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Üle 2000 aasta on 
koguduste üheks olu-
liseks relvaks olnud 
paast ja palve. Jeesus 
juhtis korduvalt tähe-
lepanu selle relva va-
jalikkusele evangeelse 
töö viljakuses ja isik-
likus usuelus sügava-
male tungimises.

2017 aasta motoks paastuajal on Sõna  lambi 
ja valguse tähenduses meie jalgsirännaku tee-
konnal. Paastuaeg on periood, kus ei tee paha 
astuda välja oma mugavustsoonist ning astuda 
välja kii resti sõitvatest autodest ja kiir rongidest 
ning võtta aega jalgsirännakuks. Pühakiri
annab julgustuse sellisel teekon-
nal viibida, sest Tema sõna ongi teeraja 
valgusta  miseks.

Miks peaksime midagi muutma oma harjumus-
pärases päevaplaanis? Eriti veel kui elu sujub ja 
on laias laastus probleemideta. Usume Issandat 
ja Tema päästetööd, toetume Tema sõnale (nii 
palju kui vaja, et taevauksest sisse pääseksime) 
siis võiksime ju tunda end üsna kindlana.

Kui ma Pühakirjast hästi aru saan, siis teeraja 
valgustus juhib meid olukordadesse, millest 
läbi minnes saame osaleda Jumala suuremas 
plaanis, milleks on: 
„See on hea ja meeldiv Jumala, meie 
Päästja silmis, kes tahab, et kõik inime-
sed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele“ 
(1Tm 2:3-4). 

Või „Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu 
mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema 
on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et 
keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meele-
parandusele“ (2Pt 3:9). 

Kiirustades ja tuhisedes selle maailma teedel ei 
pruugi me märgata inimesi, kelle juurde Jeesus 
soovib meid juhatada. Paljud on täheldanud, et 
kui ei võta aega maha, kaob silme eest ka meie 
kui kristlase olemasolu eesmärk.
Jeesus kasutas paastu- ja palverelva usinasti. 
Ja viljakus Tema töös oli märkimisväärne. Läbi 
kirikuajaloo, jälgides ärkamiste ajalugu, on ük-
sikisikute või koguduse paastule ja palvele pü-
hendumise tagajärjeks olnud sageli ärkamine.

Kui veidi Pühakirja uskuda siis takistuste eemal-
damiseks vaimsel teekonnal on Kristus sead-
nud just paastu ja palve. Seda on tunnistanud 
usumehed enne meid, meie ajal ning saavad 
tunnistama peale meid.

Jagades oma usku Reformatsiooni üm-
margusel aastapäeval on väga oluline 
evangee liumi jagamisel olla pidevas, elavas 
ühenduses maailma Päästja - Jeesusega ja jul-
gustada kogudust püsima teel, mis on tegelikult 
ühiskonna ainuke lootus. Seda juhul, kui kogu-
dus toimetab õigesti, nagu ütles mõni aasta ta-
gasi Bill Hybels.

Õnnistatud palve- ja paastuaega soovides,

Indrek Luide
Eesti Evangeelse Alliansi peasekretär

Järgnevate mõtisklustega, mis on seotud psalmiga 119 kutsume sind asetama Jumala ja 
tema sõna taas oma elu keskpunkti. Jumala sõna lugemises ja selle üle mõtisklemises 
on peidus suur õnnistus. Martin luther pani sellele psalmile pealkirjaks ”Kuldne abC”, 
sest psalm käib 22 salmiga läbi terve heebrea tähestiku – algtekstis algavad 8 rida ühe 
ja sama tähega, järgmised 8 rida järgmise tähega jne. Kui jätta kõrvale väline vorm, ei 
märka psalmis 119 esialgu mingit ühte läbivat teemat. teist korda vaadates avaldub siiski 
igas salmis teatud sisuline rõhuasetus – tõotus, palve, ülestunnistus või isiklik otsus. Neid 
22 tõotust tahame ka meie kogeda ja paluda, et Püha Vaim annaks meile Jumala sõna 
lugedes uut rõõmu, värskust ja kogemusi.
traditsioonilise kirikukalendri järgi algab paastuaeg 47 päeva enne ülestõusmispühi, 
kuna pühapäevad ei kuulu paastupäevade hulka. sarnaselt eelmiste aastatega jätkame 
ka sel aastal sama rütmiga.
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silmi. ”Et Jumal teile annaks tarkuse ja ilmutu-
se Vaimu tema äratundmisel, valgustades teie 
südame silmi” (Ef 1:17-23). Palvetame, et meil 
endil ja ka teistel oleks avatud süda, mis tunneb 
ära Jumala kõnetuse.

E, 6. märts.
„Ma olen võõras maa peal, ära peida mu eest 
oma käske!” Jumal ei peida oma Sõna, aga me 
ei võta seda mõnikord enam vastu, kuna kuula-
me rohkem seda, mida väidavad uhked ja ene-
se õiguses kindlad olevad inimesed (vrdl salme 
21-23). Palvetame, et Jumala Vaim aitaks meil 
näha maailma, inimesi ja meie maiseid olusid 
tema silmadega. Vaatame nähtamatusse iga-
vikku (2 Kr 4:16-18) ja kogeme, kuidas tema ju-
hised on meie head nõuandjad (salm 24).

ValidEs JuMala tEE – salMid 25-32

t, 7. märts.
„sinule ma jutustan oma teid ja sa vastad mul-
le; õpeta mulle oma määrusi.” Selle Sõnaga 
kutsub Jumal meid rääkima talle kõigest, mis 
meid liigutab, millest mõtleme ja mida soo-
vime. See on tähtis, nõnda saame vabaks ja 
kuuleme ka tema arvamust. Teeme seda täna 
– vastavalt tõotustele, mis on Psalmis 37:5 ja 
Õp 16:2-3!

K, 8 märts.
„Ma olen valinud ustavuse tee, ma olen pan-
nud enese ette sinu seadused.” Algtekstis al-
gavad selle salmi esimesed read tähestiku nel-
janda tähega D, sõnaga däräkh (tee), nt salm 
30: „Ma olen valinud ustavuse tee…” Ütleme 
täna Jeesusele otsustavalt, et järgneme talle, 
kes on tee, tõde ja elu ning laseme endid samm 
sammult muuta (Jh 14:6, Ps 86:11).

Elada sihiga – salMid 33-40

N, 9. märts.
„Pööra mu süda oma tunnistuse poole, aga 
mitte ahnuse poole!” Tunnistused (salmid 2, 
14, 22, 24, 31) on konkreetsed Jumala Sõnad, 
mida ta annab teada otse või inimese kaudu 
ning mis on tõesed ja elavad. Täname nende 
inimeste eest, kes on pannud meid Jumalat 
armastama ja vaimulikult kasvatanud (vrdl Hb 
12:1). Palvetame, et keskenduksime Jumalale ja 
mitte millegi omamisele (vrdl Lk 12:15).

R, 10. märts.
„Eemalda mu silmad tühja vaatamast, elusta 
mind oma teedel.” Palvetame, et Jumala Vaim 
aitaks meil nii täna kui ka edaspidi panna paika 
õiged eesmärgid. Me ei taha raisata endid tühi-

PalVEKalENdER

Olla õNNis – salMid 1-8

K, 1. märts. 
„õndsad on need, kelle elutee on laitmatu… 
õndsad on need, kes peavad tema tunnistusi 
ja nõuavad teda kõigest südamest.” „Õndsad“ 
(heebr k aschrej; kreeka k makarios) tähendab 
seda, et tohid elada vabalt ja muretult, pilk suu-
natud tulevikku. Õigesti elada, Jumala tunnis-
tustest pidada, Jumalat kogu oma südamest 
otsida – see kõik kuulub kokku. Palvetame, et 
meie elus oleks see kõik olemas ja võiksime olla 
tõeliselt õnnelikud, õnnistavad inimesed! Vrdl 
Ps 1:1-3.

N, 2. märts. 
”sina oled käskinud oma korraldusi hästi pi-
dada. […] Ma tahan sind tänada õiglasest sü-
damest, õppides su õiguse seadusi.”
Täname kõige eest, mida oleme juba Jumala 
Sõnast õppinud. Palvetame, et oleksime valmis 
õppima ning et Püha Vaim meid õpetaks ja tu-
letaks meelde (vrdl Jh 14:26), mis on meie üles-
anne. Psalm 143:10: „Õpeta mind tegema sinu 
meelt mööda, sest sina oled minu Jumal. Sinu 
hea Vaim juhatagu mind tasasel maal.“

Jääda PuhtaKs – salMid 9-16

R, 3. märts.
„Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja sel-
ge? Kui ta seda peab sinu sõna järgi.” Palveta-
me iseendi ja noorte eest, et nad – nagu Joosep 
Egiptuses Potifari juures (1 Ms 39:8-9) – suu-
daksid vastu seista kiusatustele ja jääksid puh-
taks, kuna hoiavad oma pilgu Jumalal ja tema 
Sõnal. 1 Ts 4:3 ütleb, et meil on Püha Vaim. Pa-
lume, et me suudaksime elada püha elu.

l, 4. märts.
„Ma nõuan sind kõigest oma südamest. […] 
Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et 
ma ei teeks pattu sinu vastu.” Puhtaks jäämine 
algab südames. Palvetame endi ja teiste eest, 
et meie usk ei jääks vaid väliseks tunnistuseks, 
vaid et Jumal, tema Sõna ja Püha Vaim puudu-
taksid üha enam meie südameid. Vrdl Mk 7:6; 
Jk 4:8; 2 Kr 3:6.

Elada aVatud silMadEga – salMid 17-24

P, 5. märts.
”ava mu silmad nägema su seaduse imesid!” 
Juba psalmist teadis kindlalt, et Jumala Sõna 
jääb suletuks, kui Jumala ei ava meie sisemisi 
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ÜlEs tõusta Ja ÜMbER PööRata 
salMid 57-64

K, 15. märts.
„issand on mu osa […] Ma uurin oma teid ja 
pööran oma jalad jälle su tunnistuste poole.” 
Jumala Vaim valgustab mu elu oma Sõnaga 
läbi. Mida näitab mulle Jumala Vaim? Kas Ju-
mal kutsub mind oma headuses kusagil ümber 
pöörama – mõne ebajumala, mõne konkreetse 
patu juurest (Rm 2:4; Hs 3:1-3; Ilm 2:2-5)?

N, 16. märts.
„südaööl ma tõusen üles sind tänama su õigu-
se seaduse eest.” Mõnikord tuleb südaööl üles 
tõusta. Seda võib võtta sõna-sõnalt, aga võib 
mõista ka nõnda, et toome abituse pimedu-
ses Jumalale oma kiituse ja tänu ohvri (vrdl Ps 
50:23; Ap16:25 jj). Kas ma võtan selleks täna 
teadlikult aega? 

KOgEda hEad - salMid 65-72

R, 17. märts.
„sina, issand, oled teinud head oma sulasele 
oma sõna järgi.” Selles salmis algavad viis rida 
kaheksast sõnaga „hea“ (heebr k tov). Mõtle-
me täna just selle peale ja täname Jumalat kõi-
ge hea eest, mida oma eludes oleme kogenud 
(vrdl Ps 103:2)! Täname Jumalat, kui oleme ko-
genud selgelt Jumala juhtimist ja abi.

l, 18. märts. 
„Mulle on hea, et mind vaevati, et ma õpiksin 
su määrusi.” Võib olla väga vabastav, kui saa-
me tuua palves Jumala ette oma elu raskused 
– ajad, kust ma pidin end läbi suruma; inimesed, 
kelle all ma kannatasin; asjad, mida ma kahet-
sen; koormad, mida ikka veel kannan – ja usal-
dada, et tema laseb kõigest kooruda välja hea. 
Palume, et õpiksime märkama, mis on meile 
parim (Js 48:17). 

Elada lEPitatult - salMid 73-80

P, 19. märts.
„sinu käed on mind teinud ja valmistanud, 
anna mulle arusaamist, et ma õpiksin sinu 
käske!” See salm jätkab eelmiste päevade 
mõtteid. Juba esimene salm (s 73) kutsub meid 
üles andma end kõigega, mis me oleme – oma 
annete ja piiridega, heade ja halbade kogemus-
tega Jumala kätte (vrdl Ps 139:13-14). Palume, 
et mõistaksime, mida tähendab Jumala käsku-
de järgimine!

sele ega valede kohustuste täitmisele, vaid soo-
vime vabana teha seda, mida Jeesus on meile 
ülesandeks andnud (2 Kr 3:17) ja mis vastab 
meie kutsumusele (vrdl Õp 28:19).

KOgEda Vabadust Ja sEllE EEst 
Vastutada – salMid 41-48

l, 11. märts.
„Ma tahan […] avaruses käia, sest ma nõuan 
sinu korraldusi.” Täname selle eest, kui Juma-
la Sõna on meid juba vabadusse juhtinud. Kui 
Jumala Sõna tundub meile aga veel kitsas ja 
karm, julgustab meid salm 45 kaevama süga-
vamalt. Toome Jeesuse juurde palves Jumala 
Sõna, mis meid julgustab ja palume, et ta aitaks 
meil aru saada ja juhiks meid avarusse  (vrdl Ps 
118:5).

P, 12. märts.
„tulgu mulle sinu heldus, issand, ja su pääste 
su ütluse järgi, et ma vastaksin oma teotajaile.
[…] Ma tahan rääkida su tunnistustest kunin-
gate ees ja mitte häbeneda.”
Nende sõnadega palvetame olukordade eest, 
milles kristlased peavad julgelt oma seisukoh-
ta väljendama. Sealjuures toetume Apostlite 
tegudes antud tõotusele: „Ja teie saate väe…“ 
(Ap 1:8) ja Luuka evangeeliumis olevale salmi-
le: „Sest selsamal tunni õpetab Püha Vaim teile, 
mida te peate ütlema!“ (Lk 12:12).

lEida lOhutust Ja EluJulgust  
salMid 49-56

E, 13. märts.
„see on mulle troostiks mu viletsuses, et su 
ütlus mind elustab.” Vaatame Jumalale ja pa-
lume teda, sest tema on „halastuse Isa ja kõige 
julgustuse Jumal“ (2 Kr 1:3). Tema on tõotanud: 
”Otsekui trööstiks teid ema, nõnda trööstin 
ma teid” (Js 66:13). Algtekstis võib trööstimi-
ne tähendada ka meelemuutust. Palvetame, et 
Jumal annaks meile ja teistele kurvastuses uut 
elujulgust ja väljavaateid (vrdl Rm 15:13)!

t, 14. märts.
„Mul seisid meeles, issand, su seadused muist-
sest ajast ja ma sain troosti.” See lause julgus-
tab meid Jumala üle mõtisklema ja tänama teda 
tarkade seaduste ja elukorralduste eest. Aga ka 
tema heategude eest, mida me oleme kogenud 
(Ps 77:12-13). Palvetame kristlaste eest, kes on 
aktiivsed poliitikas, majanduses ja ühiskonnas – 
et neil oleks julgust olla kindlad, aga kogeksid 
ka isiklikult Jumala julgustust ja töösti.
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taRgaKs saada – salMid 97-104

l, 25. märts.
„Kuidas ma armastan sinu seadust! iga päev 
mõlgutan ma mõttes seda. sinu käsud teevad 
mind targemaks mu vaenlastest.”  Palvetame 
tagakiusatud usukaaslaste eest, et Jumal an-
naks neile oma Sõna kaudu tarkust ja kingiks 
jumalikke lahendusi (Ps 23:5; Jk 1:5). Palvetame 
ka jumalikku puudutust ja õigust inimestele, 
kes töötavad politseis ja põgenikega tegeleva-
tes asutustes.

P, 26. märts.
„Ma olen mõistlikum kui kõik minu õpetajad, 
sest ma olen mõlgutanud mõttes su tunnistu-
si. Ma olen arukam kui vanad, sest ma panen 
tähele su korraldusi.“ Need salmid ei ole mõel-
dud üleolevalt, vaid julgustavad meid otsima 
oma küsimustele vastuseid eelkõige Jumala 
käest. Laseme endid juhtida ja õpetada tema 
Sõnal ja Vaimul (Jh 8:31-32; 1 Jh 2:20,27). Kas 
ma palun ja ootan seda täna endale ja teistele?

KiNdlaKs Jääda - salMid 105-112

E, 27. märts.
„sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks 
mu teerajal.” Täname Jumalat selle eest, et ta 
on meid tänaseni oma Sõnaga juhtinud. Pal-
vetame endi, teiste ja meie koguduse eest, et 
Jumal juhiks meid läbi järgmise teeosa, läbi eel-
seisvate otsuste, juhiks pikemaajalist arengut. 
Palvetame, et me oleksime alati avatud ega la-
seks millelgi takistada võtta endale maa, mille 
Jumal on juba valmis pannud (Õp 4:25-27).

t, 28. märts.
„su tunnistused ma olen saanud pärandiks 
igavesti, sest nad on mu südame rõõm. Ma 
pöörasin oma südame tegema su määruste 
järgi alaliselt ja otsani.” Kas ma olen viimas-
tel nädalatel või viimasel ajal kuulnud otse Ju-
mala juhtimist, olen seda järginud ja kogenud 
rõõmu? Täname Jumalat selle eest ja palume 
otsustavust kindlaks jääda – Jeesusele, tema 
Sõnale, meie vastutusele Jumala Riigis (vrdl Hb 
10:35-36).

Olla Kaitstud - salMid 113-120

K, 29. märts.
„sina oled mu kaitse ja kilp.[…] Kinnita mind 
oma ütluse järgi, et ma elaksin, ja ära lase mind 
sattuda häbisse mu lootuses! toeta mind, et 
ma pääseksin.” Palvetame kaitsetute, ära kasu-
tatud, halvasti koheldud, inim kaubanduse ohv-
riks langenud inimeste eest, aga ka sündimata 

E, 20. märts.
„Kes sind kardavad, näevad mind ja rõõmus-
tavad, et ma loodan sinu sõna peale […] Pöör-
dugu minu juurde need, kes sind kardavad ja 
tunnevad su tunnistusi!” Nendes salmides on 
palve, et Jumal viiks meid kokku inimestega, 
kes armastavad teda ja tema Sõna, nii et saaksi-
me üksteist üles ehitada. Palume kohtade eest, 
kus jagame teistega Piiblit, et seal valitseks 
rõõm, andestus, tekiks elu ja kasvamine.

RasKusi taluda - salMid 81-88

t, 21. märts.
„sest ma olen nagu nahkastja suitsus; sinu 
määrusi ei ole ma aga unustanud.” Palvetame 
usukaaslaste eest, kes tunnevad nõnda nagu on 
kirjas selles salmis: kes on haiged, kahtlevad, 
kurnatud, kes ei leia enam teed edasi, kes lähe-
vad läbi vaimuliku kõrbe. Võtame palve aluseks 
tõotuse Psalmist 34:18-20, mis ütleb, et Jumal 
aitab nad välja ja nad saavad uuesti alustada. 

K, 22. märts.
„Ülbed on kaevanud mulle auke. […] Pea-
aegu oleksid nad lõpetanud minu elu maa 
peal. Mina aga ei ole hüljanud su korraldusi. 
Oma heldust mööd elusta mind.” Palvetame 
ja teeme midagi vastavalt oma võimalustele 
tagakiusa tud usukaaslaste heaks kogu maail-
mas, et Jeesus ise seisaks nende kõrval, neid 
kaitseks, teeks tugevaks, hoiaks elus ja oleks 
neile armuline (vrdl Hb 13:3). 

Elada igaViKu tEadMisEga 
salMid 89-96

N, 23. märts.
„igavesti, issand, jääb püsima sinu sõna tae-
vas. […] sinu seaduste kohaselt nad püsivad 
tänapäev, sest need kõik on sinu sulased.” Pa-
lume Jumalat, kes on öelnud oma igavesti keh-
tiva Sõna ja viib selle ka täide (Ps 135:5-6; Mk 
13:31) ning mille häid eesmärke teenivad lõpuks 
kõik, isegi tema vaenlased (Ps 110:1; Rm 8:28). 

R, 24. märts.
„Ma olen näinud, et ka kõige täiuslikumal asjal 
on lõpp, kuid sinu käsk on väga avar.” Pühakiri 
julgustab meid alati vaatama üle maise ja möö-
duva igavesele ja jäävale – ja selle oma sihiks 
võtma. See on ka ravim igas vormis perfektsio-
nismile. Palvetame üksteise eest, et oskaksime 
pidada silme ees igavesi eesmärke (1 Kr 13:13; 
1Ts 5:6-11). 
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(nt salm 5: ”Issand aga suunaku teie südamed 
Jumala armastuse ja Kristuse kannatlikkuse 
poole!”) oleva palvega kiriku ja koguste eest nii 
meie maal kui üle terve maailma.

KOgEda JuMala õiglust
salMid 137-144.

t, 4. aprill.
„sina oled õige, issand, ja su seadused on 
õiglased.” Ap 17:31 ütleb: „Sest ta on seadnud 
ühe päeva, mil ta mõistab õiglaselt kohut kogu 
ilmamaa üle mehe läbi, kelle ta on määranud, ja 
ta on pakkunud kõigile tõestuse sellega, et on 
tema üles äratanud surnuist.“ Me tõstame Jees-
use kuningaks üle rahvaste, kelle üle ta mõistab 
õigust (Ps 9:9; 96:13; 98:9; 145:17; Ilm 15:3-4).

K, 5. aprill.
„“su õigus on õigus igaveseks.[…] su tunnis-
tuste õigus jääb igavesti; anna mulle arusaa-
mist, et ma elaksin!” Me palume Jumalat ja tä-
name teda, et ta on Kristuses ilmutanud meile 
oma õiguse ja me oleme Kristuse vere kaudu 
õigeks mõistetud (vrdl Rm 5:9). Vrdl. Rm 8:31-
34.

hÜÜda Ja Olla Kuuldud
salMid 145-152

N, 6. aprill.
„Ma jõudsin koidust ette ja hüüdsin. sinu sõna 
peale ma loodan.” Siin on kutse usaldada juba 
varahommikul kõik, mis meid täna ees ootab 
Jumala kätte. Sinna juurde kaks tunnistust: 
„Veereta oma tööd Issanda peale, siis su kavat-
sused lähevad korda” (Õp 16:3) ja: „Sel päeval, 
mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle; sa te-
gid mind julgeks, mu hinges on tugevus” (Ps 
138:3). 

R, 7. aprill.
„Kuule mu häält oma helduse pärast! issand, 
elusta mind oma seadusi mööda!”[…] sina 
oled ligi, issand.” Selles salmis kutsutakse 
meid üles tõeliselt Jumala poole hüüdma! Mis 
takistab meid nt autos, metsas või üksinda ko-
dus olles oma südamel olevad või raskelt hingel 
lasuvad asjad kõva häälega armu trooni ette 
toomast (vrdl Hb 4:16)? Mitte sellepärast, et Ju-
mal kuuleks halvasti, vaid vahel on lihtsalt vaja 
tuua hädakisa Tema ette (vrdl 2 Mo 2:23-25).

laste eest, et Jumal annaks neile kaitset, varju, 
pääsemist ja elu.  

N, 30. märts.
„hirmust sinu ees tuleb värin mu lihasse ja ma 
kardan su seadusi.” Salm 120 ei ütle meile, et 
peame Jumala ees hirmu tundma, vaid et tun-
neme Tema ees püha aukartust. Ole teadlik Ju-
mala pühalikkusest ning lase sellel kujundada 
oma kõnet ja tegutsemist. Lase Jumala Vaimul 
näidata, kus ta soovib meid puhastada ja täita 
oma pühadusega (vrdl Hb 12:12-14; Jk 4:8-10)! 

JuMalat tEENida - salMid 121-128

R, 31. märts.
”Ma olen toiminud seadust ja õigust mööda, 
ära jäta mind mu rõhujate kätte! Kosta oma 
sulase eest tema heaks, ärgu rõhugu mind ül-
bed!” Kas psalmist on oma õiguses kindel? Ikka 
ja jälle tuleb ta oma asjaga Jumala ette. Õp 21:2 
üteb: „Kõik mehe teed on ta enese silmis õiged, 
aga Issand katsub südamed läbi.“ Palvetame 
suurte ja väikeste konfliktide eest, et Jumal sü-
damed läbi katsuks ja tooks oma õiguse.

l, 1. aprill.
„tee oma sulasega oma heldust mööda ja 
õpeta mulle oma määrusi! Mina olen su sula-
ne; anna mulle arusaamist, et ma tunnetaksin 
su tunnistusi!” Vahel on hea esitada Jumala ees 
taas küsimus: „Keda ma õigupooest teenin?“ 
Mingit ideaali? Kogudust? Töökohta? Raha? 
Kindlustunnet? Või Issandat? Kui me teenime 
teda, võime paluda samamoodi kui psalmist 
Jumala armu, mõistmist ja tarkust. Ta annab 
seda meile hea meelega (vrdl Jh 12:25-26; Kl 
3:23; 2 Kr 6:4).

Olla Valgustatud Ja Juhitud
salMid 129-136

P, 2. aprill.
„Kui su sõnad avanevad, annavad nad val-
gust.” Üks ilus näide selle kohta on Nehemja 
8:1-12 (eriti salmid 8-12), kui Esra luges uuesti 
üles ehitatud Jeruusalemma linnamüüri sisse-
pühitsemisel ette Jumala Seadust ja juhtus, et 
sellest saadi aru. Palvetame täna Jumala Sõna 
leviku pärast, et kuulajate südamed võiksid lei-
da valgust. Täname Jumalat paljude inimeste 
eest, kes tema Sõna elavalt ja väega kuuluta-
vad.

E, 3. aprill.
„Kinnita mu samme oma ütlusega ja ära 
lase ühtki nurjatust saada meelevalda minu 
üle!” Palvetame täna selle sõna ja 2 Ts 3:1-5  
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taksime kogu oma eluga Jumalat (Ef 1:6,12,14). 
Täname Jumalat selle kutsumuse eest. Kiidame 
teda ja palume, et meie elud teda järjest enam 
austaksid (Ps 71:14) ja talle rõõmu teeksid (Hb 
13:21).

N, 13. aprill.
„Ma olen eksinud nagu kadunud lammas. Otsi 
oma sulast, sest ma ei unusta sinu käske!” On 
märkimisväärne, et just see salm lõpetab pika 
119. psalmi. Salm viitab veel kord Jeesusele, 
heale karjasele, kes annab oma elu lammaste 
eest (Jh 10:11,14). Täname, et Jeesus meid ala-
ti otsib ja leiab ning ikka ja jälle enda juurde 
tagasi toob. Palvetame inimeste eest, kelle Ju-
mal on meile südamele pannud, et nad laseksid 
heal karjasel ka endid üles leida.

suur Reede, 14. aprill.
Jesaja 53:1-8. „Ent teda haavati meie üleastu-
miste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Ka-
ristus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema 
vermete läbi on meile tervis tulnud.”
Millised võimsad prohveteerivad sõnad, kirjuta-
tud 750 aastat enne Kristuse surma ristil! Üks, 
kes nende sõnade tõttu hakkas uskuma, oli Eti-
oopoa võimukandja (Ap 8:26-40). Palvetame, 
et paljud inimesed kõikjal üle maailma leiaksid 
Jumala Sõna kaudu usu Jeesusesse! 

Vaikne laupäev, 15. aprill.
Jesaja 53:9-12. „temale anti haud õelate juur-
de, kuigi ta ei olnud ülekohut teinud”
Jeesuse ristilöömine ja haudapanemine sündis 
just nõnda, nagu prohvetid olid teada andnud 
(Mk 15:42-47; Jh 38-42). Jesaja on prohveteeri-
nud ka Jeesuse ülestõusmist. Täname Jumalat 
selle usku kinnitava ettekuulutuse eest! Vaata-
me veel kord möödunud päevadele ja tuletame 
meelde, mis meid kõige enam liigutas.  

P, Ülestõusmispüha, 16. aprill.
Psalm 16:1-11. „sina annad mulle teada elu 
teeraja; rõõmu on rohkesti su palge ees. Meel-
divaid asju on su paremas käes alatiseks.” 
Ka Psalm 16, eriti selle teine osa, viitab proh-
vetlikult Jeesuse ülestõusmisele (vrdl Ap 2:25-
32). Me rõõmustame, et Jeesus on tõesti üles 
tõusnud ja on meid uuesti sünnitanud elavaks 
lootuseks (1 Pt 1:3). Koos ülestõusnud Jeesuse-
ga ja elava Jumala Sõnaga võime lootusrikkalt 
tulevikku minna!

Olla Elustatud Ja uuENdatud
salMid 153-160

l, 8. aprill.
„sinu halastus, issand, on suur. Elusta mind 
oma seadusi mööda![…] Vaata, kuidas ma 
armastan sinu korraldusi, issand! Elusta mind 
oma heldust mööda!” Palvet, et Jumal uuen-
daks meie sisemise ja vaimuliku elu, on selles 
psalmis üheksa korda. Palvetame sügava vai-
muliku uuenduse pärast – meie kirikutes ja 
kogudustes, Euroopas ja vastavalt 2017. aasta 
loosungile (Hs 36:26) ka eriti Iisraeli rahva õn-
nistuse ja vaimuliku äratuse eest.

P, 9. aprill.
„sinu sõna sisu on tõde.” Salm 160 ütleb, et 
tunneme Jumala Sõna tõe ära seda paremini, 
mida rohkem tunneme ja õpime aru saama sel-
lest tervikuna. Palvetame, et Jumala Vaim ju-
hiks meid sügavamalt Jumala Sõnasse, süütaks 
uuesti meie südamed ja laiendaks meie usu ho-
risonti (vrdl 11. märts). Üks eriti ilus näide selleks 
on Lk 24:13-35, 44-46.

KOgEda RõõMu Ja Rahu 
salMid 161-168

E, 10. aprill.
„Ma rõõmutsen su ütlusest nagu see, kes leiab 
palju saaki.[…]sinu seaduse armastajail on 
suur rahu ja nad ei komista.” Peab tõesti paika, 
et kes pöördub kõigepealt Jumala Sõna poo-
le, avastab uued aarded, kogeb rõõmu ja rahu 
(Vaimu viljad, Gl 5:22-23) ja muutub rohkem kui 
jutluste ja raamatute tagajärjel. Palume tervet 
avastamisrõõmu ja et Jumala Sõna elustaks 
kõiki meie eluvaldkondi. 

t, 11. aprill.
„Mu hing hoiab su tunnistusi ja ma armastan 
neid väga. Ma pean su korraldusi ja su tun-
nistusi, sest kõik mu teed on sinu ees.” Need 
salmid meenutavad Jeesust, kes oli ainsana 
õigeks mõistetud (Jh 17:4): „Mina olen sind 
kirgastanud maa peal, lõpetanud töö, mille sa 
mulle andsid teha.” Palvetame, et üha enam 
inimesi tunneksid ja armastaksid Jeesust, sest: 
”Kui te armastate mind, siis pidage mu käske!” 
(Jh 14:15).

JuMalat Kiita Ja KOgEda tEMa abi

K, 12. aprill.
„Mu huuled lasku hoovata kiitust, sest sa õpe-
tad mulle oma määrusi.[…] Elagu mu hing, et 
ta sind kiidaks.” Viimane salm näitab, mis on 
Jumala Sõna tee lõplik eesmärk: et me aus-

P.S. Oleme väga rõõmsad, kui jagad oma mõt-
teid ka meiega. Kas voldik aitas sind? Mida sa 
kogesid möödunud 40 päeva jooksul? 
Saada oma kogemused aadressile: 
palveteenistus@allianss.ee
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KaEVa VaRaNdus VälJa

ilmselt on paljud meist senini Piibli
pikemast psalmist suure kaarega 
mööda käinud. tänapäeval peaks ju 
kõik väga kiiresti ja kergesti käima. 
arvuti programmid avanevad milli-
sekunditega, kiirtoit soeneb kolme 
minutiga ning kui rong viis minutit hili-
neb, muutume kanna tamatuks. selle 
võib üle kanda ka piibli lugemisele ja 
osadusele kolm ainu Jumalaga. hommi-
kul kiiresti loosungi raamatut lugeda ja 
kiire palvega lõpetada - sellest jagub 
ju küll minu „igapäevaseks leivaks“! 
Kui me oma kehaga samamoodi ümber 
käiksime, jääksime küll nälga… 

loodetavasti elustasid möödunud 40 
päeva 119. psalmi seltsis taas sinu igat-
sust Piibli ja Jumalaga rääkimise järele.
 
soovime, et haaraksid kätte suure la-
bida ja kaevuksid sügavale Jumala sõ-
nasse. ”Kristuses peituvad kõik tarkuse 
ja tunnetuse aarded“ (Kl 2:3). Peidetud 
aarded tuleb taas üles leida ning need 
rikastavad sinu elu. Võta selleks aega. 
     
Matthias Spiess

JuhisEd PaastuMisEKs
Paastumine aitab leida aega Jumala jaoks. 
Palveta ja kontrolli Jumala ees enne alusta-
mist, millises ulatuses sa millestki loobuma 
peaksid, nt ühest toidukorrast päevas, teleri 
vaatamisest, raamatutest või teistest mee-
diakanalitest, hobist või mõnest teisest tege-
vusest, et võidetud aega kasutada palveta-
miseks ja süveneda uuesti Jumala Sõnasse. 
Aadressil www.allianss.ee on iga päev üleval 
tekstid palvekalendrist, lisaks ka muu paastu-
mist puudutav teave.

KOOs PalVEtada
Loodame, et lisaks koguduse palvegruppidele 
tekivad terves Eestis ka kohalikud ja regionaal-
sed rühmad, kus kristlased saavad kas iga päev 
või iga nädal kokku, et üksteist julgustada ja 
koos palvetada.

VEEl 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-päevalist teekonda koos? 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 alliansteenis-
tusele, mis toimub sinu korteris. Võite korralda-
da nt ühe- või kahenädalase palveõhtute sarja.
ööpäevaringne palve: Perekonnad, üliõpilas-
kodud, kogudused – kõik avavad oma uksed 
palveks. Ühed hommikul kella 6:00 – 7:00, 
teised keskpäeval, õhtul või hilisõhtul. Kohali-
ku alliansi koordineeriv isik kogub pakkumised 
kokku. Need jagatakse seejärel kõikides kogu-
dustes laiali.
Perekonna- või sõpruskonnapalve: Lisaks ko-
gudustele võivad ka üksikud perekonnad või 
palvegrupid ühiselt palveks kokku tulla.
Vahetunnipalve: Näiteks kolleegidega lõuna-
pausi 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.
24-tunni-palve linnas/piirkonnas: Sisse sea-
takse ühine kohtumispunkt, kus palvemees-
konnad valvavad päeval ja öösel palvetes ja 
eestpalvetes. 

OlulisEd KuuPäEVad
1. märts: palvepäev, paastuaja algus.
21. mai: EEA maakondlik palvepäev
27. mai–25. juuni: 30-päevane palve islami-
maailma eest.  www.30daysprayer.com
15. oktoober: hõimurahvaste palvepäev.
19. november: Tagakiusatud kiriku pühapäev.
14.–21. jaanuar 2018: Allianss-palvenädal.
www.allianss.ee
14. veebruar – 1. aprill 2018: 40 päeva palvet 
ja paastu.

Palveüleskutset esitavad:
Eesti Evangeelne Allianss - Indrek Luide, 
peasekretär &  Kertu Toots, Alliansi palve- ja 
paastu toimkonna juht. 

www.allianss.ee
palveteenistus@allianss.ee
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