
22. veebruarist kuni 7. aprillini 2012
Tervenemiseks, uuenemiseks ja vaimulikuks kasvuks meie maal

Kes tunneb oma Jumalat, jääb kindlaks.
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Õnnistatud Eesti ristirahvas!

Palve on vahend meie käes

Jeesus rääkis tähendamissõna selle
kohta, et tuleb ikka palvetada ega tohi
tüdida

Jumal sekkub inimese palvel.

Paastul on väga suur puhastav

Kirikukalender nimetab paastuajaks perioodi
tuhkapäevast kuni ülestõusmispühade hommikuni.
Need nelikümmend päeva (v.a pühapäevad)
meenutavad Jeesuse viibimist kõrbes 40 päeva
enne Tema avaliku tegevuse alust (Mt 4:2,  Lk
4:2). See on aeg, mil kristlasi kutsutakse üles
intensiivsele palveelule koos paastumisega.
Paastuajal on mitmeid tähendusi ja motiive, ent
nii nagu kirikukalendri pühad, nõnda ka
paastuaeg suunab mõtted Jeesuse
Kristuse lihakssaamisele ja lunastustööle.
Paastumise teejuhiks on kiriku elav
traditsioon, kirikuisade ja vanaaja
munkade tarkus. Benediktiini munk
Anselm Grün hoiatab mittevaimulike
eesmärkide ja elueitava hoiaku eest.
Paastuaja eesmärgid ei saa täidetud
sellest, et antakse annetusi
heategevuseks, vähendatakse teleri
vaatamist või surfamist internetis,
saadakse lahti liigsetest rasvavarudest
mis kõik on head kaasnähtused , vaid
sellest, et andutakse Jumalale ihu ja
hingega. „Paast on ihu ja hingega
palvetamine,“ selgitab Anselm Grün
(„Paastumisest“, 2009). „See näitab
meie usu muutumist kehaliseks. Me usk
peab liha omaks võtma samamoodi,
nagu Jumala Sõna võttis Jeesuse Kristuse
ihu kaudu liha omaks.“ Palvetamine
haarab ka meie ihu, kui me väljendame
seda paastuga. „Sel juhul ei ole meie
suhe Jumalasse enam pelgalt kinni peas ning me
ei lausu vaid jumalakartlikke sõnu, vaid nüüd me
tunnistame kogu on ihuga, et igatseme Tema
järele.“
Kirikliku elu rütmis toimimine on parim viis,
selleks et mitte sattuda äärmustesse või et mitte
oma võimalusi maha magada. Ajaloolised kirikud
ja konfessioonid rakendavad erinevaid toitumise
juhiseid ning toetavad mitmesuguseid rahvalikke
traditsioone. Paastuaja jumalateenistuse välised
märgid suunavad sügavamale sisemisele
palvetamisele: liturgias jääb ära Gloria ning
Halleluuja laulmine, liturgiline värv on violetne.
Seitse nädalat enne ülestõusmispühi on koolituse
aeg vastupöördunutele, kes valmistuvad
ristimiseks ülestõusmispühade öösel.
Õnnestunud paastumise ja palvetamise tunnuseks
on rõõm Issandas. See rõõm on suurem kui isiklik
leid. Paasturütmis palvetamine on hea mitte ainult

individuaalseks tegevuseks või isiklikel
eesmärkidel. Nii nagu jumalateenistus ühendab
iga üksiku kristlase Kristuse Ihu tervikusse, nõnda
ka ühise palve ja paastumise kaudu vahendatakse
Jumala õnnistust üksteisele ja kogu loodule.
Saagu üheskoos tähistatav paastu- ja palveaeg
2012 õnnistuseks kogu Eestimaale!

Ingmar Kurg, EEA teoloogiatoimkonna esimees

mis saab
muuta meid ja meie ümbrust ning olukordasid.
Jeesus õpetas meid palvetama alustades: Meie
Isa. Pöördumine Jumala poole mitte üksinda, vaid
"meiena" annab meile eeskuju palvest, mis on
ühendav ja mis ei ole ainuüksi erapalve. Tuleme
üheskoos alanduses Jumala poole ja palume, et
meie Isa taevas annaks meile tarkust olla rahvas,
kes käib Tema teedel
.
Herman Jürgens, Agape Eesti juht

(Lk 18:1). Meie ümber ja ka meie sees on
takistusi, mis püüavad meie palveelu summutada.
Nende takistuste ületamiseks on vaja järjepidevat

ja mõjuvõimast palvet.
Paast muudab palved tõhusamaks ja aitab
allutada lihaliku loomuse jõu Jumala tahtele.
Jeesuse ütluse kohaselt „ei lähe see tõug välja
millegi muu kui palve ja paastumisega” (Mt
17:21). Meie lihale tundub paast esmapilgul
raskena, kuid lõppeks aitab saavutada võidu
Jumala tahte täitmiseks.
Paastuda tähendab mitte ainult loobuda toidust,

vaid ka tegevustest, mis meie vaimuliku elu
arenguks ei ole vajalikud. Allutades oma
loomuse ja liha Jumala tahtele, kogeme võitu,
puhastumist ja vabanemist.
Juhatagu Issand meid ise sel eeloleval palve- ja
paastuajal saavutama suuremat vaimulikku
võitu ja kogema Jumala Au ilmsikssaamist.

Taavi Hollman,EMK  superintendent

Paastumine on intensiivsemaid palveviise.
Palun, et eeloleval palve- ja paastuajal võiks
Jumala päästetegu ja õndsuslugu lõikuda meie
inimliku päästmiskogemuse ja selle järgi elatud
elulooga.

Meego Remmel, EEKBKL president

vabastav ja uuendav mõju meie vaimulikule
elule. Paast annab palvele sisemist jõudu ja

mõju. Paast mõjub palvele nagu turbo mootorile.
Kuid lisaks vaimulikule kasule on paastul
positiivne ja puhastav mõju meie ihule.
Jeesus peab paastumist jüngriks olemise
loomulikuks nähtuseks. Mäejutluses ütleb ta: "Ja
kui te paastute..." ( Mt 6, 16) Järgnevalt annab
Jeesus juhtnöörid paastumiseks. Enne paastumist
on kasulik pisut koguda infot selle teemaga
seoses, et vältida kasu asemel kahju. Julgustan
sind osalema seminaril, mis paastumist ja sellega
kaasnevaid võimalusi aga ka ohte avavad.
Julgustan sind paastuma, seda ennekõike
vaimulikel eesmärkidel. Olen läbi aastate sellest
palju abi saanud nii isiklikus vaimulikus elus kui
ka vaimulikuna teenides.
Ole õnnistatud, tehes oma elus ruumi Jumalale!

Ago Lilleorg, EKNK piiskop
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Palvekalender Koostanud Peter Höhn

Järgneva palvekalendriga saadame Taanieli tema teekonnal ministri, riigimehe ja palvetajana Baabüloni ja Pärsia hoovides.
Me kiikame üle Taanieli õla ja õpime temalt, mida tähendab tänapäeval meie jaoks elada ja toimida võõraste jumalate ja
jõududega täidetud maailmas ning samas Jumalat tundes olla tugev.

22. veebruar – 27. veebruar.
JERUUSALEMM VÕI BAABÜLON

28.veebruar – 6. märts.
LASE JUMALAL END KASUTADA

Taanieli raamatu esimene peatükk räägib sellest,
millisesse uude ja võõrasse ümbrusesse sattusid
Taaniel ja tema juudi sõbrad. Jeruusalemma ja
Baabüloni eluviiside erinevus on piltlikult
pingeväli, milles ka meie Jeesuse järgijatena
selles maailmas oleme. Kuidas on võimalik meil
oma tihti baabülonlikult segases ühiskonnas
jääda ustavaks Jumalale ja tema väärtustele? See
on esimese nädala teema.

Tn 1:1-2 „Ja Issand andis tema (Nebukadnetsari)
kätte Juuda kuninga Joojakimi”.

Tn 1:3-7 „... ja nõnda pidi neid kasvatatama
kolm aastat...”.

Tn 1:8-10 „Aga Taaniel otsustas oma südames
ennast mitte rüvetada kuninga roaga ja tema
joodava veiniga.“

Tn 1:11-16 „Tee ometi kümme päeva katset...”

Tn 1:17-21 „Ja kuningas rääkis nendega
(Taanieli ja ta sõpradega) ... ja ta leidis nad
olevat kümme korda üle kõigist ennustajaist ja
nõidadest.”

Teises peatükis näeme, kuidas Taaniel – isegi
jumalatu kuninga teenistuses – lasi Jumalal end
kasutada. Selleks otsib ta toetust ja osadust sama
meelsusega sõpradelt ja usub koos nendega, et
Jumalal on isegi väljapääsmatutes olukordades
olemas lahendus. Taanieli usaldus ja julgus
ühtlasi ka Jumalast tunnistada annab meile
selleks nädalaks mõjusa eeskuju.

Tn 2:1-16 „Ja Taaniel läks sisse ning palus
kuningat, et temale antaks aega...”

Tn 2:17-23 „Taaniel teatas asjaolust oma
kaaslastele Hananjale, Miisaelile ja Asarjale, et
need paluksid taeva Jumalalt halastust selle
saladuse asjus.”

1. päev. Kolmapäev, 22. veebruar.

2. päev. Neljapäev, 23. veebruar.

3. päev. Reede, 24. veebruar.

4. päev. Laupäev, 25. veebruar.

5. päev. Esmaspäev, 27. veebruar.

6. päev. Teisipäev, 28. veebruar.

7. päev. Kolmapäev, 29. veebruar.

Ka toona ”võttis Jumal kuningaid maha ja asetas
kohale” (Tn 2:21) ning kasutas sealjuures ka
”jumalatuid” rahvaid ja jõude, et viia oma rahvas
eesmärgile. Mis kehtis Iisraeli rahvale eksiilis,
kehtib täna ka meile: „Otsige linna heaolu,
selleks ma lasin teid ära viia, ja paluge linna eest
Issandat; sest kui linnal läheb hästi, läheb hästi
ka teil.” Loe Jh 17:15-18! Otsusta oma südames
pöörduda oma küla või linna poole ning anna end
Jeesuse käsutusse, sest tema tahab, et sa oleksid
oma kodukohale kingituseks.

Taaniel ja ta sõbrad tulid kuningakotta, et seal
koos teiste noorte Iisraeli meestega saada õpetust
ja valmistuda kuninga teenistusse astumiseks.
Neile anti teised nimed. Tea, et Jumal tunneb sinu
tõelist nime (tõelist olemust), aga ta lubab sul siin
maa peal, ”võõras kohas”, valmistada end ette
tulevaseks kirkuseks ja ülesanneteks Kuningate

Kuninga teenistuses. Loe Rm 8:17-19! Palu, et sa
oskaksid argipäevas ka seda perspektiivi silmas
pidada!

Räägi täna Jumalaga sellest, kus selle maailma
roog muudab sinu sisemise või välise elu
määrdunuks. Ja kus sa tunned, et see kuulub sinu
Jumalaga käidava tee juurde. Ole julge loobuma,
ka siis, kui see teistele on lubatud. Palu Issandat,
et ta näitaks sulle samamoodi nagu Taanielile
väljapääsu, kui sa ise või teised sellepärast
südametunnistus- või seadusekonfliktidesse
satuvad.

Mõnikord tundub ilmvõimatu käia Jumala teed.
Me ei tohiks end lasta aga heidutada mõnest
teravast vastusest või muust takistusest. Taanieli
lugu näitab, et meil tuleb olla targad ja leidlikud.
Kuidas see sinu olukorras kajastub? Kas sina
peaksid näiteks midagi mingi aja jooksul
katsetama? Mille pärast peaksid sina tarkust
paluma? Ka Jeesus ütleb: „Vaata, ma saadan teid
kui lambaid huntide sekka, seetõttu olge targad
kui maod ja puhtad kui tuvid“ (Mt 10:16). Vt ka
Lk 16:8-10!

Taaniel ja ta sõbrad ei ole tänu oma kuulekusele
Jumala vastu mitte ainult targad, vaid ka
läbinägelikud ja taiplikud. Palu täna iseenese ja
teiste usukaaslaste eest sinu ümbruskonnas, et
Jumal annaks neile töökohtadel erilist tarkust ja
selget arusaamist (Jk 1:5).

.
Nebukadnetsari unenägu viib segadusse nii ta
enda kui terve õukonna. Jälle ei lase Taaniel end
heidutada ei tekkinud olukorrast ega isegi
surmaähvardusest, vaid palub aega, et rahulikult
Jumalat otsida ja küsida, mida nüüd peaks
tegema. Võta see lõik eeskujuks, kui pead
palvetama olukordade ja arengute eest, mis
nõuavad sinult erilist tarkust. Vt ka Jk 1:5! Võib-
olla on see lõik ka juhis, et peaksid võtma aja
maha ja otsima mingis kindlas asjas Jumala
juhtimist.

Kas sina palvetad koos teistega oma töökoha,
küla, linna ja valitsuse eest? Taaniel ja ta sõbrad
on meile suurepäraseks eeskujuks, kuidas sõbrad
paluvad üksikasjalikult ja sõna otseses mõttes elu
eest. Kas Jumal näitab sulle täna midagi selle
palvegrupi kaudu, kus sina osaled?
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8. päev. Neljapäev, 1. märts.

9. päev. Reede, 2. märts.

10. päev. Laupäev, 3. märts.

11. päev. Esmaspäev, 5. märts.

12. päev. Teisipäev, 6. märts.

13. päev. Kolmapäev, 7. märts.

14. päev. Neljapäev, 8. märts.

15. päev. Reede, 9. märts.

16. päev. Laupäev, 10. märts.

17. päev. Esmaspäev, 12. märts.

18. päev. Teisipäev, 13. märts.

Tn 2:24-30 „Aga taevas on Jumal, kes paljastab
saladusi...”

Tn 2:31-40 „See kuju oli suur ja selle hiilgus
erakordne; see seisis su ees ja selle välimus oli
hirmus.”

Tn 2:41-43 „... aga nad ei püsi üksteise küljes,
nagu raud ei segune saviga.“

Tn 2:44-45 „Suur Jumal on andnud kuningale
teada, mis tulevikus sünnib.”

Tn 2:46-49 „Siis kuningas Nebukadnetsar langes
silmili maha ... ja ütles talle: See on tõsi, et teie
Jumal on jumalate Jumal ja kuningate Issand...”

Kolmas ja neljas peatükk kirjeldavad Taanieli ja ta
sõprade edasist teenistuse kulgu kuningas
Nebukadnetsari all. Me näeme kontrastselt kahte
ellusuhtumist – ühel pool Jumala usaldamine ja
temale kuuletumine ning teisel pool kõrkus ja
isekus. On lausa imekspandav, kuidas Jumal oma
nime kõikide seas austab.

Tn 3:1-15 „Ja kes oleks see Jumal, kes teid
päästaks minu käest?”

Tn 3:16-18 „Võib meie Jumal, keda me teenime,
meid päästa ... aga kui mitte... ”

Tn 3:19-27 „Vaata, ma näen nelja meest vabalt
tules käivat ... neljas on aga välimuselt jumalate
poja sarnane.”

Tn 3:28-33 „Kiidetud olgu Sadraki, Meesaki ja
Abednego Jumal, kes läkitas oma ingli ja päästis
oma sulased, kes lootsid tema peale... sest ei ole
muud Jumalat, kes suudaks nõnda päästa.“

Tn 4:1-15 „Aga sina (Taaniel) suudad seda, sest
sinus on pühade jumalate vaim.“

Tn 4:16-24 „Mu isand! Unenägu tabagu su
vihkajaid ja selle tähendus su vaenlasi!...
Seepärast, oh kuningas, lase enesele meeldida mu
nõu: vabasta ennast oma pattudest õigluse läbi ja

Taaniel on piisavalt alandlik. Ta ei lõika ennustaja
ametist kasu mitte endale, vaid annab kogu au
Jumalale. Lisaks on ta piisavalt julge ja tunnistab
Nebukadnetsarile, et kuningast kõrgemal on
Jumal, kes juhib maailma ja ka tema nõuandjaid.
Austame täna Jeesust kui Issandat, tõstame teda
üle kõigi jõudude ja valitsuste ning usaldame, et ta
paljastab meile kõik vajaliku omal õigel ajal.

Kuju, mida Nebukadnetsar (aga ka Taaniel) unes
nägi, sümboliseerib maailma ajaloo suundumusi,
nimelt: religiooni (kuld – Baabülon), majandust
(hõbe – Pärsia), filosoofiat (pronks – Kreeka),
poliitilis-militaarseid jõustruktuure (raud
Rooma) või humanismiga segatud jõustruktuure
(savi-raud viimane maailmariik). Kõik need
aspektid mõjuvad samamoodi tänapäeval ja
asetavad meie silme ette (ideaal)kuju, mis võib
meid vormida, mõjutada ja ka hirmutada, kogu
konstruktsioon seisab aga kõikuvatel jalgadel. Mis
toob sinu silme ette sellise kuju? Räägi sellest
Jumalaga!

Loetud koht ütleb meile lõppude lõpuks, et kõik,
mis meid selles maailmas nii tugevasti tabab ja
mõjutab, seisab puruneval, inimlikul-maisel
pinnal. Loe Ps 118:6-24 ja 1Sm 30:6 ning saa
tugevaks ISSANDAS!

Jumal annab kuningale oma saladused teada, aga
tal on vaja Taanieli, kes need kuningale lahti
seletab. Kas sina tahad olla inimene, keda Jumal
saab kasutada selleks, et ”kuningatele” ja
inimestele vastutustundlikult selgitada, mida
Jumal on teinud ja mida ta veel teeb? Palu täna
teiste kristlaste eest, et Jeesus saaks kasutada neid
kui õigeid, prohvetlikke hääli (Õp 16:13) ja
Kristuse käskjalgu (2Kr 5:18-20).

Palu ka täna veelkord nagu eile, et Jumal kasutaks
sind ja teisi usukaaslasi ning annaks vajalikku
tarkust, otsekohesust ja julgust, et selle maailma
väikesed ja suured jõud jõuaksid tõdemuseni, kes
on tõeline Jumal! Vt ka Lk 21:10-19 ja Jh 16:33!

Loetud lõik kujutab seda maailma, mis paneb
meid joonduma oma mõõdupuude järgi:
võistlemine, ihnsus, suhtelisus, inimeste
põlgamine, humanism jms, ja ähvardab
halvimaga, kui me sellega kaasa ei lähe.
Palvetame endi ja Jeesuse koguduse eest meie
maal lugedes kirjakohta Rm 12:1-2, et me
elaksime nagu Taanieli sõbrad püha ja puhast elu!

Taanieli sõbrad usuvad, et Jumal võib teha imet,
aga ei pea seda tegema. Nad usaldavad end sellest
hoolimata tema kätte. Ka Hb 11:33-40 näitab
seda pingevälja, millesse Jumal on meid asetanud.
Meile kõigile kehtib aga üks asi: kui me usaldame
Jumalat, annab tema meile õigel ajal vajamineva
jõu ja me suudame minna tema teed, ükskõik
milline see on. Juhtigu see mõte täna meie palvet
– meie endi eest, ja ka haigete, tagakiusatute,
katsumustes olevate inimeste eest, keda Jumal
täna sulle südamele paneb!

Täna kinnitab meid tõsiasi, et Jumal saatis oma
inglid meid valvama ja teenima (Ps 103:20-21;
Hb 1:7,14). Kus julgustab Jumal täna sind
arvestama tema abi ja kaitsega – ja teda ka
eeloleva hoidmise eest tänama?

Ka selles lõigus viib tõeline Jumala usaldamine
olukorrani, kus Jumala au suureneb, ja jälle
kõigepealt tõrksalt meelestatud kuninga kaudu.
Palu, et Jumal juhiks tugevaid tunnistajaid
kasutades jõu- ja arvamuspositsioonil olevad
inimesed selleni, et nad muutuvad kogu maailmas
tema tunnistajateks. V Fl 1:12-14; 4:22.

Loetud lõik annab meile julguse palvetada edasi,
et just meie segasel ajal leiaksid võimul olevad ja
vastutust kandvad inimesed endale Taanieli, keda
nad saavad usaldada, kellelt nõu küsida ja kelle
kaudu Jumala juh t im i s t vas tu võ t ta
(vrdl 1Tm 2:1-5).

-

rdl

–

–

7. – 1 . märts.
USALDA JUMALAT JA KUULA TEMA
HÄÄLT
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oma ülekohtutegudest vi letsate peale
halastades...“

Tn 4:25-34 „Aga pärast selle aja möödumist
tõstsin mina, Nebukadnetsar, oma silmad taeva
poole ja mulle tuli mõistus tagasi. Ja ma kiitsin
Kõigekõrgemat...”

Taaniel oli hämmastaval kombel „ülemuste
alluvuses“, nagu see kehtib ka meile vastavalt Rm
13. peatükile. Sel nädalal õpime Taanieli näitel,
kuidas peab välja nägema meie suhe riiklikesse
võimudesse, kus alluda valitsusele ja kus
kuuletuda Jumalale enam kui inimestele
(Ap 5:29).

Tn 5:1-16 „Siis toodi Taaniel kuninga ette.”

Tn 5:17-30 „Aga sina, tema poeg Belsassar, ei ole
alandanud oma südant, kuigi sa teadsid kõike
seda ...”

Tn 6:1-5 „Siis need ametikandjad ja asehaldurid
otsisid ettekäänet, et leida Taanielile kuning
iigivastast süüd, aga nad ei suutnud leida ühtegi
ettekäänet ega midagi halba, sellepärast, et ta oli
ustav ja mingit hooletust ega halba tema kohta ei
leidunud.“

Tn 6:6-10 „Me ei leia selle Taanieli vastu ühtegi
ettekäänet, kui me ei leia seda ühenduses tema
Jumala seadusega.”

Tn 6:11 „Taaniel läks oma kotta, mille ülakambri
aknad olid avatud Jeruusalemma poole. Ja kolm
korda päevas heitis ta põlvili, palvetas ja kiitis
oma Jumalat, nagu ta seda ennegi oli teinud.”

Tn 6:12-18 „Sinu Jumal, keda sa lakkamata
teenid, päästku sind!”

Tn 6:19-29 „... tema küljes ei leitud ühtegi viga,
sellepärast et ta oli uskunud oma Jumalasse.”

19. päev. Kolmapäev, 14. märts.

20. päev. Neljapäev, 15. märts.

21. päev. Reede, 16. märts.

22. päev. Laupäev, 17. märts.

23. päev. Esmaspäev, 19. märts.

24. päev. Teisipäev, 20. märts.

25. päev. Kolmapäev, 21. märts.

26. päev. Neljapäev, 22. märts.

-

Taanielil oleks olnud piisavalt põhjust, et
Nebukadnetsarit ilma pikema jututa Jumala
kohtuga ähvardada. Aga Taanieli lugupidamine ja
ühiskonda sulandumine, nagu ka inimese
armastus ja julgus annavad talle õiged sõnad
kuninga austamiseks, aga ka hoiatamiseks!
Palvetame kristlaste eest, keda Jumal on pannud
juhtide nõuandjateks, aga ka meie kõigi eest, et
me õpiksime veel paremini mõistma, mida
tähendab rääkida tõde armastusega (Ef 4:15, Kl
4:5-6; Õp 22:11).

Nõnda juhtub see ju ka meiega: kui me tõstame
oma silmad taeva poole, muutub perspektiiv taas
õigeks ja mõistus tuleb tagasi. Võtame täna aega
Jumala kiitmiseks, aga palvetame ka selle
maailma ”Nebukadnetsarite“ eest, et Jumala töö
võiks edasi minna ka seal, kus nad tema hoiatusi
ei kuule.

Taaniel on nüüd Nebukadnetsari poja Belsassari
võimu all. Piibel räägib ainult Belsassari viimasest
päevast, mil ta peab oma jumalatus kõrkuses
võimsa peo ning Jumala kohus langeb tema üle.
Loetud lugu peaks meile meelde tuletama, et
Jumala juures on olemas „Äkki!”, mis korraga
kõiki üllatab. Vt Lk 21:34-36 ja Ilm 18! Palu täna
mõistmist, mida tähendab isiklikult sinu jaoks
kasvamine ja palvetamine!

Kerge on mõista Belsassari ja tema jumalatust
hukka, kuidas on aga sinu endaga? Kas on
midagi, mida Jumal kutsub sind juba pikka aega
muutma? Mingi asi, kus su süda ei ole alandunud,
kuigi sa oled sellest teadlik? Luba Jumala Vaimul
näidata kätte kohad, kus vajad puhastamist. Vt
Rm 2:4!

Belsassar tapeti, Pärsia vallutas Baabüloni,
Taaniel teenib aga ministrina edasi. Nüüd Pärsia
valitsuse all. Õige pea satub ta intriigipunujate ja
kadestajate risttule alla. Palveta enda ja töökohal
olevate usukaaslaste eest, et te suudaksite ka
raskes sisekliimas töötada, ja lisaks ka veel väga
hästi!

Elame ajal, mil kristlasi kiusatakse järjest enam
usu pärast taga. Palvetame täna nõnda nagu
seisab 1Pt 4:12-17, et meil oleks julgust jääda
kindlaks sellele, mida Jeesus meile tähendab, aga
ka tarkust, kui meil on vaja kuskil midagi tema
kohta öelda.

See salm on Taanieli raamatu vaimulik
keskpunkt. Taanieli pidev palveelu peaks andma
ka meile tõuke ikka ja jälle põlvitada Jumala,
mitte kellegi või millegi muu ette. Miks mitte ka
töökohas pidada sellist lühikest palveaega? Veel
üks küsimus paneb meid siin mõtlema: kuhu on
minu aknad avatud? Ehk teiste sõnadega: kas mu
elu on suunatud probleemidele või tõotustele ja
lahendustele?

Piibel on täis tunnistusi, et usk ja ka intensiivne
palveelu ei hoia meid tagakiusamise ja eluohtlike
olukordade eest, aga sel juhul kiirustab Jumal
meile appi! Palvetame täna tagakiusatud
usukaaslaste eest, et Jumal neid kaitseks ja
päästaks, teeks tugevaks ja vabastaks. Isegi kui
tagakiusatud kiriku pühapäev toimub alles 11.
novembril 2012, tasub täna mõelda sellele,
kuidas saaks kogudus seda pidada.

Mõnikord näivad Taanieli julgus ja tasakaalukus
üliinimlikud, aga Jeesus tõotab ja näitab meile,
kuidas ka meie katsumustest läbi tuleme; vt 2Ts
3:3; Jd 24; Ilm 12:11. Palvetame täna eriti noore
põlvkonna eest, et Jumal täidaks nad julguse ja
meelekindlusega ning valmistaks neid nõnda, et
nad oskaksid tulevikus sarnaselt Taanieliga
eesootavatele olukordadele reageerida!

-

15. – 22. märts.
OLE LOJAALNE ÜHISKONDA
SULANDUNUD

23. – 30. märts.
TUNNE ÄRA MAAILMA JA AJASTU
VAIM

, OLE
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Seitsmendas peatükis muutub Taaniel nägemuste
tõlgitsejast nägemuste nägijaks. Jumal annab
Taanielile näha maailmakorra olemust, selle
vaimset arengut ning Jumala viimaseid ja häid
eesmärke, kuhu ta kõik suveräänselt juhib. Mitte
kõik, mida me siin loeme, ei ole kergesti mõistetav,
aga proovime sellel nädalal veel kord sügavamalt
mõista maailma ja ajastu vaimu, et end veelgi
enam lasta juhtida Jumala Vaimul.

Tn 7:1-4 „Neli suurt metsalist tõusid merest... ”

Tn 7:5 „Tõuse, söö palju liha...”

Tn 7:6 „... oli üks teine, otsekui panter; ja tal oli
seljas neli linnutiiba... ja neli pead... ja temale anti
valitsus.”

Tn 7:7-12 „... ta sõi ja näris ja tallas ülejäägi
jalgade alla.“

Tn 7:13-16 „Ja vaata, taeva pilvedega tuli keegi,
kes oli Inimesepoja sarnane... ja temale anti
valitsus ja au ning kuningriik.”

Tn 7:18-28 „Aga kõigekõrgema pühad saavad
kuningriigi ja kuningriik jääb neile igaveseks...“

Tn 8:27 „Ja mina, Taaniel, olin seejärel mõnda
aega haige. Siis ma tõusin üles ja toimetasin
kuninga teenistust... ja ei olnud kedagi, kes oleks
mind mõistnud”

Kuidas valmistuda tulevikuks? Ja mida me saame
õppida Taanieli raamatu viimastest peatükkidest?
Kuigi meile antakse erinevaid tähtaegu, ei
avaldata päevade ja aastate arvestamisel lõplikku
tõde. Kindel on aga see, et Jumal kontrollib. Tema
juhib kõik õigel ajal oma igavesse riiki. Meie
ülesanne on Jeesuse sõnade kohaselt mitte
ehmuda, vaid valvata ja paluda ning südames
Jumala lähedale jääda. Harjutame sellist hoiakut
nii kannatusnädalal, aga ka pärast ülestõusmis
pühi ja edaspidigi!

Tn 9:1-2 „Panin mina, Taaniel, raamatuis
tähele...”

Tn 9:3 „Ma pöörasin oma näo Issanda Jumala
poole, otsides teda palve ja anumisega...”

27. päev. Reede, 23. märts.

28. päev. Laupäev, 24. märts.

29. päev. Esmaspäev, 26. märts.

30. päev. Teisipäev, 27. märts.

31. päev. Kolmapäev, 28. märts.

32. päev. Neljapäev, 29. märts.

33. päev. Reede, 30. märts.

34. päev. Laupäev, 31. märts.

35. päev. Esmaspäev, 2. aprill.

-

Taaniel näeb unes nelja looma kui võimu sümbolit
(vapiloomad), kes tõusevad merest (sümboliseerib
rahvast). Paljud uurijad on arvamusel, et need neli
looma vastavad teises peatükis kirjeldatud
raidkuju neljale osale, avades nende “röövlooma
loomuse“ ja “jõu mõtteviisi“ – selle maailma
vürsti teenistuses olemise. Esimene loom, segu
lõvist, kotkast ja inimesest meenutab sfinksi ja
selle nii taevased kui maised osad sümboliseerivad
võimu. Sellist segu ei leia mitte ainult maailma
religioonidest, see on imbunud ka kristlikusse
kirikusse. Vt selleks nt Mt 13:24-30 olevat
võrdpilti nisu hulgas olevatest aganatest.
Palvetame, et Jeesus annaks meile ja meie
kogudustele vajalikku eristamisoskust ja näitaks
teed ellu.

Teine loom sarnaneb karuga, mis kujutab teises
peatükis vaimulikus tähenduses raha võimu
(hõbe) ja majandust ning just meie aeg ehmatab
sellega, kui palju inimesi ohverdatakse kasumi
suurendamise Moolokile: koondatud, töötud,
sotsiaalkindlustusest ilmajäänud, aga ka moderne
orjakaubandus, lastetöö, prostitutsioon jne. Kas
me ise teenime samuti mammonat? Pöördu ära
saamahimulistelt teedelt ja luba Jumalal näidata,
mida tähendab elada vaimus!

Kolmas loom sümboliseerib vastavalt ajastu
vaimule filosoofia võimu (mõtted, tunded,
ideoloogiad) ning tänapäeval järjest enam
informatsiooni ja indoktrinatsiooni (pead),
elektroonika, mobiilsuse (tiivad) ja meedia võimu,
mis valitsevad meie mõtlemist enam kui me seda

tajume. Valvamine ja palumine tähendab siin
seda, et oled ettevaatlik igat sorti moevooludega
(ka vaimulikega!) ja hoolikas, millega oma vaimu
toidad; kasutad meediat ja tehnoloogiat
tagasihoidlikult ning lased Jeesusel oma mõtlemist
uuendada (Rm 12:2).

Kohutav loom, kes vastavalt teises peatükis oleva
raidkuju rauale sümboliseerib militaar-poliitilist-
struktuurset võimuaparaati ja kelle vastu mitte
keegi ei saa. Kuju, mis ilmub taas Ilmutuse
raamatu 13:1-2 kui ülalpool nimetatud lõvi, karu
ja pantri segaolend ja viitab lõpuaja antikristlikule
maailmariigile. Nii siin kui seal pillub ta kelkivaid,
jultunuid sõnu, aga lõpuks mõistab Jumal
(Elatanu) tema üle kohut ja ta hävitatakse.
Rõõmusta, et Jumala käes on viimane sõna!

Taaniel näeb kes tuleb ja kellele Isa
(Elatanu) annab kogu meelevalla taevas ja maa
peal (Mt 28:18). Võta täna aega palvetada
Jeesuse kui isandate Issanda poole. Võib-olla oled
sa samamoodi nagu Taaniel ehmunud kõigest
sellest, mis maailma ajalool veel ees seisab.
Seepärast räägi Jeesusele oma tunnetest ja
hirmudest ning palu, et ta täidaks sind sügavalt
oma rahuga, nagu ta on seda tõotanud Jh 14:27.

Ka siis, kui pühad peavad veel kord raskustest läbi
minema, on Jeesus võitja! Loe Hb 12:25-29 ja
täna Jumalat, et hoolimata kõikidest vapustustest
ilmub kord kindel riik, mille me saame vastu võtta.

Isegi kui me paljust aru ei saa, on meil kindlus, et
Jumal annab meile ka tulevikus vajalikku
arusaamist (vrdl Fl 3:14-15; 2Tm 2:7-15). Jumala
õna on meid trööstinud ja teinud tugevaks ning

nõnda võime taas oma igapäevase töö ja vastutuse

juurde pöörduda – alati teadmisega, et me
teenime Issandat, mitte süsteemi (2Tm 2:15)!

Taaniel oli kirjamees ja võrdles raamatus olevat
maailmas toimuvaga. Palvetame, et Jeesus avaks
meile sügavamalt oma sõna, nõnda nagu me seda
tänapäeval vajame! Et me kuuleksime ja
võtaksime vastu elu sõna, mida ta meie jaoks ka
tänapäeval oma suust lähtuda laseb (Mt 4:4).
Mida ütleb sulle täna Jeesus? Mida ta näitab sulle
oma sõnast?

Eilsest ja tänasest lõigust tuleneb, et meie palvete
taga on Jumal. Ta laseb Taanielil märgata Jeremija
kirja pandud tõotust (9:2). Ta näitas kord

-

-

Kristust

s

31. märts – 7. aprill.
VALMISTU TULEVIKUKS
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Aabrahamile, mis oli plaanis Soodoma ja
Komorraga (1Ms 18:17jj). Ta lasi Nehemjal
edastada sõnumi Jeruusalemma langenud
müüridest (Ne 1:1-4). Mis sind puudutab? Millise
palveülesande on Jumal andnud sulle? Räägi täna
Jeesusega sellest, mille eest peaksid sina
palvetama ja kuidas saaksid sa oma tulevikku veel
paremini tähele panna!

Loetud lõik näitab meile kolme asja: Taaniel
samastab end oma rahva pattudega, ta annab
patule nime ja tunnistab seda Jumala ees. Kas
meie peaksime sama moodi midagi üles
tunnistama? Võib-olla isiklikult perekonnas,
kogudusena või kodanikena? Räägi sellest
Jeesusega ja lase end temal juhtida.

Puudutagu see Jumala halastuse sõnum olukordi,
kus inimesed on kogenud ebaõiglust ning ajavad
oma õigust taga. Aga ka seal peab võidutsema
Jumala halastus, kus me oleme ise midagi valesti
teinud või võitleme Jumala õigluse kindla
ettekujutusega.

Me loeme, et Taaniel saab veel tulevikku
puudutavaid nägemusi ning ta otsib paastudes ja
palvetades Jumala juhtimist ja arusaamist.
Märkimisväärne on 19. salm: „Ja kui ta (ingel)
minuga rääkis, tundsin ma ennast tugevana ja
ütlesin: Rääkigu mu isand, sest sa oled mind
turgutanud!” Ole ka sina nagu Taaniel, ole avatud
ja vastuvõtlik Issandale ja tema kõnele! Ole
temaga dialoogis! Olgu aeg, milles me elame sulle
pidevalt tõukeks loobuda asjadest, mis meid ainult
täidavad, aga ei kosuta. Jää seetõttu Jumala
südame lähedale!

See salm on justkui saar lõputus virrvarris. Hoiame
sellest tõotusest kinni ja palume veel kord risti
löödud Jeesust, et me saaksime temast ”

lootusest” (Hb 6:18).

Täna, kui Jeesus hauas lebas, palvetame Iisraeli
rahva eest, kes on vaimulikult veel hauas (vrdl Hs
37). Palvetame ja täname, et Jumal on tõotanud
oma rahva päästa ning et ta oma nime Iisraelis
kõikide rahvaste ees austab (Hs 36:22-32)!

Jeesus on üles tõusnud! Seda me tähistame täna.
Ka Taanieli raamatu viimane salm viitab
ülestõusmisele. Selle tõotusega trööstitult võime
lõpule vastu minna, sest alles siis algab meie
pärandi tõeline elu!

36. päev. Teisipäev, 3. aprill.

37. päev. Kolmapäev, 4. aprill.

38. päev. Neljapäev, 5. aprill.

39. päev. Suur Reede, 6. aprill.

40. päev. Vaikne Laupäev, 7. aprill.

1.Ülestõusmispüha – Jeesuse
ülestõusmine, 8. aprill.

Tn 9:4-16 „Me oleme pattu teinud ja eksinud,
oleme olnud ülekohtused ja hakanud vastu.”

Tn 9:18 „Sest me ei heida oma anumist sinu palge
ette mitte oma õiguse pärast, vaid sinu suure
halastuse pärast.“

Tn 10:1-2,12,19 „Neil päevil olin mina, Taaniel,
leinanud kolm nädalat. Maiusrooga ma ei
söönud...”

Tn 11:32b-33a „Aga see rahvas, kes tunneb oma
Jumalat, jääb kindlaks ja tegutseb. Ja mõistlikud
rahva hulgast õpetavad paljusid.”

Tn 12:1-3 „Ja sel ajal päästetakse su rahvas...”

Tn 12:9-13 „Aga sina mine lõpule vastu ja puhka
ning tõuse oma liisuosaks (pärandiks) päevade
lõpus.”

mõjuvat
julgustust, kes oleme rutanud kinni haarama antud

SAMMUD EDASPIDISEKS!
40 päeva paastuaega on möödunud. Jeesus
on üles tõusnud. Ristirahva suurim rõõm on
teha seda, mida Jeesus Kristus on käskinud.
Paastuaeg oli ajaks, kus me teatud perioodil
eraldasime enam aega Jeesusega koos
olemiseks ning otsinud Tema tahtmist.
Ma väga loodan, et TaevaIsa on andnud igale
palvetajale seda, mida ta on otsinud. Parim
mida me teha saame on täita Kristuse soov.
Meil on mõistlik astuda oluline järgmine
samm. Eesti Evangeelne Allianss julgustab
osalema ja liituma palvevõrgustikus ja
liikumises „Eesti palvetab“. Lisaks sellele
kutsub üles osalema „Andrease liikumise “.
Selleks vajad sa oma isiklikku „Palvekaarti“.
Lugu mis meid seda tegema paneb on Jh
1:41-42a: „Üks neist kahest, kes oli
kuulnud, mida Johannes ütles, ja Jeesusega
kaasa läinud, oli Andreas, Siimon Peetruse
vend. Ta leidis esmalt oma venna Siimona ja
ütles talle: «Me oleme leidnud Messia!»
Andreas viis venna Jeesuse juurde.“
Sinagi võid olla üks neist, kes juhib Jeesuse
juurde „tänapäeva Peetruse“.
Jätka innustunult ja veendunult igapäevaselt
Jeesuse tahtes liikumist ning olgu sinu elu
tunnistus ühiskonnale, kelle keskel me
elame.
Jh 20:21 Jeesus ütles nüüd neile taas: «Rahu
teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu,
nõnda saadan ka mina teid.»

oleme

,
,

s

, ,

Indrek Luide,

Eesti Evangeelse Alliansi peasekretäri kt.

P.S. Kuidas oleks, kui me julgustaksime üksteist
vastastikku ja saadaksid oma Jeesusega käimise
kogemuse lühidalt aadressile info@allianss.ee
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Praktilised juhised paastumiseks

Kuidas paastuda?

Juhised täielikuks paastumiseks

Üleskutse algatusele

Kus kaks või kolm…

Veel ideid

Olulised kuupäevad tulevikus

Palveüleskutse eest vastutavad:

ühis

b

Korteripalve:

Ööpäevaringne palve:

Perekonna- või sõpruskonnapalve:

Vahetunnipalve

Paastunädal koguduses,

Paastu ja palve kett koguduses,

24-tunni-palve linnas / piirkonnas:

Paastumine aitab leida aega palveks. Me ei loobu selleks, et Jumalat millekski
sundida, vaid et teda ja tema tahet otsida. Piiblist leiame paastumiseks
erinevaid motiive: paastumine kui alandumine (Tn 10:12), paastumine kui
leina märk (1Aj 10:12), paastumine kui meeleparanduse märk (Jn 3:5),
paastumine kui enese ettevalmistuse märk (Est 4:16), paastumine kui
teenistuseks ettevalmistus (Mt 4) paastumine abi Jumala kuulmiseks, et
tema tahet ära tunda (Ap 13:2).

Enne alustamist palveta, mõtiskle ja kontrolli Jumala ees, millises mahus
paastuda – kas osaliselt või täielikult või tahad millestki loobuda, mis on su

põhjused

Loobumine ühest toidukorrast päevas, teleka vaatamisest või mõnest
teisest meediumist, telefonikõnedest, hobist jne, et võidetud aega
kasutad palvetamiseks.
Paastumine üks päev nädalas, et kasutada seda päeva või osa sellest
palvetamiseks.
Loobumine osaliselt uneajast, et õhtul, öösel või varahommikul
palvetada või saada teistega palvetamiseks kokku.

Loobumine mingiks ajaks täielikult toidust, et seista täie tõsidusega
Jumala ees oma rahva ja maa pärast.

Kui sa need asjad enne läbi mõtled, aitab see sul vastu pidada.

Kui oled otsustanud mingi aeg või lausa 40 päeva täielikult paastuda, tuleb
mõningatele asjadele tähelepanu pöörata.

Tarbi piisavalt vedelikku! Joo oluliselt rohkem kui tavaliselt, vähemalt 3
liitrit päevas. Võimalikud on ka juurvilja- ja puuviljamahlad ning teised
joogid.
Väldi gaseeritud vett ja hapusid jooke.
Harjuta keha paastuks ette süües väiksemaid portse ja kergesti
seeditavaid toite. Hea kehaline ettevalmistus teeb söömisharjumuse
radikaalse muutuse natuke kergemaks, nii et saad palves tähelepanu
suunata üksnes Jumalale.
Kui võtad ravimeid või kannatad mõne kroonilise haiguse all, räägi
paastumise mõjust arstiga.
Täielikul paastul on vaimulik eesmärk ja kaalu vähendamine on ainult
kaasnev lisafaktor. Kogemuse põhjal paastumine kaalus
kaotamise vahendiks.
Alakaalulised inimesed või kellel on kalduvus anoreksiaks, samuti
rasedad ei tohi täielikult paastuda. Kui ümbruses elab söömishäirete
(anoreksia või kalduvus anoreksiaks) all kannatavaid inimesi, võib
täielik paastumine anda neile vale märguande.
Kui sa koged paastudes raskusi, ära sunni end ükskõik mis tingimusel
ettevõetud eesmärki saavutama. Esmane ei ole ju loobumine, vaid
Jumala palge otsimine ja oma maa toomine Jumala ette.
Paastu lõpetades harjuta keha toiduga aeglaselt. Söö väikeseid
portsjoneid ja kergesti seeditavaid toite. Sõltuvalt paastumise pikkust
vajab keha taaskohanemiseks kas rohkem või vähem aega.

Loodame, et lisaks koguduse palvegruppidele tekivad terves Eestis kohalikud
ja regionaalsed rühmad, kus kristlased saavad kas iga päev või iga nädal
kokku, et üksteist julgustada ja koos palvetada.

Paastu ja palve head kogemused on inimestel, kes viivad selle läbi kahe- või
kolmeliikmelistes rühmades. Miks mitte küsida töökohal või naabruses
elavatelt kristlastelt, kas nad oleks valmis käima seda 40-päevalist teekonda
koos? Taas üks võimalus inimesi paremini tundma õppida!

Võib-olla elab sinu lähikonnas kristlasi teistest
kogudustest ja sa ei teagi seda? Siin võib aidata nn korteripalve. Kutsu
eri kogudustest kristlased kohalikule allianssteenistusele, mis toimub
sinu korteris. Võite korraldada nt ühe- või kahenädalase palveõhtute
sarja.

Perekonnad, üliõpilaskodud, kogudused –

kõikavavad oma uksed palveks. Ühed hommikul kella 6:00 – 7:00,
teised keskpäeval, õhtul või hilisõhtul. Kohaliku alliansi koordineeriv
isik kogub pakkumised kokku. Need jagatakse seejärel kõikides
kogudustes laiali.

Lisaks kogudustele võivad ka
üksikud perekonnad või palvegrupid ühiselt palveks kokku tulla.

: Näiteks kolleegidega lõunapausi ajal või õpilased
pikemal vahetunnil.

näiteks 40-päevase paastuaja alguses või
lõpus.

kuhu saab end päeva- või nädala
kaupa kirja panna;

Sisse seatakse ühine
kohtumispunkt, kus palvemeeskonnad valvavad päeval ja öösel
palvetes ja eestpalvetes.

23. 07. – 28.07. 2012, Heart eat Tallinn 2012

28. 07. 2012 Kristuspäev Lilleküla staadionil

11 või 18 .11. 2012: Tagakiusatud kiriku pühapäev –

kirikud ja kogudused.

13. – 20.01.2013: Allianss-palvenädal – allianss ja kogudused.

13. 02 – 31. 03.2013: 40 päeva palvet ja paastu – väikegrupid,
perekonnad, üksinda.

– Indrek Luide
Tehnika 115, TALLINN,

Herman Jürgens
Tehnika 115, TALLINN,

Pildid kunstnik Vares

; on

tegelikud ?
Mida olen valmis muutma oma päevaplaanis, et enam

palvetada?

Üldkiriklik paastupäev on reede.

Igaljuhul konsulteeri arstiga oma tervisliku seisu osas.
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: Ain

Kui palju aega võtan ma iga päev Jumala Sõna ja
eestpalvete jaoks?
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Loobuda kõigest lihast va pühapäeviti ja siis viimasel nädalal kogu
loomsest valgust.
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ei sobi
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www.2012.ee

www.kristuspaev.ee

www.allianss.ee

www.allianss.ee

www.allianss.ee

Eesti Evangeelne Allianss

Agape Eesti

www.allianss.ee

ain

www.agape.ee

www. varesart.com
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