
Ütle sõna sekka . . . 
Tee kaastööd väljaandele “Päevasõna” 

 
 Kleopas oli koos kaasjüngriga teel Emmausse, oma teekonnal “vestlesid nad 

omavahel kõigest, mis oli juhtunud” seoses Jeesuse kohtuprotsessi, tema surma ja 

ülestõusmisega (Lk. 24:14). Ühtäkki liitub reisiseltskonnaga üks tundmatu mees, kes 

küsib neilt, millest nad omavahel räägivad. Kleopase vastuses avaldub tema ilmne 

üllatus: “Sina vist üksi oled selline võõras Jeruusalemmas, kes veel ei tea, mis neil päevil 

seal on sündinud?”,  teisisõnu: “Kas sina siis ei tea, mis on juhtunud? Kõik linnas 

räägivad toimunust!”. 

 Seejärel jutustavad Kleopas ja tema usukaaslane võõrale eelnevate päevade 

sündmustest. Niiviisi oma teekonda jätkates, hakkab nende tundmatu reisikaaslane neile 

selgitama, mida pühakiri õpetab Messiast “alates Moosesest ja prohvetitest” – ühesõnaga 

kogu heebreakeelse Piibli sõnumi algusest lõpuni. Viimaks kutsuvad kaks reisisõpra oma 

tundmatu kaaslase koos nendega einestama. Too jääb nõusse, ning sedamööda nagu 

võõras õnnistab ja murrab leiba, seda jüngritele ulatades, avanevad äkitselt Kleopase ja 

tema kaaslase vaimusilmad. Ühe erakordse hetkega näevad nad hiljutisi sündmusi uuel 

viisil, mõistes, et nende kõrval on kõndinud ülestõusnud Kristus. 

 See lugu on võrdpilt sellest, mis juhtub siis, kui me räägime teistega pühakirja 

tähendusest ja selle seosest meie elu ja kogemustega.  Teel Emmausse püüdisid kaks 

kaaslast leida tähendust. Nende reisiseltskonnaga ühineb Kristus, kes selgitab pühakirja, 

seda, mida nad on kogenud, näinud ja tundnud, ning nende omavahelistest seostest. 

Nimetatud lugu kätkeb endas peegeldust sügavamast vaimulikust tõest: iga kord, kui 

taotleme oma usu põhjalikumat mõistmist, võtab Kristus ise meie vestlusest osa.     



Samuti õpetab see lugu meile, et faktide teadmisest Jeesuse kohta üksi ei piisa -  meil on 

vaja Püha Vaimu, kes avaks meie ususilmad.   

Teatud mõttes on vaimulik teekond otsekui üks pidev keskustelu Kristuse elu, 

surma ja ülestõusmise tähenduse üle meie jaoks. Me ühineme selle aruteluga sedamööda 

kui astume Jumala ligiollu oma igapäevases suhtlemises teiste inimestega. Ning kui me 

kirjutame oma usuelust või loeme teiste omast – nagu näiteks “Päevasõnas” – laieneb 

nimetatud keskustelu, hõlmates ka neid inimesi, kellega me silmast-silma kunagi ei 

kohtu. Need, kelle mõtiskelud ilmuvad “Päevasõna” lehekülgedel, kõnelevad sõna 

otseses mõttes miljonite inimestega enam kui sajast riigist, jagades oma tõdemusi, mida 

nad on õppinud Kristust järgides.  

Niisiis: me kutsume teid osalema selles keskustelus. Kirjutage ja saatke meile 

oma  kaastöid sellest, mida tähendab teie jaoks elada ustavalt teie olukorras. Me vajame 

alati uusi kaastöölisi oma väljaandele. Siinkohal toome välja mõned näpunäited, mida 

tasub kirjutamise juures meeles pidada: 

• Alusta Piibli kirjakoha vaatlemisest ja mõtiskle selle üle nii, et pühakirja autoriteet 

toetaks sinu sõnu. 

• Seo antud kirjakoht oma isikliku kogemusega. Sinu kogemus on unikaalne ja sinu 

mõtted võivad lugejaile anda juhatust, esitada väljakutse või neid lohutada. 

• Konkreetseks päevaks mõeldud sõnum hõlmab endas loo pealkirja, soovitusliku 

kirjakoha pühakirja tsitaadi näol, isiklikku kaemust, jutustust oma elust või 

meditatsiooni antud kirjakoha üle, palve, päeva juhtmõtte täiendavaks mõtiskluseks ( 

kokkuvõttev tuumakas lause), ning palve tulipunkti  (soovitusliku teema täiendavaks 

palveks).  



• Jutustava osa soovituslik pikkus on umbes 250 sõna. See hõlmab nii Piibli kirjakoha 

tsitaadi, palve ja päeva juhtmõtte, ning ka isikliku tunnistuse/kaemuse.  

• Pea meeles, et sinu poolt kirjapandu tõlgitakse ning seda loetakse mitmel pool 

maailmas,  mistõttu väljenda oma mõtteid selgesti ja ühemõtteliselt. Kirikulaulude, 

luuletuste ja sõnamängude; nagu akrostihhonid (luuletused, mille ridade algustähed 

moodustavad ülalt-alla lugedes sõna või mõtte);  või homonüümide [(samakujulised 

aga eritähenduslikud sõnad: (nt.  “tall”, (talle, talle) ja  “tall”  (talli, talli)] kasutamine 

muudab kaastöö paraku kasutamiskõlbmatuks.  

• Luuletusi ja tsitaate poeesiast ei saa kastutada. 

• Varem ilmunud materjali ei saa kasutada. Teistest allikatest pärit materjal, mida ei saa 

tõendada (nagu tsitaadid),  muudab kaastöö avaldamiskõlbmatuks. 

• Üldtuntud lugude ümberjutustamine pole eriti mõjus ja seda ei peaks kaastöös 

kasutama. 

• Kasuta võimalusel sellist kõneviisi ja näiteid, mis rakendavad kõiki viit meelt. Jutusta 

sellest, mida nägid, kuulsid, puudutasid, haistsid ja maitsesid. Kui see on kohane, siis 

kasuta oma loo edastamiseks dialoogi. 

• Oma kaastöös anna edasi ainult ühte juhtmõtet. Kujutle, et see on otsekui foto, mitte 

film.  

• Kirjutades mõtle, kuidas saaksid süvendada lugejate kristlikku pühendumist ja toetada 

nende vaimulikku kasvamist..   

• Oma kirjutises viita konkreetsele piiblitõlke versioonile, mida tekstis tsiteerid, ja anna 

viited igale kirjakohale, mida nimetad. 

• Alati taotle, et lugejad saaksid julgustatud Piiblit sügavamalt uurima. 



 

Kaastööd igas “Päevasõna” numbris on kirjutatud just sinusuguste inimeste poolt - 

need on inimesed, kes kuulavad Jumala häält ja püüavad elada selle järgi. “Päevasõna” 

kaudu ehitub üles üleilmne ühendus kristlastest, kes jagavad oma usku teineteisega. Meie 

lugejaskond on rahvuste-, rasside- ja konfessioonidevaheline. Meie püüd on julgustada 

kristlasi nende isiklikus palveelus ja jüngerluses. Me ehitume üles selles, mis ühendab 

meid usklikena ja  ühendame kristlased palveketiks üle terve maailma. 

 

Hea innustav vaimulik kirjutamine on otsekui avastusretk. See otsib, mõtleb kaasa ja 

esitab küsimusi. See uurib meie usku ilma, et teaks kõiki vastuseid ette. See on avatud 

Jumala pidevale eneseilmutusele pühakirja, inimeste ja sündmuste  kaudu. Hea 

kirjutamisoskus talletab nii arengut kui muutusi, nähes mõlema taga Jumalat ennast. 

 

Kaastöö saatmise tähtaeg: 

Me vajame pidevalt uusi kaastöid ja oma mõtisklusi võib saata igal ajal. Siiski, 

võimaldamaks piisavalt aega tõlkimiseks ja materjali üheaegseks ilmumiseks maailma eri 

paigus, on meie tööde ilmumise graafik väga pikalt ette planeeritud.   Allpool leiate 

tähtajad ja erilised rõhuasetused pühadenumbritele: 

Jaanuar-veebruar: 
Tähtaeg: 1.august kaks aastat enne väljaande ilmumist. (Nt. 2007.a.jaanuari-veebruari 
väljaande  materjal peab meieni jõudma 1.augustiks 2005).  
Erilised rõhuasetused: Uus Aasta, kolmekuningapäev, tuhkapäev - ülemaailmne 
palvepäev  
 
Märts-aprill: 
Tähtaeg: 1.september kaks aastat enne ilmumist.  
Erilised rõhuasetused: paastuaeg, palmipuude püha, Suur Neljapäev, Suur Reede, 
ülestõusmispühad, ülemaailmne palvepäev 



 
Mai – juuni: 
Tähtaeg: 1.detsember kaks aastat enne ilmumist.  
Erilised rõhuasetused: kristliku kodu tähistamise päev, taevaminemispüha, nelipühi, 
kolmainupüha  
 
Juuli – august:  
Tähtaeg:  1. veebruar, aasta enne ilmumist.  
Erilised rõhuasetused: loovus puhkuse ajal 
 
September - oktoober 
Tähtaeg: 1.aprill, aasta enne ilmumist.  
Erilised rõhuasetused: ülemaailmne armulaua pühapäev, Jumal ja meie igapäevane töö  
 
November - detsember  
Tähtaeg: 1. juuni, aasta enne ilmumist. 
Erilised rõhuasetused: piiblipäev, pühakutepäev,  vaenatud kristlaste eest palvetamise 
päev, lõikustänupüha, advendiaeg, jõulupühad  
 
 
 
Laekunud kaastööle vastamise kord:  

Kui saadetud kaastööd kaalutakse avaldada, siis saadetakse selle autorile vastavasisuline 

postkaart, tavaliselt kuue nädala jooksul töö laekumisest. Kui teie mõtiskelu otsustatakse 

avaldada, siis saadame teile postitsi autoriõiguse loovutamise blanketi allkirjastamiseks ja 

meile tagasi saatmiseks. Lõpliku otsuse tegemiseks võib kuluda kuni aasta, hooajalise 

sisuga materjali võidakse kaaluda kauemgi. Kui soovite, et teile saadetakse teatis ka 

juhul, kui teie tööd ei avaldata, siis pange koos oma kaastööga ümbrikusse kaasa IGA 

KAASTÖÖ KOHTA ERALDI margistatud ja enda aadressiga varustatud  postkaart 

toimetusepoolse vastuse jaoks.  

 

Me saadame teile vormi, millega te loovutate meile õiguse tõlkida teie kaastöö 

ühekordseks kasutuseks meie väljaannetes üle terve maailma, k.a. elektroonilises 

formaadis ja tarkvara kandjal, ning kasutamiseks meie tulevaste “Päevasõna” 



antoloogiates meie äranägemise järgi. Iga trükivalgust näinud kaastöö eest maksame me 

autorile $25 USD pärast materjali trükis ilmumist.  

 

Meil ei ole võimalik anda tagasisidet konkreetse materjali hetke staatusest ja me ei anna 

autorile saadetud kaastöö kohta ka omapoolset hinnangut. Kõik trükkiminevad kaastööd 

toimetatakse. Meie standardite ja tööde kirjastamise protseduurilise külje kohta võite 

saada täpsemat teavet meie koduleheküljelt, aadressiga www.upperroom.org Sageli 

esinevate küsimuste (Frequently Asked Questions – FAQ) rubriigi lingi alt. 

 
Postitamise informatsioon:  
 
Kaastööd palume postitada alljärgnevale aadressile: 
 
Office of the Managing Editor 
THE UPPER ROOM MAGAZINE 
P.O. Box 340004 
Nashville, TN 37203-0004 
USA 
 
E-post: TheUpperRoomMagazine@upperroom.org  
 
Palume, et varustaksite iga saadetud kaastöö ka oma postiaadressiga, kuna me peame 
teile saatma allikirjastamiseks vastava ankeedi paberkandjal. Saates oma kaastöö 
elektrooniliselt, palume, et paneksite selle teele e-posti sõnumi osana, mitte sõnumiga 
kaasa attachmendi näol. 
 
Mõtiskelusid me ei tagasta, seetõttu palume, et te hoiaksite alles ka oma kaastööde 
originaali. Palume, et te ei saadaks ühes ümbrikus üle kolme kaastöö korraga. Kui te 
soovite teada, kas oleme teie kaastöö kätte saanud, siis pange ümbrikusse kaasa oma 
aadressi ja postmargiga varustatud tühi postkaart (iga kaastöö kohta üks kaart ja lisaks 
veel üks teatamaks teile, et oleme teie kaastöö kätte saanud). 
 

Me ootame väga teie kaastöid “Päevasõna” tulevaste numbrite tarvis! 
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