
Kohtumiseni Ülenurmel!

   Kõneleb Ilkka Puhakka, tõlgib Joel Reinaru,

  Teisipäeval kell 18:30 Ülenurme mõisas
   

   muusikat teeb Mattias Haamer,
   õhtut juhib EELK Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets

12. aprill 2022 „Võlast vabaks!” Tähendamissõna sulasest ja tema võlast.

7. juuni 2022 „Kuidas läheb kaamel läbi nõelasilma?“ Kas oleks vaja järgi proovida? 

10. mai 2022 „Külvad küll, aga kas ka lõikad?“ Tähendamissõna külvajast. 

8. märts 2022 „Kiusatused meie elus” Jeesuse kõrbekiusatuse näitel. 

Täna on meil võimalus anda see kutse 
edasi Ülenurme piirkonna elanikele. 
Kas siin on kedagi, kes vajab lootust? 
Kas keegi otsib oma elule sügavamat 
sisu? Kas tunned inimest, kelle hing 
igatseb taevaliku rõõmu järele? 

See pole ainult nii, et kunagi pärast 
surma on midagi ilusat ja head, vaid 
Jumal mõtestab inimese elu juba siin 
ja praegu. Andes oma elu Jumala 
kätte, omandab uue tähenduse isegi 
meie minevik. Tõsi, palgest palgesse 
näeme oma Õnnistegijat tõesti alles 

Taevas tõuseb suur rõõm ühe patuse 
pärast, kes meelt parandab. Miks 
küll? Sest õndsusesse ei viida kedagi 
vägisi, vaid meile esitatakse kutse. 
Õieti andis Jeesus selle kutse nende 
kätte, kes teda järgisid. Praegu on see 
kutse koguduse liikmete käes. Ei ole 
vahet, kui eeskujulikud me koguduse 
liikmetena oleme olnud, vastutus on 
kõigil ühesugune. 

Ilkka Puhakka on soomlane. 20 aastat 
töötas ta organisatsioonis Missio 
Europe ning viis läbi piibliõpet Vene-
maa vanglates. Kuna täna ei ole see 
enam lubatud, reisib ta ringi mujal ja 
aitab inimestel avastada, kui põnevad 
võivad olla piiblilood.  

Aastatel 2013 – 2019 käis ta regulaar-
selt Tallinnas ning kõneles Nõmme 
Rahu ja Nõmme Lunastaja kirikus. 
„Tähendus sõnade taga” oli nende 

Ilkka Puhakka vaatleb piiblilugusid Jeesuse kaasaegsete silme läbi

Nüüd ootame armastatud kõnelejat 
neljal korral Ülenurmele. Neid õhtuid 
korraldab Tartu Pauluse kogudus. 
Sissepääs on tasuta, kohapeal viime 
läbi korjanduse kulude katteks. 
Täname EELK Misjonikeskust ning 
Eesti Põllumajandusmuuseumi abi ja 
lahke vastutuleku eest!  

õhtute pealkiri. Aastal 2020 alustas ta 
sedasama Tartu Pauluse kirikus, kuid 
koroonakriis ei lasknud jätkata. 

Tihedat koostööd on Ilkka Puhakka 
teinud Kalevi Lehtineniga. Praegu on 
tema lähemate kaastööliste seas 
näiteks Pekka Simojoki, kes on Eestis 
tuntud arvukate laulude kaudu. 

Lisaks piibliõppele on Ilkka Puhakka 
korraldanud palju õppereise Iisraeli. 
Selleks, et mõista Jeesuse õpetust, on 
ta põhjalikult tundma õppinud ajastut 
ja inimesi, kelle keskel Jeesus elas. 

Armas sõber, 

Paljud ei võta kutset vastu, kuid ilma 
kutsumata ei pääseks keegi. 

Kuhu kutsuda? Kus võime kuulda 
Jeesusest? Kus kõneldakse Jumala 
päästeplaanist meie jaoks? Need, kes 

ülestõusmise hommikul kui oleme 
patust ja kaduvusest päästetud, kuid 
see praegune aeg, mil me veel kõike 
ei näe, on meile vajalik selleks, et 
meie südames võiksid sündida usk, 
lootus ja armastus, ilma milleta pole 
elu ega õndsust. 

on tahtnud pühapäeval kell 10 Tartu 
Pauluse kirikusse tulla, on seda juba 
teinud. Kolmapäeval kell 17 on meil 
piiblitund ja neljapäeval 17.30 vaikne 
mõisklev palvus Taizé lauludega. Või 
noorteõhtu neljapäeval kell 19. See 
kõik on olnud ja on jätkuvalt Tartu 
Pauluse kirikus, kuid paljude jaoks 
astub nüüd kirik ühe sammu kodule 
lähemale. Märtsist juunini kõneleme 
Jeesuse elust ja õpetusest Ülenurmel. 
Kõik on oodatud! 

Selleks, et hea sõnum õige inimeseni 
jõuaks, palun Sinu abi. Võta oma 
sõber, sugulane või naaber ja kutsu ta 
kaasa kristlikule sõna ja muusika 
õhtule! Kui kellelgi on mõni rõõm või 
mure, siis oleme valmis sinu pärast 
palvetama. Eriti aga tahame paluda 
Jumalat selle pärast, et mitte keegi ei 
jääks heast sõnumist ilma ning taevas 
võiks tõusta suur rõõm. 

KRISTJAN LUHAMETS



Kas oled näinud Jeesust? 

Mõne aja möödudes nägi ta uuesti 
sama unenäo, täpsel niisuguse nagu 
varem. Nüüd sai mees aru, et see on 

Siiski tean, et Jeesuse nägemine on 
tegelikult ju võimalik. Tunnen isikli-
kult inimesi, kellele Jeesus on ennast 
ilmutanud. Moslemite hulgas leidub 
neid lausa palju. Üks konkreetne 
inimene elas Palestiina aladel Iisrae-
lis. Ta oli pühendunud moslem kuni 
nägi väga tähendusliku unenäo, mis 
ei olnud nagu tavaline unenägu, vaid 
palju reaalsem ja tõelisem. Selles 
unenäos ilmus talle valgetes riietes 
mees, kes ütles: „Otsi mind!” Mees ei 
pööranud sellele kohe erilist tähele-
panu, kuid siis sama unenägu kordus. 
Peale teist korda läks mees oma 
moslemi õpetaja – imaami juurde 
ning küsis, mida niisugune asi peaks 
tähendama? Vastuseks öeldi talle, et 
see ei tähenda midagi ja parem unusta 
ära. 

tõepoolest Jeesus ja läks tagasi kiriku-

Piiblis räägitakse, et südamel on 
silmad, mis näevad. Paulus isegi 
palub, et Jumal annaks meile need 
seesmised silmad, et võiksime näha. 
Aga näha mida? Need seesmised 
silmad näevad vähemalt kolmes 
suunas. Need näevad minevikku ja 
lausa päris kaugele. Koguni sinna-
maale, kus näeme, kes meid on teinud 
ja kelle omad me oleme. See on väga 
väärtuslik teadmine, eriti nendel 
hetkedel, kui tunned, et oled sattunud 
siia võibolla kogemata või oled üks 
suur eksitus või ei olegi sind lapsena 
siia soovitud ja olid üks „õnnetus”. 
See, mis maistele vanematele võib 
tunduda „õnnetus”, ei ole seda Juma-
la jaoks. Elu on Looja kätetöö ja 
pärineb Tema käest... See on, mida 
need südame silmad  näevad.

õpetaja juurde ning temast sai krist-
lane. Niiviisi kohtus see moslemi 
mees ülestõusnud Jeesusega.

Ometi jäi see unenägu teda vaevama 
ning eirates oma usu kombeid läks ta 
ka kristliku kiriku õpetaja juurde. 
Pastor ütles, et see unenäos olev mees 
on Jeesus. Saades sellise vastuse, 
otsustas mees uurimise lõpetada ja 
jätta asi sinnapaika. 

Minult on aeg ajalt küsitud, et kas 
ma olen näinud Jeesust? No ei ole... 
vähemalt mitte nende silmadega, 
mis kõike ümberringi toimuvat 
pingsalt jälgivad.

Teiseks näevad need elu tähendust 
käesolevas hetkes. Minu elu üks 
meeldejäävamaid mälestusi on, kui 
kohtasin Murmanski vangla surma-
mõistetute kongis ühte vangi. See 
juhtus siis, kui Venemaa vanglates 
kehtis veel surmanuhtlus. Ta oli väga 
kahvatu, kuna ei olnud aastaid näinud 
päikest, aga ta oli siiski väga särav. Ta 
ootas õnnelikuna oma tulevikku. See 
olukord oli nii hämmastav, et mina ja 
mu kolleeg Pepe Tolonen jäime 
täiesti sõnatuks tema ees seistes, kui 
ta meid läbi ukse toiduluugi vaatas. 
Ta ütles meile, et on täiesti õiges 
kohas, kuna on süüdi selles, mille eest 
ta surmanuhtlust ootab. Aga selles 
kongis oli ta kohtunud Jeesusega, 
andeksandmisega ning leidnud mida-
gi paremat, mis on ees ootamas. Meie 
teada oli tal ees ainult tee ülevalt 
korruselt keldrisse, kus ta pidi maha 
lastama, aga tema nägi rohkem. Tema 
nägi ees ootavat taevast. Ta lohutas 
veel meid, et me Pepega ei pea olema 
tema pärast mures, sest kõik on meie 
hea Issanda käes. Hiljem selgus, et 
teda ei hukatudki ja kui kõikide 
muude surmamõistetute karistused 
muudeti eluaegseteks, siis sai ta uue 
kohtuprotsessi ja täna on ta vaba. 

Kolmas suund, kuhu südame silmad 
näevad, on tulevik... igavik. Nende 
silmadega ulatume nägema oma elu 
eesmärgini, taevani. Ja mis veel täht-
sam – need näevad Jeesust. Ja selles 
mõttes olen ma Teda näinud. Südame 
silmadega. Olen näinud Tema mõju, 
Tema väge, Tema poolt muudetud 

Kord rääkisin Porvoo Toomkirikus 
südamesilmadest ja oma kõne lõpetu-
seks rõhutasin, et südame silmad 
näevad paremini kui meie pea küljes 
olevad silmad. Seda mõistavad ka 
pimedad. Too õhtu lõppes. Olin veel 
kirikus, kui nägin, et minu poole 
talutati vanemat meesterahvast. Kui 
ta päris minu juurde jõudis, sain aru, 
et ta on pime. Kohe tundsin piin-
likkust oma viimase lause pärast, 
millega olin kõne lõpetanud. Mees 
küsis, kas tohib mind vaadata. Olin 
nõus. Oma näpuotstega kompas ta 
mu pead, nägu, õlgasid, käsi... võttis 
siis kõvasti mu ümbert kinni, kallistas 
mind ja ütles: „Ma tean, mis silma-
dest sa räägid. Minul on need 
silmad!” 

Jeesus ütleb oma jüngri Johannese 
kaudu: „Osta minu käest... silmasalvi 
võida silmi, et sa näeksid.” (Ilm 3:18)

ILKKA  PUHAKKA

elusid, päästet ja palju muud. Ja seda 
samal viisil nagu näen tuult läbi selle, 
mida see teeb. Kui tuul puhub, siis 
näen seda puulatvades, merel ja 
tunnen oma nahal, kuigi tuul ise jääb 
mulle nähtamatuks. Samal viisil näen 
ka Jeesust tegutsemas. 

See salv ei ole kreem, mida määrid 
oma silmalaugudele, et sa ise paistak-
sid parem välja. See on Püha Vaimu 
salv, mis avab meie silmad nägema, 
kellele me kuulume, mis on usk, mis 
on elu mõte ja kuhu me oleme teel 
ning kes meid seal ootab – Jeesus! 
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