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„ÕNDSAD ON NEED, KES ON VAIMUS VAESED, 
SEST NENDE PÄRALT ON TAEVARIIK.“

MT 5:3

- MÄEJUTLUS -

Rahvas oli kuuldud sõnadest jahmunud. 
Armastada vaenlast?! Mitte kätte maksta?! 
Mitte muretseda?! Andeks anda?! Mäejutlus 
ei jäta kedagi külmaks. Selles oli väge nii 
tookord kui ka tänapäeval. Nendel sõnadel 
on muutev vägi. Need inspireerisid näiteks 
ka vastupanuvõitlejat Mahatma Gandhit 
protesteerima inglise kolioniaalvõimu vastu 
vägivallatult. 

Ilmselt oled sa seda Matteuse evangeeliumi 
peatükki juba mitu korda lugenud. Selles 
voldikus kutsume sind seda veel kord 
tegema. Väikeste lõikude kaupa, salm salmi 
haaval. Nagu siis, kui mälud leivatükki kaua 
aega ja hakkad alles hiljem selles olevat 
magusat märkama. Ära vaata neid salme 
mitte ainult kui Jeesuse «programmi», mille 
ta oma tegevuse alguses avalikustab. Avasta 
lugedes pigem Jumala iseloom ja toimimine. 
Mäejutlus ei näita meile mitte ainult seda, 
kuidas peame käituma, vaid ka seda, kes on 
Jeesus. 

Mäejutlus näitab meile Jeesust kui maailma 
valgust, mis on pandud mäetippu, risti 
lööduna nähtav kogu maailmale. 

Mäejutlus näitab meile Jeesust kui soola, mis 
hoiab ära maailma roiskumise. See kutsub 
meid üles andestama, kuna andestab meile. 
Ja see nõuab suuremeelsust, kuna Jumal 
ise on meie vastu teenimatult suuremeelne. 
Mäejutlus näitab meile Kristust, kes armastab 
oma vaenlasi lõpuni. Ta kutsub meid 
palvetama, kuna Jumal tahab meie eest 
hoolitseda kui isa. 

Luba end 40. päeva jooksul rikastada ja ka 
muuta. Asi ei ole saavutuses või kohustuses, 
vaid südamesidemetes ja ühtsuses kolmainu 
Jumalaga. Ta on tõotanud meile oma Vaimu 
ja tõepoolest ka andnud, et ta saaks oma väe 
meie sees avalikuks tuua. Nii saavad Kristuse 
iseloomujooned meile järjest enam sarnaseks. 
Ma soovin, et selle tagajärjel sosistaksid 
inimesed ka meie selja taga nagu kord Jeesuse 
ajal: «See ei ole normaalne. Ta elab Jumalaga – 
ja nagu keegi, kellel on vägi.»

Matthias Spiess
Šveitsi Evangeelse Alliansi peasekretär

PALVEKALENDER
Kirikliku tava järgi algas paastuaeg juba 47 päeva enne ülestõusmispühi, kuna pühapäevad 
ei olnud paastupäevad. Sarnaselt eelmiste aastatega järgib palvekalender ka seekord sama 
rütmi. Järgnevad päevamõtisklused juhivad meid vaatlema mäejutlust väga isiklikult ja 
palvemeelsuses. Oma kõne alguses pöördub Jeesus piltlikult kõigepealt kogu inimkonna 
poole (vrdl Mt 4:25-5:2). Seejärel räägib ta selgelt oma järgijatele. Siiski kirjeldab Jeesus 
esimese kaheksa õndsakskiitmisega, mida meil inimestena on põhimõtteliselt vaja, et me 
võiksime üleüldse Jumalat ja tema toimimist eneses kogeda. Jeesus on nende omaduste 
poolest ise meile eeskujuks.
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P, 18.veebruar. Mt 5:7.
”Õndsad on halastajad, sest nende 
peale halastatakse.” Halastus võtab 
justkui kokku vaesuse vaimus, kurbuse, 
tasaduse ja õiguse. Mida enam me 
omaenda vaesuses kogeme Jumala 
armastavat, õigeksmõistvat armu, seda 
kaastudlikumaks ja halastavamaks 
muutume me teiste inimeste suhtes. 
”Issand on teile andeks andnud…
rõivastuge siis nagu Jumala valitud 
pühad (Kl 3:12-13). Palvetame ja elame 
selle kohaselt!

E, 19.veebruar. Mt 5:8.
”Õndsad on puhtad südamelt, sest 
nemad saavad näha Jumalat.” Taavet 
ütleb Psalmis 18:26-27 tähendusrikkalt, 
et Jumal näitab end meile nõnda, nagu 
meie enese süda on. Milline on Jumal, 
kes peegeldub sinu südames? Jumala 
tundmine ja südamepuhtus joosevad 
paralleelselt. Me rajame oma identiteedi 
teadmisele, et oleme Jumala armsad 
lapsed (1 Jh 3:1-3) ja oleme valmis oma 
elust välja viskama kogu sisemise ja välise 
mustuse (Jk 4:8).

T, 20. veebruar. Mt 5:9.
”Õndsad on rahutegijad, sest neid 
hüütakse Jumala lasteks.” Jeesus on 
meie rahu (Ef 2:14). Tema on rahutegija 
par excellence. Läbi tema on meil rahu 
Jumalaga, kasvav rahu iseenesega ja 
oma lähedastega. Palvetame Hb 12:14 ja 
Rm 8:6 sõnadega, et me leiaksime Püha 
Vaimu läbi kõikides olukordades tee elu 
ja rahu juurde. Ja et me võiksime seal, 
kuhu Jeesus meid on pannud, teenida 
rahutegijatena.

K, 21.veebruar. Mt 5:10.
”Õndsad on need, keda õiguse pärast 
taga kiusatakse, sest nende päralt 
on taevariik.” Jeesus kiidab õndsaks 
inimesi, kes õige asja pärast kannatavad 
ja kes ei suuda või ei taha end kaitsta. 
Jeesus ise on meile eeskujuks (Hb 12:2-3). 
Palvetame täna nende paljude inimeste 
eest, kellega käiakse ebaõiglaselt ümber, 
keda kiusatakse taga, surutakse alla, et 

MÕISTA ÕNDSUST

K, 14. veebruar. Mt 5:3.
„Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, 
sest nede päralt on taevariik.“ Jeesus on 
meile eeskujuks, kuidas saada Jumala 
ees vaeseks, mitte rikkaks (2 Kr 8:9). Me 
peame tunnistama oma vaesust Jumala 
ees, siis saame vastu võtta Jumala tõelise 
elu ja armastuse (Ps 36:10; Jh 1:16). Täname 
Jumalat inimeseksolemise vaesuse eest. 
Toome selle ikka uuesti Jumala ette kui 
tühja anuma, et ta täidaks selle elu ja 
armuga meie ja teiste vastu!

N, 15. veebruar. Mt 5:4.
”Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse.” 
Jeesus pöörab meie mõõdupuud pea 
peale ja ütleb: ”Võta vastu oma kriisid ja 
pisarad, kurvastus ja vaesus. Otsi kõige 
selle keskel Jumala lähedalolu ja ära 
põgene inimlikke lohutusi otsides!” (Jk 
4:9-10). Palvetame endi ja teiste inimeste 
eest, kes lähevad läbi kriiside ja kurbuse, 
et me leiaksime Jumala juures lohutust ja 
uut julgust.

R, 16. veebruar. Mt 5:5.
„Õndsad on tasased, sest nemad pärivad 
maa.” Jeesus ütleb enda kohta, et tema 
on tasane ja südamelt aladlik (Mt 11:28-
30). See on hoiak, mis ei tule inimestega 
suheldes õigustnõudvalt ja tugevalt esile, 
vaid otsib teise südant, empaatiliselt ja 
aktsepteerides. Kus see õnnestub, saab 
Jumala arm läbi murda. Kas Jumal kutsub 
mind oma õigusest loobuma ja olema 
sama tasane kui tema? (Vrdl Õp 15:1; 25:15; 
Tt 3:2).

L, 17. veebruar. Mt 5:6.
„Õndsad on need, kellel on nälg ja janu 
õiguse järele, sest nemad saavad küllaga.“ 
Õigus, mis kehtib Jumala ees, ei juhindu 
piibli arusaamise järgi niivõrd normidest 
ja seadustest (vrdl variserid), kuivõrd 
meie suhtest Jumalaga, ligimesega, 
kogukonnaga, keskkonnaga. Palvetame, 
et suhteid, kus valitseb iseenese õigus ja 
ebaõiglus, saaks mõjutada Püha Vaim ja 
me mõistaksime, kus see puudutab ka 
meid endid (Rm 14:17; Js 58:6-12).
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täna? Palvetame, et Jeesus valmistaks 
meid ette uueks nädalaks, sest seal ootab 
tugev toit!

E, 26. veebruar. Mt 5:17-20.
„Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid 
täitma. Kui teie õigus ei ole märksa 
suurem kui variseride ja kirjatundjate 
oma, siis te ei saa taevariiki.“ Jeesus ei 
tulnud seadust tühistama, vaid täitma. 
Risti kaudu saab tema õigusest meie 
õigus, mis vabastab eneseõigustusest 
ja seaduse all elamisest, aga kohustab 
seaduse õigetele tegudele. Palvetame, et 
Jeesuse arm ja juhtimine meid rasketes 
olukordades aitaks.

T, 27. veebruar. Mt 5:21-26.
„ Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes oma 
venna peale vihastab, peab minema 
kohtu alla. Kui sa nüüd oma ohvriandi 
altarile tood ja sulle tuleb meelde, et 
su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta 
oma and altari ette ja mine lepi esmalt 
ära oma vennaga ja alles siis tule ja too 
oma and!“ Kas Jumal tuletab mulle 
täna meelde midagi, mida ma pean 
korda seadma, negatiivsed sõnad või 
pahameele väljendus, millest tuleb lahti 
lasta – võib-olla olen halb olnud iseenese 
vastu? Vrdl Rm 12:17-18.

K, 28 veebruar. Mt 5:27-32.
„Te olete kuulnud, et on öeldud: Sa ei tohi 
abielu rikkuda! Kui aga su parem silm 
ajab sind patustama, siis kisu ta välja ja 
heida minema.“ Julmad sõnad! Jeesus 
provotseerib nendega põhjalikult meie 
ajavaimust mõjutatud mõtlemist. Kui 
kiiresti me ütleme: ”Võimatu!” Tõepoolest, 
inimlikult on see võimatu. Palvetame 
inimeste eest, keda see võimatus tabab. 
Palvetame, et Jeesus näitaks meile kõigile 
teed oma õiguse juurde ja igaüks meist 
võiks tajuda oma vastutust.

N, 1. märts. Mt 5:33-37.
„Ära vannu ka oma pea juures, sest ise 
ei saa sa ühtegi juuksekarva valgeks või 
mustaks teha. Iga teie ”jah” olgu ”jah” ja 
iga ”ei” olgu ”ei”, aga mis üle selle, see on 

Jumala õiglus jõuaks nendeni ning et 
Jumal näitaks meile, mida meie saaksime 
konkreetselt ette võtta.

N, 22. veebruar. Mt 5:11-12.
”Õndsad olete teie, kui teid minu pärast 
laimatakse ja taga kiusatakse ja teist 
valega kõiksugu kurja räägitakse.” 
Seisame oma usukaaslaste eest 
tagakiusatud kirikus ning palvetame 
nende eest ikka ja jälle (vrdl Hb 13:3). 
Palvetame ka endi eest Mt 10:16 ja Fl 1:13-
14 sõnadega, et me oskaksime selgelt, 
targalt ja kartmatult Kristusest tunnistada, 
ükskõik, kuidas teised reageerivad.

R, 23.veebruar. Mt 5:13.
”Teie olete maa sool. Kui aga sool 
läheb läägeks, millega saab teha seda 
soolaseks?” Alates eilsest kirjakohast 
(õndsad olete teie), pöördub Jeesus 
nüüd selgelt oma järgijate poole. Sool on 
ainus maitseaine, ilma milleta inimene 
ei saa elada. Kristlaste ülesanne on kogu 
inimkonda elus hoida. Palvetame üksteise 
eest, et tunneksime uuesti seda soola-
kutset ja kui vaja, laseksime Jumalal end 
taas soolaseks muuta (Mk 9:49-50; Kl 4:6).

L, 24.veebruar. 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. On 
erineva ülesandega valgusallikaid: 
taskulambid, soojenduslambid, laserid, 
tänavavalguslambid jne. Palvetame 
üksteise eest, et valgustaksime julgelt seal, 
kuhu meid on pandud ja suurendaksime 
nõnda Jumala au.

ELADA ÕIGLASELT

P, 25. veebruar.
”Õndsad olete teie… Teie olete…” Võtame 
aega, vatame möödunud nädalale tagasi 
, loeme veelkord Jeesuse sõnu Mt 5:1-
16 ja räägime palves Jumalaga nendest 
mõtetest. Mis mind julgustas? Mis mind 
puudutas? Mida näitab Jeesus mulle 
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E, 5. märts. Mt 6:5-8.
„Ja kui te palvetate, siis ärge olge… Aga 
sina, kui sa palvetad, siis mine oma 
kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa 
poole, kes on varjatud.“ Kõigepealt räägib 
Jeesus sellest, kuidas me ei tohi palvetada. 
Me ei tohi lobiseda, näidelda, vagatseda. 
Seejärel nimetab Jeesus Jumalat kui Isa, 
kellega me võime rääkida vabalt,  lihtsalt 
ja loomulikul viisil. Kas ma tahan täna 
oma Isale midagi avatult ja ausalt öelda? 
Vrdl Ps 62:9.

T, 6. märts. Mt 6:9.
„Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes 
sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu 
nimi!“ Fred Ritzhaupt (”Teretulemast 
koju”) tõlgib: ”Isa, ava meile järjest enam 
seda, milline sa tegelikult oled!” On hea, 
kui meie esimene palve seisneb selles, et 
Jumalat, tema olemust, tema armastust 
sügavamalt tajuda ja kogeda. Palvetame, 
et Jumal parandaks kõik meie katkised 
ettekujutused temast. Ja et ta näitaks 
just praegu meile midagi tähtsat oma 
olemusest (Ef 1:17).

K, 7. märts. Mt 6:10-11.
„Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu… 
Meie igapäevast leiba anna meile 
tänapäev!” Mida enam me Jumalat 
tunneme, seda enam teda usaldame, 
seda julgemalt palvetame ning usaldame 
end tema tahte, juhtimise ja hoolitsuse 
alla. Jumala tahtest räägivad salmid 
1Ts 4:3 ja 5:17-18; 1Pt 2:15; Tm 2:5. Need 
räägivad tervenemisest, tänulikkusest, 
heategemisest, Jeesuse tutvustamisest. 
Palvetame, et me iga päev kõiges selles 
kasvaksime ja aitaksime kaasa tema riigi 
tulemisele!

N, 8. märts. Mt 6:12,14-15.
„Ja anna meile andeks meie võlad, nagu 
meiegi andeks anname oma võlglastele.“ 
See palve vabastab meid. Esmalt seeläbi, 
et Jumal andestab meile, kui oleme 
jäänud teistele armastuses süüdi, ja teisalt 
nõnda, et me ei oota teistelt inimestelt 
enam armastust, mida nad meile anda 
ei saa. Võtame aega, et paluda andestust, 

kurjast.“ Me mõtleme kohe, et siin meil 
küll mingit ohtu ei ole. Aga kuidas on 
meie (inimliku, vaga, tööalase) iseenese 
ühehindamisega? Lubadustega, mida 
ei täida? Vastutusega, mida me ei ole 
tajunud? Kas Jumal manitseb mind 
õiglasemalt rääkima ja tegutsema? Vrdl 3 
Jh 4.

R, 2. märts. Mt 5:38-42.
„Te olete kuulnud, et on öeldud: Silm 
silma ja hammas hamba vastu! Aga 
mina ütlen teile: Ärge pange vastu 
inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui 
keegi lööb sulle vastu paremat põske, 
keera talle ka teine ette.“ Jeesus ei ütle, 
et kõik peab meile meeldima, vaid et me 
peame leidlikult käitudes (nt passiivne 
vastupanu) kättemaksu piiramisrõnga 
läbi murdma. Palvetame, et oskaksime 
oma vaenlastega suheldes olla leidlikud! 
Vrdl Rm 12:19-21.

L, 3. märts. Mt 5:43-48.
„Aga mina ütlen teile: Armastage oma 
vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid 
taga kiusavad, et te saaksite oma taevase 
isa lasteks. Teie olge siis täiuslikud, 
nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik.“ 
Teed täiuslikkusele on kirjeldatud ka Lk 
6:36-38. ”Olge armulised, nagu teie Isa 
on armuline!” Õnnistame oma vaenlasi! 
Palvetame, et Jumal vaataks oma 
halastava pilguga meie ligimestele ja 
juhiks meid inimsõbralikkuses.

ELADA JUMALA PALGE EES

P, 4. märts. Mt 6:1-4.
„Sina aga, kui sa oma almust jagad, siis 
ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem 
käsi teeb, et su almus oleks varjatud, ja su 
Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!“ Jeesus 
avab sõnadega „andmine, palvetamine, 
paastumine“ uue teemalõigu. See on 
üleskutse varjatud eluks koos Jumalaga 
või, nagu seda sõnastab Os Guiness, 
”eluks ühe pealtvaataja ees”. Kas Jumal 
julgustab mind täna midagi andma? Vrdl 
2 Kr 9:6-8.
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rääkida (võimalusel kirjalikult) ja tema või 
vajadusel ka enda käest küsida: Issand, 
kus on minu varandus? Kuidas koguda 
varadust taevasse? Mida sa mulle näitad? 
Vrdl 1 Tm 6:10-12.

T, 13. märts. Mt 6:22-23.
„Silm on ihu lamp. Kui su silm on selge, 
siis on kogu su ihu valgust täis.“ See 
ja teised kohad piiblis näitavad, kui 
tugevasti mõjutab meid see, millele me 
keskendume (vrdl 1 Sm 18:10, Õp 11:4). 
Millele ma keskendun? Negatiivsele? 
Muredele? Vihale? Süütundele? 
Hirmudele? Pealiskaudsetele asjadele? 
Võtame aega, et vaadata otsa Jeesusele 
ja palvetada (Ps 27:4), sest meid muudab 
see, mida me vaatame (2 Kr 3:18).

K, 14. märts. Mt 6:24.
„Keegi ei saa teenida kahte isandat, 
ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab 
teist või et ta pooldab üht ja põlgab 
teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat 
kui mammonat.” Las see Jumala Sõna 
puudutab meid ja katsub meid tema 
ees läbi. Kuidas on minuga? Kas mina 
teenin kahte isandat? Kas kuskil on vaja 
langetada otsus? Palvetame, et me ise 
ja teised kaaskristlased laseksime oma 
ebajumalatest lahti ja pöörduksime 
täiesti Jumala poole. Vrdl Js 24:15.

N, 15. märts. Mt 6:25.
„Seepärast ma ütlen teile: Ärge 
muretsega oma hinge pärast, mida süüa 
ega oma ihu pärast, millega riietuda! Eks 
hing ole enam kui toidus ja ihu enam 
kui rõivas?“ Ülekantud tähenduses ütleb 
Jeesus: ”Ära ürita oma näljast südant ise 
kõikvõimalikuga(või võimatuga) toita. Ja 
ära muretse oma välimuse pärast, millise 
mulje jätad. Sinu elu on väärtuslik. Jumal 
hoolitseb sinu eest.” Mida näitab Jeesus 
sulle täna nende salmida kaudu? Vrdl Js 
55:1-3a.

R, 16. märts. Mt 6:26-29.
„Palge tähele taeva linde: nad ei külva 
ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie 
taevane Isa toidab neid. Eks teie ole 

andestada ja lasta oma armastuse anum 
Jumalal täita (vrdl Rm 5:5).

R, 9. märts. Mt 6:13.
„Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa 
meid ära kurjast.“ Jaakobuse 1:13 ütleb, et 
Jumal ei kiusa ühtegi inimest kurjaga. Aga 
ta lubab katsumusi, et me saaksime ise 
aru, kui väga me Jumalast sõltume (5 Mo 
8:2-3) ning meie usk muutuks tugevamaks 
(Rm 5:3-6). Palvetame endi ja teiste eest, 
et Jumal hoiaks meid kiusatustes oma 
südame läheduses, kaitseks kurja (ja 
meie endi nõrkade külgede) eest ja et me 
jääksime teele, mida tema tahab koos 
meiega käia.

L, 10. märts. Mt 6:16-18.
„Aga sina, kui sa oled paastumas, siis 
võia oma pead ja pese oma nägu, et su 
paastumine ei oleks näha inimestele, 
vaid su Isale, kes on varjatud ja sinu Isa, 
kes näeb varjatutki, tasub sulle!” Võib-olla 
ei ole oht niivõrd selles, et me mõjutame 
teisi oma paastumise ja loobumistega, 
kuivõrd selles, kas me selle üldse ära 
õpime. Palume Jeesust, et ta näitaks 
meile, millises kohas peame oma liha risti 
lööma (Gl 5:24-26) ja millest loobuma.

USALDADA END JUMALA 
HOOLITSUSE ALLA

P, 11. märts.
”Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. 
Aamen.” Meie Isa palve lõpusõnadega 
võtame aega, et möödunud nädalale 
tagasi vaadata ja veel kord järele mõtelda, 
kas Jeesus rääkis meile midagi andmisest, 
palvetamisest ja paastumisest. Kas 
peaksime kusagil ka konkreetise sammu 
astuma?

E, 12. märts. Mt 6:19-21.
„Ärge koguge endile aardeid maa peale, 
kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu 
vargad sisse murravad ja varastavad! 
Koguge endile aardeid taevasse. Sest 
kus su aare on, seal on ka su süda.” 
On hea Jeesusega nendest salmidest 
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ja ärge hetke oma pärleid sigade ette.“ 
Peame olema tähelepanelikud, mida 
me jagame. Jeesuse jüngritena peame 
tajuma, kuivõrd on vastaspool Jumalale 
avatud (1 Pt 3:15-16). Peame olema aga 
ka valvsad, et me ei toidaks oma hinge 
valesti ega sõltuks asjadest, mis röövivad 
meilt lõpuks hea ja püha, mille Jumal on 
meile usaldanud (vrdl Fil 3:3; 1 Ts 4:7-8). Kas 
Jumal manitseb mind kusagil valvsusele 
või ümber pöörduma?

K, 21. märts. Mt 7:7-8.
„Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te 
leiate, koputage, ja teile avatakse.” 
Jeesus julgustab kolmel viisil palvetama. 
Seotus eelnevalt ja järgnevalt öelduga on 
märkimisväärne. Et me oskaksime targalt 
teiste inimestega suhelda, on vaja eelkõige 
üht: palvetada, palvetada, palvetada. 
Palvetame suhete ja kohtumiste eest, kus 
meil on vaja tarkust, et Jumal toimiks ja 
näitaks meile, mis on meie ülesanne!  

N, 22. märts. Mt 7:9-11.
„Kas on teie seas sellist inimest, kellelt 
ta poeg palub leiba, ent tema annab 
talle kivi? Või kui ta palub kala, ent ta 
annab talle mao?“ Luuka 11:12 on kirjas 
isegi: ”Või kui ta palub muna, annaks talle 
skorpioni?” Leib tähendab sümboolselt 
igapäevast varustatust (vaimulikku ja 
materiaalset); kala sümboliseerib tihti 
inimest/kaastöölist; muna uut algust, uut 
loomist. Mida on sinul praegu eluks vaja? 
Palu seda head julgelt Jumala käest!

R, 23. märts. Mt 7:12.
”Kõike siis, mida te iganes tahate, et 
inimesed teile teeksid, tehke ka nendele! 
See ongi Seadus ja Prohvetid.” Sõna, mis 
on saanud meie jaoks nii tavapäraseks, et 
ei suuda meid enam liigutada. Ettepanek: 
ütle seda lauset viisteist-kakskümmend 
minutit palves mina-vormis: kõike siis, 
mida mina iganes tahan, et inimesed 
mulle teeksid, teen ka neile. Kirjuta mõtted 
üles, räägi nendest Jeesusega ja lisa iga 
päev juurde, mis on sulle avanenud.

palju enam väärt kui nemad?“ Miks mitte 
minna täna loodusesse jalutama ja seal 
nende Jeesuse sõnade üle järele mõelda? 
Ja lihtsalt kõige eest Jumalat tänada ja 
kiita, et ta meid toidab ja varustab, oma 
iluga kaunistab ja annab meie ellu midagi 
oma kirkusest. Vrdl Ps 103:1-5.

L, 17. märts. Mt 6:30-33.
„Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike 
vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki 
ja tema õigust, siis seda kõike antakse 
teile pealegi.” Jumala riik on Rm 14:17 
järgi õigus, rahu ja rõõm Pühas Vaimus. 
Palvetame täna Püha Vaimu läbimurde 
eest meie suhetes: Jumalaga, abielus ja 
perekonnas, kogudustes, Kristuse ihus 
laiemalt.

OLLA TEISTEGA SUHELDES TARK

P, 18. märts. Mt 6:34.
„Ärge siis hakake muretsema homse 
pärast, sest küll homne päev muretseb 
ise enese eest! Igale päevale piisab oma 
vaevast.“ Jeesus tõesti soovib, et me ei 
muretseks! Ta räägib sellest väga pikalt! 
Täname selle mõttega veel kord Jumalat, 
et ta meid eelneval nädalal on kõnetanud. 
Me saame temas rõõmustada ja kõik 
mured tema peale veeretada (vrdl Fil 4:4-7) 
– enne, kui me järgmisel nädalal vaatame, 
mida õpetab Jeesus suhtlemisest teiste 
inimestega.

E, 19. märts. Mt 7:1-5.
„Ärge mõistke kohut, et teie üle ei 
mõistetaks kohut.“ Jeesus avab uue 
teema, aga seob selle siiski Jumala 
hoolitsuse julgustava sõnaga. Ta ütleb: 
”Mida enam te elate usaldades, et Jumala 
valitseb ja hoolitseb teie eest, seda vähem 
peate hindama teiste inimeste vigu või 
käitumist. Keskenduge pigem enda elule!” 
Palvetame oma konfl iktide eest, et Jumal 
näitaks meile, mida peame õppima meie 
ise. Vrdl Ps 118:6 ja Õp 23:17. 

T, 20. märts. Mt 7:6.
„Ärge andke seda, mis on püha, koertele, 
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Vaimu nime (vrdl Ap 19:13-16). Jeesus 
hoiatab aga ka kristlasi, kui nende usust 
on saanud veel vaid teenistus, positsioon 
ja võim, sisemine ühendus Kristusega 
on aga surnud (vrdl Ilm 2:1-5). Laseme 
Jeesusel näidata, mida peame palvetama 
ja tegema, konkreetsete inimeste jaoks, 
iseenese jaoks.

K, 28. märts. Mt 7:24-25.
„Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb 
ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka 
mehega, kes ehitas oma maja kaljule.” 
Jeesus pöördub mäejutluse lõpus – nagu 
ka alguses – kõikide poole. Alates salmist 
7:21 vahetab ta pöördumise ”teie” taas 
”igaüks” vastu. Ja ta rõhutab tegemist. 
Järgimine ei tähenda kuulamist, vaid 
kuulekust ja kuuldu rakendamist (vrdl Lk 
8:21; Jk 1:22). Kas Jeesus näitab mulle (juba 
kaua) mõnda kohta, kus mina peaksin 
seda (lõpuks) tegema?

N, 29. märts. Mt 7:26-27.
„Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, 
ent nende järgi ei tee, sarnaneb rumala 
mehega, kes ehitas oma maja liivale. 
Ja sadas paduvihma ja tulid veevood 
ja puhusid tuuled ning sööstsid 
vastu seda maja ja see varises ja selle 
kokkuvarisemine oli ränk.” Mäevaringud, 
üleujutused ja looduskatastroofi d toovad 
need Jeesuse sõnad meile elavalt silme 
ette (vrdl siiski Lk 13:4-5). Kas need sõnad 
ei näita mitte vaimulikku kliimamuutust 
ja kristlike väärtuste erosiooni? Palvetame 
meie maa, vastutust kandvate inimeste 
ja vaimuliku ärkamise eest kirikus ja 
ühiskonnas!

Suur  reede, 30. märts. Fl 2:5-11.
„Mõelge iseenestes sedasama, mida 
Kristuses Jeesuses; kes, olles Jumala 
kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga 
võrdne. …saades kuulekaks surmani, 
pealegi ristisurmani.” Jeesus Kristus tuli 
täielikult meie tasemele, sai meie pärast 
inimeseks ja vaeseks Jumala ees, loovutas 
end meie eest… Proovime mäejutlust  ja 
eriti õndsakskiitmisi meeles pidades selle 
Kristuse-hümniga mediteerida, Kristuse 

L, 24. märts. Mt 7:13-14.
„Minge sisse kitsast väravast. Kuid kitsas 
on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, 
ja pisut on neid, kes selle leiavad.” Need 
ei ole ainult nn pöördumissalmid, vaid 
kehtivad terve elu! Jeesus ütleks justkui 
12. salmis: ”Taotlege suheldes teiste 
inimestega seda, et te leiaksite tee, mis 
viib kõik sellel käijad ellu! Ärge käige 
iseenese ego, vähese vastupanu jne laial 
teel!“ Kas mul on vaja Jumala armu, et ära 
tunda tee, mis viib ellu? Vrdl Õp 3:5-6; Jh 
8:2-11.

KUULDA JUMALA SÕNA JA SELLE 
JÄRGI TEHA

P, 25. märts.
Laseme veel kord mõjuda Jeesuse sõnadel, 
mis on kirjas Mt 7:1-14, et me oskaksime 
suhtuda kaaslastesse eelarvamusteta, 
olla armastavad ja targad. Võti teiste 
inimeste juurde on palve. Võtame aega, 
et palvetada suhete eest, mis on meil 
eriti südamel. Palume, et Jumal Isa laseks 
Jeesuse kaudu meie silmas oleva palgi 
ära tunda ja näitaks kõikidele teed ellu. 
Palume, et meie süda oleks järgmisel 
nädalal vaimselt ärgas!

E, 26. märts. Mt 7:15-20.
„Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad 
teie juurde lambanahas, seestpiti aga on 
kiskjad hundid! Te tunnete nad ära nende 
viljast.“ Jeesus räägib siin inimestest, 
kes (tihti eriti vaga katte all) teistega 
manipuleerivad ja neid ära kasutavad, 
suhteid hävitavad, kogudust taga kiusavad 
(vrdl Ap 20:28-35). Palvetame endi eest, 
aga ka oma koguduste ja nende juhtide 
eest, et Jeesus aitaks meil kõigil vaimudel 
vahet teha.

T, 27. märts. Mt 21-23.
„Mitte igaüks, kes mulle ütleb: „Issand, 
Issand!“, ei saa taevariiki.“ Siinkohal võime 
mõelda inimeste peale, kes praktiseerivad 
esoteerikat või nn valget maagiat ning 
kasutavad sealjuures Isa, Poja ja Püha 
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poole palvetada ja tema meelsust 
taotleda.

Vaikne laupäev, 31. märts. Mt 7:28-29.
„Ja sündis, kui Jeesus oli need kõned 
lõpetanud, et rahvahulgad oli vapustatud 
tema õpetusest, sest ta õpetas neid nagu 
see, kellel on meelevald.” Oleme jõudnud 
mäejutluse ja paastuaja lõppu. Võtame 
aega, et möödunud nädalate peale tagasi 
mõelda ning veel kord palves kindlaks 
teha, mida Püha Vaim on meile südamele 
pannud. Palvetame üksteise eest, et meis 
oleks Kristuse meelsus (Fl 2:5) ning et me 
elaksime ja tegutseksime teadmisega, et 
Kristus on meie sees (Kl 1:27).

Pühapäev, Ülestõusmispüha, 1. aprill. Rm 
15:13.
Aga lootuse Jumal täitku teid kõige 
rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga 
lootust Püha Vaimu väes!“ Jeesus Kristus 
on üles tõusnud. Ta annab meile lootuse 
ülestõusmisele ja teeb meist selle lootuse 
levitajad. Viigem seda lootust täna ja iga 
päev sõna ja teoga ja Püha Vaimu jõuga 
kõikide inimesteni!

Koostanud Peter Höhl

MÕTISKLUS

Möödunud 40. päeva jooksul oleme 
uuesti avastanud palju meedivaid ja 
ebameeldivaid tõdesid. On tõeline 
kunst, paastuaja lõppedes kogu õpitu 
ja kogetu igapäevaellu kaasa võtta. 
Olles iseenda vastu täiesti aus, tean 
ma, et mitte alati ei ole see lihtne. 
Mul on siiski kindel lootus, et sina said 
möödnud nädalatest uut julgust, et 
oma elu väljakutsetele Jumala abiga 
järgneda. 
Jeesus on meie elu A ja O, mis ei 
muutu kunagi. Mäejutlus ei ole vaid 
üleskutse, vaid õpetab meile ka seda, 
et võime Jumalat usaldada ja temaga 
arvestada. Ta ei oota mitte ainult 
lähedast isiklikku suhet, vaid aitab 
meil hallata ka konkreetset argipäeva. 
Ma julgustan sind riputama peegli 
külge salmid, mis sind viimastel 
nädalatel eriliselt kõnetasid. Palu igal 
hommikul, et Jumal aitaks sul näha 
oma tarkusi ja tõotusi igapäevases 
elus ning annaks sulle julgust teha 
õigeid tegusid.
Jeesus on sinu lootus. Lootus sinu 
sees on aga ka lootus maailmale. 
Nõnda viid sina lootust sinna, kuhu 
Jumal on sind pannud! Ole selleks 
oma argipäevas väga õnnistatud!

Susanna Rychiger
Palve Šveitsi eest
24-7 palve

P.S. Oleme väga rõõmsad, kui 
jagad oma mõtteid ka meiega. Kas 
voldik aitas sind? Mida sa kogesid 
möödunud 40 päeva jooksul? 
Saada oma kogemused aadressile 
palveteenistus@allianss.ee

JUHISED PAASTUMISEKS
Paastumine aitab leida aega Jumala 
jaoks. Palveta ja kontrolli Jumala ees enne 
alustamist, millises ulatuses sa millestki 
loobuma peaksid, nt ühest toidukorrast 
päevas, teleka vaatamisest, raamatutest või 
teistest meediakanalitest, hobist või mõnest 
teisest tegevusest, et võidetud aega kasutada 
palvetamiseks ja süveneda uuesti Jumala 
Sõnasse.

KOOS PALVETAMINE
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. Näiteks kahe- 
või kolmeliikmelised rühmad, reeglipärane 
korteripalve kristlastega teistest kogudustest, 
kes elavad sinu lähedal või palvetate 
koos perekondadega/sõpruskondadega, 
kolleegidega lõunapausi ajal jne. Paastuaeg 
sobib ja selleks, et korraldada koguduses 
palvenädal või palvekett. Veel ideid aadressilt
www.allianss.ee

Palveüleskutsele kutsuvad:
Eesti Evangeelne Allianss 
Indrek Luide (peasekretär) 
Kertu Toots (Alliansi palve- ja paastu-
toimkonna juht). 

Lisainfo:
www.allianss.ee
palveteenistus@allianss.ee


