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PIIBLI KAASAMINE 
 

Kallid vennad ja õed üle Euroopa 

Eelmisel aastal kõndisin ma tervelt kaks nädalat mööda iidset Santiago de Compostela 
palverändajate rada. See oli lummav kogemus. Võtsin iga päev ette ühe lühikese Piibli kirjakoha, 
enamasti ainult ühe salmi. Kilomeetreid neelates mõtisklesin nende salmide üle oma hingamise ja 
kõndimise rütmis. Mõnikord läksid mu mõtted uitama, kuid ikka ja jälle viisin need tagasi Piibli 
kirjakoha juurde.  

Selle aja jooksul juhtus midagi tõeliselt lummavat. Senini olin ma püüdnud tulla Jumala Sõna juurde. 
Mõnikord üritasin seda nagu sidrunist mahla välja pigistada ja ma pettusin, sest mahla tundus liiga 
vähe välja voolavat. Kuid sellel palveteekonnal kõndides sai Jumala Sõna minu sisse. Jumala Sõna 
tegi midagi vapustavat minu sees ja minu jaoks ning see on kõik need aastad jätkunud. Olen 
arendanud armastust Jumala Sõna vastu ja nälga selle  järele ning minu tasuks on Issanda käest 
ilmutuste saamine. Mõnikord tulevad need ilmutused loetu üle mõtisklemise tulemusena, aga 
sagedamini tulevad need äkilise annina.  

Ühes suure tänuga 2021. aasta Palvenädala materjalide autoritele soovitan teile seda suurepärast 
materjali, mis on üles ehitatud tegusõnade ümber: loe, ela, jaga, kutsu, mõtle, koge, kuula, ülista. 
Kui ma selle läbi lugesin, siis mõtlesin endamisi: Jah, Piibel toob meid Jumalale, meie õdedele, 
vendadele ja lähedastele ning meie hingele lähemale. Me juurdume nõnda oma Loojasse ja kogu 
Tema loodusse.  

Mu palve on, et selle Palvenädala tulemusena te hakkate kaasama Jumala Sõna uue jõuga, et see 
teeb teie sees oma võimsat tööd ja toob kaasa vilja, mida see tõotab tuua.   

 

Thomas Bucher 
Euroopa Evangeelse Allianssi peasekretär 

 

PS suur tänu projekti meeskonnale:  
Oli Proctorile (Suur-Britannia), Biblica partnersuhete korraldajale Euroopa ja Kesk-Aasia  heaks 
ning kahele Šveitsi Evangeelse Allianssi peasekretärile Christian Kuhn’ile ja Andi Bachmann-Roth’ile 
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SOOVITUSI PALVENÄDALA KOOSOLEKU KORRALDAMISEKS 
 

Paljud kohalikud kogudused Euroopas võtavad seda Palvenädalat kui võimalust korraldada ühiseid 
palvekoosolekuid, mille suhtes me tahaksime julgustada. Siin on teile mõned soovitused, mida 
planeerimise juures meeles pidada:  

 

1. Palun tehke kindlaks, et KÕIK evangeelsed kogudused oleksid teie palvekogunemistele 

kutsutud ja kaasatud. Pingutage eriti, et ulatuda sisserännanute kogudusteni.  

Kas teie läheduses on mustlaste kogudusi, keda võiksite kutsuda?  

Igaühe kaasa arvamine teeb teie ühtsuse rikkamaks ja mitmekesisemaks. 

2. Erinevatesse kohtadesse minemine on alati rikastavam kogemus, ärge unustage  väiksemaid 
kohti.  

Iga koht on erinev ja lisab ühtsusele värvi juurde.  

3. Kuidas te saate praktiliselt väljendada oma maa suurt mitmekesisust? Kas te teete selle jaoks 

ruumi?  

Avatus, ruumi tegemine lisab ühtsusele juurde üllatavaid väljavaateid.  

4. Kas teie üritus on ka noortepärane ja köidab noori? Me julgustame teid lubama noortel 

osaleda ning isegi aidata teid planeerimise ja ettevalmistamise juures. Põlvkondade vaheline 
ühtsus on koguduse jaoks eriti oluline.  

5. Planeerige loovaid, asjakohaseid ja köitvaid palvekoosolekuid. Kontrollige kaks korda üle, et 
palve hõlmaks kindlasti suurema osa ajast.  

6. Julgustame teid pidama silmas soolist tasakaalu. Töötagu mehed ja naised koos, et luua 

programmi, mis aitab väljendada mitmekesisust.  

7. Pidage silmas tulevikku. Kujutage ette seda üritust läbi aastate kasvavat. Kuidas te saaksite 
sel aastal teha palveüritust, mis tooks tagasi inimesi ja nende sõpru koos nendega? 
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SISSEJUHATUS 
 

 

Issanda Seadus on laitmatu, 

see kosutab hinge; 

Issanda määrused on usaldusväärsed, 

need teevad kohtlase targaks.  

Issanda korraldused on õiglased, 

need rõõmustavad südant;  

Issanda käsk on selge, 

see valgustab silmi.  

Issanda kartus on puhas, 

see püsib igavesti;  

Issanda seadused on kindlad, 

need on kõik õiged; need on ihaldatavamad kui kuld 

ja kui palju selget kulda, ja need on magusamad kui mesi 

ja kui kärjemesi. 

(Psalmid 19:8-11; NIV) 

 

„Kõige kaunimas tekstis maailmas” (C. S. Lewis) vaimustub kuningas Taavet selle üle, kui  
kõikehõlmav ja hea on Jumala seadus. Milline pulbitsev rõõm ja tavatu entusiasm Jumala Sõna 
järele! 2021. aasta Palvenädalal me palvetame, et Jumala Vaim teeks meie sees sedasama, mida Ta 
tegi Taaveti juures. Me palvetame, et võiksime taas avastada Jumala Sõna muutvat ja inspireerivat 
väge. Et inimesed Euroopas võiksid taaskord nautida Jumala antud tarkust ja rõõmu (salmid 7 ja 8). 
Me unistame inimestest, kelle silmad säravad (salm 9), sest nad on leidnud tee Jumala eluandva 
Sõna juurde. Me palvetame üheskoos, et inimesed asuksid otsima toitu ning elu Jeesuses Kristuses 
ja Piiblis. Palvetage koos meiega.  

Igal Alliansspalvenädala päeval me keskendume ühele Piibli aspektile (loe, ela, jaga, kutsu, mõtle, 
koge, kuula, ülista), kasutades ühte tegusõna.  2021. aasta Alliansspalvenädala on ühiselt ette 
valmistanud kaks Šveitsi Evangeelse Allianssi prantsuse- ja saksakeelset rahvuslikku assotsiatsiooni 
ning see on toetatud Biblica poolt. Toimumisaeg on 10.-17. jaanuar 2021. 

Andi Bachmann-Roth 

Šveits 
Šveitsi Evangeelse Allianssi peasekretär  

     (saksakeelse osa) 
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Päev 1 – LOE 
 

SALMID 

„Ma panen sinu sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu.”  
(Psalm 119:11) 
 

MÕTISKLUS 

2011. aastal avaldas Chicagos asuv Willow Creek megakogudus leide oma „Reveal” uurimusest. 
Küsitluses osales üle tuhande koguduse, mis tahes suuruses,  uskkonnast ja kohast ning ka 250 000 
üksikisikut. Kaks kõige märkimisväärsemat leidu seostusid kogudusliku või individuaalse Pühakirja 
kaasamisega:  

Mitte miski ei oma vaimulikule kasvule suuremat mõju kui Pühakirja üle mõtisklemine.  „Eesrindliku 
praktikaga” kogudused (need esimese viie protsendi skooringu sisse mahtunud vastused) „kaasavad 
Piiblit kõigesse”. 

See tabas šokina Willow Creeki, kus nad olid aastakümneid arendanud otsijatundlikku mudelit ja 
suunanud kõik oma ressursid programmide loomisse, milles koguduse liikmed saaksid osaleda. 
Eelduseks oli see, et suurem kaasatus koguduse teenistuse programmidesse viib automaatselt 
vaimuliku kasvuni. Ometi näitasid tulemused, et asi ei ole selles. See pani neid Willow’ strateegiat 
ja fookust järsult ümber mõtestama; eriti püüus aidata liikmetel tegeleda Pühakirjaga iseseisvalt 
väljaspool kogudust.   

2500 aastat tagasi kirja pandud 119. Psalmis kiidab psalmist Jumala Sõna väge, et  patused hoiakuid 
ja kombeid ohjeldada. Ta tunneb vahetult, kui tõhusalt see julgustab Jumala seadusele kuuletuma.  
Aga mida me saame sellest õppida 21. sajandil?  

Me elame ajastul, mil me tähistame kirjutatud Pühakirja kättesaadavust peaaegu igas Euroopa 
keeles. Psalmistil oli eesõigus tähistada Pühakirja keskset rolli rahva elus. Enamasti usutakse (tänu 
paguluses olnud prohvetite viidetele), et Psalm 119 pandi kirja kohe peale Paabeli vangipõlve, mil 
Jumala ligiolu algsed sümbolid Tema rahva seas – lepingulaegas ja kuningavõim – olid kaduma 
läinud. Jumala ligiolu nähti nüüd eriti Tooras, Jumala Seaduses. Seetõttu on psalmist nii pühendunud 
talletama Sõna oma südamesse  – see on ju Jumala hääl! 

Vaata iseenda vaimulikku tervist – kas sa kasvad oma armastuses Jumala ja teiste vastu? Milliseid 
vaimulikke praktikaid saad oma ellu kohandada, et hoida tuld põlevana, pidades üle kõige meeles, 
et Pühakirja kaasamine on vaimuliku tervise ja kasvu kõige olulisem näitaja?   



10. JAANUAR 2021 
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PALVETEEMAD 

 Täname Pühakirja kättesaadavuse eest Euroopas ja eriti nende eest, kes sajandeid tagasi 

andsid oma elu, et näha Piibli tõlkimist rahva keelde.  

 Palvetame jooksva tõlketöö eest, et Piiblit mitteomavad muud maailma rahvad  saaksid 

peagi Sõna lugeda ja kuulda (vt rohkem infot: https://illuminations.bible/pray) 

 Pastorid ja juhid – palvetage oma koguduste inimeste eest, et nad kasvaksid oma armastuses 

Piibli vastu ja kuulekuses selle õpetusele.  

 Koguduseliikmed – palvetage oma pastorite ja juhtide eest, et nad võiksid ustavalt jätkata 

Piibli jutlustamist ja varustada teid eluaegseks teekonnaks koos Pühakirjaga.  

SOOVITATAV PALVE  

„Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas, vaid 

kel on hea meel Issanda Seadusest ja kes uurib ta Seadust ööd ja päevad. Siis ta on otsekui puu, mis 

on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, 

läheb korda.” (Psalm 1:1-3) 
 

KAALUTLUS 

Võtke 15-20 minutit, et lugeda 119. Psalmi tervikuna. See on kõige pikem peatükk Piiblis (176 salmi), 
kuid annab tasu lugejale, kes pühendub selle tõdede uurimisele.   

Kaaluge lugeda Piiblit koos koguduse või väikegrupiga. Biblica „Kogukonna piiblikogemus” on 
abistavaks materjaliks, et aidata teil seda teha, vt detailsemalt siin: www.biblicaeurope.com/cbe  

 

 

 

 

 

   Autor 
   Oli Proctor, Suur-Britannia  
 
   Biblica partnersuhete korraldaja Euroopa ja Kesk-Aasia 
heaks  



11. JAANUAR 2021 
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Päev 2 – ELA 
 

SALMID 

Tähendamissõna heast samaarlasest (Luuka 10:30-37) 

„Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte?” 

Seadusetundja ütles: „See, kes tema peale halastas.” Jeesus ütles talle: „Siis mine ja tee sina 

nõndasamuti!” (Luuka 10:36, 37) 

 

MÕTISKLUS 

Kui soovime mõjutada ühiskonda, siis peame mõnikord peatuma ja küsima endalt õigeid küsimusi 
nagu: miks me teeme seda, mida me teeme? Mis motiveerib meid osalema sotsiaalse õigluse 
kaasamises? Millised on tõelised vajadused, mida peaksime hästi tundma inimeste juures meie 
ümber?  

Jeesus mõistis, et küsimuste esitamine on kõige targem viis aidata inimestel küpsust saavutada. 
Pealegi tegi Ta ennast kättesaadavaks inimestele, kes tahtsid Talle küsimusi esitada. Oli miski, mis 
tõmbas igast seisusest ja põlvkonnast inimesi Jeesuse poole.  

„Ja vaata, üks seadusetundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis: „Õpetaja, mis  ma pean tegema, 

et pärida igavest elu?”  

Aga Jeesus ütles talle: „Mis Seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed?”  

Tema vastas: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu 

oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast!”  

Siis Jeesus ütles talle: „Sa oled õigesti vastanud, tee nii, ja sa elad!”  

Tema aga, tahtes iseennast õigustada, küsis Jeesuselt: „Ja kes siis on mu ligimene?”   
(Luuka 10:25-29) 

 

Jeesus vastab tähendamissõnaga heast samaarlasest. Kokkuvõtteks küsib Jeesus veel ühe küsimuse: 
„Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte?" (10:36) See 
religioosne õpetlane avastab, et sotsiaalne õiglus (austades Jumala tahet) saab alguse lihtsalt 
ligimeseks olemisega, näidates üles kaastunnet seal, kus parajasti ollakse.  

Iga kristlane on kutsutud olema ligimeseks, olema kontaktis teistega. Meil ei ole oma ligimeste üle 
kontrolli, kuid meil on täielik vabadus käituda „ligimesena" teiste suhtes. Saagem ligimesteks. 
Avagem oma silmad tegelikkusele enda ümber. Jeesus kutsub meid Temaga ühinema konkreetsete 
tegude ja hoiakute läbi, et luua õiglasemat maailma.  Meie pühendumine hõlmab kahte suhet: ühte 
Jumalaga ja teist oma ligimesega – see on üks ja seesama kutsumine. Jumala õiglus on alati 
sotsiaalne. Otsigem üheskoos Tema õiglust. Inimesed ei pruugi lugeda Piiblit, aga nad loevad meie 
elusid.  

„Mine ja tee midagi!” oli üleskutse, mille Päästearmee asutaja kindral William Booth esitas oma 
pojale Bramwellile, kui oli näinud paljude Londoni kodutute täbarat olukorda. Mine ja ela välja 
evangeeliumi.  

  



11. JAANUAR 2021 
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PALVETEEMAD 

 Et saaksime oma ümberkaudsete ligimeste sotsiaalsetest vajadustest teadlikumaks.  

 Et meil oleks julgust kuuletuda, kui meie Issand ütleb: „Siis mine ja tee sina nõndasamuti." 

(Luuka 10:37). 

 Et võiksime Jeesuse sarnaselt olla küsimuste esitajatele kättesaadavad.  

 Et võiksime avada oma silmad, et näha neid, keda teised võivad mitte tähele panna.  

 

SOOVITATAV PALVE 

Issand, ma küsin endalt: Kas mu usutunnistus on Jumalaga kooskõlas, kui olen inimlike vajaduste 
suhtes pime? Õiguse otsimiseks on vaja julgust, et minna vastuvoolu. Kuid Sa andsid selge käsu 
minna ja toimida nõndasamuti, nagu hea samaarlane toimis. Ava mu silmad ja süda, et muutuda 
inimeste vajaduste suhtes tundlikuks teel, mida mul tuleb täna käia. Õhutagu mind Sinu kaastunde 
Vaim tegudele, mille poole ma püüdlen, et koos teistega levitada Sinu kuningriiki siin maa peal. Et 
me koos näeksime õigust, Sinu õiglust.  

 

KAALUTLUS 

 Hea samaarlase tegu läks talle isiklikult midagi maksma. Kas me oleme valmis maksma hinda, 

kui Issand ootab, et me „läheme ja teeme midagi”? 

 Samaarlane palus võõrastemajapidajalt abi ja usaldas oma ligimese tema hoolde.  Kes saab 

meid aidata sotsiaalse õigluse saavutamisel – isegi väljaspool meie tavapärast „ringkonda”? 

 Kas me esitame vabandavaid küsimusi, et mitte täita oma Jumalast antud kohust teiste eest 

hoolitseda?  

 Kuidas ma saan täna olla kellegi jaoks see kaastundlik ligimene?  

 

 

 

   Autor 
   E. Jane Paone, Šveits 
 
   Päästearmee volinik Šveitsi, Austria ja Ungari territooriumil  
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Päev 3 – JAGA 
 

SALMID 

„Ma tänan oma Jumalat iga kord, kui ma teid meenutan, alati igas oma palves teie kõigi eest rõõmuga 

tehes eestpalvet. Ma tänan Jumalat teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest päevast tänaseni 

ja olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse 

päeva.” (Filiplastele 1: 3 – 6) 

 

MÕTISKLUS 

Elu seisneb tänapäeval enamasti partnerluses, kas pole? Seda moodsat sõna kasutatakse igal pool. 
Meie abielud on partnerlused, meie meeskonnatöö on partnerlus ja meie koostööd sarnaselt 
mõtlevate organisatsioonidega kirjeldatakse samuti sõnaga „partnerlus”. Väga sageli võib meil 
organisatsioonina, kes jagab Piiblit neile viimastele, kadunutele ja vähimatele, olla tahtmatu ja 
ettekavatsematu kalduvus näha oma finants- ja palvepartnereid kui lihtsalt head ressurssi ja 
õnnistust. Aga Paulus näitas, et partnerluse läbi temaga said inimesed muudetud. Pauluse fookus 
on sellel „heal teol", mis saab tehtud täielikuks. Partnerlus evangeeliumiga, mis filiplastel oli 
Paulusega, väljendab Kristusele pühendumist ja kohustust teha oma osa. Kui Paulusel oli see 
tasakaalustatud vaade, siis võib see olla ka meil. Me rõõmustame oma toetajate üle, et nad teevad 
oma osa, ja peaksime samas ka tänama Jumalat, et nende partnerlus on osa sellest, mis teeb Jumala 
hea töö nende eludes täielikuks. Siinkohal on rohkem kui kusagil mujal Piiblis rõhuasetus rõõmul ja 
kiitusel, mis tuleneb Pauluse mõtiskelust tõsiasja üle, et filiplased tõesti täidavad oma osa helde 
rahalise toetuse läbi tema teenistusele.   

Kui sageli me oma toetajaid tahtmatult sildistame, pannes nad „andjate" sektsiooni? Kui sageli 
osutab meie väljendusviis teatud määral mõttele, et need inimesed on vaimulikult sellisel kohal, et 
nad saavad anda ja peaksid just seda jätkama? Oletamine, et neil ei ole probleeme ega muresid, mis 
neid kimbutavad või Jumala aust osasaamisest eemale hoiavad, on ebarealistlik kui ka üsna 
hoolimatu. Meil võib olla isegi kiusatus sellest mitte hoolida, niikaua kui raha sisse tuleb. Ometi on 
huvitav, et Pauluse lõpumõte 6. salmis peegeldab tema veendumust, et Jumal teeb täielikuks oma 
alustatud töö tema toetusmeeskonna, tema Filipi partnerite eludes. 

Mõelgem täna rõõmuga suurele toetajate pilvele, kes peatumatult, nii rahaliselt kui ka vaimulikult, 
panustavad ning teevad Piibli tõlkimise ja inimestele kättetoimetamise võimalikuks. Mõelgem ka 
vahenditele, mille tõttu see suuremeelsus ja toetus on märgiks heast tööst, mida suveräänne, 
armastav ja ettevaatav Jumal lõpule viib. 

 

PALVETEEMAD 

Tänu Sulle, taevane Isa: 

 Et köidad meid ühte armastuses ja ühtsuses, kui me üheskoos tööd teeme. Nagu „raud ihub 

rauda”, nii võime meie ihuda ja julgustada üksteist Kristuses (Koloslastele 3:14, Õpetussõnad 

27:17). Me palvetame partnerite eest kogu Euroopas, olles keskendunud Piibli jagamisele.  

 Et täidad meid iga päev oma tahte tundmisega kõiges vaimulikus tarkuses ja arusaamises. 

Me tahame elada Sinu vääriliselt ja igas mõttes meeldida Sinule. Aita meil kanda vilja igas 

heas töös, kui me üheskoos Sinu tunnetuses kasvame (Koloslastele 1:9,10). Kandku Wycliffe’i 

piiblitõlkijate töö vilja, kuna nad pühenduvad Piibli tõlkimisele Venemaal.  
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12. JAANUAR 2021 

 Et Sa ei hoiaks ega võtaks tagasi oma ande ega kutsumist. Et Sa jätkaksid oma armu läbi 

nende arendamist meie sees, kui me evangeeliumi nimel koostööd teeme.  (Roomlastele 

11:29). Tänu Jumalale partnerluse eest Norra Wycliffe’i piiblitõlkijate ja Raja* inimeste vahel 

Kagu-Aasias. 

 Et mõnedele meist antaks teha istutamise tööd ja mõnedele kastmise tööd. Aga Sina, Isa 

Jumal, paned kasvama. Täname Sind, et annad meist igaühele oma osa Sinu kuningriigi 

plaanides ja eesmärkides. Olgu meil ustavust ja usinust, et täita Sinu missiooni (1 

Korintlastele 3:6, 7). 

 Kõigi heldete ja ohvrimeelsete andjate eest, kes evangeeliumi töö heaks annavad.  Et raha ja 

palvega toetajad tunneksid Piibli tõlkimise organisatsioonide tänulikkust „seemne andmise 

eest külvajale”. Saabugu üks võimas õiguse lõikus Sinu auks ja kiituseks (2 Korintlastele 9:10)! 

 

SOOVITATAV PALVE 

Kallis taevane Isa. Milline rõõm ja eesõigus on töötada koos Sinuga Sinu peagi saabuvas kuningriigis. 
Tänu Sulle, et Sinu poolt kutsutud ülemaailmne Kristuse Ihu on varustatud ja treenitud tegema Sinu 
tahet. Kui me teeme Piibli tõlkimise ja välja jagamise nimel koostööd, siis saagu me võimsalt 
mõjutama maailma Kristuse poole. Issand, me alistume täna uuesti Sinule. Palun tee üleloomulikku 
tööd meie sees ja meie läbi, mille mõju ulatuks kaugele, maailma hüvanguks ja Sinu auks. Me palume 
Jeesuse nimel. Aamen. 

 

KAALUTLUS 

Kaaluge ühinemist Wycliffe’i piiblitõlkeorganisatsiooni, Biblica, Ühinenud Piibliseltside ja paljude 
teiste piibliühingutega IllumiNations Allianssi raames, et aastaks 2033 teha Jumala Sõna 
kättesaadavaks kõigile rahvastele. Minge illuminations.bible kodulehele, et saada rohkem infot.  

 

 

   Autor 
   Stew Johnson, Suur-Britannia 

   Teenib juhtide arendamise alal Wycliffe’i          
piiblitõlkeorganisatsiooni Euroopas 

 

 

Autor 
Barb Speck, Suur-Britannia 

Teenib kommunikatsiooni alal Wycliffe’i piiblitõlkeorganisatsiooni 
Euroopas 
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Päev 4 – KUTSU 
 

SALMID 

„Kui su poeg sinult tulevikus küsib, öeldes: Mis tunnistused ja määrused ja seadlused need on, mis 

Issand, meie Jumal, teile on andnud, siis vasta oma pojale: ... Ja Issand käskis meid teha kõigi nende 

seadluste järgi, karta Issandat, meie Jumalat, et meie käsi alati hästi käiks, et ta hoiaks meid elus, 

nagu see tänapäeval ongi. Ja see on meile õiguseks, kui me täidame hoolsasti kõiki neid käske Issanda, 

meie Jumala ees, nagu ta meid on käskinud.”  
(5 Moosese 6:20, 21, 24, 25, NIV) 
 

MÕTISKLUS 

Kolmkümmend aastat tagasi kutsus üks sõber mind ühinema meie põhikooli kristlastest õpilaste 
grupiga. Seal tutvusin esimest korda kristliku usuga. Me lihtsalt lugesime selles grupis koos Piiblit. 
See polnud seotud sellega, mida ma peaksin või ei peaks tegema, mõtlema või uskuma. Me uurisime 
Piiblit, et leida, kes on Jumal.   

Mu sõber ei hoidnud oma varandust endale, vaid kutsus ka mind seda avastama. Usu jagamise ja 
edasiandmise vajadus on kristluse osaks olnud algusest peale. Kuid usu jagamine hõlmab palju 
enamat kui teatud uskumuste, õpetuste või üksikute Piibli kirjakohtade edasiandmist. Kutse kristliku 
usu juurde on kõigepealt ja eeskätt kutse Jumala ja inimkonna suure vabaduse narratiivi juurde: 
alates Aabrahamist kuni Egiptusest lahkumiseni ja alates jõuludest kuni ülestõusmispühadeni.  

Jumal suhtleb meiega peamiselt läbi Piibli. Piibli funktsioon on pigem Vana Testamendi pühamu 
sarnane: see on üks seatud koht Jumala ligiollu tulemiseks.  

Piibli pakkumine teistele ei ole ainult kingitus neile. Piibli lugemine koguduses aitab avastada selle 
väärtust ja rikkust. Kui loeme Piiblit üheskoos, räägib Jumal meiega teiste inimeste sõnade kaudu 
samamoodi nagu trükitud teksti kaudu. Lisaks sellele võib Piibli lugemisel abiks olla erinevate 
meetodite kasutamine. Mõned meetodid on kujundatud aitama vähema teoloogilise pagasiga 
inimesi või kinnisemal inimesel leida oma koht grupis.  

Olen vaimustatud eriti ühest meetodist, milleks on Vana ja Uue Testamendi omavahel seotud 
tekstide paralleelne lugemine, näiteks Taaveti (1 Saamueli 16:1-13) ja Jeesuse võidmise kohta 
(Johannese 12:1-8). Kutsudes meid spetsiifilistes tekstides otsima sarnasusi ja erinevusi, on see 
meetod heaks alguseks, et haarata Jumala vabaduse narratiivi suurt pilti, mis samas on Piiblit vähem 
tundvatele inimestele jõukohane. See meetod aitab jagada Jumala Sõna rikkusi ja koos sellega Tema 
evangeeliumi sõnumit.   

  



13. JAANUAR 2021 
 

|  EEA PALVENÄDAL |  10.-17. JAANUAR 2021 |  PIIBLI KAASAMINE                  13 

PALVETEEMAD 

 Olgem tänulikud varanduse eest, mis meil on Piiblis. 

 Nähkem seda, et me vajame koguduse abi, et seda varandust täielikult avastada.  

 Andku Jumal meile vabadust, võimalust ja soovi jagada Piiblit teistele väga lihtsal viisil.  

 Avastagem Piiblit kui Jumala ligiolu „pühamut”.  

 Palvetagem üleloomuliku ilmutuse eest, kui me Piiblit koos loeme.   

 

SOOVITATAV PALVE 

Issand, meie Jumal.  

Sa oled külvanud oma seemneid,  

andnud oma Poja,  

kes murti ja kes suri meie eest.  

Tema on eluleib ja elu maailmale.  

Me palume Sind, et laseksid meil leida jõudu  

käia Tema teed:  

et oleksime üksteise jaoks viljakad,  

et me oleme seeme ja sama toitev nagu leib.  

Ja et lubaksid meil elada sellist õnnelikku elu. Aamen 
Huub Oosterhuis; tõlgitud algupärasest saksa keelest 

 

KAALUTLUS 

Kuidas me saame kutsuda oma sõpru ja ligimesi üheskoos piiblit lugema?  

 

 

 

 

 

 

   Autor 
   Rico Bossard, Šveits 

   Juhib VBG (Šveitsi IFES) haridustöö toimkonda ja on 
külakoolis vanemõpetaja  
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Päev 5 – MÕTLE 
 

SALMID 

„Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja 

kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast!” (Luuka 10:27) 

 

MÕTISKLUS 

Leian, et Jeesuse juures on paeluv see, et Ta ei palu meil oma mõistust välja lülitada. Vastupidi – 
suurim käsk ütleb, et me peame armastama Jumalat kogu oma mõistusega.   Jumalale meeldib see, 
kui me mõtleme, uurime ja mõistame Tema mõtteid.  

Kuid seda tehes me sageli kohtume küsimustega, mis tekitavad ebakindlust: Kuidas käsitleda raskeid 
kirjakohti piiblis? Kuidas sobitada teatud avaldusi Piiblis armastava Jumalaga? Miks ma kogen nii 
vähe Piiblis antud tõotusi? Jumal kutsub sind mitte lükkama sarnaseid küsimusi kõrvale, vaid nende 
sisse vaatama; kaevama sügavale, et uurida ning arutada neid Jumala ja teiste inimestega.  

Kahtlused ja raskused kuuluvad meie usu juurde. Piibel räägib nendest. Usuemad ja -isad tundsid 
neid.  

Aga kuidas need mõjutavad meie palvet? Kui me lakkame partner- või sõprussuhetes üksteisega 
ausalt rääkimast, siis nihkume üksteisest eemale. Rääkimata jäänud asjad blokeerivad ligipääsu teise 
inimese juurde. Vahemaa kasvab. Kokku tulla on raskem. Nii juhtub, kui me ei jaga meie mõistust 
vaevavaid pakilisi küsimusi ja kahtlusi ega jaga oma südant Jumalaga.  

Psalmid näitavad, kuidas me saame Jumalaga vestelda. Psalmistid kurdavad ja valavad oma 
südamed Jumala ette (nt Psalmid 13 ja 69) ausalt ja liigsete sõnadeta.  Mõtteid väljendatakse 
ehedalt. Ometi isegi kui nende mõistuses ja südames on palju küsimusi ja kahtlusi, õpivad nad, 
kuidas usaldus ausast kõnelusest Jumalaga välja kasvab. Sajandeid on mehed ja naised palves 
laenanud sõnu Psalmidest, kui nad Jumalaga rääkisid.  

Ausale palvele lisaks aitab see, kui hoida oma silmad Kristusel. Isegi kui me heitleme raskete 
kirjakohtadega Piiblist, siis pöördume ikka ja jälle tagasi kohta, kus Jumala armastus on kogu 
selgusega joonistatud meie silme ette. Kui ma vaatan Jeesuse peale, saab mulle selgeks, et Tema 
tõotus on minu jaoks: mu usk ei sõltu minu tunnetest või mõtetest, vaid Tema tõotustest! Heida 
end nende peale otsekui pehmele suletekile.  Hinga sügavalt. Sest Ta on meie jaoks (Roomlastele 
8:31jj). 
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PALVETEEMAD 

Kiitus 

 Et Jumal kutsub meid otsima Teda oma mõistusega.  

 Et Tema kutse jääb ausaks kõneluseks Temaga.  

 Et miski ei saa meid Tema armastusest lahutada – ei küsimused, kahtlused ega raskused! 

Kurtmine 

 Kui me ei mõista Jumalat, kui me oleme pettunud ja vihased.  

 Kui Piibel tundub meile võõras, arusaamatu ja kaheldav olevat.  

 Kui Jumala iseloom jääb meie jaoks mõistatuseks ja Tema armastus ei tundu meie südameni 

jõudvat.  

Anumine 

 Et Jeesus kohtaks meid meie otsingutes, mõtte- ja uurimistöös.  

 Et Ta näitaks meile oma väljavaadet meie küsimuste ja kahtluste suhtes.   

 Et Ta räägiks meie mõistuse ja südame vastu ning et me võime Teda usaldada.   

 

SOOVITATAV PALVE 

Võõrad mõjutused võivad saavutada ajutist edu ja võtta sinult ära sinu Issanda, aga neil ei saa olla 
edu, et võtta sind ära sinu Issandalt! Mõnikord tundub, nagu kukuksid sügavikku, aga sa ei saa 
kukkuda Jumala päästvatest kätest sügavamale.   
       Hans-Joachim Eckstein, „Du hast mir den Himmel geöffnet”, tõlgitud algupärasest saksa keelest  

„..., ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest. Minu Isa, 

kes on nad mulle andnud, on suurim kõigest, ja keegi ei suuda neid kiskuda Isa käest. Mina ja Isa oleme 

üks.” (Johannese 10:28-30, NIV) 
 

 

 

 

 

   Autor 
   Heike Breitenstein, Šveits 

   Zacharias Instituudi lektor (teaduse, kultuuri ja usu alal) 
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Päev 6 – KOGE 
 

SALMID 

„Sest otsekui vihm ja lumi tuleb taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastab maad ja teeb selle 

sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba, nõnda on ka minu sõnaga, mis 

lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid saavutab seda, mida ma soovin, ja saadab 

korda, milleks ma selle läkitasin!” (Jesaja 55:10, 11, NIV) 

„Mu süda pidagu sinu määrusi kuni lõpuni.” (Psalmid 119:112, NIV) 

„Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja teeb nende järgi, on võrreldav mõistliku mehega, kes ehitas 

oma koja kaljule. Ja ränk sadu tuli ja tulid vetevoolud ja tuuled puhusid ja sööstsid vastu seda koda; 

aga ta ei langenud, sest tema alus oli rajatud kaljule. Ja igaüks, kes neid minu sõnu kuuleb, aga ei tee 

nende järgi, on võrreldav rumala mehega, kes oma koja ehitas liivale. Ja ränk sadu tuli ja tulid 

vetevoolud ja tuuled puhusid ja sööstsid vastu seda koda, ja see langes suure mürinaga." (Matteuse 
7:24-27, NIV) 

 

MÕTISKLUS 

Tuleme Piiblihommikusöögile! 

Olen üle viie aasta korraldanud ja arendanud lihtsaid, stimuleerivaid, avatud piiblikogemusi meie 
kohaliku koguduse ja kristliku taustata inimeste jaoks. Hämmastav on vaadata, kuidas Piibel 
puudutab kõigi osalejate meeli ja südameid päevast-päeva! Selle kogemuse võib tuua oma 
kogukonda ainult mõne minutiga. Seda nimetatakse Piiblihommikusöögiks, sest see on sageli 
esimene asi, mida me hommikul teeme.   

Nädala jooksul on meie kogudus „läkitusrežiimis” ja paljudesse kohtadesse laiali pillutatud. Ometi 
on võimalik võtta ette Piibli raamatute ühine nimekiri, mida me tahame sünkroonselt koos lugeda 
ja mille üle mõtiskleda. Kõik loevad iga nädal viie päeva jooksul  samast Piibli raamatust sama 
peatükki. Olles kirjakohta hoolikalt lugenud, valib igaüks välja ühe tema jaoks üleskerkiva salmi, 
teema või kirjakoha. See ei ole selle peatüki täielik eksegeetiline uurimine, vaid on üks element, 
millega me sel hetkel koos Jeesusega samastume. Me mõtleme selle mõtte üle ning jagame oma 
kogemust WhatsApp grupis lühikese sõnumi näol, millel on lihtsalt määratletud struktuur: 

1. „Miks see salm/kirjakoht/teema on minu jaoks täna üles kerkinud?” 

2. „Mida ma teen sellega?” (see võib olla pühendumine palveks, kõnelemiseks, koha 

määratlemiseks või midagi erilist, mida Jeesus sel hetkel palub). 

Grupp ei pea nendele sõnumitele vastama (juhuslik püstine pöial võib olla!), vaid me palvetame 
kõigi selleks päevaks panustajate eest. Aeg-ajalt võib grupp omavahel kokku tulla – võib-olla 
hommikusöögiks! 

Jumala Sõna võetakse vastu ja seda rakendatakse ühes palvetava kogukonna püsiva toetusega. 
Lihtne, kas pole?  

Viimaste aastate jooksul on mitmed mitteusklikud avastanud evangeeliumi sõnumi 
Piiblihommikusöökide kaudu otseselt Piibli lehekülgedel ning nende elud on saanud muudetud ja 
Jumala Sõnasse juurutatud. Kiitus Jumalale, et nüüd on alustanud sajad grupid ning tuhanded 
inimesed loevad esimest korda elus Piiblit ja kogevad seda iga päev.  
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PALVETEEMAD 

 Palvetage oma koguduse või oma korrapäraselt koos käiva väikegrupi vaimse janu ja nälja 

eest.   

 Palvetage nende eest, kes ei tunne Piibli rikkusi ega saa/suuda neile ligi pääseda.  

 Palvetage nende oma lähedaste inimeste eest, kes ei tunne Jeesuse evangeeliumi ega oska 

Tema Sõnaga kergesti kontakteeruda. 

 Palvetage oma grupi eest, et tervitada mitteusklikke oma „vaimuliku laua” ääres ning jagada 

kuningriigi pidusööki.  

 Palvetage muudetud elude eest, mida toob kaasa igapäevane käimine koos Jeesusega, Tema 

Sõna kuulamine ja rakendamine. 

 

SOOVITATAV PALVE 

Issand Jeesus, tänu Sulle Sinu Sõna eest. See on elav tunnistus Sinu ligiolust minu elus  päevast-
päeva. Sinu armastava tahte hoolikas kuulmine ja Sinu armastuse praktiseerimine muudab kogu 
minu elu … mitte äkitselt ja koheselt, vaid imetlusväärse muutmisprotsessi läbi, mida Sa nii hoolikalt 
tüürid. Aita mul täna kuulata Sind ja kuuletuda Sinu armastavale juhendamisele. Tänu sulle, et Sa 
kutsud mind oma armu läbi paljude heade asjade sisse, mida oled minu jaoks valmis pannud. 
Aamen. 

 

KAALUTLUS 

 Kas mõned minu lähedased ja kolleegid on valmis avastama Piiblit?  

 Kuidas ma saan kutsuda üles oma kogudust alustama jätkusuutliku piiblikogemusega? 

 Kas Piiblihommikusöök võiks olla lihtne ja tõhus viis, et elada avatud kogukonna 

piiblikogemuses oma kontekstis?  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Autor 
   Christian Kuhn, Šveits 

   Šveitsi Evangeelse Allianssi direktor (prantsuskeelse osa) 
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Päev 7 – KUULA 
 

SALMID 

Tähendamissõna külvajast (Luuka 8:1-15) 

„Aga mis on heas maas, on need, kes sõna kuulevad, kaunis ja heas südames peavad ning kannavad 

vilja kannatlikkuses.” (Luuka 8:15) 

 

MÕTISKLUS 

Mõnikord viib see mind meeleheitele. Mu lapsed lihtsalt ei kuula mind. Eriti kui tegemist on enda 
järelt koristamise, kätepesu või magama minemisega.  

Mõnikord ma räägin kellegagi, aga ei suuda meenutada, mida ta ütles. Üksteise kuulamine ei ole 
ilmselgelt ainult helilainete vastuvõtmine.  

Jeesus ilmselt koges sarnast olukorda, kui rääkis tähendamissõna külvajast. Iroonia on selles, et 
Jeesus räägib tähendamissõna Jumala Sõna kuulmisest ja tema jüngrid ei mõista, mida nende 
Õpetaja silmas peab (salm 9). Selle Jeesuse jaoks üsna nörritava kogemuse taga on suur draama, 
mis Piiblis jätkuvalt kordub: kuulvate kõrvadega inimesed ei oska kuulata (nt Jesaja 6:9; Hesekiel 
12:2). Ja peamine põhjus, miks nad ei kuula, ei ole lihtsalt aeglane taipamine. Tundub, et siin on 
tõdesid, mille mõistmine nõuab tervest mõistusest enamat. Vastavalt prohvetitele ja Jeesusele on 
see sügavam epistemoloogiline probleem. 

Kuulmiseks on vaja „kaunist ja head südant”, nagu Jeesus ütles. Jumala Sõna seeme võib eriti hästi 
ajada juuri ja kanda vilja teatud liiki inimeste eludes. Kuidas saada inimesteks, kes kuulavad, kelle 
elu on otsekui see „hea pinnas”? 

Kõigepealt me vajame ühte põhjalikku uuendust, sest meie süda on deformeerunud nagu kivine või 
ohakane pinnas selles tähendamissõnas. Ja seetõttu miski meie sees kisub Jumala hääle kuulamisest 
kõrvale. On vaja üleloomulikku sekkumist, mis muudab meie olemust põhjalikult. Tõde, Jeesus 
Kristus isiklikult, peab olema meie sees, et me suudaksime kuulda (Johannese 8:45; 2 Korintlastele 
3:18 ja 11:10; Efeslastele 4:14jj). 

Teiseks – et jääda kuulmisvõimeliseks, vajame jumalakartlikku iseloomu. Mis liigutab meid meie 
põhiolemuses? Millised on meie igatsused? Mida me armastame? Kas oleme suunatud hea poole, 
Jeesuse poole? Südame uuenemine on and. Me võime teha koostööd, et saavutada jumalakartlikku 
iseloomu. Ma isiklikult teen vaimulikke harjutusi (nt ülistus, palve, paast, piibli lugemine …) kui 
vaimustavat viisi saada terviklikuks, olla valmis vastu võtma ja kuulma Jumala häält. Need on nagu 
aiatööriistad, mis aitavad meil südame pinnast umbrohust vabastada ja seeläbi Jumala seemnele 
ruumi teha.    
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PALVETEEMAD 

Kiitus 

 Kõigi inimeste, ametite ja koguduste eest, kes aitavad meil saada inimesteks, kes kuulevad 

Jumala Sõna ja suudavad seda mõista.  

 Võimaluse eest kuulutada Jumala Sõna igaühele (ülistamise ja kõnelemise vabaduse eest). 

Kurtmine 

 Kui oleme eiranud oma südamepinnast, mille tulemusena on Jumala häält raske kuulda. 

 Kui teelt kõrvale viimine ja meelelahutus takistavad meil kuulmast Jumala vaikset sosinat.  

Anumine 

 Me palume teoloogiliste haridusasutuste eest, et need võiksid olla kohtadeks, kus  jagatakse 

teadmisi terviklikult ja kus tulevased vastutavad isikud võiksid saada kuuljateks inimesteks.  

 Me palume koguduste eest, et inimesed seal võiksid kogeda Jeesuse Kristuse läbi põhjalikku 

uuenemist ja saada seeläbi oma töö tulemusena kuulmisvõimeliseks.  
 

 

SOOVITATAV PALVE 

Issand, anna meile kuuljaid südameid. Olgu me Piiblit avades ootusrikkad. Olgu me ainult üks kõrv 
Sinu antud Sõna kuulamiseks. Issand, anna meile kuuljaid südameid. Tee meist „kauni ja hea 
südame” inimesed, kes on valmis vastu võtma seda, mida Sa tahad meile oma Sõna läbi öelda. 
Issand, anna meile kuuljaid südameid. Tee meid võimeliseks üksteist vaimsest kurtusest välja 
aitama. Luba meil saada kuuljaks koguduseks.  

 

KAALUTLUS 

 Kas ma olen kogenud põhjalikku uuenemist Jeesuse Kristuse läbi? 

 Kuidas arendada jumalakartlikku iseloomu, mis on valmis kuulma? 

 Mis oli see viimane asi, mida kuulsin Jumalat mulle ütlevat? 

 

 

 

   Autor 

   Andi Bachmann-Roth, Šveits 
 
   Šveitsi Evangeelse Allianssi peasekretär (saksakeelse osa) 
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17. JAANUAR 2021 

Päev 8 – ÜLISTA  
 

SALMID 

„Sel aastal, mil kuningas Ussija suri, ma nägin Issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel, ja tema 

kuuepalistused täitsid templi. Temast kõrgemal seisid seeravid; igaühel neist oli kuus tiiba: kahega ta 

kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega ta lendas. Ja need hüüdsid üksteisele ning 

ütlesid: "Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis tema au!” (Jesaja 6:1-3, NIV) 

„Kogu Pühakiri on Jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, 

parandamiseks, juhatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täielikult kõigeks heaks tööks 

varustatud.” (2 Timoteosele 3:16, 17, NIV) 

 

MÕTISKLUS 

2019. aasta suvel veetsime perega ühe päeva rannas. Me sulistasime koos pojaga lainetes, samas 
kui mu naine meie beebi järele vaatas. Mõne aja pärast otsustas James, et ta tahab ema juurde 
tagasi minna, et midagi näksida. James kannab prille, kuid ta oli need supluse ajaks ära võtnud. Ta 
ei näinud eemalt ema lehvitamist. James lõpetas supluse ja hakkas enda arust õiges suunas jooksma, 
põigeldes üht- ja teistpidi, sest ta ei tundnud teed, KUNI nägi oma ema selgelt, et hakata OTSE tema 
poole jooksma. 

Taipasin, et see on suurepärane pilt meie püüdlustest tulla ülistuses Isa ette. Ilma selge ilmutuseta 
Jumalalt me komistame, vääratame ja kukume oma jõupingutustes Temani jõuda. Aga kui Jumal 
ennast oma Pojas Jeesuses meile ilmutab, suudame vastata ülistuses.   

Näeme seda väga selgelt Piiblis, kus Jesaja saab oma kuulsa nägemuse. Jumalat nähes saab Jesaja 
veendumuse oma patu kohta ning ta vastab meeleparanduse ja Jumala kutse vastuvõtmisega oma 
ellu. Ilma Jumala isikliku ilmutuseta oleks Jesaja jumalateenimine olnud asjatundmatu, südamelt 
poolik ja teel pealt eksiv. Uue Testamendi õpetlaselt David Petersonit pärineb suurepärane 
definitsioon tõelise ülistuse kohta: „Elava ja tõelise Jumala ülistamine on sisuliselt Temaga kaasa 
minemine Tema seatud tingimustel ja viisil, mida ainult Tema teeb võimalikuks.”  

Kui me taotleme Jumala ülistamist kiituses ja tänus kõige Tema tehtu ja veel tehtava eest Euroopas, 
siis kuidas saada parimal viisil ilmutust elava ja tõelise Jumala kohta ning minna Temaga kaasa Tema 
seatud tingimustel ja viisil, mida Tema on teinud võimalikuks?  Eelkõige Pühakirja lehekülgedel.  

Martin Luther pani selle teadaolevalt kirja: „Jumala kõnelust kuulev inimene lugegu Pühakirja.” Ilma 
Piiblita me ei kuule Jumalat kõnelemist ja ilma Jumalat kuulmata me ei tea, mida teha. 

Ärgem olgem oma jumalateenimises teadmatud, vaid ülistagem Isa Vaimus ja tões. Lugege Piiblit ja 
kuulake Jumala häält. Lugege Piiblit ja nähke Jeesust. Lugege Piiblit ja võtke vastu  Püha Vaimu vägi. 
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PALVETEEMAD 

 Tänu Jumalale, et Ta on ilmutanud ennast Pühakirjas ja oma Pojas. 

 Palvetage kristlike hümnide ja ülistuslaulude loojate eest, et Pühakirja sõnad oleksid 

rikkalikuks inspiratsiooniallikaks kogudusele praegu ja tulevikus.  

 Palvetage oma koguduse eest, et oleksite Jumalat Vaimus ja Tões ülistav kogukond.  

 Palvetage ustavate Jumala Sõna kuulutajate eest, kes jätkuvalt juhatavad teed Jeesuse 

juurde.  

 

SOOVITATAV PALVE 

Isa taevas, tänu Sulle piibli kingituse eest, mis on minu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel. Täida 
mind oma Püha Vaimuga, kes juhatab mind kõigesse Tõesse, nii et võiksin näha Sinu Poega Jeesust, 
Sinu au paistust ja Sinu olemuse täpset kujutust.   

 

KAALUTLUS 

Veeda sel nädalal kaks tundi, et Markuse evangeelium ühe hoobiga läbi lugeda. Kui sa järgid 
kuningriiki kuulutava Jeesuse tegusid, siis esita endale need viis küsimust:  

 Mida ma märkasin esmalt? 

 Millised küsimused mul on? 

 Kas miski häiris mind? 

 Mida ma õppisin armastava Jumala kohta? 

 Mida ma õppisin teiste armastamise kohta? 
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