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Palvenädal 2023 

Vabastatud rõõmuks 

Rõõm – Jumala riigi põhimeloodia  

 

Allianss palvenädala pealkiri ise sütitab ise rõõmu. Ma ei saanud muidu, kui teemad ja tunnuslaused lihtsalt läbi 

käia, ja neid lähemalt silmitsedes ma mõistsin, et rõõmustamiseks on nii palju põhjust!   

Jah, kliima on muutumas. Loodu kannatab. Ja ometi, vaatamata kõigile neile negatiivsetele mõjudele, on ikka veel 

nii palju ilu, nii palju põhjust imestamiseks, nii palju vastupidavust ja viljakust. Seetõttu  saame tunda rõõmu 

loomisest ja võime kõik rõõmustada Jumala andide üle! 

Astudes 2023. aasta palvenädalasse, on jõulud jäänud alles seljataha. Oleme neid tähistanud ja rõõmustanud 

Jeesuse Kristuse üle, rõõmu Tooja üle. Ja taaskord oleme mõtisklenud rõõmu toonud sõime üle. Mitte 

kuningalossi, vaid sõime üle! 

Üks Jeesuse sellesse maailma tulemise tulemus on see, et Ta saatis meile oma Püha Vaimu. Me võime usklikena 

nautida Püha Vaimu vilja. See vägi paneb rõõmu kasvama jüngriks olemise teel.   

Ja isegi kui ajad lähevad raskeks, võime haarata kinni tõotusest, et me oleme loodud rõõmu jaoks. Rõõm kui 

täisväärtusliku elu põhiomadus. Mitte ainult elu, mis tundub olevat õige, vaid kolmainu Jumala poolt õigeks 

tehtud elu ning elu osaduses Tema rahvaga.  

Rõõm on koosolemises. Maailmas, kus üksildus on üha rohkem maad võtmas, võime meie koos tähistada Jumala 

suuri tegusid. Rõõm osadusest ja selle läbi.  

Jah, asjad lähevad vahel sassi. Aga alati on lootust ja me võime rõõmustada meeleparanduse üle.  Kuna 

meeleparandus tähendab naasmist koju, kuhu me kuulume, ning see hõlmab päästet ja lunastust mitte ainult 

meile endale, vaid ka teistele, keda Jumal on leidnud. Veel üks põhjus rõõmustamiseks.  

Vaadates tagasi eelmisele aastale, võib märgata palju õnnetusi. Ja ometi me teame palju lugusid inimestest, kes 

tunnistavad oma rõõmu kannatustes. See on hämmastav ja seda on raske mõista. Aga see on tõsi: rõõm 

kannatustes ja hoolimata kannatustest.  

Kõike eelnenut silmas pidades on selles maailmas rõõmustamiseks põhjusi küllaga. Ja ometi on üks rõõmu aspekt, 

mis jääb alatiseks: igavene rõõm. See ei ole põgenemine maailmast, kuna rõõm on seotud paljuga siin ja praegu. 

Igavene rõõm ankurdab „siin ja praegu rõõmu” kaljukindlasse kohta koos Jumala kutsega, kes ütleb oma 

ustavatele teenijatele: „Tule suuresse rõõmusse!” 

Nautigem Allianss palvenädalat erilisel viisil! Jumal õnnistagu teid rõõmsate väljavaadetega, kui te koos palvetate! 

 

 

 

 

 

Thomas Bucher 

Endine EEA peasekretär 

kuni rõõmsaks palvenädalaks valmistumine lõppes  
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Rõõm – „et minu rõõm saaks neis täielikuks”  

Piibel räägib mitmel korral apostel Paulusest, kes tunneb vaevades, kannatustes ja nõtrustes rõõmu. 

Paulus julgustab meid tegema sedasama: „Rõõmustage!” Seda on kergem öelda, kui teha! Näiteks, kui 

ärkame hommikul valudes ja peame sellest päevast läbi võitlema. Kui näeme sõjapilte ning inimesi 

põgenemas ja tunneme jõuetust kannatuste pärast maailmas. Kui seisame lähedase inimese haua juures 

ja igatseme tema lohutavat kohalolu. Jah, isegi sellistes keerulistes olukordades õhutab Jumala sõna 

meid Pauluse kirjade läbi rõõmustama. Kas Jumal teeb siinkohal halba nalja? Või kas selline suhtumine 

võib tegelikult näidata teed täisväärtuslikku ellu?  

„Ma võiksin uskuda Lunastajasse, (…) kui Tema järgijad näeksid välja rohkem lunastatuna.” See filosoof 

Nietzsche sageli tsiteeritud lause ilmestab tüüpiliselt meie võimetust teha oma elus rõõmule ruumi. Me 

ei saa tegelikult kunagi tekitada rõõmu nupule vajutamisega, kui väga me ka ei püüaks. Aga kui laseme 

end haarata Jumala armastuse ja lunastuse teost Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmise läbi, tuleb 

rõõm vältimatult meie ellu. Või teiste sõnadega: ülestõusmispüha ei ole ainult üks päev aastas, vaid iga 

päev meie elus.  

Evangeelse Allianssi 2023. aasta palvenädala jooksul õpime tundma sellist ülestõusmispühaga seotud elu 

saladust, vaadeldes iga päev kristliku rõõmusõnumi erinevaid tahke: rõõm loodu üle, rõõm Jeesuses 

Kristuses, rõõm kui Püha Vaimu vili, loodud rõõmu jaoks, koosolemise rõõm, rõõm lunastuse üle, rõõm 

kannatustes ja viimaks igavene rõõm. Olgem õnnistatud evangeeliumist välja voolava rõõmuga, kui 

mõtiskleme päevasõna üle, mis hõlmab küsimusi mõtlemisaineks, ja koos palvetades.  

 

 

 

 

 

Daniela Baumann 

 Šveitsi Evangeelse Allianssi (saksakeelse osa) suhtekorraldaja 

 

 

 

 

Stéphane Klopfenstein 

 Šveitsi Evangeelse Allianssi (prantsusekeelse osa) asedirektor ja suhete eest vastutaja  
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SOOVITUSI  

PALVENÄDALA PALVEKOOSOLEKU JUHTIMISEKS  

Paljud kohalikud kogudused Euroopas võtavad Allianss palvenädalat kui võimalust korraldada ühiseid 

palvekoosolekuid, mille korraldamist 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 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 silmas pidama soolist tasakaalu. Töötagu mehed ja naised koos, et luua programmi, mis aitab 

väljendada mitmekesisust.  

7. Pidage silmas tulevikku. Kujutage ette seda üritust läbi aastate kasvamas. Kuidas te saaksite sel aastal teha 

palveüritust, mis tooks tagasi inimesi ja nende sõpru koos nendega? 
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Pühapäev, 8. jaanuar 2023 

Rõõm loodu üle 

Kirjakoht 

„... ja ometi ei ole jätnud andmata endast tunnistust, tehes head: andnud taevast teile vihma ja viljakaid 

aegu, kosutanud teid toiduga ja teie südant rõõmuga.” (Apostlite teod 14:17) 

Mõtisklus 

Teie, kes te mõtlete, hingate, tunnete oma südame tukseid ja elu voolamas oma soontes – kas olete 

kunagi mõelnud selle ebanormaalse, veidra ja tavatu asja üle, mis on elu? Mitte ainult teie elu, vaid kogu 

elu ja kõik loodud asjad! Kas me ei oleks pidanud pigem olema olematuse osa? Mis armu läbi me saime 

olemisse? Teadlikuks saamine sellest tohutust olemise eesõigusest on üheks rõõmu allikaks meile kui 

Jumala loodutele ja Tema lastele. See on rõõm, mida me jagame ja see ühendab meid kogu looduga.  

Piibel algab rõõmsa joovastusega Jumala loodud maailma üle. 1Ms 1:20, ütleb Jumal: „Vesi kihagu 

elavatest olenditest ja linnud lennaku maa kohal taevalaotuses.” Algse elu värvide, vormide ja 

väljenduste mitmekesisus on nagu üks rõõmu ja kiituse hüüd. Psalmis 148 kiidavad taevakehad, 

metsapuud, loomad ja kõik rahvad Issandat, et Tema on neid loonud. „Ei ole neil kõnet ega kasuta nad 

sõnu; ei kuuldu neilt häält. Ometi üle kogu ilmamaa käib nende kõla, maailma otsani nende sõna; ...” (Ps 

19:4,5) 

Rõõm loodu üle on vastuseks Jumala enda rõõmule: „Kestku Issanda au igavesti; Issand rõõmustagu 

oma tööde üle!” (Ps 104:31) Me tunneme elusolemisest rõõmu ja see ühendab meid Jumala rõõmuga, 

kes väga soovis meie olemasolu.  

Olen oma usuteekonnal samm-sammult mõistnud, kui palju minu nägemus Jumalast ja lunastusest 

Jeesuse Kristuse läbi oli taandatud inimese olemisele, otsekui ülejäänud loodu oleks ainult taustaks või 

selvekaupluseks, kus kõik oluline oli seotud ainult inimolenditega. Loodu rikkuse avastamine ja Piibli aus 

lugemine lubas mul tunnistada, et Jumala armastus, plaanid ja lunastus laienevad kogu Tema loodule 

(Koloslastele 1:20). „Vaata jõehobu, kelle ma valmistasin koos sinuga.” (Iiob 40:15) 

Jumala külluslikkus ja heldus on veel üheks rõõmu allikaks loodu üle, mis toodab kõike, mida me eluks 

vajame. Need on Jumala annid Tema lastele. Igaüks võib nende üle rõõmustada. Nagu manna, mida 

jätkub küllalt kõigile.  

Küsimusi mõtlemisaineks 

- Rõõm loodu üle: Kas mu silmad on avatud rõõmule elusolendite üle? Kas ma puutun kokku 

aasalillede ja taevalindudega ning kas ma olen kuulanud nende rõõmulaule? 

- Jumala rõõm: Kas ma olen vastu võtnud Looja rõõmu, mida Ta maailma luues väljendas ja mida 

me kogeme uuesti igal hommikul ja igal kevadel?  

- Loodu küllus: Kas ma olen mõistnud, et meie elu sõltub loodusest ja et see annab meile kõike 

vajalikku külluses? Kas see tõendab mulle Jumala armastust ja heldust? Kas see on üks rõõmu 

põhjus? 
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Palveteemad 

- Avatud südamete eest, mis võtavad vastu Jumala rõõmu loodu üle. Ühinegem kõigi Jumala 

loodute kiitusega.  

- Et meie ülemäärased soovid taltuks ega põhjustaks loodu ja elusolendite hävimist, kes 

väljendavad Jumala rõõmu. 

- Kõigi nende eest, kellel on eri kutsumine hoolitseda Jumala loodu eest; olgu nad õnnistatud ja 

juhitud nii, et rõõm, mida me sellest leiame, võiks kesta ja anda au Jumala nimele.  

Soovitatav palve 

Mu Jumal, Sinu rõõmu võib kuulda paksus metsas, lainete loksumises, lilli paitavas tuulepuhangus. 

Imelist armu sa annad mulle eluks. Ma tahan jagada Sinu rõõmu ja teha seda kuuldavaks! Issand, Sa 

tunned mu võitlusi silmitsi sellega, mida me teeme Sinu loodule. Aita mul vaadata Sinu peale ja hüljata 

oma ebajumalad, mida nimetatakse tarbimiseks, alati rohkema ihaldamiseks, mugandumiseks ja 

laiskuseks. Minu soov, Issand, on austada Sind, ja ma vajan, et Sa muudaksid mu elu. Issand, olgu Sinu 

rõõm minu motivatsiooniks! Aamen. 

 

Steve Tanner 

Šveitsi A Rocha president 
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Esmaspäev, 9. jaanuar 2023 

Rõõm Jeesuses Kristuses 

Kirjakoht 

„Sest vaata, kohe kui su tervituse hääl mu kõrvu kostis, hüppas lapsuke mu ihus rõõmu pärast. Ja õnnis 

on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis Issand talle on tõotanud.” (Luuka 1:44,45) 

 

Mõtisklus 

Ootus on tohutult ilus rõõmu vorm. Jõuluootus, mõne erilise sündmuse ootus või inimese ootus, kellega 

kohtumist me ootame. Kui kirjeldamatult suur saab olema rõõm, kui oodatu saab tõeliseks. Maarja 

külastab oma sugulast Eliisabeti, kui mõlemad on lapseootel. Johannes hüppas rõõmust oma ema 

Eliisabeti kõhus, kui ta kohtus Maarjaga, kelle kõhus oli Jeesus. See on enam kui lihtsalt ootus, tõotus 

kauaoodatud Päästja saabumisest pidi saama täidetud. Jeesus Kristus, maailma Päästja, pidi peatselt 

sündima. 

Rõõm on Jeesuse sünniga seoses kõikehõlmav teema. Jeesus tuleb maailma ja inglid kuulutavad 

karjastele rõõmusõnumit. Kolm Hommikumaa tarka toovad rõõmsast südamest kingitusi. Vana Siimon 

rõõmustab, kui näeb viimaks Päästjat oma silmaga. Evangeelium tähendab rõõmusõnumit, sest see 

kuulutab Jeesus Kristust, rõõmu Andjat. Aga mitte ainult seda: Jeesus on ka rõõmu eesmärk. Ta 

ohverdab oma elu ristil meie eest. Sõna „rõõm” (kr k chara) on tuletatud sõnast „arm” (kr k charis). 

Seega, rõõm ja arm on väga lähedaselt seotud. Kuna Jeesus suri meie eest, ja Jumal on meie peale 

halastanud, siis me rõõmustame ja täname Teda.  

Olles mõnda aega kõndinud koos Jeesuse Kristusega, võime unustada, milline rõõm meil Temas on. Laps 

Eliisabeti kõhus sai puudutatud kohtumisest Jeesusega. Jumal saab inimeseks. Ta annab ennast 

täielikult. Ta sureb meie pattude eest. Meile on andeks antud. Me ei pea enam kogu aeg võitlema, et 

vabaks saada. Me ei pea enam patu pärast kannatama. Meid on vabastatud Jeesuse Kristuse läbi, Kes 

meid päästis. Milline armuand ja milline põhjus rõõmustamiseks! Halleluuja! Rõõmustagem selles annis 

iga päev.  

 

Küsimusi mõtlemisaineks 

- Kas ma olen kunagi teadlikult vastu võtnud selle armuanni Jeesuselt Kristuselt? 

- Kui ma vaatan tagasi aega, mil ma selle rõõmu Jeesuse Kristuse läbi teadlikult omaks võtsin, siis 

milliseid tundeid ja mõtteid see minus tekitas? 

- Olles mõnda aega kõndinud koos Jumalaga, siis kas ma ikka veel rõõmustan armu üle, mida mulle 

Jeesuse Kristuse läbi anti? Ja kui olen selle rõõmu kaotanud, kuidas ma saaksin selle taas leida? 
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Palveteemad 

- Et võiksin taas leida rõõmu Jeesuses Kristuses. 

- Et võiksin täielikult täituda Jeesuse rõõmuga. 

- Evangeeliumi ja armuanni eest, mille Jeesus mulle andis. 

Soovitatav palve 

Jeesus Kristus, tänan Sind, et tõid rõõmu, kui tulid maailma ja surid ristil. Tänan Sind suure armuanni 

eest, mis täidab mu südant rõõmuga. Issand, aita mul seda andi iga päev teadlikult omaks võtta, nii et 

võiksin olla täis rõõmu. Isegi kui igal päeval on palju väljakutseid, me rõõmustame ikkagi Sinu armuanni 

üle. Aita mul seda iga päev meeles pidada. Täida mind oma rõõmuga. Aamen. 

 

 

 

 

 

 

Viviane Baud 

reformeeritud kiriku pastor  
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Teisipäev, 10. jaanuar 2023 

Rõõm kui Püha Vaimu vili 

Kirjakoht 

„Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus ...” 

(Galaatlastele 5:22, 23a) 

 

Mõtisklus 

Jüngri teekond koos Jeesusega on imeline kutse tunda Teda, järgida Teda ja saada Tema sarnaseks. 

Sellest rääkides mainib Paulus konkreetselt Kristuse iseloomu, mida ta nimetab ka Püha Vaimu viljaks. 

(Gl 5:22) 

Vili sisaldab endas kõike vajalikku paljunemiseks ja ta ei pinguta eriti, et maitsta magusana või paista 

ilusana. Ta lihtsalt on see, mis ta on. See näitab meile, et me ei pea Vaimu vilja nähtavaks saamiseks 

pingutama. Meis elav Vaim näitab ennast rõõmu läbi. Ometi ei ole alati lihtne olla rõõmus … Oleks tõesti 

vale öelda kellelegi, kes on raskustes: „Sa oled jünger ja pead seega rõõmustama!” 

Kuidas me siis saame rõõmu kogemises ja tundmises kasvada? Kuidas saame väljendada seda rõõmu, 

mis on üks Vaimu viljadest, vaatamata meie olukordadele? On huvitav tagasi minna vilja pildi juurde, et 

neile küsimustele vastata. Me ei tunne rohkemat rõõmu oma jõupingutuste, tahtejõu rakendamise või 

väljakutsete ignoreerimisega. Vastupidi: meie rõõm kasvab, kui peame meeles, et see on Vaimu vili ja et 

see vili toodab loomulikult rõõmu. Ainus viis omada tõelist rõõmu on elada koos Jumala Vaimuga ja 

Tema läbi.  

Meie jüngri teekonna alguses on «uussünd». Me oleme „sündinud veest ja Vaimust” (Johannese 3). 

Olles kord sündinud Vaimust ja saanud Kristuse jüngriks, peame jätkama kõndimist Vaimu läbi, mille 

tulemuseks on kasvamine rõõmus. 

Meie kristluse-järgseks peetavas ühiskonnas igatsevad inimesed õnne ja rõõmu järele ning otsivad 

rõõmu nii paljudest kohtadest ja nii mitmel viisil … Aga see rahutu rähklemine rõõmu järele muutub 

väga väsitavaks. Vaimu rõõmu viljelemise läbi meie elus on meil imeline võimalus näidata oma 

kaasinimestele ühte teistsugust tõelise rõõmu leidmise viisi. Me võime neile tutvustada rõõmu, mis 

pärineb teistsugusest riigist, Jumala riigist. 

 

Küsimusi mõtlemisaineks 

- Kuidas ma saan juurduda sügavamale Vaimu, et väljendada rohkem ja rohkem Tema vilja? 

- Kuidas ma saan esile tuua Vaimu vilja ja olla täis rõõmu, kui lähen oma elus läbi raskuste? 
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Palveteemad 

- Et meie iseloom võiks üha enam saada Jeesuse sarnaseks.  

- Küpse ja küllusliku vilja eest, eriti seoses rõõmuga. 

- Et Vaimu vilja tunnistus võiks olla meie juures nähtav ning et meie elud võiksid puudutada 

inimesi meie ümber ja ilmutada neile Kristust. 

 

  

Soovitatav palve 

Tänan Sind, Issand, et juhatad mind iga päev käima Sinu Vaimuga ja et uuendad minu iseloomu. Aita mul 

kasvatada üha rohkemat Vaimu vilja ja luba mul olla õnnistuseks teistele mu ümber. Aamen. 

 

Yves Bulundwe  

kodukoguduse pastor, Lausanne 
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Kolmapäev, 11. jaanuar 2023 

Loodud rõõmu jaoks  

Kirjakoht 

„Rõõmustage alati Issandas. Ma ütlen taas: rõõmustage!” (Filiplastele 4:4) 

Mõtisklus 

„Rõõmustage alati Issandas. Ma ütlen taas: rõõmustage!” See peaaegu eufooriline topelt käsk on 

Paulusele tüüpiline. Ta ei ole apostel, keda tuntakse ettevaatliku või diplomaatilise eneseväljenduse 

poolest. Ta räägib otse ja omadega. Tema entusiasm võib tunduda lausa agressiivsena. Ma leian, et see 

radikaalne nõue, millega ta selles lauses filiplaste poole pöördub, on peaaegu et manipulatiivne. Ma 

küsin Pauluselt: „Kuidas saab rõõmu käskida? Otsekui rõõmu oleks lihtsalt tahte läbi võimalik nupule 

vajutamisega tekitada!» 

Kui Paulus oleks eduevangeeliumi või usu „kangapehmendaja” advokaat, hülgaksin ma tema ebamaised 

nõuded nördinult ja otsustavalt. Ometi pälvib Paulus usaldust. Ta elab nii, nagu jutlustab. See paneb 

mind mõtlema: pärast ühte ülivõimast kohtumist Jumalaga Damaskuse linna lähedal, paneb see mees 

kõik ühele kaardile: Jeesus! Ta jätkab vaevalisi misjonireise, riskib oma eluga ja ta pannakse oma usu 

pärast korduvalt vangi. Kuidas ta sai oma rõõmu Issandas hoida elavana läbi kõigi nende lüüasaamiste, 

katsumuste ja ahistuste? Ta kirjutab kirja Filipi kogudusele vanglas olles nagu mitmed teisedki kirjad. 

Tema olukord on ebakindel, ta ootab surmaotsust. Ja kui see olekski üks nutu- või kaebekiri,  ei hakkaks 

me teda süüdistama. Kuid ei: üheski tema kirjas ei ole rõõm nii esil kui kirjas filiplastele. „Mis on su 

saladus, Paulus?” tahaksin küsida. 

Ma kahtlustan, et Paulus ei saanud enam kunagi unustada tingimusteta heakskiitu, mida ta oli kogenud 

kohtumisel Jeesusega. Jumal peatas ta tema pimedas, religioosses innukuses ja võttis teenistusse. 

Paulus „suurima patusena” sai halastuse osaliseks (1Tm 1:15). Jumal pöördus tema poole. Paulus seisab 

sellel alusel. Ta on ikka ja jälle kogenud, et Jeesuse ike on hea ja Tema koorem on kerge – isegi 

olukordades, kus elu on inimliku arusaamise järgi üks tüssata saamine. Üks vana hümn kõlab nii: „Tulnud 

on Jeesus, igavese rõõmu põhjus.” Selles püsivas Issanda rõõmus on vägi end igasuguste vastuseisude 

vastu kehtima panna. Nii oli toona apostli elus ja samuti minu teekonnal koos Jeesusega praegu.  

 

 

Küsimusi mõtlemisaineks 

- Mille üle ma võin rõõmustada? Millest ma võin hämmastust tunda? Mille eest ma olen Jumalale 

tänulik? 

- Kas ma luban endale rõõmu hetki? Kas mul on kerge pakkuda rõõmu endale ja teistele?  

- Kas ma luban endal olla Jumala ees ehtne, anda ennast Temale – mitte ainult seoses meeldivate 

tunnetega nagu rõõm, vaid ka oma kurvastuses, kartuses, häbis ja pettumuses?  
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Palveteemad 

- Inimeste eest mu ümber, kes võitlevad hetkel oma elu ja Jumalaga.  

- Minu enda rõõmu uueks ärkamiseks evangeeliumis ja julguse eest anda tunnistust maailmas. 

- Tähelepanelikkuse pärast, et saaksin avastada oma igapäevaelus Jumala ligiolu ja lähedust.  

- Loovuse ja pühendumuse eest „tuua oma leebus esile” teiste heaks (Fl 4:5) ja tuua neile rõõmu. 

Soovitatav palve 

Hea Issand – tänan Sind, et mind Pauluse-sarnaste inimeste kaudu kutsud ja julgustad. Tänan Sind, et 

püüad jätkuvalt võita minu usaldust. Ära luba mul kunagi unustada, et võin tulla Sinu juurde ühes 

kõigega, mis mind puudutab ja vaevab. Tänan Sind, et näed mind ja võtad mind vastu armastuses. Tänan 

Sind, et miski pole usaldusväärsem kui Sinu lähedus. Ärata minus rõõm oma hea Vaimu läbi. Kaitsku Sinu 

rahu, mis on suurem kui kõik mõistus, mu südant ja mõtteid. Aamen. 

 

 

 

 

 

 

Andrea Signer-Plüss 

FSP (Šveitsi Psühholoogide Föderatsiooni) psühholoog-spetsialist psühhoteraapia alal ja Vereinigte 

Bibelgruppen VBG (ühendatud piibligrupid) töötaja  
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Neljapäev, 12. jaanuar 2023 

Koosolemise rõõm 

Kirjakoht 

„Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga rõõmsa ning 

siira südamega, kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis.” (Apostlite teod 2:46, 47a) 

Mõtisklus 

Kuidas väljendada rõõmu Jumala headuse üle? Tänades Teda ja jagades oma rõõmu teistega. Ometi 

pahandab meid mõnikord küsimus: „Kas kellelgi on veel tunnistust?” Taolistel hetkedel tekib sageli 

ebamugav vaikus. Me vaatame ringi ja loodame, et teistel on midagi öelda.  

Mis siin valesti on? Võib-olla ei ole lihtsalt häälestus korrektne; kas see peaks olema teisiti korraldatud? 

Kas oleks lihtsam söömaaega jagades väljendada rõõmu Jumala suurte tegude üle? Või puudub vastav 

kultuur, et ennast avatult väljendada ja koos Jumala headuse üle rõõmustada? 

Piiblis julgustatakse meid ikka ja jälle meeles pidama Jumala suuri tegusid, nende üle rõõmustama ning 

tooma nende eest Temale kiitust ja tänu (Ps 103:2, Ef 5:20). Ja me ei peaks seda tegema vaikuses. Me 

peaksime jagama rõõmu ja mälestusi üksteisega! 

Meie tänapäeva „uudiste kultuur” teeb just seda. Samas edastab see valdavalt negatiivseid, kriitilisi või 

ähvardavaid uudiseid. Selline „objektiivsus” on kaasajal oodatud ja nõutud. Aga see ei vii jagatud rõõmu 

juurde, vaid hirmu ja usaldamatuse juurde ning selle tulemuseks on sageli ka üksindus.  

Tegelikult on nii, et jagatud rõõm on topelt rõõm. Igaüks, kes loeb Peetruse jutlust nelipühapäeval 

(Apostlite teod 2:14-36), mõistab, et lugude jutustamine saavutab midagi. Lood tõmbavad niidi 

minevikust olevikku ja annavad edasi tähendust. Nad avavad tulevikuperspektiivi ja teevad üleminekud 

võimalikuks. Apostlite tegude raamatu kontekstis oli see alguses tõene umbes 3000 inimesele. Edasi 

ühinesid nendega järjest teised. Ometi me näeme läbi kogu Piibli, kui väga tähtsustatakse lugude 

kordamist ja jagamist. Armulaud illustreerib seda konkreetselt. Jagatud söömaaeg teeb samuti ruumi 

lugude jutustamisele.  

Lugude jagamine loob rõõmu. Ja see rõõm annab nii püsivuse kui ka julguse ja perspektiivi igas 

olukorras, et minna lootusega tulevikku. Kõik see toob kaasa rõõmu. Kas kellelgi on ometi tunnistust?  

 

Küsimusi mõtlemisaineks 

- Kuidas ma saaksin sagedamini panustada ja jutustada lugusid, mis „loovad rõõmu” kogukonnale? 

- Kuidas ma saaksin arendada oma lugude jutustamise võimekust ja seeläbi luua üha enam 
võimalusi rõõmu loomiseks? 

- Mille üle saan just nüüd rõõmustada ja kellega saan seda praegu jagada? 
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Palveteemad 

- Et Jumal aitaks meil meeles pidada, mida Ta on meie jaoks teinud ja kuidas me saame seda 

teistega jagada.  

- Et võiksime kujundada kultuuri, mis keskendub esmalt sellele, mis on rõõmustav ja julgustav.  

- Ideede ja loovuse pärast, kuidas saaksime regulaarselt jagada kõike ilusat, head, rõõmustavat ja 

julgustavat.  

- Et võiksime võtta ülaltoodud rubriigist „Küsimusi mõtlemisaineks” ühe asja ja rakendada seda 

oma elus. 

Soovitatav palve 

Isa taevas, kõigi heade andide Andja. Sina oled meie rõõm. Sina tead, kui sageli me keskendume 

negatiivsele ja lubame sel röövida oma rõõmu. 

Ometi ütleb Jeesus oma jüngritele ja meile: „Nüüd on teilgi muretsemist, aga kui ma näen teid jälle, on 

teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära. Ja sel päeval te ei küsi minult enam midagi. Tõesti, 

tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda ta annab teile minu nimel.” (Jh 16:22,23) 

Sa annad rõõmu oma jüngritele, st meile ja täidad meid oma Püha Vaimuga. Kingi, et see võiks meie 

eludes nähtavaks saada. Aamen. 

 

 

 

 

 

 

Thomas Bucher 

 Euroopa Evangeelse Allianssi (EEA) peasekretär kuni 2022. aasta oktoobrini 
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Reede, 13. jaanuar 2023 

Rõõm lunastuse üle 

Kirjakoht 

„Nõnda, ma ütlen teile, tõuseb rõõm Jumala inglite ees ühe patuse pärast, kes meelt parandab.” (Luuka 

15:10) 

 

Mõtisklus 

Taavet väljendab inimese rõõmu, kellele Jumal on patud andeks andnud, kui ta ütleb: „Õnnis on see, 

kelle üleastumised on andeks antud, kelle patud on kinni kaetud.” (Ps 32:1) Läbi mitmete Piibli 

kirjakohtade väljendab Paulus samuti korduvalt oma rõõmu nii paljude poegade ja tütarde naasmise üle 

Isa koju. Ja Luukas räägib meile samast rõõmust Apostlite tegude raamatus: „Rahvahulk pani 

üksmeelselt tähele, mida Filippus ütles, kuuldes teda ning nähes tunnustähti, mida ta tegi. Sest 

paljudest, kel olid rüvedad vaimud, läksid need välja valju häälega kisendades, palju halvatuid ja jalutuid 

aga sai terveks. Ja suur rõõm oli selles linnas.” (Apostlite teod 8:6-8) 

Läbi paljude tähendamissõnade nagu kadunud poja, kadunud lamba või kadunud mündi lugu õpetab 

Jeesus meile Isa ja Poja suurest rõõmust, kui kadunud inimesed jõuavad Jumala juurde tagasi (Luuka 15). 

Kui inimesed parandavad meelt, on taevas suur pidu. Luuka evangeelium ütleb: „Nõnda, ma ütlen teile, 

tõuseb rõõm Jumala inglite ees ühe patuse pärast, kes meelt parandab.” (Luuka 15:10) 

Jumal teeb ikka veel väelisi tegusid. Olles Jumala võimsate tegude elavad tunnistajad, meie rõõm kasvab 

ja meie usk saab jätkuvalt uuendatud. Ma räägin inimestele tihtilugu, et mul on eesõigus tunnistada, 

kuidas paljud inimesed pöörduvad Jumala poole. See teeb mulle suurt rõõmu ja see rõõm nakatab neid, 

keda ma kohtan.  

Päästerõõm kannustab meid uue jõuga. Kui Püha Vaim valab seda rõõmu välja meie sisse, ei saa me 

muud, kui panna oma usk tegudesse. Me oleme ärgitatud palvetama ja tahame jagada evangeeliumi 

igaühega, kelle juurde iganes Jumala Vaim meid juhib. Pidagem meeles rõõmu ja armastust, mida 

kogesime siis, kui esimest korda ütlesime „jah” Jeesusele Kristusele. Saagu meie rõõm lunastuse üle 

Püha Vaimu töö läbi uuendatud! 

 

Küsimusi mõtlemisaineks 

- Miks on Jumala südames selline rõõm, kui keegi pöördub Tema poole? 

- Kas olen kogenud rõõmu, aidates kellelgi Jeesust tundma õppida? 

- Kas ma tunnen kedagi, kes võiks minu toel kohtuda Jumalaga? 
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Palveteemad 

- Et meie südamed saaksid täidetud Jumala armastusega nõnda, et oleksime ülimalt liigutatud 

Tema Suurest Misjonikäsust teha jüngreid kõigi rahvaste hulgast. (Mt 28) 

- Et kõik eelarvamuslikud ideed evangeeliumi ja usu kohta Jumalasse haihtuvad nii, et külvatud 

sõnad ja teod võiksid kanda meeleparanduse vilja, mis viib lunastuseni.  

- Et paljud leiaksid Isa koja ja ühineksid Jumala riigiga. 

Soovitatav palve 

Issand, ma palun Sind kõigi viljade pärast, mida oled mulle tõotanud Sinu Püha Vaimu läbi saada. Ma 

palun, et Sa muudad mu südame ja valad mu ellu nii suure armastuse mõõdu, et see sunnib mind 

kuulutama evangeeliumi ja palvetama inimeste eest, keda ma kohtan. Ma palun, et Sa eemaldad kõik 

takistused, mis takistavad Vaimu liikumist mu elus. Issand, täida mind rõõmuga, mis tuleb Sinu käest, ja 

erilise rõõmuga paljude inimeste pöördumisest Sinu poole. Palun täida mind oma rõõmu ja rahuga, nii et 

mul võiks olla külluses lootust Püha Vaimu väes, kes minus elab! Ma palun Sind kõige selle pärast Sinu 

Poja Jeesuse Kristuse kallil nimel. Aamen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bob Davet 

NEW Life-H2O võrgustiku vastutav isik  
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Laupäev, 14. jaanuar 2023 

Rõõm kannatustes 

Kirjakoht 

„Kuid Jumal on ihu nõnda seadnud, et ta on andnud puudulikumale rohkem au, et ihus ei oleks 

lõhestumist, vaid et liikmed üksmeelselt muretseksid üksteise eest. Ja kui üks liige kannatab, siis 

kannatavad koos temaga kõik liikmed, ja kui ühte liiget austatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasi kõik 

liikmed.” (1 Korintlastele 12:24-26) 

Mõtisklus 

Taliban lubas 21. märtsil 2022. aastal tüdrukute koolide avamist. Rahvusvaheline kogukond kiitis selle 

lubaduse heaks. 23. märtsil, kui koolid olid juba mõned tunnid ametlikult avatud, pööras 

haridusministeerium oma eelneva lubaduse ümber. Põhikoolid pandi afgaani tüdrukute jaoks kinni 

tuhandete noorte tüdrukute ja nende vanemate südamevaluks ja nördimuseks.  

Kohalik kristlane Hana Nasri seletab, et vaatamata sellele, kas koolid avatakse või mitte, on Talibani 

ideoloogia suunatud naiste õiguste äravõtmisele: „Kui annate naisele võimaluse oma kodust lahkuda, et 

koolimajja minna, annate talle tegevusvabaduse. Taliban tahab naiselt röövida igasuguse 

tegevusvabaduse.” Seismine maailma kõige tagakiusatumate kristlaste kõrval õpetab meile, et kogudus 

ei saa lubada ühegi uskliku kannatuste või õiguste äravõtmise suhtes ükskõiksust.   

Kannatusi esineb mitmel kujul: lähedaste kaotus, piiratud väljavaated midagi saavutada, suhete ja 

kiindumuse puudumine jne. See on valulik ning võib varastada ka meie rõõmu ja röövida meie lootuse. 

Sageli tuleb see valu allikatest, mida me ei saa kontrollida, näiteks Talibanist. Kuid mõnikord põhjustavad 

kõige sügavamaid haavu meie kõige lähedasemad, meie vennad ja õed Kristuses, kelle hoolimatus või 

süüdistavad sõnad lisavad kannatusi. Selline „sõbralik tuli” on ülitõhus varastama rõõmu ja hävitama 

lootust.  

Aga Paulus kirjeldab Kristuse Ihu kui kohta, kus maailma reeglid ei rakendu. See evangeeliumi tõde 

pakub suletud riikides lootust ja rõõmu üle piirangute, mis piiravad suurt osa elust. See „taastamise” 

(tagakiusatud koguduse vastupanuvõimet suurendav programm) õpetus on lihtne: „Olenemata sellest, 

kui vähe sind väljaspool neid seinu väärtustatakse või usaldatakse, on su hääl siin au sees ja sellele 

antakse väärikus. Olenemata sellest, kui palju süüdistusi ja häbi on väljaspool seda pühamut sinu peale 

kuhjatud, siin oled süüta, väestatud ja vabastatud.» 

Küsimusi mõtlemisaineks 

- Kas ma saan mõelda kellestki, kes mu kogukonnas kannatab või on kõrvale lükatud? Kuidas ma 

saan olla nende jaoks Kristuse armastuseks? 

- Kas ma mõistan teiste üle kohut? Palu, et Jumal teeks sind sellest teadlikuks, ja palu, et Ta 

asendaks sinu kohtumõistmise oma armastusega.   

- Kuidas mu kogudus praktiseerib koos kannatamist ja rõõmustamist kui ühtsuse väljendust 

Kristuses? 
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Palveteemad 

- Uuendatud identiteedi eest Kristuses; et tagakiusatud kristlased võiksid seista kindlalt Kristuse 

tunnetuses ja kogeda rõõmu keset kannatusi. 

- Väärtuse eest, mis kuulub meile Jumala poegade ja tütardena ning mida ei saa kunagi  

vähendada see, mida meile öeldakse või tehakse.  

- Et võtame omaks ühtsuse Kristuses, nõustudes kuulama ja kogema üksteise kannatusi nagu enda 

omi. 

- Süüdistustest ja häbist vaba olemise eest Kristuses ning abi eest oma vanadest harjumustest 

vabanemiseks nii, et me ei varastaks teistelt rõõmu. 

- Süütuse eest, mis kuulub meile Kristuses Jeesuses, ja et me hülgame maailma püüded meid 

kaasuskliku häbistamise või alavääristamise kaasosaliseks teha.   

Soovitatav palve 

Taevane Isa, täname Sind, et Sa ei ole meie kannatuste suhtes ükskõikne. Tänu Sulle, et saatsid oma 

Poja, kes elas inimese ihus inimühiskonna keskel.  

Jeesus Kristus, Sa tunned ebaõiglase süüdistuse ja reetmise valu lähimate inimeste poolt. Täname Sind 

Sinu alandliku ja armuküllase ohvri eest. Täname Sind, et võitsid meid ümbritseva kurjuse, mille all me 

ise oma elus kannatame. Anna meile andeks meie osa valu tekitamisel. 

Püha Vaim, täida meid täna nii, et võime taas tunda rõõmu Sinu oma olemisest ja saada astjateks, mis 

toovad seda rõõmu teistele. Aamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Fisher 

Ülemaailmse soolise tagakiusamise valdkonna spetsialist, Open Doors International 
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Pühapäev, 15. jaanuar 2023 

Igavene Rõõm 

Kirjakoht 

„Issand, too tagasi meie vangid, nagu veeojad Lõunamaal! Kes silmaveega külvavad, lõikavad 

hõiskamisega. Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes oma 

vihke.” (Psalm 126:4-6) 

Mõtisklus 

Kui kohtun oma noorpõlve sõpradega, siis meenutame koos oma ühiseid mägimatku. Me naerame selle 

üle, kuidas me lumeväljadel libisesime, üllatavate kohtumiste üle kaljukitsedega või meenutame torme 

ja hingematvaid päikeseloojanguid. Milline rõõm on jagada taolist mälestuste aardelaegast. Psalmist 

tuletab samuti meelde ja peab meeles Jumala tehtud suuri asju. „Me olime nagu unenägijad.” (Ps 

126:1,2) Kord mõeldamatu on läinud täide: Jumal on oma rahva vabastanud. Rõõm kasvab välja 

mälestusest. 

On midagi, mis on peaaegu et parem, kui sündmus ise. Selle põnevusega ootamine! Kui ma planeerin 

matkareisi, hakkan innukalt uurima maakaarte, reisikirjeldusi ja ilmaennustusi. Iga pusletükiga saab pilt 

eelolevast reisist selgemaks ja rõõm kasvab. Psalmisti rõõm ei tulene ainult mälestustest, vaid Jumala 

tõotustest tuleviku kohta, kus vangid saavad vabaks, kuivanud voolusängid taas veega täidetud ning 

rikkalik lõikus saab sisse toodud (Ps 126:4-6). 

Kristlased usuvad, et kuivus ja pisarad ei ole igavesed. Jumal tõotab meile tulevikku, mis on terviklik, 

õilmitsev ja ülevoolav. Kristlased klammerduvad kahtlemata selle tulevikunägemuse külge, sest nad 

usuvad, et Jeesuse ülestõusmisega on taastamine juba alanud. Ja nad hoiavad sellest kinni, kui nad 

"pisaratega külvavad" (Ps 126:5). Naer ja nutt ei ole kristlaste elus vastastikku välistatud. Kurbuse ja 

raskuste keskel võime tunda head, sest kogeme, et Jumala tõotused on kindlad. Ühel päeval Ta pühib 

ära kõik pisarad meie silmist (Ilm 21:4) ja kutsub meid oma lauda suurele pulmasöömaajale (Ilm 19:9, Mt 

8:11; 22:2jj, 25:10, Lk 12:36, 14:8). 

Parim on alles ees! See ei ole odav lohutus, mis julgustab meid seesmiselt maailmast lahkuma. Kristlik 

tulevikulootus kutsub meid hoopis tähistama, omama usku ning armastama siin ja praegu. Meie 

pidulaudades võivad inimesed juba maitsta midagi taevalikku. Ja nii võib tähistamisest saada üks 

ilusamaid vastupanuvorme – sellega me kuulutame, et kannatused ei ole viimne tegelikkus ja et meid 

ootab ees hea tulevik. 

 

Küsimusi mõtlemisaineks 

- Kuidas ma kujutan ette Jumala uut loomistööd? Kas see toob minu sees esile rõõmu? 

- Kuidas võiks midagi sellest rõõmsast ootusest väljenduda meie peredes, kogudustes ja 

kogukondades? 

- Kas mu elus on ruumi nii naerule kui nutule? 
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Palveteemad 

- Et inimesed väljaspool kogudust Euroopas võiksid avastada Jumala lootusrikkaid tõotusi oma elu 

ja maailma jaoks.  

- Nende eest, kes kannatavad. Et Jumal annaks neile armu jääda püsima rõõmsas ootuses keset 

pisaraid.  

- Kristlastest muusikute ja artistide eest. Et nende töö aitaks meil kogeda midagi rõõmust ja ilust, 

mis meid Jumala uues maailmas ees ootab. 

 

Soovitatav palve 

Ma sirutun Su poole, Jumal, täis rõõmsat ootust. 

Sest Sa tood tagasi ellu,  

mis on vangistatud ja ära kuivanud. 

Siin katkine saab Sinu uues maailmas olema terviklik.  

Ma sirutun Sinu poole, Jumal, täis rõõmsat ootust. 

Sest Sa tõotad kasvu ja õitsengut neile, 

kes on ilma jäänud tasust, kodust või perekonnast.  

Me rõõmustame Sinu ligiolus, sest Sa teed kõik terviklikuks. Aamen 

 

 

 

 

 

 

Andi Bachmann-Roth 

Šveitsi Evangeelse Allianssi (saksakeelse osa) kaaspeasekretär  


