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üleskutse

PÄEVA

PALVET JA PAASTU
„Nüüd aga olete valgus Issandas“
Efesose 5:8

5. märtsist kuni 19. aprillini 2014
Tervenemiseks, uuenemiseks ja vaimulikuks kasvuks meie maal

Lugu Jeesuse neljakümnepäevasest
paastumisest kõrbes lõpeb tema
võiduga saatana üle. Jüngritele, kes ei
suuda langetõbisest poisist välja ajada kurja
vaimu, ütleb Jeesus, et see tõug ei lähe
välja muuga kui palve ja paastumisega.
Apostel Paulus võtab kristlase olukorra
kokku mõttega, et meil tuleb võidelda
meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse
maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste
vaimudega.
Kuidas saaksime olla valgus Issandas kui
meil puudub eeldus toime tulla
hingevaenlasega? Mis võiks meile anda
parema positsiooni kui palve - Jumala
appihüüdmine? Mis võiks meid teha
tugevamaks kui paast selle kõige avaramas
mõttes - maailma kiusatustest
lahtiütlemises ja ruumi tegemises Issandale
omas südames? Tähendab see ju
meeleparandust, vaimulikku kasvamist ja
viljakandmist Jumalas!
Soovin õnnistusrikast Kristuse kannatusaega
- paastuaega - ja osasaamist Kristuse
võidust!
+Andres Põder
EELK peapiiskop
Piibel räägib meile prohvetitest ja
õpetajatest, kes Antiookia koguduses
Issandat teenisid ja paastusid (Apostlite
teod 13:1-3). Jumala teenimine koos
paastumisega tegi nad võimeliseks vastu
võtma Jumala konkreetset juhatust edasise
teenimis- ja misjonitöö jaoks.
On aegu meie elus, kus suurema vaimuliku
läbimurde jaoks ei piisa igapäevastest
tavapalvetest vaid läheb vaja püsivat
jätkuvat palvet koos paastumisega. Nõnda
Jumala tahet otsides pole olulisim toit ihu
jaoks vaid Jumala ligiolusse jõudmine.
Barnabas ja Saulus tuli eraldada tööle,
milleks nad olid Jumala poolt määratud.
Usun, et Jumal tahab meidki juhatada edasi
paikadest, kus meie end turvaliselt oleme
Jumalat teenides tundnud. Issanda Sõna
peab saama kantud sinna, kuhu see veel
jõudnud ei ole.
Kasutagem siis saabunud paastuaega
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selleks, et oma vaimu ja hinge vabastada
liha juhtimise alt vastu võtma Jumala
Vaimu suunamist ja juhatust kutses, millesse
Tema meid kutsunud on! Õnnistatud
paastuaega!
Taavi Hollman
EMK superintenden
Kallid kaasmaalased! Pühendume
erilisele palvele ülestõusmispühadele
eelneval palve- ja paastuajal. Varasemate
aegade kogemus tunnistab selle
elumuutvast mõjust. Paast on jäägitu
palveelu väljendus. Piibel kinnitab, et
pühade palved osutuvad vajalikuks üleilmse
päästeplaani teostumisel üle aegade (Ilm
5:8). Palvetame siis nii isiklikult kui
üheskoos - kogu me maa ja maailma ning
kogu rahva ja inimkonna eest. "Ma kutsun
siis üles anuma, palvetama, tegema
eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste
eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et
me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu
kõiges jumalakartuses ja väärikuses. See on
hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis,
kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja
tuleksid tõe tundmisele. Sest üks on Jumal,
üks on ka vahemees Jumala ja inimeste
vahel: inimene Kristus Jeesus, kes on
iseenese loovutanud lunastushinnaks
kõikide eest, tunnistusena selleks määratud
ajal." (1Tm 2:1-6)
Meego Remmel
Eesti EKB Koguduste Liitt
Ristikogudus läheb taas vastu
paastuajale, mida nimetatakse
suureks paastuks. Mõnegi inimese
südames on küsimus: kas ikka on mõistlik
paastuda ja pealegi 40 päeva? Jeesus ütles
oma jüngritele (Mt 17:21): „See tõug ei
lähe välja millegi muu kui palve ja
paastumisega.“ Tundub, et jüngrid püüdsid
probleemi lahendada nii-öelda käigu pealt,
aga ebaõnnestusid. Jeesus annab
lahenduseks kaks võtit – palve ja paast. On
oluline rakendada neid koos. Paast ilma
palveta, nagu ütleb üks mu kolleeg ja vend,
on ainult dieet. Palve ilma paastuta on

vaimulik kuivus.
Mõned inimesed väidavad, et ei saa toidust
paastuda, sest arst on määranud rohud ja
neid ei tohi ilma söömata võtta. Vastuseks
on see, et 40-päevane paast ei pea üldjuhul
olema veepaast, toidust täielik loobumine,
vaid valikpaast, teatud toitudest, näiteks
lihatoitudest, loobumine. Samas ei pea
paast olema tingimata toidupaast. See võib
olla mõnest tegevusest loobumine. Peamine
eesmärk on võtta aega ja leida võimalusi
rohkem palvetada. Paast häälestab palveks.
Eenok Palm
EEA palve- ja paastutoimkonna juhataja
Palve ja paast! Olulised komponendid
meie usus kasvamise teekonnal. Jeesus
rõhutas jüngrite kitsamas ringis " See tõug
ei lähe välja millegi muu kui palve ja
paastumisega. Mt 17:21. Paast ega palve
iseenesest ei muuda vaid kui me teeme seda
õigesti. Kui sellest tuleneb meie Issanda
usaldamine ja meeleparandus.
Viimaste kogunemiste märksõnaks on
koguduse olemuse tähendus ühiskonna elu
protsesside kujundamisel. Kas kogudus on
tänapäeval lootus maailmale? Palve, mis on
seotud paastuga peaks meid viima enam
lähedasse osadusse Jumalaga. Palve, mis
on ühendatud Jumala Sõna uurimisega,
muudab ristirahva teadlikuks oma
positsioonist selles maailmas.
2014 aasta palve- ja paastu 40 päeva
üleskutse on, et oleksime valgus Issandas.
Ühendagem kristlaste suur armee selle
eesmärgi saavutamiseks.
Indrek Luide
EEA peasekretär
Palve ja paast on Jumala usaldamine.
Iisraeli rahvas koges kuidas Jeeriko müürid
langesid, kui loobuti tavapärasest
vallutusest. Palve ja paastuga saame tuua
Eestimaa ja rahva palvekätel Jumala ette ja
uskuda ning loota, et jumalakauge rahvas
pöördub Jumala poole.
Herman Jürgens
MTÜ Agape Eesti juhataja

VALGUSETA POLE ELU
Juba Piibli esimesed salmid ütlevad, et ilma valguseta valitseb segadus ja lootusetus. Mitte miski ei saaks valguseta ei eksisteerida ega
tekkida. Seetõttu on arusaadav, miks Jumal kõigepealt ütles: ”Saagu valgus!”
Valgus on Jumala olemus: „Jumal on valgus, ja temas ei ole mingit pimedust” (1Jh 1:5). Täiuslikult tuleb tema valgus esile Kristuses:
”Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja
maailm ei tundnud teda ära” (Jh 1:9-10).
Valgus aitab luua. Võime seda nõnda mõista, et „loomine“ tähendab tegelikult „asjade asetamist valguse kätte, nende eksistentsi avaldumist“.
See on see, mida Jumal tegi, kui ta lahutas valguse pimedusest.
Valgus juhib ka meie suhteid. Ühtsus ja kogukond ei ole võimalikud valguseta – läbipaistvuseta. Valguses ei ole ruumi valel. „Aga kui me
käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid
kogu patust“ (1Jh 1:7).
Valguses elamine on igapäevane ülesanne: olla ehtne ja loobuda igasugusest silmakirjalikusest, mitte üritada näida parem.
”Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas.” Nõnda ütleb Jeesus Matteuse 5:14. Ta kutsub meid
astuma välja anonüümsusest, olema tema tunnistajad ja laskma oma valgusel paista just seal, kus me oleme.
Soovin kõikidele lugejatele selle palvekalendri rakendamisel palju rõõmu, et koos Jeesusega valgusena tõe teel edasi rännata.
Norbert Valley, Réseau évangélique Suisse SEA president, RES.
ISIKLIK PALVEFOOKUS:
Laseme Jumalal näidata, millise palveülesande ta meile selleks 40 päevaks eriliselt südamele paneb.Nii on võimalik mingis
konkreetses kohas aidata süüdata Jumala valgust. Võime pühendunult paluda näiteks inimeste eest meie tänaval, külas,
kvartalis, töökohal või kristlaste eest poliitikas ja majanduses, maailma misjoneerimise eest, tagakiusatud usukaaslaste
eest või et suletud maad avaksid end evangeeliumile. Või tunneme, et Jumal paneb meile südamele eriti noore põlvkonna,
abielud ja perekonnad või vaimuliku kasvu koguduses.

Palvekalender

Koostanud Peter Höhn

Elamine valguses, elamine valgusena seisab 2014. aasta paastuaja palvete fookuses. Jeesusega seotult oleme
valgus Issandas ja Jumala oleviku kandjad. Kasvagu me selles teadmises! Mõtleme ja räägime endist kui valgusest
Issandas ja toimime vastavalt! Selle aasta 40-päevane palve- ja paastukalender annab võimaluse seda mõtet
mitmekülgselt harjutada.
5. – 9. märts: JUMAL ON VALGUS
Paastuaja esimestel päevadel vaatame suurt
ja kõikvõimsat Jumalat tema aus ja
kõikevaldavas valguses. Kuigi me võime
seda teha ainult vaimus: ”Kes tema poole
vaatavad, säravad rõõmust ja nende
palgeile ei tule kunagi häbi” (Ps 34:6).

1. päev. Kolmapäev, 5. märts.
1Jh 1:5 ”Ja see on sõnum, mida me
oleme kuulnud temalt ja kuulutame
teile: Jumal on valgus, ja temas ei ole
mingit pimedust.” Mis vabastab minus
selle sõnumi? Millisel hetkel rõõmustan ma
selle üle, et Jumal on valgus? Kus teeb see
mulle hirmu? Kus see trööstib mind?
Vaatame palves Jumala kui valguse peale ja

laseme kõigel, mis meid liigutab, voolata
läbi tema parandaval valgusel.

2. päev. Neljapäev, 6. märts.
1Tm 6:16 „Kellel ainsana on surematus,
kes elab ligipääsmatus valguses, keda
ükski inimene pole näinud ega suudagi
näha.Tema päralt olgu au ja igavene
võimus! Aamen.“ Jumal on palju avaram
sellest, mida suudame mõõta. Tema suurus
väljub meie ettekujutusest ja tajupiiridest
(vrdl. Rm 11:33-36). Teisalt on ta jälle
Jeesuses meile lähedale tulnud. Ta on meile
kõik näidanud ja kinkinud, mida me tajuda
suudame. Palvetame kõige eest, mida me
mõistame ja kõige eest, millest me aru ei saa.

3. päev. Reede, 7. märts.
Jk 1:17 „Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb
ülalt, valguste Isalt...“ Jk 1:2-17 kutsub meid
üles otsustama: mis määrab minu
tegutsemise? Kas raskused, võitlused ja
kiusatused? Või Jumal ja tema muutumatu
armastus? Astume palves muretsemise,
resignatsiooni ja enesehaletsuse hämarusest
Jumala valgusesse, et tema head ja
täiuslikku kinki usaldada. Tema annab
vajalikul lahenduse.

4. päev. Laupäev, 8. märts.
Ps 104,1-2 „Kiida, mu hing, Issandat!
Issand, mu Jumal, sina oled väga suur,
austuse ja iluga oled sa ennast
riietanud.Sa riietad ennast valgusega
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40 päeva palvet ja paastu
nagu rüüga, sa tõmbad taevad laiali
nagu telgivaiba.“ Loe Ps 104 ja imesta
Jumala loomisjõudu ning kui targalt ja ilusast
ta on kõik korraldanud. Mille üle rõõmustan
mina täna eriliselt?

Pühapäev, 9. märts.
Jumal on valgus. Hinga selles sõnumis ja
tegelikkuses sisse ja igasugune häbi kadugu,
sest veelkord: ”Kes tema poole vaatavad,
säravad rõõmust ja nende palgeile ei
tule kunagi häbi” (Ps 34:6).(Ka terve
psalmi lugemine tasub end ära.) Jumala
valguses annab elu meile ning tekib ja kasvab
üleüldse kõik, mis elab. See juhib meid
järgmise nädala teemasse, kus vaatleme,
kuidas Jumala valgus annab elu.

10. – 16. märts: JUMALA VALGUS
ANNAB ELU
5. päev. Esmaspäev, 10. märts.
Jh 1:1-4 „Alguses oli Sõna […] Mis on
tekkinud tema kaudu, oli elu, ja elu oli
inimeste valgus.” Nendest salmidest
õpime, et meie inimesed oleme tekkinud,
elame ja särame Jumala Sõna kaudu.
Palvetame endi ja oma lähedaste eest, et me
oma valguse ja eluga hoolikalt ümber
käiksime ja, kus vajalik, pimedusest välja
tuleksime ning astuksime tagasi valgusesse
(Rm 2:4, Õp 13:9; 20:20).

6. päev. Teisipäev, 11. märts.
Ps 119:105 „Sinu Sõna on mu jalale
lambiks ja valguseks mu jalgteel.“ Täna
teda kogu valgustamise eest, mida oled
tänaseni Jumala Sõna kaudu kogenud ja
palu, et me – just sellel paastuajal –
leiaksime värske lähenemise Jumala Sõnale.
Sest: „Kui su sõnad avanevad, annavad nad
valgust, tehes arukaks kohtlasi” (Ps 119:130).

7. päev. Kolmapäev, 12. märts.
Ps 36:10 „Sest sinu juures on eluallikas,
sinu valguses me näeme valgust.”
Psalmis 36 näeme kahte suunda (salmid 2-5
ja 6-11). Millele pööran mina oma
tähelepanu? Jumalatusele või Jumalale? Kus
peaksin ma täna oma pilgu Issandale
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pöörama, temalt elu ootama ja end tema
valguses jälle laskma lükata õigesse
valgusesse?

8. päev. Neljapäev, 13. märts.
Ps 27:1 „Issand on mu valgus ja pääste,
keda ma peaksin kartma?” Loe Ps 27 ja
lase end Issandal, oma valgusel, julgustada
ning oma südant kinnitada (salm 14). Palu
eriliselt inimeste eest, kes seisavad mingi
kindla väljakutse ees, tunnevad hirmu ja
vajavad Jumala valgust!

9. päev. Reede, 14. märts.
Ps 56:14 „Sest sa kiskusid välja mu hinge
surmast, mu jalad libisemisest, et ma
kõnniksin Jumala ees eluvalguses.“
Võib-olla kannatame meie või teised kindlate
inimeste all, meid rünnatakse (salm 3),
hirmutatakse (salm 4), tungitakse kallale
(salmid 6-7) või tunneme end mahajäetuna
(salm 9). Kuulutame palvetades ja
eestpalvetades selle psalmi sõnumit, eriti
salmidega 10-14!

10. päev. Laupäev, 15. märts.
Jh 8:12 ”Siis Jeesus rääkis neile taas:
„Mina olen maailma valgus. Kes
järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid
tal on elu valgus.” Täna Jeesust ja palu, et
meil oleks tema eluvalgus. Palu, et Jeesus
meid kasutaks ja saadaks inimeste juurde
meie ümbruskonnas, et neile paistaks Jeesuse
valgus ja nad leiaksid temas uue elu.

Pühapäev, 16. märts.
Kus kinkis Jumal mulle möödunud nädalal
valgust ja elu: uus võime imestada tema
loodu üle, mõni selginenud otsus, sütitav
mõte, uus elujulgus, avatud uks? Mida enam
me kogeme Jumalat kui eluandvat valgust,
seda enam kaob meil hirm tema ees ja
astume usaldavalt valgusesse. See on
kolmanda nädala kutse: lase Jumala valgusel
enesest läbi imbuda – ja seeläbi muutuda
järjest enam tõeliseks ja võimeliseks suhteid
looma.

17. -23. märts: VALGUSEST LÄBI
IMBUNUD
11. päev. Esmaspäev, 17. märts.
Õp 20:27 ”Inimese vaim on Issanda
lamp:see uurib läbi kõik südamesopid.“ Jumal tunneb mind läbi ja lõhki
(vrdl. Ps 139:1-6,11-12). Ma ei saa ja ei peagi
temala midagi luiskama. Kas ma luban tal
end läbi valgustada, et saaksin aru, mis hetkel
minus puudub ja kus Jeesuse vabastav
toimimine saaks mind veel sügavamalt
vabastada ja parandada? Palveta koos Ps
139:23-24: „Oh, Jumal, uuri mind…ja
juhata mind igavesele teele.“

12. päev. Teisipäev, 18. märts.
Ef 5:10-14 „Ja ärge hakake pimeduse
viljatute tegude kaasosaliseks, vaid
pigem paljastage neid! […] sest kõik,
mis saab avalikuks, on valguse käes.”
Psühhoterapeut Jörg Berger kirjutab:
„Paljudel (nt erootilistel) igatsustel on
tegemist sooviga ehtsuse järele.“ Vii palves
oma igatused ja soovid Jeesuse ette. Palu, et
ta need valguses muudaks ja näitaks meile
teed tõelise elu juurde, ehtsat ja iseenesega
kooskõlas elamist.

13. päev. Kolmapäev, 19. märts.
Lk 11:34-36 „Su silm on ihu lamp. Kui
sinu silm on selge, siis on ka kogu su ihu
valgust täis […] Hoolitse siis, et valgus,
mis on sinu sees, ei oleks pimedus!”
Loetud kirjakoht on seotud eilse
mõtisklusega: mille peale ma vaatan – kas
negatiivse või positiivse peale – selliseks ma
muutun, vrdl. 2Kr 3:18 ja Fl 4:8-9. Pööra oma
pilk teadlikult Jeesusele! Palu enda ja teiste
eest, et me pööraksime oma pilgu sellele, mis
paneb ilu ja elu uuesti helendama.

14. päev. Neljapäev, 20. märts.
1Jh 1:7 „Aga kui me käime valguses,
nõnda nagu tema on valguses, siis on
meil osadus omavahel ning Jeesuse,
tema Poja veri puhastab meid kogu
patust.“ Võimas tõotus ja kutse! Kas on
midagi, mis minu suhet Jeesusega varjutab
või blokeerib minu osadust kellegagi?

5.märts kuni 19.aprill 2014
Palveta, et Jeesus näitaks, mis on meie osa ja
milline samm viib lahenduse ja andestuseni.

olukordades, kus tunned, et sinuga on
käitutud ebaõiglaselt.

15. päev. Reede, 21. märts.

18. päev. Teisipäev, 25. märts.

1Jh 2:9-10 „Kes ütleb enese olevat
valguses, ja vihkab oma venda, on
siiani pimeduses. Kes armastab oma
venda, see püsib valguses ja ta ei ole
pahanduseks.” Kas on kedagi, keda ma
vihkan või alavääristan: perekonnas,
töökohal, koguduses, teises konfessioonis?
Luba täna Jeesusel kinkida endale uus pilk,
uus lähedus ja andestus.

16. päev. Laupäev, 22. märts.
Fl 1:9-10 „[…], et teie armastus üha
enam ja enam kasvaks tunnetuses ja
kõiksuguses kogemises olulise
kindlaksmääramiseks, et te oleksite
puhtad ja laitmatud Kristuse päevani.“
Sõna „ puhas“ esialgne tähendus oli „päikese
kontrollitud“, see tähendab läbipaistev nagu
puhtaks pestud klaas. Palu kasvamise ees
läbipaistvuses ja armastuses meie abieludes
j a p e r e ko n d a d e s , ko g u d u s t e s j a
kogukondades. See ei jää meie säras
märkamata, vrdl. Ps 84:12!

Pühapäev, 23. märts.
Kus ma kuulsin eelmisel nädalal Jumalat
rääkimas? Millisel hetkel tungis minust läbi
tema valgus ja tõi mulle selgust? Teeme kõik
selleks, et valguses elada. Siis on meil täielik
õigus ka paluda (uue nädala teema), et
Jumala valgus purustaks meie
ümbruskonnas pimeduse teod, näiteks
ebaõigluse, segaduse ja pettuse.

24. – 30. märts: VALGUS AJAB
VÄLJA PIMEDUSE
17. päev. Esmaspäev, 24. märts.
Ps 43:3 „Läkita oma valgus ja oma tõde,
need juhatagu mind, need viigu mind
sinu pühale mäele ja su hoonetesse.“
Palvetades Jumala valguse ja tõe eest teeme
alati head, kui palvetame kõigepealt endi
eest, et Jumal mind juhiks: mitte sügavama
probleemi sisse, vaid sinna, kus Jumal oma
äraostmatuses ja pühaduses troonib. Loe Ps
43 ja palveta Jumala juhtimise eest

Ps 37:5-7 „Anna oma tee Issanda
hooleks ja looda tema peale; küll ta
toimetab kõik hästi! Ta toob esile su
õiguse nagu valguse ja su õigluse nagu
lõuna selguse.[…]” Need salmid ja terve
37. psalm näitavad, kuidas peaksime
käituma kasvavas jumalatuses. Kui meie või
teised kannatame inimeste all, kes Jumalat
ei tunne, usaldame oma teed Issanda kätte ja
loodame tema peale. Tema teeb meile
õigust!

19. päev. Kolmapäev, 26. märts.
Ps 112:4 „Pimeduses tõuseb õiglastele
valgus, armuline ja halastav ja õige.”
Kui me proovime olla ausalt ja õpivalmilt
siirad ja tõemeelsed, murrab Jumala valgus
läbi. Just siis, kui on pime, tuleb Jumala
armust, halastusest ja õiglusest kinni hoida –
nii enese kui ka teiste pärast! Palveta
olukordade pärast, kus meie või inimesed
meie piirkonnas ei näe enam teed edasi.

20. päev. Neljapäev, 27. märts.
Tn 2:22 „Tema paljastab sügavused ja
saladused, tema teab, mis on
pimeduses, sest tema juures elab
valgus.“ Võib-olla on midagi, mille puhul
ma vajan tõepoolest Jumala ilmutust.
Palveta täna Taanieli sõnadega, et valguse
kätte tuleksid asjad, mis meid isiklikult või
kogukonnas ja koguduses takistavad edasi
minemast. Vrdl. Lk 8:17.

21. päev. Reede, 28. märts.
1Kr 4:5 „Nõnda siis ärge mõistke kohut
enne õiget aega, enne kui tuleb Issand,
kes toob valguse ette pimedusse
varjunud asjad ning teeb avalikuks
inimsüdamete kavatsused.“ Mõnikord
on aegu, mil tuleb asjadest lahti lasta, seisma
jätta, Jumalale üle anda. Pärast eilset palvet
pöörab Jeesus meie tähelepanu täna võibolla olukordadele või inimestele (kaas
arvatud mina ise), keda me mõistame hukka,
peaksime aga siiski nüüd temale üle andma
– teadmises, et tema toob omal ajal valguse.

22. päev. Laupäev, 29. märts.
Hb 10:32 „Tuletage meelde endisi päevi,
mil teie, olles valgustatud, pidite
taluma rohket võitlust kannatustes!“
Valgustus ei kaitse kannatuste eest. Loe
salmini 39 ja palveta usukaaslaste eest, kes
taluvad rohket võitlust kannatustes, kas siis
meie ümbruses või maades, kus kristlasti
nende usu pärast taga kiusatakse. Õnnista
neid kirjakohaga 4Ms 6:24-26 „Issand
õnnistagu sind ja hoidku sind! Issand lasku
oma pale paista sinu peale ja olgu sulle
armuline! Issand tõstku oma pale sinu üle ja
andku sulle rahu!”

Pühapäev, 30. märts.
Sel nädalal kogesime, et vajame valgustust
Pühalt Vaimult, kes meid igas olukorras juhib
kogu tõesse (Jh 16:13). See viib meid
järgmise nädala teemasse: palvetame oma
koguduste pärast, et saaksime inspiratsiooni
Pühalt Vaimult. Menoraa, seitsmeharuline
küünlajalg on Jumala Vaimu sümbol, kes
puhkab Jeesuse peal ja kellega on meil
Jeesuse kaudu osa: Issanda Vaim, tarkuse ja
arusaamise Vaim, nõu ja jõu Vaim,
äratundmise ja jumalakartuse Vaim (Js
11:2).

31. märts – 6. aprill: VALGUSEST
INSPIREERITUD
23. päev. Esmaspäev, 31. märts.
Ef 1:17 „Et meie Issanda Jeesuse
Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile
annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema
äratundmisel.“ Palu tarkust, et Jumala
Vaim meid ja meie kogudust taas sügavamalt
puudutaks ning ilmutaks, kes on ja tahab olla
meie jaoks Isa, Poeg ja Püha Vaim.

24. päev. Teisipäev, 1. aprill.
Kl 1:9 „Seepärast ei ole ka meie, sellest
päevast peale kui me seda kuulsime,
lakanud teie eest palvetamast ega
palumast, et teid täidetaks tema
tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja
vaimulikus mõistmises.“ Palu mõistmist,
võttes koguduste, ja eriti nende juhtide eest
tehtava palve aluseks kirjakoha Kl 1:9-11.
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25. päev. Kolmapäev, 2. aprill.
Ps16:7 „Ma tänan Issandat, kes mulle on nõu
andnud; isegi öösiti manitsevad mind mu
neerud.“ Palu nõuandvat Vaimu, et me
kogudusena Jumala head nõu kuuleksime ja
südamesse võtaksime.

26. päev. Neljapäev, 3. aprill.
2Tm 1:7 „Jumal ei ole meile ju andnud
arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja
mõistlikkuse vaimu.” Palu jõu Vaimu, et
me vastavalt kirjakohale Ef 3:16 saaksime
tugevaks seesmise inimese poolest ja
teeksime seda, milleks Jeesus on meid
kutsunud ja millise ülesande ta meile täna
annab.

27. päev. Reede, 4. aprill.
Ef 1:18 „Valgustades teie südame silmi,
et te teaksite, milline lootus on tema
kutsumises, milline on tema pärandi
kirkuse rikkus pühade sees.” Palu
äratundmise Vaimu ja valgustatud
südamesilmi. Palu, et me isiklikult ja
kogudusena oma pärandi rikkust, väärtust ja
kutsumust veel kord ühes täiesti uues
sügavuses kogeksime ning oma esimest
armastust uuendaksime! Vrdl. Ilm 2:1-7.

28. päev. Laupäev, 5. aprill.
1 Pt 3:13 /Ps 34:12-15 „Tulge, lapsed,
kuulge mind, ma õpetan teile Issanda
kartust! […] Hoia oma keelt kurja eest
ja oma huuli pettust rääkimast; hoidu
kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua
seda taga! Palu Issanda kartuse Vaimu, et
meie kogudused tunneksid uut aukartust
Jumala ees ja me paneksime kõrvale kõik,
mis talle ei meeldi.

Pühapäev, 6.aprill.
Mille eest olen ma vaadates tagasi eelmisele
nädalale kõige rohkem tänulik? Valgusest
valgustatult ja inspireeritult võime valgusena
Issandas teistest eristuda. Läheme selle
teadmisega algavasse nädalasse, arvestades
Jumala lähedaloluga ja paludes, et sinna,
kuhu me läheme, tooks meie kohalolu kaasa
muutuse.
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7. – 13. aprill: ELADA VALGUSENA
29. päev. Esmaspäev, 7. aprill.
Kl 1:12 „Tänades Isa, kes teid on teinud
kõlblikuks osa saama pühade pärandist
valguse riigis.” Milline eesõigus, et Jumal
on andnud meile volituse elada valguses. Me
ei pea end enam peitma nagu kord Aadam ja
Eeva. Me ei pea end enam häbenema, tagasi
tõmbuma, katma, vaid tohime välja paista.
Kus kutsub Jeesus mind praegu eristuma ja
esile astuma? Vrdl. 1Pt 2:9

30. päev. Teisipäev, 8. aprill.
Ef 5:8-10 „Sest varem te olite pimedus,
nüüd aga olete valgus Issandas. Käige
nagu valguse lapsed.“ Lase sel sügavalt
südamesse vajuda: me oleme valgus, me ei
pea valguseks saama, Jeesuse kaudu meie
sees me oleme valgus! Käi selles teadmises
iga päev ja lase end muudatustel üllatada!

31. päev. Kolmapäev, 9. aprill.
Mt 5:14-16 „Teie olete maailma valgus.
[…] Nõnda paistku teiegi valgus
inimestele, et nad teie häid tegusid
nähes ülistaksid teie Isa, kes on
taevas.” Head teod – need võivad olla
praktilised, igapäevased armastuseteod,
eriliselt on aga mõeldud häid tegusid, mis
Jumal meile igaühele on määranud (vt. Ef
2:10). Palvetame üksteise eest, et me täna ja
iga päev käiksime nendes meile seatud
tegudes!

32. päev. Neljapäev, 10.aprill.
2Kr 4:6 „Sest see, kes ütles: „Pimedusest
paistku valgus!”, on Jumal, kes on
hakanud särama meie südames, et
tekiks tunnetuse valgus Jeesuse
Kristuse isikus olevast Jumala
kirkusest.“ Palveta, et Jumala valgus, tema
au ja jõud hakkaks särama eriti seal, kus me
tunneme endid nõrkade ja haavatavatena;
vrdl. 2Kr 12:9.

Kes loobub negatiivsest kõnest ja
hädaldamisest, torkab silma. Palveta oma
mõtete ja kõne eest, et see sinu sära
suurendaks, mitte ei varjutaks! Palu, et Jeesus
annaks sulle elu sõnad, kui sa kannatad
negatiivse õhkkonna all, vrdl. Jh 17:15-18.

34. päev. Laupäev, 12.aprill.
1Pt 4:10 „Teenigu igaüks teisi selle
andega, mille ta on saanud, nagu
Jumala mitmesuguse armu head
majapidajad.” ”Mitmesugune” tähendab
ka ”värviline, kirju”. Jumala valgus murdub
paljudes värvides. Meie ülesanne on tuua
kaasa oma värv. Täna anni eest, mille sa oled
saanud ja palu, et see säraks järjest
heledamalt.

Pühapäev, 13. aprill.
Möödunud nädalal nägime, et me ei pea
valguseks saama, me oleme valgus Issandas.
Meie valgus võib aga muutuda veelgi
heledamaks. Õp 4:18: ”Aga õigete rada on
otsekui valgusepaistus, mis muutub üha
selgemaks, kuni päev on saabunud.”
Ülestõusmispühadele eelneval nädalal
tegeleme sellega, kuidas oma valgust
põlemas hoida ja kuidas seda veelgi
heledamalt särama panna.

14. – 20. aprill: VALGUST
SUURENDADA
35. päev. Esmaspäev, 14. aprill.
3Ms 6:1-6 „Preester pangu selga oma
linane rüü ja jalga linased püksid ihu
katteks ning tõstku ära tuhk, milleks tuli
põletusohvri on altaril põletanud […]
Aga tuli hoitagu altaril põlemas, see ei
tohi kustuda! […] Altaril peab põlema
alaline tuli, see ei tohi kustuda!
Mõnikord ladestub tuhk rutiinist, inertsist ja
puhastamata asjadest meie elus ja lämmatab
tule. Koristame selle tuha ära, et meie tuli
saaks taas põleda!

33. päev. Reede, 11.aprill.

36. päev. Teisipäev, 15. aprill.

Fl 2:14-15 „Tehke kõik nurisemata ja
vaidlemata, et te oleksite laitmatud ja
puhtad, veatud Jumala lapsed keset
põikpäist ja rikutud sugupõlve, kelle
seas te paistate nagu tähed maailmas.“

Mt 25:4 „Arukad võtsid aga lampidele
lisaks kaasa õlianumad.“ See tähendab
elamist tähelepanelikult Jeesusele suunatult,
paluda ikka uuesti Püha Vaimu (Lk 11:13),
õppida tema sõnadest ja tegudest aru saama

5.märts kuni 19.aprill 2014
ja lasta end temal täita (Ef 5:15-18). Palveta
Püha Vaimu pärast! Palveta, et meil oleks
pidevalt lambis õli!

37. päev. Kolmapäev, 16. aprill.
Lk 12:35 „Teie niuded olgu vöötatud ja
lambid põlegu.“ Vöötatud niuded on
võrdpilt elust tõemeelsuses (Ef 6:14). Jeesus
hoiatab siin (Lk 12:35-48) tungivalt ja
selgete võrdpiltidega eneseimetluse, isekuse,
teiste inimeste põlgamise ja ärakasutamise
eest. Kaksikelu Jeesuse ees ei ole võimalik,
seetõttu ka võrdpilt pooleksraiumisest. Kas
minu elus on ala, kus Jeesus kutsub mind
selgelt ümber pöörduma?

38. päev. Neljapäev, 17. aprill.
Js 58:6-10 Eks ole ju mulle meeldiv paast
niisugune:päästa valla ülekohtused
ahelad[…] ja toidad alandatud hinge,
siis koidab sulle pimeduses valgus ja su
pilkane pimedus on otsekui keskpäev.“
Jesaja 58. peatükki on hea lugeda
palvetades. Lase Jeesusel end äratada
religioossest enesega rahulolust ning kuulata
ja kuuletuda, kus tema kutsub sind uuesti
pühenduma ja täielikult siduma.

39. päev. Suur Reede, 18. aprill.
Mt 27:45-61 “Keskpäeval aga tuli
pimedus üle kogu maa kuni kella
kolmeni pärast lõunat.[…] Jeesus aga,
kisendades taas valju häälega, heitis

hinge. Ja ennäe, templi vahevaip
kärises ülalt alla kaheks.” Eesriie on
avatud! Tule armu trooni ette (Hb 4:16 ja
10:19-24) ning too Jeesusele kõik, mis sind
koormab!

40. päev. Vaikne Laupäev,
19. aprill.
Hb 5:8-9 „Ja olles küll Poeg, õppis ta
kuulekust selle läbi, mida ta kannatas.
Ja kui ta oli saanud täiuslikuks, sai ta
igavese pääste toojaks kõigile, kes on
talle kuulekad.” Palu enda ja usukaaslaste
eest, et me (nagu pidi seda ka Jeesus) kõiges,
mida me peame kannatama, õpiksime
kuulma Jumalat ja olema kuulekad. Nõnda
elame järjest enam valgusena Püha Vaimu
jõus (Ap 5:32).

1. ÜLESTÕUSMISPÜHA –
Jeesuse ülestõusmine, 20. aprill.
2Tm 1:10 „Nüüd on aga saanud
avalikuks meie Päästja Kristuse
Jeesuse ilmumise läbi, kes on
kõrvaldanud surma ning on
evangeeliumi kaudu toonud valge ette
elu ja kadumatuse.“ Jeesus on üles
tõusnud ja elab! Vaata tagasi viimasele 40
päevale ja hoia kinni sellest, mida Jeesus
sulle isiklikult ning meile kogukonnana ütles.
Ela edasi kompromissitult valguses ja lase
oma valgusel särada!

Lase oma valgusel särada!
Paastuaeg on möödas, sellega ei
kustu aga säramisjõud sinus! Loodan,
et need 40 päeva julgustasid,
innustasid ja õnnistasid sind, et
minna edasi jumalik valgus südames.
Ainus õige ja püsiv valgus sinu
naabruses on üksnes Jeesus, ja selle
valguse kandja oled sina.
Jumal igatseb, et tema valgus jõuaks
sinu ümbruskonna kõikide nurkade ja
äärteni. Selleks on ta otsustanud olla
koos sinuga teel ning sind iga päev
oma valgusega maailma saata. Et
sinu valgus järjest suureneks,
rõõmustab Jumal sinu igapäevase
mõtisklusaja üle, mil tema teeb sind
oma sõna kaudu tugevamaks ning
sina saad rääkida talle oma päevast,
elust, vajadustest ja saavutustest.
Valguse kandjatena oleme kutsutud
tähiseid määrama. Oled sa mõelnud,
et sinu tänane arstilkäik on mõeldud
ka selleks, et sa tooksid valguse
ooteruumi ning oma kohalolekuga
jagaksid lootust? Kui lähed mööda
kodulinna tänavaid, ei ole sa
mittekeegi, vaid Jumala
tõrvikukandja – sa ei saa end selle
vastu kaitsta! Sa ei pea spetsiaalset
programmi lõpetama, sest Jeesus
sinus on valgus, mis iga päev ja
kõikjal sinust välja kiirgab.
Teadvustamine, et Jumala valgus on
sinus, muudab sinu elu ning teeb su
igapäevased käigud põnevaks
seikluseks. Põlemine on sinu
kutsumus. Tee sellest oma
elustiil!
Susanna Rychiger
P.S. Kuidas oleks, kui me
julgustaksime üksteist vastastikku ja
saadaksid oma Jeesusega käimise
kogemuse lühidalt aadressile
info@allianss.ee?
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JUHISED PAASTUMISEKS
Paastumine aitab leida aega Jumala jaoks. Enne 40päevase
paastu alustamist võta aega palveks ja enese
kontrollimiseks, millisel määral ja millest sa peaksid
loobuma, nt. ühest toidukorrast päevas, teleka
vaatamisest, raamatutest või teistest meediatest,
harrastustest või mõnest muust tegevusest, et tekkinud
aega kasutada palvetamiseks – ja tähelepanelikuks
kuulamiseks, millisel viisil tahab Jeesus sind kasutada
valguse kandjana.
ÜLESKUTSE ENDAALGATUSELE
Loodame, et lisaks koguduse palvegruppidele tekivad
terves Eestis ka kohalikud ja regionaalsed rühmad, kus
kristlased saavad kas iga päev või iga nädal kokku, et
üksteist julgustada ja koos palvetada.
IDEID
Kus kaks või kolm on koos: Paastu ja palve head
kogemused on inimestel, kes viivad selle läbi kahe- või
kolmeliikmelistes rühmades. Miks mitte küsida
töökohal või naabruses elavatelt kristlastelt, kas on
oleks valmis käima seda 40-päevast teekonda koos
Sinuga? Taas üks võimalus inimesi paremini tundma
õppida!
Korteripalve: Võib-olla elab sinu lähikonnas
kristlasi teistest kogudustest ja sa ei teagi seda? Siin
võib aidata nn korteripalve. Kutsu eri kogudustest
kristlased kohalikule alliansteenistusele, mis toimub
sinu korteris. Võite korraldada nt ühe- või kahenädalase
palveõhtute sarja.
Ööpäevaringne palve: Perekonnad, üliõpilaskodud, kogudused – kõik avavad 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.
Perekonna- või sõpruskonnapalve: Lisaks
kogudustele võivad ka üksikud perekonnad või
palvegrupid ühiselt palveks kokku tulla.
Vahetunnipalve: Näiteks kolleegidega lõunapausi ajal või õpilased pikemal vahetunnil.
Paastunädal koguduses, näiteks 40-päevase
paastuaja alguses või lõpus.
Paastu ja palve kett koguduses, kuhu saab end
päeva- või nädala kaupa kirja panna;
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- 24-tunni-palve linnas / piirkonnas: Sisse seatakse
ühine kohtumispunkt, kus palvemeeskonnad valvavad
päeval ja öösel palvetes ja eestpalvetes.

OLULISED KUUPÄEVAD
? 29. märts 2014 - Abielufestival „Kahekesi koos”
vaata www.abielu.eu
? 5. aprill 2014 - Misjonikonverents "Üheskoos"
vaata www.misjon.ee
? 26. aprill 2014 - Majandusfoorum
vaata https://www.facebook.com/pages/
Eesti- Evangeelne-Allianss-ettevõtlustoimkond
? 17. mai 2014 - Maakondlik palvepäev
www.allianss.ee
w 14. juuni 2014 - Ülemaailmne evangeeliumipäev
w 28. juuni 2014 - 27. juuli 2014:
30-päevane palve islamimaailma eest
w 16. november 2014: Rahvusvaheline
tagakiusatud kristlaste eestpalvepäev
w& 11. november 2014: Prayday, rahvusvaheline
palvepäev kooli eest.
w! 4.– 11. jaanuar 2015: Allianss-palvenädal –
allianss ja kogudused.
w& 18. veebruar – 5. aprill 2015: 40 päeva palvet
ja paastu – väikegrupid, perekonnad, üksinda.

PALVEÜLESKUTSELE KUTSUVAD :
Eesti Evangeelne Allianss - Indrek Luide, peasekretär
Tehnika 115, 10139 TALLINN, www.allianss.ee
Kristlik MTÜ Agape Eesti - Herman Jürgens, juhataja
Vaksali 11-44, 50410, Tartu, www.agape.ee

