Mis on rõõmu kristlik tähendus? Siin pakutavad seletused ei ole lõplikud, pigem on need diskussiooni tekitamiseks.
Piiblis on palju juttu rõõmust. Rõõm on lahutamatu osa inimese suhtest Jumalaga ja kaasinimesega. Rõõm täidab kogu
Jumala maailma.
Vanas Testamendis seostub rõõm jumalateenistusega, usupühade pidamise ja templis käimisega, Jumala sõna
tundmisega, Jumala hoolitsusega, pattude andestusega ja Messia aja ootusega.
Uues Testamendis on rõõmu seostatud oodatud Lunastaja ilmsiks saamisega, heade tegudega, mida Jeesus tegi,
Kristuse ülestõusmisega surnuist, Püha Vaimu saamisega, palvevastustega, kannatustega Kristusesse uskumise pärast
ja Jeesuse tagasituleku ootusega.
*
Rõõm lootuses, kannatlikkus viletsuses ja püsivus palves (Rm 12.12) moodustavad ühe terviku, milles on usklikul alati
positiivne väljavaade. Kristlase tee ei ole sile ja sirge. Me pole veel eesmärgile jõudnud, vaid oleme teel. Siinne maailm
on vaenulik kristluse suhtes. Sellepärast on õige tee alati ahtake ja sellel püsimine nõuab pingutust ja kannatlikkust
viletsustes. (Rm 5:3-5)
Jumala Poeg on meile selle tee avanud. (Rm 8:29) See on elav lootus, kuna Jeesus on surmaga võitnud kurjuse ja
surmast elavana üles tõusnud. (1Pe 1:3) See on meie usu ja lootuse rõõmu alus. (1Jh 3:3)
*
Püsivalt palvetades saame usuvõitluse ja rõõmu seada õigesse vahekorda nii, et meie teekond on rõõmust kantud.
Hingevaenlane on seetõttu valvas, et juhtida meie fookus palvetelt kõrvale. Aga Püha Vaim annab meile tunda
vaenlase plaane ja seetõttu oskame võtta ajakasutuse kontrolli alla ega loobu palvehetkedest. Püsime palves, kui
vaatame Jumala tõotustele (Jes 43:26) ja pöördume Jumala poole Jeesuse nimel. (1Jh 5:14-15)
*
Vaimulikus kontekstis rõõm pole mitte ainult emotsioon, vaid meeleseisund ja kristlase vaimse arengu suund. Kui meie
alandame ennast Jumala ette ja palume Tema käest rahu ja rõõmu, siis Jumala Püha Vaim kingib meile seda. See
tähendab, et Jumal ise vabastab meid kurjast ja hakkame märkama inimesi ja asju nii, et see toob meie ellu rõõmu.
Selle kogemisega kasvab meis jumalariigi tunnetus, mis aitab leida elule õige vaate ja perspektiivi. Kui oskame tunda
rõõmu väikeste asjade üle, tunneme elust rohkem rahulolu ja suudame rohkem olla kohal oma lähedaste, iseenda ja
Jumala jaoks. Seda seisundit, kus inimene ei otsi enam pidevalt õnnetunnet ja rõõmu, vaid hakkab usaldama enda sees
olevat Püha Vaimu kingitud rõõmu, armu ja rahu, nimetatakse elurõõmuks.
*
Mida rohkem on Eestis inimesi, kes suudavad leida elurõõmu, seda rohkem saab nähtavaks Jumala riik maa peal ning
kasvab usk ja lootus rõõmuallikasse ehk Jeesusesse Kristusesse. Nagu ütles Püha Franciscus Assisist: “Kuuluta igati
Jumalast ja kui väga vaja, kasuta selleks sõnu.”
Soovime tuua missio kaudu kaasinimeste ellu rohkem elurõõmu! „Nagu vaimul on vaja valgust, on hingel vaja rõõmu,“
ütleb Jaan Tätte oma blogis. Apostel Pauluse sõnad rõõmust seovad vaimu ja rõõmu üheks tervikuks. Tema rõõm on
elamine koos Kristusega, olles oma kutsumusele jäägitult pühendunud.

VEEL PIIBLI KIRJAKOHTI RÕÕMU TEEMAL
Jumala Sõna on rõõmu allikas

Rõõm on Püha Vaimu vili

Ps 119. Jr 15:16: Kui leidus su sõnu, siis ma neelasin neid ja
su sõna oli mulle lustiks ja südamerõõmuks, sest mulle on
pandud sinu nimi, Issand, vägede Jumal.

Gl 5:22-23 Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk
meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus millegi niisuguse vastu ei ole Seadus.

Jumala juhtimine ja hoolitsus on rõõmu põhjus

Rõõm antakse jüngritele Taevast

Moosese võidulaul 2Ms 15. ptk, kui rahvas pääses
põgenema läbi Punase mere.

Lk 24: 52-53 Nemad kummardasid teda ja pöördusid suure
rõõmuga tagasi Jeruusalemma
ja olid alati pühakojas Jumalat tänades.

Pattude andeks saamise rõõm
Ps 32:11 Rõõmutsege Issandas ja ilutsege, te õiged! Ja
hõisake kõik, kes olete õiglased südamelt!
Ps 103: 2-3 Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki
tema heategu! Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema
parandab kõik su tõved.

Messia aega oodati rõõmuga
Js 9: 2 Sina teed rohkeks rahva, ja valmistad talle suure
rõõmu: nad rõõmustavad sinu ees otsekui lõikusajal ollakse
rõõmsad, otsekui saaki jagades hõisatakse.

Messia tuleku ootuses sünnitavad head sõnumid rõõmu
ja kiituselaulu
Js 42 :1 Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen
kiindunud, mu valitu, kellest mu hingel on hea meel.

Jeesus tuli, et meid Jumalaga tuttavaks teha, et Tema
rõõm meisse tuleks, meiega oleks ja me täiuslikuks saaks
Jh 15:11 Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks
teis ja teie rõõm saaks täielikuks.
1Jh 1:4 Me kirjutame seda, et meie rõõm oleks täielik.

Rõõm on usujõud
Ne 8:10 Ärge kurvastage, sest rõõm Issandast on teie
ramm!

Rõõm on osa saada Kristuse kannatustest
Lk 6:22- 23 Õndsad olete teie, kui inimesed teid vihkavad
ja kui nad teid endi keskelt välja lükkavad ja teid
häbistavad ja teie nime põlu alla panevad Inimese Poja
pärast! Olge rõõmsad sel päeval ja hüpake, sest vaata, teie
palk on suur taevas! Just samal kombel tegid nende isad
prohvetitele.

Kasvatus tuleb meile kasuks
Jk 1:2 Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute
mitmesugustesse kiusatustesse.

Taevas on rõõmupidu
Lk 15:7 Ma ütlen teile, nõnda on taevas ühe
meeltparandanud patuse pärast rohkem rõõmu kui
üheksakümne üheksa õige pärast, kellele ei ole vaja
meeleparandust.
Mt 25:21 Ta isand lausus talle: „Tubli, sa hea ja ustav
sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju
üle. Mine oma isanda rõõmupeole!”

