudused. Meie näe-
me oma misjoni eesmärki, et jõuda nende rah-
vasteni, kellel ei ole Jumala sõna omas keeles ja 

kellel puuduvad kogudused. Kutsume kogudusi 
ühinema ja osa võtma sellest olulisest tööst. 
Teeme koostööd kogudustega sellel alal. Kogu-
dustel Eestis ja Baltimaades on tähtis ja eriline 
võtme-roll. Nad mõistavad rahvaid Venemaal ja 
on läbi elanud nõukogude ajastu. See on suur 
võti kui eestlased ja Eesti kristlased ja kogudu-
sed saavad olla abiks selles töös. Endises Nõu-
kogude Liidus on teada 147 rahvust ja 45´l pole 
trükitud Jumala sõna oma keeles. Nad saavad 
tulla meie juurde ja küsida: ”Miks ei räägi teie 
suur Jumal minu keelt pühades kirjades nii, et 
me aru saame?” See on meie ülesanne, et neile 
ütelda, et Jumal räägib nende keelt ja mõistab 
neid ja hoolib neist väga. Oleme ses osas ebaõn-
nestunud. 2000 aastat on möödunud sellest kui 
Issand selle ülesande andis ja me ei ole saanud 
veel sellega hakkama. Seda tuleb meil teha.
 Tähtis on töötada niikaua kui on päev ja saa-
me tööd teha, enne kui uksed suletakse. Oleme 
saanud aja praegu ja meil tuleb teha, mida saa-
me, enne kui on liiga hilja. Jeesus ütles: ”Meie 
peame tegema selle tegusid, kes mind on läkita-
nud, niikaua kui päeva on; öö tuleb, mil ükski ei 
või midagi teha!“ (Jh 9:4)

 Intervjuu viis läbi Erki Katus, Rauli Lehto-
neniga Stockholmi ”Ljus i Öster” peakontoris, 
Solnas 12 aprill 2013.



K-3 kursus – Kristuses Kasvamise Kursus
“Aga kasvage meie Issanda ja Õnnistegija 
Jeesuse Kristuse armus ja tunnetuses.”. (2 Pe 
3:18)

VISIOON 
K-3:e visioon on õpetada noortele usklikele vai-
mulike tõdesid Piiblist selleks, et nad saaks 
kasvada usus ja saada isikliku suhe kolmainu 
Jumala; Isa, Jeesuse Kristuse ja Püha Vaimuga. 
”Kui keegi kuningriigi sõna kuuleb ega saa aru, 
siis tuleb tige ja kisub ära selle, mis oli külvatud 
ta südamesse.” (Mt 13:19)

MISSIOON 
Uus usklik kes õpib tundma Jumalat vajab eest-
palvet ja vaimuliku hoolitsust selleks, et vaen-
lane usu ära ei rööviks. Nagu känguru hoolit-
seb oma vastsündinu eest kandes teda ja toites 
teda. Samamoodi vajab noor usklik kedagi kes 
hoolitseb tema eest, ”kannab” palves ja K-3 ma-
terjali abil ”toidab” ja vaimselt hoolitseb ta eest. 
Niiet tema omakorda varsti saab alustada hoo-
litsema kellegi noore uskliku eest, ja ise selle 
läbi kasvab veel enam usus. Noorest kängurust 
saab ise känguru kes hoolitseb kellgi eest. Kes 
on säravad ”esimesest armastust”, on julged ja 
täidetud Pühast Vaimust. 

K-3 kursus koosneb 10 erinevast teemast.
1) Piibel - Jumala sõna
2) Jeesus - Jumala päästeplaan
3) Veeristimine - Usuristimine
4) Palve - suhtlemine Jumalaga
5) Püha Vaim – Jumala vägi
6) Kogudus - Vaimulik pere
7) Evangeelium – Rõõmusõnum sinus
8) Issanda tõeline surma mälestamine
9) Inglid – teenijad vaimud
10) 10:is & pärand

K-3 Kristuses 
Kasvamise Kursus 
nüüd kodulehel www.k-3.ee



”Eks te tea, et need, kes võidu jookse-
vad, jooksevad küll kõik, aga võiduan-
ni saab üks? Jookske nõnda, et teie 
selle saate! Aga iga võidujooksja on 
kasin kõigis asjus. 1Kor 9:24
 Ettevõtlusmaailmas käib tihe või-
dujooks. Võistlus inimeste tähelepanu, 
rahalise toimetuleku, heade majandus 
aruannete, müügi saavutuste, parimate 
tööliste leidmise, uue tehnoloogia jne pä-
rast. Firmade vahel on tihe konkurents 
ja jäävad alles need, kes võidavad. Need, 
kes jäävad püsima kui tormid üle käivad 
ja tormid tulevad kõigile varem või hiljem.
 Paulus kirjutab edasi: ”sellepärast ma 
ei jookse nagu pimedast peast, ma ei võit-
le nõnda nagu see, kes tuult peksab..” (26. 
salm). Et mitte joosta ”pimedast peast” 
tähendab, et silmade ees tuleb hoida kin-
del siht ja eesmärk. Algteksti üks tõlge 
toob esile ”ebakindlalt” jooksmist. Ette-
võte peab tegutsema sihikindlalt ja foo-
kusega. Tuntud väljend: ”What you see is 
what you get!” (Saad seda, mida näed.). 
Piiblist loeme: ”nagu inimene mõtleb – nii 
ta on.” (Õp 23:7 inglise keele tõlge).
 Ettevõttel peaks olema ”pilt” kindlast 
suunast, teades, mida teha ja millises 
suunas liikuda. Kui ”pilt” puudub, läheb 
suund valesti, (Õp 29:18). Kui peksame 
tuult, siis tähendabki see, et teeme tühja 
ja mõttetut tööd. Raiskame oma aega ol-
les hõivatud asjadega, mis ei too tulemu-
si, kuna me ei tea, millised need täpselt 
on. Erinevad tähelepanekud ja igasugu-
sed kohustused varastavad aja ära. Need 
asjad ei pea iseenesest halvad olema, 
aga päevad ja nädalad mööduvad ja ma 
ei saagi midagi eriti tehtud. Kirjuta üles 
ja sõnasta unistused, mida Jumal sulle on 
andnud. Panusta energiat planeerimisele 
ja kirjuta üles ja täida osalised eesmär-
gid, suundudes lõppsihi poole. Kui saavu-
tad osalise eesmärgi, premeeri ennast ja 
mine edasi järgmisele. Päevik on suur abi 
selles.

Mul oli hiljuti võimalus kohtuda Coroma-
tic Group tegevjuht Maths Waxi´ga ja te-
maga ka hiljem koos tass teed juua. Tal 

on siiras usk Jumalasse ja isiklik suhe 
Jeesusega, kes hoiab teda õigel teel. Ta 
on saanud mitmeid auhindu Rootsis oma 
juhtimisstiili ja tööliste arendamise eest, 
saavutades oma eesmärke. Coromatic´u 
2012 aasta käive oli ligi kaks miljardit 
krooni (SEK) ja firma omab oma alal 70% 
Rootsi turust. Nende tegevusala on firma-
de infotehnoloogia ja arvutisüsteemid.

Maths Waxin panustab palju aega selleks, 
et firma töölistel oleks teada Firma Ees-
märgid ja Suund. Neil on kolm põhiväär-
tust: kvaliteet, turvalisus ja rõõm. Lisaks 
kaks Suurt Eesmärki: et kliendile pakku-
da turvalisi tooteid - teenuseid ja töölis-
tele luua turvaline töökoht. Iga tööline on 
ülitähtis selleks, et luua tervik ja saavu-
tada ühised eesmärgid. Waxini soovitusel 
on hea tööline keegi, kes: 1) Mõtleb posi-
tiivselt ja otsib pidevalt uusi lahendusi; 
2) Võtab vastutust ja on konkreetne oma 
ülesannetes; 3) Võib kohe uuesti alustada 
kui ta ebaõnnestub; 4) On pidevalt valmis 
õppima uusi asju ja ka teisi õpetama; 5) 
Teeb tööd südamega, otsegu Issandale. 
Oluline on ka tegutseda oma annetes ja 
talentides.
 Lõpetuseks jagas Waxin sellest, et 
Firma on rajatud kuldsele reeglile: Tee-
ni oma ligimest nagu iseennast. Lisaks 
eduka võidujooksja eelduseks on hea 
T.E.A.M. (=Together Everybody Achie-
ves More). Seetõttu on suhtumine oluline. 
”Winners never quit, quitters never win!” 
(võitjad ei anna alla ja käega lööjad ei 
võida). Jeesuses Kristuses oleme võitjad, 
sest kui komistame aitab ta meid jälle 
üles, nii saame oma ”kutsumise võiduhin-
na poole” liikuda.

Erki Katus 
erki.katus@gmail.com

Ettevõtte kool (6) - 
fokuseeritud võidujooks



Hillsongi kogudus Stockholmis on vabako-
gudus keset Stockholmi linna. Andreas 

Nielsen rajas koguduse koos abikaasa Linaga. 
Koguduse esimene koosolek oli oktoobris 2006. 
Alguses oli kiriku nimi “Passion church” ja 2009 
muudeti nime “Hillsong Church Stockholm”. Ko-
guduse eesmärk on ”tutvustada Jeesust inimes-
tele ja koos Jumalaga rajada platvorm mis siru-
tab väljapoole maailma nii, et seda ei saa jätta 
tähelepanemata!” Erinevd teatrid ja kontserdi-
majad on olnud koguduse koosolekupaigaks pü-
hapäeviti. Koostööd tehakse Austraalia kogudu-
sega ”Hillsong Church Sidney”. Pühapäeviti on 
kogudusel neli koosolekut ja ligi 1000 inimest 
külastab Jumalateenistusi. 
 Marcus Katus (18) on aktiivne koguduses 
juba pikemat aega. Tal on plaan minna järg-
mine aasta Hillsong church Sidney Piiblikooli. 
Pühapäeviti on ta kirikus juba kell 8:15 ja õh-
tul lõpetab kell 21:30. Nii et terve päev läheb 
kirikus ära. Ta teeb helitehnikat ja aitab kaa-
sa lastetööga. Markus on olnud abiks ka kiriku 
filmide tegemisel. Kogudus on teinud reklaam-
filme nii koosolekute kui ka eriliste sündmuste 
jaoks. Iga pühapev näidatakse kirikus luhifilmi 
”kiriku uudised”. Sellega antakse edasi kiriku 
info. Koguduse töölised on ära jaotatud erine-
vateks meeskondadeks. Heliteam, teretajate 
team, praktiline team, pastorite team, ülistus 
team, multimeedia team, kommunikatsiooni 

team, laste ja noortetöö team. Suuremjaolt on 
kõik vabatahtlikud abistajad. Koguduses on 
Pühapäeviti neli teenistust ja lisaks sellele veel 
nädala sees esmaspäeviti Piiblikool ja ka ülis-
tusõhtud . Stockholmi kogudus teeb koostööd 
teiste Hillsongi kogudustega üle maailma, näi-
teks: Londoni, Ukraina, Taani ja New Yorgi ko-
gudustega. Ülistusel on koguduses sentraalne 
osa. Kõik on teretulnud ja kogudus on avatud 
kõigile. Jumala sõna - Piibel on sentrumis ja 
sõnum on evangeelne. Igal pühapäeval antakse 
inimestele võimalus päästepalveks. 
 Ülestõusmispühade ajal tähistas Hillsong 
Stockholm Jeesuse ohvrit ja ülestõusmist koos-
töös St:a Klara kirikuga Stockholmi südalinnas. 
Live ülistus teenistus tõi kohale palju inimesi. 
Videoklippi live kontserdist saab vaadata http://
www.vimeo.com/22339608

Hillsong kogudus 
Stockholmis



Süstamatk 1. juunil

Misjoniteataja Toimetus: Erki Katus, Sirle Katus, Kadri Klapp, Reelika Hints, Egon Sarv, Jael 
Puusaag, Marcus Katus, Rauli Lehtonen. Kontakt: Erki.Katus@gmail.com

Toetajad:

Süstamatk laupäeval 1 juunil. 
Sõidame välja kl 08:00 Stock-
holmis asuvast süstaklubist. 
(www.fridhemskanotisterna.
se) Metroo: Mälarhöjden. Sõit 
edasi Roslagen skärgård. Va-
rustus: Süsta, aerud, pääs-
tevest, põll, pump, kaart, 
kompass, gasool köök, lõkke 
materjaal. Kaasa võtta: Vahe-
tusriided, joogipudel, puuvi-
li, pähklid/rosinad/sokolaad, 
päikseprillid, kergemad jala-
nõud, rättik, positiivne meel, 
Sõna ja abivalmis käed. Distans 
10-20 km aerutamist, õppime 
päeva jooksul päästetehnikat 
(eskimo) ja aerutamistehnikat. 
Saad ülesehitatud ihulikult, 
hingeliselt ja vaimselt. Hind 
300 kr (kõik varustus ja lõuna 
hinna sees + saun).

INFO:
tel +46707559557
erki.katus@gmail.com


