
Nabala palvemaja
Praegune Eesti Evangeelse Vennastekoguduse Nabala 
palvemaja on ehitatud 1926. aastal ja on teadaolevalt 
teine palvemaja hoone selles kohas. Eelmise hoone 
ehitusaastaks peetakse aastat 1828 – vana maja lam
mutamisel leiti sarikapenni lõigatud just see aastaarv.

Palvemaja ehitamise algatajateks ja ehitajateks olid ko
halikud talumehed. Kohalikel on suur roll ka selles, et 
Nabala palve maja on üks vähestest jätkuvalt tegutse
vatest palvemajadest Eestis. Nõukogude võimu poolt 
võeti enamik palve maju ära ja muudeti ladudeks, 
korteriteks jne. Tänu kohalikele inimestele jäi Nabala 
palve maja alles. 2012. aastal toimus suurem välis

remont, kus uue katuse ehi
tamise käigus taastati esialg
se kujuga uste varikatused.

Vennastekoguduse liikumine 
ehk hernhuutlus sai alguse 
Saksamaal ja see toodi meie 
maale käsitööliste poolt 
Saksamaalt Herrnhutist 
1729/30. Liikumise algata
jaks oli Nikolaus Ludwig 
von Zinzendorf (1700–1760).

Pärast Põhjasõda, suurt katku ja näljahäda, mis maa
rahva arvukuse oli väga väikeseks kahandanud, võttis 
Eesti rahvas hernhuutluse vastu, süttis sellest ja muu
tis selle oma varanduseks. See ei ole meile võõras usu
line tunnetus, vaid sai rahva arengu tähtsaks teguriks. 

Saksamaalt tulnud õppisid selgeks meie keele ja hak
kasid meie rahvale kuulutama Jumala sõna. Tagajär
jed on suure tähendusega: 1739 ilmus nende toetusel 
esimene eestikeelne Piibel, mis sai eestlaste lugemis
raamatuks ja vendade vaimuliku kuulutuse aluseks. 
Meie esivanemad õppisid lugema, mõtlema ning en
nast väljendama. Herrnhuutlaste liikumine andis tõu
ke koorilaulu ja puhkpillimuusika levikuks eestlaste 
hulgas. Asutati ja peeti ülal talurahvakoole. Vennaste
koguduse perekondadest pärit mehed – Jakob Hurt, 
Villem Reiman, Rudolf Kallas, Karl Robert Jakobson jt 
olid eesti rahvusliku ärkamisaja juht kujud. See tähen
dab, et eesti rahva saamine omakeelse kõrgkultuuriga 
rahvaks ja iseseisvaks riigiks on tugevasti seotud ven
nastekoguduse usulise ärkamisliikumisega.

Oleme tänulikud meie usklikele esivanemaile, kes 
Jumala sõna kuulutamiseks ja kuulamiseks ehitasid 
palju palvemaju, ning ühe ka siia Nabalasse.
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Aluskaart: Maa-amet


