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KIRIK
K E S K A R G I - J A P I D U P Ä E VA

KRISTLIK KOGUDUS

Jeesus ütles: “Minule on antud kõik
meelevald taevas ja maa peal. Minge siis,
tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides
neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse
ja õpetades neid pidama kõike, mida
mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina
olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.”
Matteuse 28:18-20

Kogudus on kristlaste ühendus. Kogudus töötab
kohalikul tasandil, kuid on samas osa suuremast
tervikust ehk ülemaailmsest kristlikust kirikust.
Kogudus on avatud ühendus, kuhu kõik on südamest teretulnud. Kiriku tegevuses osalemiseks
ja kiriku toe saamiseks, ei pea olema kristlane.
Igaüks võib leida endale kirikust meelepärast tegevust ja uusi sõpru.
Kristuse kiriku liikmeks saab inimene ristimise kaudu.
R I S T I M I N E on sakrament. Jeesus on Piiblis
andnud käsu ristida inimesi oma jüngriteks.
Vaderid ehk ristivanemad on kiriku ristitud
ja leeritatud liikmed, kelle ülesandeks on toetada
ristitud lapse kristlikku kasvatamist ning palvetada tema eest. Täiskasvanu, kes soovib saada kiriku
liikmeks, peab esmalt käima täiskasvanute leerikoolis. Leerikooli lõppedes täiskasvanu vajadusel
ristitakse ja seejärel leeritatakse.
L E E R I K O O L I S uuritakse Piiblit, kristlaste
püha raamatut, ja õpitakse tundma Jumalat. Leerikool on ristimisõpetus, mille võib sooritada nii
noorukina kui ka täiskasvanuna. Pärast leerikooli
võib inimene saada leeriõnnistuse. See tähendab,
et ristitav tunnistab end kristlaseks, kelle usku
tugevdab Jumal. Leerikoolis võivad käia ka need,
kes ei soovi saada kiriku liikmeks.

KIRIK ON KOHT
KOGU PERELE
Sest nõnda on Jumal maailma armastanud,
et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et
ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et
tal oleks igavene elu.
Johannese 3:16.

KRISTLANE USUB ÜHT JUMALAT.
Jumal on kristlaste jaoks maailma looja, lunastaja
ja kaitsja. Jumal on armastus ja Jumala ees on kõik
inimesed võrdsed. Jumal ilmutab end inimestele
enda loodud maailmas ja Piibli pühades kirjades. Jumal on kõikjal ja igaüks meist võib Jumalat
paluda. Jumal kuuleb ka meie hääletuid mõtteid,
ta tunneb meid läbi ja lõhki.
Piibel räägib ka Päästjast ehk Jeesusest, kelle
Jumal on saatnud maa peale. Jeesus on nii ajalooline isik kui ka Jumal. Jeesus hukati süütuna, kuid
kolm päeva hiljem tõusis ta surnuist. Jeesus avas
tee Jumala juurde, lunastades meie patud. Kristlastele ehk Jeesusesse uskujatele kingitakse pärast
nende surma igavene elu.
Rist, kus Jeesus hukati, on kristlaste jaoks
võidu sümbol, mis räägib Jeesuse surmast ja ülestõusmisest.
Jumala Püha Vaim suunab kristlasi uskuma
Kristusesse ja Jumala lubadustesse. Püha Vaim
äratab usu Jumalasse ning aitab inimestel armastada Jumalat ja oma ligimesi.

Soomes tegutseva luterliku kiriku töötajad on
väga mitmekülgsed ja hästi koolitatud. Kirikus
on laste-, pere-, noorsoo- ja diakooniatöötajaid,
kirikumuusikuid, vaimulikke ning teisi oma ala
asjatundjad.
Kirikus väärtustatakse lapsi ja lapsepõlve.
Lastele korraldatakse jumalateenistusi, pühapäevakoole, harrastusringe, väljasõite ja laagreid.
Koguduse noortele liikmetele on eraldi piibliõpetuse tunnid, ettekande- ja mänguõhtud, rohkelt muusikalist tegevust. Ka noored käivad reisidel, ekskursioonidel ja laagrites.
Koguduse diakooniatöö ülesandeks on aidata
kristlasi, aga ka kõiki teisi inimesi. Diakooniatöötajalt võib alati nõu küsida. Koguduse töötajad on
ka nn. hingehoidjad. See tähendab, et koguduse
töötajaga võib usalduslikult vestelda usuküsimuste üle ja arutleda erinevaid igapäevaeluga seonduvaid küsimusi.
Perenõustamine pakub vestlusabi inimsuhtekriiside ja pereprobleemide puhul. Mõningates
haiglates, õppeasutustes, vanglates ja ka sõjaväeosades töötab vaimulik, kellega saab alati vestelda
ja üheskoos palvetada.
Kogudustes toimub erisuguseid üritusi, kus
oma usku võib jagada teistega. Kiriku tegevuse
keskmeks on ühine jumalateenistus. Lisaks sellele
võivad täiskasvanud osaleda vestlus- ja harrastus-

ringides, võtta osa muusikategevusest, käia ühistel ekskursioonidel või argikärast eemalduda meditatsioonilaagrites. Igaüks võib soovi korral teha
tööd vabatahtlikuna, näiteks külastada üksikuid
inimesi, mängida lastega või osaleda jumalateenistuste läbiviimisel – võimalusi on rohkesti.
JUMALATEENISTUS
Koguduse liikmed kogunevad ühisele jumalateenistusele. Enamasti leiab jumalateenistus aset pühapäeva hommikul. Jumalateenistusele võib tulla
kogu perega. Jumal teenib meid, inimesi, oma sõnaga. Jumalateenistuse osa on armulaud, mis on
kiriku teine sakrament. Armulaual sünnib pattude
andeksandmine. Jumalateenistusel ülistatakse Jumalat, palvetatakse ühiste asjade eest, lauldakse ja
loetakse Piiblit.

KIRIK JA ÜHISKOND
Kristlik ajaarvamine algab Jeesuse sünnist. Kirikul on olnud tähtis roll Soome ajaloos juba 12.
sajandist alates. Soome kirjakeel on saanud alguse
kirikust, nagu ka koolid, haiglad ja mitmekülgne
sotsiaalabi. Soome seadused põhinevad Piibli õpetustel heast ja kurjast.
Suurem osa soomlastest kuulub Evangeelsesse Luterlikku Kirikusse ja seepärast kutsutakse
seda rahvakirikuks. Enamus soomlasi ristitakse
väikelapse-eas kiriku liikmeiks. Paljude inimeste
abielud saavad kirikus õnnistuse. Soomes matab
ja õnnistab meie hulgast lahkunuid vaimulik. Kirik on aktiivne ühiskonna tugi, kus kantakse hoolt
kõigi abivajajate eest.

Jeesus ütles: ”Tõesti, ma ütlen teile,
mida te iganes olete teinud kellele tahes
mu kõige pisematest vendadest, seda te
olete teinud mulle.”
Matteuse 25:40

KRISTLASTE SUURED PÜHAD
JÕULUD

Jeesus ütles: “Minule on antud kõik meelevald
taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks
kõik rahvad.”
Matteus 28:18-19

RAHVUSVAHELINE TÖÖ
Rahvusvahelise töö taustal on ligimesearmastus.
Jumal on loonud kogu maailma ja andnud inimestele ülesandeks hoolitseda maailma eest – inimeste ja keskkonna eest.
Kirik teeb misjonitööd. Misjonitöö keskmes on
ristiusu õpetamine ja inimeste teenimine. Töö eesmärk on evangeeliumi ehk rõõmusõnumi viimine
kõikide inimesteni.
Kiriku katastroofiabi toetab ja abistab suurõnnetuste, looduskatastroofide ja sõdade korral kõikjal maailmas. Kirik osaleb ka paljudes arengualase
koostöö programmides.
Oikumeenia on kristlike kirikute rahvusvaheline koostöö. Kristlasi ja nende kogukondi ühendab kõikjal usk Ülestõusnud Jeesusse.

Jõuludega tähistatakse maailma lunastaja, Jeesus
Kristuse, sündi. Jõulud on Jeesuse sünni mälestuspüha.
Jõululaupäeval, 24. detsembril kuulutatakse
välja jõulurahu. Kirikuis peetakse sel puhul jumalateenistusi. Jõulu esimesel pühal, 25. detsembril
tähistatakse Jeesuse sündi ja seepärast on see päev
Soomes riiklik püha. Soomlaste jaoks on jõulud perega koosolemise aeg.
LIHAVÕTTED
Lihavõtted tähistavad Jeesus Kristuse surnuist ülestõusmist. Lihavõtted on kristlaste suurim püha.
Lihavõtetele eelneb suur paastuaeg, mil laskutakse
vaikusse Jumala palge ees. Lihavõttenädal ehk vaikne nädal algab palmipuudepühaga. Sel päeval ratsutas Jeesus Jeruusalemma ja inimesed võtsid teda
vastu kui kuningat, asetades palmioksi tema teele.
Suur Neljapäev tähistab Jeesuse ja tema jüngrite püha õhtusöömaaega ning esmakordselt kaetud
armulauda, mida tänapäeva kirikutes jagatakse pea
igal pühapäeval.
Suur Reede on Jeesuse surmapäev. Sel päeval
mõisteti Jeesus süütult surma ning löödi risti ehk
hukati. Lihavõttepäeval surnuist üles tõustes, lunastas Jeesus Kristus inimkonnale igavese elu taevas.
NELIPÜHAD
Püha Vaim laskus Jeesuse jüngrite peale. Nad hakkasid inimestele julgelt jutustama Jeesusest ja tema
tegudest. Kristlik kogudus sündis nelipühil.

LAUL 501

Tae-va

kee - gi

i - sa,

ük - si

kan - na - tab.

Enoch Sontonga 1897

kuu - le

pal - ve

häält:

ai - ta, et ei

jää.

Vaa - ta,

I - sa,

last

kes

Õn - nista

ko - gu

maa - il - ma.

1.
Taevaisa, kuule palve häält:
aita, et ei keegi üksi jää.
Vaata, Isa, last kes kannatab.
Õnnista kogu maailma,
õnnista kogu maailma.
2.
Taevaisa, vaata lapsele,
kes su poole pöördub palvega:
anna igapäevast leiba Sa!
Õnnista kogu maailma,
õnnista kogu maailma.
3.
Taevaisa, ei Sa unusta
lapsi, kes on sõja jalus ka.
Rahu anna, viha summuta
Õnnista kogu maailma,
õnnista kogu maailma.
4.
Õnnista ja varja Aafrikat
Euroopat ja Ameerikat
Austraaliat ja Aasiat.
Õnnista kogu maailma,
õnnista kogu maailma.

ISSANDA ÕNNISTUS
Issand õnnistagu sind ja hoidku sind!
Issand lasku oma pale paista sinu peale
ja olgu sulle armuline!
Issand tõstku oma pale sinu üle
ja andku sulle rahu!
Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.
Aamen.
4. Moosese raamat 6:24-26

Soome kiriku lauluraamatust.

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO
EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN I FINLAND

VÕTKE JULGESTI ÜHENDUST!
Küsige oma lähimast kogudusest järele, kas teie kodukohas toimub jumalateenistusi või muud tegevust teie emakeeles. Kiriku töötajad kutsuvad teid
meelsasti koguduse tööst osa saama ja soovi korral
külastavad teid teie kodus.
Jumala õnnistust ja rahu teie päevadesse!

