
Hõimurahvaste  palvepäeva läkitus 

Pühapäeval, 16. oktoobril palvetatakse Eestimaa kirikute jumalateenistustel taas meie 
sugulasrahvaste eest. Eesti Kirikute nõukogu liikmeskirikud, Eesti Evangeelne Allianss ja Eesti 
Piibliselts tähistavad hõimurahvaste palvepäeva.

„ÄRGE UNUSTAGE MEID,“ rõhutasid meie hõimurahvaste esindajad 1993. aastal Tartus esimesel 
soome-ugri misjonikonverentsil,“ nüüd, mil olete saanud oma riigi!“ 

Eesti Vabariik on olnud iseseisev 25 aastat. Mõeldes sellele, et oleme hõimurahvaste heaks teinud 
kümme aastat ühiselt tööd, on põhjust tänada Jumalat kõigi saadud kogemuste ja tulemuste eest. Paljud 
ettevõtmised ja koostöövormid on aga alguse saanud juba palju varem, olgu nendeks siis soome-ugri 
vaimulike konverentsid, hõimurahvaste misjonikonverentsid või Pühakirja väljaandmine ning levitamine 
ja palju-palju muud.

Oleme astunud aega, kus tähistatakse 500 aasta möödumist reformatsioonist. Üheks oluliseks 
tulemuseks, mille reformatsioon andis, oli emakeelse Pühakirja tõlkimine ja levitamine järgnevatel 
sajanditel üle kogu Euroopa. Mitmed hõimukeeled said oma esimese emakeelse evangeeliumi juba Vene 
Piibliseltsi asutamise järel 1813. aastal. Käesoleval aastal möödus 150 aastat mäemari keelse Matteuse 
evangeeliumi ilmumisest (1866), Venemaal tähistati 140 aasta möödumist sinodaalse piiblitõlke 
ilmumisest. Eestis tähistasime aga Wastse Testamendi avaldamise 330. aastapäeva!

Maailm muutub kiiresti ja palju on sellist, mis tekitab meis ebakindlust ja küsimusi. Kuidas jätkata seda, 
mida oleme alustanud? Mida peaksime muutma ja kuidas edasi minema? On väga tähtis, et hindaksime 
vabadust, mille Jumal meile on andnud.

Tänu paljude inimeste kaasabile ja toetusele läheb piiblitõlkimise töö küll edasi, aga vajab jätkuvalt meie 
eestpalveid. Samuti on meil põhjust tuua tänu nende eest, kes kuulutavad Head Sõnumit 
sugulasrahvaste keskel. Mõelgem ka kohalikele kogudustele ja töötegijatele, kes oma rahvast teenivad.

Olgem selle kõige eest tänulikud ning andkem Pühakirja levikuks oma panus! See on rikkus, millega on 
tulevikku igal inimesel, perel ja rahval! On ju laulik öelnud: „Rõõmutsegu rahvad ja hõisaku 
rahvahõimud, sest sina mõistad rahvale kohut õigluses ja juhatad rahvahõime maa peal!“ (Ps 67:5)
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