
 

1 

 

 

 

40 päeva 

PALVE JA PAAST 
6. MÄRTS ― 21. APRILL 2019 

ISIKLIKUKS TERVENEMISEKS,  
UUENEMISEKS  

JA  
MUUTUMISEKS 

 
  



 

2 

  



 

3 

 

Lihtsalt palveta 
Selle hetkeni, kui 19 aasta eest Inglismaal esimest korda üle 24/7 pal-
veruumi läve astusin, olin olnud viie minuti palvetaja. Igal päeval jätsin 
pärast lühikest hommikupalvet Jeesuse nurka ja juhtisin ise ülejäänud 
osa oma päevast. Minu jaoks olid nii Piibel kui ka teatud kristlikud 
praktikad, nagu näiteks palvetamine, lihtsalt liiga keerulised ja ei te-
kitanud minus mingit elevust. Ma ei olnud veel mõistnud, et Jeesus soo-
vis minuga isiklikku kontakti ja et ma ei pea sobituma „ideaalsesse 
mustrisse“.  

Selles palveruumis Londonis 1999. aastal toimus minu (palve)elus re-
volutsiooniline muutus. See ruum ei olnud täis inimesi, vaid palveid – 
nähtavalt ja nähtamatult, see oli üheaegselt loomingulis-hullumeelne 
(seinamaalingud) ja konservatiivne (palveraamat). Miski minu südames 
klõpsatas. Siin ei surutud mind kindlasse vormi, vaid mind kogu mu o-
lemusega kutsuti eluosadusse Jeesusega. LIHTSALT PALVETA – see 
on siiani vankumatu osa minu elust ja järgmise 40 päeva jooksul soo-
vime innustada ka sind avastama, et palvetamine ei ole keeruline, ja te-
gema igapäevaelus ruumi palvetamise jaoks. Väikesed impulsid, lihtsad 
ja piibellikud palved inspireerivad seda igapäevaselt tegema. 

Viimastel aastatel oleme saanud rohkelt tagasisidet selle kohta, kuidas 
40 päeva on aidanud igapäevaelu jätkusuutlikult palvetest kantuna 
kujundada ja muuta. Me oleme veendunud, et ikka ja jälle on vaja in-
nustust, et usus uusi horisonte avastada ning vanu ja häid harjumusi ela-
vana kogeda. Samuti oleme teadlikud, et vaimuliku uuenemise jaoks ei 
ole vaja lahedaid projekte, vaid inimesi, kes Jumala Vaimust juhituina 
sisemise tulega teisi nakatavad ja vaimustavad. Just seepärast oleme 
taas elevil paastuajaks neid iga-aastaseid impulsse jagama. 

LIHTSALT PALVETA – ole valmis üllatuma, kui näed oma elu ja 
keskkonda muutumas! Soovime sulle palju inspireerivaid hetki järgmi-
seks 40 päevaks ja kauemakski. 

Susanna Rychiger, 24-7CH Prayer 
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Palvekalender 
Järgnevad päevamõtted kahekümne lihtsa ja piibelliku palvega 
kutsuvad lihtsalt palvetama. Me soovitame jagada üks palve kahe päeva 
peale – esimesel päeval keskendudes ennekõike isiklikule elule ja teisel 
päeval keskendudes teistele, palvetades seda palvet isiklikult kellegagi 
koos või kasutades seda palvet eestpalvena konkreetsete inimeste või o-
lukordade eest palvetamisel.  Kirikutraditsioonide kohaselt algab 
paastuaeg juba 47 päeva enne ülestõusmispüha, sest pühapäevi ei loeta 
paastupäevade hulka. Nagu ka varasematel aastatel järgib palvekalender 
sama rütmi. 
 
Kolmapäev, 6. märts 
Psalm 18:2 «Sind ma armastan südamest, Issand, mu vägi.» – Milline 
on minu suhe Jumalaga? Kas aupaklikult distantseeritud, ametlik, hir-
mutav, käsumeelne, religioosne ja vaoshoitud, sõnakehv või usaldav ja 
siiras südameosadus? Miks mitte täna Jumalaga rääkida „meie suhetest“ 
– mille eest olen tänulik – kuulata, mida tema sooviks – öelda, mida 
mina sooviksin... Ja miks mitte talle lihtsalt öelda, kuidas ma teda ar-
mastan ning sõnadesse panna, kes ta minu jaoks on (vrd Psalm 18:2-4)? 
 
Neljapäev, 7. märts 
Psalm 18:2 « Sind ma armastan südamest, Issand, mu vägi.»– Me oleme 
loodud selleks, et elaksime Jumalaga armastuse osaduses. Palvetagem 
täna koos ja üksteise eest, et Jumala armastus Püha Vaimu kaudu uuesti 
meie südamesse ligi pääseks ning et me laseks lahti kõigest, mis takis-
tab meid sügavuti tema armastust kogemast (vrd Roomlastele 5:5; Efes-
lastele 3:17; Ilmutuse 2:4; Psalm 84:6). 
 
Reede, 8. märts 
Matteuse 6:11 «Isa, anna meile igal päeval seda, mida me eluks 
vajame.» – Täname kõigepealt oma taevast Isa elu ja hoolitsuse eest. 
Väljendame talle oma usaldust, et ootame kõike vajalikku just temalt, 
mitte iseendalt, oma töölt, partnerilt, lastelt, sõpradelt  või veel kelleltki 
või milleltki. Usaldame teda, et ta annab meile kõik eluks ja kutsu-
museks vajaliku (vrd 2. Korintlastele 9:8; Filiplastele 4:19). 
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Laupäev, 9. märts 
Matteuse 6:11 «Isa, anna meile igal päeval seda, mida me eluks 
vajame.» – Palvetame inimeste eest, kes on füüsiliselt, emotsionaalselt 
või vaimulikult „näljas ja janus“. Anname end uuesti Jumala kätte ja la-
seme temal näidata, kus ja kuidas ta meid täna ja ka üldisemalt kasutada 
tahab, et näljaseid toita, üksildastele kodutunnet pakkuda, alastiolijaid 
riietada, allasurutuid julgustada... (vrd Jesaja 58:7; Matteuse 25:34-40). 
 
Pühapäev, 10. märts 
Filiplastele 4:19 «Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust 
mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.» – Võtame aega, et möödunud 
nädalale tagasi vaadata ning Jumalat tänada tema armastuse ja hoo-
litsuse eest, samuti kõige eest, mida koos temaga oleme kogenud. Nii 
nagu ka Psalm 87:7 ütleb: «Ja lauldes ning ringtantsu tantsides hõisa-
takse: Kõik minu allikad on sinus!» 
 
Esmaspäev, 11. märts 
1. Saamueli 3:10 «Räägi, sest su sulane kuuleb!» – Palvetamine on ka-
hekõne. Kui sageli lubame Jumalal tegelikult sõna saada (vrd Jesaja 
30:15)? Püüame täna palvetada Saamueli eeskujul, olles avatud Jumala 
kõnetusele ja valmis teda kuulama. Pane tähele, mida koged palvetades 
ja vaikseks jäädes oma südames ja millised mõtted kõlama jäävad. Püüa 
neile palves ka vastata. 
 
Teisipäev, 12. märts 
1. Saamueli 3:10 «Räägi, sest su sulane kuuleb!» – Jumal räägib inim-
gruppidega samamoodi nagu ta räägib ka igaühega isiklikult. Või-
malused koos tema häält kuulda on isegi suuremad (Matteuse 18:20). 
Mis oleks, kui võtta elustiiliks julgemalt vestlustes või koosolekutel pal-
vetamiseks ettepanek teha? Mitte „kristliku traditsioonina“, vaid ve-
endumuses, et Jumal tõepoolest räägib meiega ja tõdeda, et ka meie 
võime apostlite moodi öelda: „Püha Vaim ja meie oleme arvanud 
heaks...“ (Apostlite teod 15:28). 
 
Kolmapäev, 13. märts 
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Psalm 25:17 «Ahastused täidavad mu südame, tõmba mind välja mu 
kitsikustest!» – Mõnikord tunneme end oma emotsioonide keskel abi-
tuna, eriti siis, kui inimesed või olukorrad meid nurka suruvad. Nendes 
olukordades on just selline palve abiks. Too oma ahastused Jeesuse ette, 
räägi talle oma veendumusest, et just tema juhatab sind kitsikustest ava-
russe (vrd Psalm 118:5-6; Psalm 142:8; Johannese 16:33). 
 
Neljapäev, 14. märts 
Psalm 25:17 «Ahastused täidavad mu südame, tõmba mind välja mu 
kitsikustest!» – Seisame selle palvega teiste inimeste eest, kes on erine-
vatel põhjustel kitsikuses ja surve all: kas on nende endi süda kitsas (vrd 
2. Korintlastele 6:12-13) või on nad selle surve ise põhjustanud (vrd 
Psalm 107:10-22) või on põhjustajateks teised inimesed (2. Tessalooni-
klastele 3:2). Palvetame ka kaaskristlaste eest, keda nende usu tõttu taga 
kiusatakse, ja palume, et Jumal neid üles tõstaks (Heebrealastele 13:3). 
 
Reede, 15. märts 
Luuka 18:13 «Jumal, ole mulle patusele armuline!» – Jumalaga võib 
oma lüüasaamistest olla raske rääkida, sest siis laseme teda enda süda-
mele väga lähedale. Kuid Jumal ei ole šokeeritud ega vihane. Ta tunneb 
meid ja vaatab meid (oma armus) heatahtliku pilguga. Selle salmi al-
gkeeles peitub sõna „armuline“ tähenduses ka „rõõmus“. Tunnista täna 
Jumalale oma nõrkusi ja vigu ning usalda teda, et ta andestab need 
rõõmuga (1. Johannese 1:7-9). 
 
Laupäev, 16. märts 
Luuka 18:13 «Jumal, ole mulle patusele armuline!» – Mõtiskleme täna 
sellele, kuidas meie eluviisid soosivad ühiskonda, mis elude kaitsmise 
ja toetamise asemel neid hävitab. Isegi kui see ei ole esmapilgul nähtav, 
põhineb heaolu, mille keskel enamik meist igapäevaselt elab, inimeste 
ja ressursside kurnamisel. Palume ka siin Jumalalt andestust ja otsime 
vähemalt ühe konkreetse võimaluse, kuidas õiglasemalt elada (vrd Jaa-
kobuse 4:13-5:5). 
 
Pühapäev, 17. märts 
Viimastel päevadel oleme tegelenud oma südamega. Just seal on meil 
võimalik Jumalaga kohtuda. Jeesus kinnitas, et puhta südamega 
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inimesed näevad Jumalat (Matteuse 5:8). Meie endi vastutusel on oma 
südame nagu kallihinnalise aia eest hoolitseda, et see võimalik oleks. 
„Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest 
lähtub elu!“ (Õpetussõnad 4:23). Palu Jumalalt, et ta näitaks, kuidas 
tema sinu südant näeb, aga samuti kingiks senisest sügavama ilmutuse 
oma armu ja halastuse suurusest. Kirjuta tema sõnad päevikusse või sal-
vesta telefoni meelespeade hulka. 
  
 
 
Esmaspäev, 18. märts 
Psalm 64:2 «Kuule, Jumal, mu häält, kui ma kaeblen!» – Jumal kan-
natab välja su kaeblemise. Ta ei pöördu sinust eemale. Vastupidi – ter-
vislik on talle oma tunded ära rääkida ja talle jutustada oma hirmust, 
kurbusest ja vihast. Kuid siis on hea ka vaikseks jääda ja oodata ära 
Jumala abi ning kuulata ära tema sõnad ja juhised nagu muuhulgas ütle-
vad ka Nutulaulud 3:25-27: „Hea on oodata kannatlikult Issanda pääs-
tet!“. 
 
Teisipäev, 19. märts 
Psalm 64:2 «Kuule, Jumal, mu häält, kui ma kaeblen!» – Mõnikord on 
hea, kui me ei jää oma kaeblemisega üksinda, aga samas ei pea oma ka-
eblemisega ka teisi põhja tõmbama. Hea on aidata üksteisel oma koor-
maid Jeesuse ette tuua (Galaatlastele 6:2). Täna võib olla sul võimalik 
kedagi teist toetada, kui nad oma südant Jumala ette välja valavad. Või 
võid just täna kellegi abi paluda, et saaksid ise oma häda Jeesuse ette 
tuua ja tema päästele loota. 
 
Kolmapäev, 20. märts 
2. Saamueli 7:29 «Palun õnnista mind ja mu koda.» – Võiks arvata, et 
Taaveti palve saada õnnistusi endale, oma plaanidele, soovidele ja 
perele on üsna taktitu. Kuid tegelikkus on just vastupidine. Taavet palus 
seda palvet pärast seda, kui Jumal lubas talle tema kuningriigi püsima-
jäämist (salm 16). Seega palvetab Taavet tegelikult Jumala plaanide 
täitumisele õnnistust. Millise tõotuse on Jumal sinu elu kohta andnud? 
Palveta täna selle eest, et see saaks üha tugevamaks ja muutuks reaalsu-
seks. 
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Neljapäev, 21. märts 
2. Saamueli 7:29 «Palun õnnista mind ja mu koda.» – Taaveti koda oli 
rohkem kui hubane ühepereelamu väikese aiakesega. See oli kuning-
akoda, oluline osa tema kuningriigist. Millised inimesed alluvad sinu 
mõjuvõimule ja on sinu „koda“? Lapsed? Töökaaslased? Patsiendid? 
Kliendid? Palvetame täna, et Jumal oleks oma õnnistustega kohal kõiki-
des „meie koja“ kohtumistes ja tegevustes ning aitaks oma heal tahtel 
tegelikkuseks muutuda (vrd 1. Moosese 39:5; Apostlite teod 16:31). 
 
Reede, 22. märts 
2. Saamueli 22:29 «Sina, Issand, oled mu lamp ja Issand valgustab mu 
pimedust.» – Isegi väike lambike suudab pimeduse eemale peletada. 
Kus vajad sina Jumala valgust, et pimedus kaoks? Kas on olukordi, kus 
sa ei näe teed edasi liikumiseks, kus vaimulik keskkond on tume ja 
sisemine pimedus röövib sinult elurõõmu? Palveta seda lihtsat palvet 
kogu päeva jooksul ikka ja uuesti ning vaata, kuidas Jumala valgus 
särama lööb! 
 
Laupäev, 23. märts 
2. Saamueli 22:29 «Sina, Issand, oled mu lamp ja Issand valgustab mu 
pimedust.» – Palvetame seda palvet täna inimestega ja inimeste eest, 
kelle elus praegu valitseb pimedus, kes leinavad, kes ei näe mingit väl-
javaadet või kelle lootus on mingil põhjusel kustunud. Palume Jumalalt 
lohutust, sisemist uuenemist ning seda, et Jumal oma valguse nende ini-
meste elus uuesti leegitsema paneb (vrd Psalm 18:29, Matteuse 5:16). 
 
Pühapäev, 24. märts 
4. Moosese 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!» – Aaroni õnnistus võtab imei-
lusasti kokku selle nädala kolm palvet: Jumal, tema armastavalt meie 
peale vaatava palge valgus, tema arm, tema rahu ja tema õnnistus varja-
vad meid. Täname teda konkreetselt kõige eest, mida oleme sellest 
möödunud nädalal kogeda saanud! 
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Esmaspäev, 25. märts 
Psalm 143:8 «Anna mulle teada tee, mida pean käima, sest sinu poole 
ma tõstan oma hinge!» – On palju erinevaid teid, mida mööda võime 
käia, aga ainult Jumal tunneb teed, mis viib elusse (Psalm 16:11). Pal-
veta seda palvet eriti nendes olukordades, kus sa ei tea, kuidas edasi 
liikuda. Tõsta oma hing Jumala ette, tekita endale võimalus kuulata 
Jumala häält ja tema suuniseid, olgu see vaiksel ajal kodus, kirikus või 
looduses jalutuskäigul. 
 
Teisipäev, 26. märts 
Psalm 143:8 «Anna mulle teada tee, mida pean käima, sest sinu poole 
ma tõstan oma hinge!» – Palveta täna ühe inimese eest, kes on näiliselt 
väljapääsmatus olukorras. Palveta, et talle avaneksid uued perspektiivid, 
seni suletuna seisnud uksed ning et tema mõtetesse saabuks selgus. Pal-
veta, et Jumal kohtuks oma looval viisil selle inimesega nii, et ta Jumala 
sõnu ja juhatust mõistaks (vrd Koloslastele 1:9-10).  
 
 
 
Kolmapäev, 27. märts 
1. Kuningate 3:9 «Anna mulle sõnakuulelik süda.» – Võib-olla üritad 
Jumalale kuuletuda ainult oma mõistusega ning saad ainult vähesest 
aru. Palveta, et ta avaks su südame kõrvad ja et sa kõikides asjades 
kogu oma olemusega tema head nõu kuulda võtaksid (vrd Luuka 17:21; 
Roomlastele 10:8). Kui sul on konkreetne küsimus, milles Jumala 
juhatust otsid, siis palveta seda lihtsat palvet ning ole vaikselt. Kuula, 
kas mõtetesse tõuseb mõni abistav sõna, mõte või laulurida. 
 
Neljapäev, 28. märts 
1. Kuningate 3:9 «Anna mulle sõnakuulelik süda.» – Palvetame täna 
selle lihtsa palvega teiste inimeste eest, et nad õpiksid Jumala häält oma 
südames kuulda võtma ning et nende süda oleks sarnane Psalm 84:6 
sõnadele: „kelle mõttes on pühad teekonnad.“ Palvetame, et nad tun-
neksid ära ja võtaksid vastu kõik selle, mida Jumal oma armus nende 
elu jaoks on valmis seadnud. Palveta seda palvet ka nende inimeste 
eest, kes kannavad juhtimisvastutust sinu kodulinna ja riigi poliitikas, 
kirikus, haridussüsteemis, majanduses. 
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Reede, 29. märts 
Johannese 11:3 «Issand, vaata, su sõber on haige.» – Nende sõnadega ei 
palu Maarja Jeesuselt oma vennale, Laatsarusele tervenemist. Ta infor-
meerib Jeesust ja jätab Jeesusele vabaduse ise oma reaktsiooni üle 
otsustada. Selleks on vaja suurt usaldust ja julgust. Jeesus laseb vastust 
ja ka tervenemist mitu päeva oodata. Anname Jeesusele täna teada oma 
ihu, südame ja hinge „haigetest kohtadest“, teadmata seda, mida ta nen-
dega peale kavatseb hakata. Püüame sarnaselt Maarjaga oodata ära 
Jumala aeg, tema reaktsioon ja tervenemine (Koguja 3:1-11). 
 
Laupäev, 30. märts 
Johannese 11:3 «Issand, vaata, su sõber on haige.» – Samal viisil nagu 
eile usaldasime ennast Jumala kätte, võime ka teisi inimesi tema ette 
kanda. Sageli piisab sellest, kui mainime nende nimesid Jeesusele usku-
des, nagu Kapernauma väeülem, et piisab ühest väge täis sõnast Jeesuse 
suust, et tervenemine õigel ajal aset leiaks (Luuka 7:7). 
 
Pühapäev, 31. märts 
Sel nädala oleme palvetanud Jumala juhtimise ja ligiolu, tema sõnade 
kuulmise ning tervenemise eest. Kindlasti on valdkondi, kus me veel 
pole palvevastuseid näinud. Püüame siiski kannatlikult Jumalat oodata, 
jätta kiired lahendused jõuga läbi surumata ja Taaveti sõnadega pal-
vetada: „Sest sind, Issand, ma ootan; sina, Issand, mu Jumal, vastad!“ 
(Psalm 38:16). Jumala vastused osadele palvetele võivad juba nähtavad 
olla – võta täna aega, et nende vastuste eest Jumalat tänada. 
 
Esmaspäev, 1. aprill 
Psalm 80:4 «Jumal, uuenda meie olukord ja lase paista oma pale, siis o-
leme päästetud!» – Kõik palved, mille Piiblist leiame, sisaldavad ka 
tõotust. Palvetame selle tõotuse valguses oma elu varemete ja veel 
ehitamist vajavate valdkondade eest. Palvetame, et Jumal taastaks kõik 
lõhutu ning laseks hävingust tärgata millelgi heal. Kiidame Jeesus nime, 
mille kaudu tuleb valgus ja pääste kõigele, mis meie elus on kahjustatud 
või veel valmimata. 
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Teisipäev, 2. aprill 
Psalm 80:4 «Jumal, uuenda meie olukord ja lase paista oma pale, siis o-
leme päästetud!» – Jesaja 61:4 ütleb: „Nad ehitavad üles muistsed va-
remed, taastavad esivanemate rüüstatud paigad ja uuendavad hävitatud 
linnad, mis põlvede jooksul on olnud laastatud.“ Siin räägitakse inimes-
test, kes on ise kogenud, kuidas Jumal neid tervendab ja taastab. Palve-
tame, et meie oleksime sellised inimesed. Palvetame üksteise eest, et 
Jumal kasutaks meid oma taastamistöös! 
 
Kolmapäev, 3. aprill 
Luuka 11:2 «Isa! Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu!» – Need 
sõnad on kõikide palvete alusmeloodiaks: Isa, näita meile veel enam, 
milline sa tegelikult oled, austa oma nime ja too oma Püha Vaimu 
kaudu armastust, õiglust, rõõmu ja rahu (vrd Roomlastele 14:17). Püüa 
tänasel palveajal keskenduda kiitusele, austamisele ja tänule. Hakka 
koostama nimekirja kõigest, mis annab põhjust rõõmustamiseks. Kirjuta 
üles ka Jumala iseloomuomadusi, mis sind vaimustavad. 
 
Neljapäev, 4. aprill 
Luuka 11:2 «Isa! Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu!» – Palve-
tame täna selle eest, et Jeesuse riik hakkaks väljenduma meie suhetes 
teiste inimestega. Küsi Jumalalt konkreetselt: „Mida saan mina teha, et 
minu igapäevastes suhetes oleks rohkem armastust, õiglust, rõõmu või 
rahu? (vrd Roomlastele 15:1-2, 5-7). Mida saaksin ma teha või teadli-
kult tegemata jätta, et Püha Vaim saaks võimsamalt tegutseda?  Kuidas 
saan oma andeid arendada ja rohkem rakendada?“ 
 
Reede, 5. aprill 
Psalm 27:9 «Ära peida oma palet minu eest. Sina olid mu abi.» – On 
aegu, kui Jumal tundub olevat kaugel ja elu on justkui udus. Ära pöördu 
neil aegadel Jumalast eemale. Ära jookse valede lohutajate juurde. Püsi 
Jeesuse lähedal ning palveta just selliseid palveid. Meenuta endale, 
kuidas Jumal on olnud sinu aitaja! Otsi Jumalat uuesti, sest Piibel tõo-
tab, et leiad ta (Jeremia 29:13; Aamos 5:4, 6; Matteuse 7:7-8). Ja kui 
Jumal näitab asju, mis tuleb korda seada (vrd Jesaja 59:2), siis tee seda! 
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Laupäev, 6. aprill 
Psalm 27:9 «Ära peida oma palet minu eest. Sina olid mu abi.» – Palve-
tame seda palvet inimeste eest, kelle elus on kriis või kes on tegutsemis-
võimetud, et Jumal Kristuse kaudu oleks nende abi. Eestpalvetes võib 
meid juhatada lugu halvatu tervendamisest (Luuka 5:17-26), kelle 
sõbrad katusesse tehtud augu kaudu Jeesuse jalge ette lasksid. Nende 
usu tõttu sai halvatu terveks ja leidis andestuse. 
 
Pühapäev, 7. aprill 
Kui möödunud nädala palvetele tagasi vaatame, märkame palveelus sa-
geli valitsevat pingevälja: ühelt poolt on fookuses inimlikud prob-
leemid, vajadused, hädad ja teiselt poolt tõstame oma pilgu Jumalale, 
tema vägevale nimele, tema aule, tema riigile. Keskendume tänases pal-
ves sellele teisele poolele, sest esimene tuleb sageli iseenesest esile. 
Võtame näiteks jalutuskäigul aega Jumala kiitmiseks, tema nime kõrge-
male tõstmiseks kõigest muust, mis end meie elus ikka ja jälle suureks 
ja tähtsaks püüab teha. 
 
Esmaspäev, 8. aprill 
1. Tessalooniklastele 3:12 «Jeesus, kasvagu meie armastus ja saagu see 
rohkeks!» – Üks sagedasemaid palveid Uues Testamendis on palve roh-
kema armastuse järele (vrd Filiplastele 1:9; Efeslastele 3:17-20; Kolos-
lastele 2:2 jt). Liitume täna nende palvetega ja palume Jumala Vaimul 
meile anda rohkem armastust kõikide inimeste vastu, kellega kokku 
puutume. Võib-olla kerkivad teatud suhted teistest rohkem esile. Pal-
veta nende pärast eriliselt ja palu Jumalalt abi neid inimesi tema pilgu 
läbi näha. 
 
Teisipäev, 9. aprill 
1. Tessalooniklastele 3:12 «Jeesus, kasvagu meie armastus ja saagu see 
rohkeks!» – Kui sageli ei seisa meie suhetes teiste inimestega keskkohal 
armastus, vaid hoopis midagi muud? Mõnikord on olulisem see, kellel 
on õigus. Mõnikord on olulisem lõpuks ometi oma arvamus sirgjooneli-
selt välja öelda või teist inimest lihtsalt vältida. Mõnikord on kõige olu-
lisem see, mida teised arvavad. Palvetame täna, et oleksime oma käitu-
mises armastusest motiveeritud (vrd 1. Korintlastele 13:1-3, 6:14). 
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Kolmapäev, 10. aprill 
Psalm 139:23 «Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda! Katsu mind 
läbi ja tunne ära mu mõtted!» – Sageli ei suuda teised inimesed meis te-
kitada tunnet, et meie „mõtted on ära tuntud“. Vastupidi – sageli 
saadakse meist valesti aru. Jumalaga on teisiti. Tema näeb südant ja 
mõistab, mida me tegelikult mõtleme. Palvetame, et Jumal näitaks 
meile (vrd salm 24), kui liigume ebajumalate või valede ideaalide kum-
mardamise teel. Palume Jumalalt, et ta näitaks meile teed tagasi elusse 
(Psalm 16:11). 
 
Neljapäev, 11. aprill 
Psalm 139:23 «Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda! Katsu mind 
läbi ja tunne ära mu mõtted!» – Palvetame täna seda palvet kirikute ja 
koguduste eest, et Jumal saadaks oma valguse ja tõe (Psalm 43:3), et me 
ei petaks teda ega üksteist, et ta vabastaks meid tühjast rahmeldamisest, 
silmakirjalikkusest, tagarääkimisest – kõigest, mis takistab tema Vaimu. 
Palvetame uut täitumist Püha Vaimuga (vrd Efeslastele 5:15-21)! 
 
Reede, 12. aprill 
Psalm 118:25 «Oh Issand, aita nüüd! Oh Issand, lase hästi korda 
minna!» – Kanna seda lühikest abipalvet tänasel päeval oma südames. 
Palveta seda palvet, kui oled kahevahel, silmitsi väljakutsetega või sun-
nitud lahendusi leidma. Palveta seda palvet keeruliste inimsuhete üle, 
heaks koostööks ja rõõmustavate tulemuste saavutamiseks. Usalda 
Jumalat, et ta on kärmas palveid kuulma ning et ta annab oma lastele 
tarkust ja kõike head, kui nad seda temalt paluvad (Matteuse 7:11; Jaa-
kobuse 1:5, 17). 
 
Laupäev, 13. aprill  
Psalm 118:25 «Oh Issand, aita nüüd! Oh Issand, lase hästi korda 
minna!» – Palvetame täna juhtide ja poliitikute eest nii oma riigis, kui 
ka maailmas laiemalt (vrd 1. Timoteose 2:1-2), et Jumal annaks neile 
kordaminekut keeruliste olukordade lahendamisel, aitaks neid arukalt 
oma vastutust kanda ning väljakutsetega edukalt toime tulla. Palvetame, 
et neid ümbritseksid targad ja vaimulikud nõuandjad, kes aitavad neid 
maailmas võimalikult hästi valitseda. 
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Pühapäev, 14. aprill 
Anname sel pühapäeval Jumala kätte üle kõik selle, mis meie elus veel 
poolik on – nii lõpetamata projektid kui täitumata unistused. Tema 
tahab meile kinkida rahu: „Oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile 
nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu a-
raks.“(Johannese 14:27). Need Jeesuse sõnad kehtivad ka päevadel, kui 
paljud asjad tunduvad ebatäielikud. Palu Jumalalt, et ta täidaks sind ja 
sinu kaaslasi oma rahu Vaimuga. 
 
Esmaspäev, 15. aprill 
Johannese 2:3 «Neil ei ole enam veini.» – Piiblis sümboliseerib vein 
rõõmu. Palveta seda palvet, kui mõnes sinu eluvaldkonnas on rõõm otsa 
saanud. Palu Jumalalt, et ta täidaks sind uuesti rõõmuga ning vajadusel 
astu konkreetseid samme suuna muutmiseks. Loe ka Psalm 51, eriti 
salmi 14: „Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest ja heameelne 
vaim toetagu mind!“ 
 
Teisipäev, 16. aprill 
Johannese 2:3 «Neil ei ole enam veini.» – Selle palve esitas Maarja Jee-
susele Kaanas toimunud pulmas. Täna palvetame abielude ja perede 
eest oma kogukonnas ja riigis, et Jeesus muudaks „igapäevase vee“ 
värskeks „rõõmu veiniks“. Palvetame ka nende inimeste ja insti-
tutsioonide eest, kes tervete abielude ja perekondade heaks tööd teevad 
ja palume neile Jumala tarkust ja uusi võimalusi. Palvetame naiste, 
meeste ja laste eest, kes purunenud suhete tõttu kannatavad ja palume, 
et Jeesus neid oma armus puudutaks. 
 
Kolmapäev, 17. aprill 
Psalm 63:2 «Jumal, sina oled mu Jumal. Sinu järele januneb mu hing.» 
– Kas sa oled igatsenud tõelist kohtumist Jumalaga? Sa ei ole selle soo-
viga üksinda. Räägi oma igatsusest Jumalale nagu seda tegi ka Taavet. 
Loe selle palvega koos läbi kogu Psalm 63. Kus sa sooviksid tema 
kõnet kuulda või tema ligiolu kogeda? Luba endal kogeda ka seda valu, 
et me ei saa veel olla Jumalale nii lähedal kui sooviksime. 
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Neljapäev, 18. aprill 
Psalm 63:2 «Jumal, sina oled mu Jumal. Sinu järele januneb mu hing.» 
– Igatsus Jumala täieliku armastava, tervendava ja vabastava läheduse 
järele ei ole omane ainult inimestele – kogu loodu igatseb oma Issandat 
(Roomlastele 8:19-23). Veel ei ole meil võimalik kogeda Jumalat tema 
piiramatus aus, kuid Jumal kohtub meiega ikka ja uuesti samamoodi 
nagu Eelijaga – pehme tuulena (1. Kuningate 19:12-13). Täna Jumalat 
kõikide nende hetkede eest, kui ta oma lähedust loodu kaudu nähtavaks 
on teinud. 
 
Suur Reede, 19. aprill 
Matteuse 26:39 «Isa, ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii 
nagu sina!» – Jeesus täitis Jumala terviklikku tahet meie hüvanguks ja 
meie päästeks. Kui me teeme selle palve enda palveks, siis see ei ko-
husta meid maailma päästma, vaid pigem vabastab meid, sest nii saab 
Jumala otsustada, mis meie elust veel saama peab või milleks me oma 
elu kasutama peame. Võimalik, et need sõnad ei tule meil kergelt üle 
huulte. Siiski aimame südame sügavustes, et tõeline elu murrab esile, 
kui end tingimusteta Jumala tahtmisesse anname.  
 
Vaikne laupäev, 20. aprill 
Matteuse 26:39 «Isa, ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii 
nagu sina!» – Täna palvetame taas kirikute ja koguduste eest ning eriti 
nende juhtide eest, et ka meid „täidetaks tema tahtmise tundmisega 
kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises, et me käiksime Issanda väärili-
selt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja 
kasvades Jumala tundmises, et saaksime vägevaks, püsivaks ja pika-
meelseks“ (vrd Koloslastele 1:9-11). 
 
Ülestõusmispüha – Jeesuse ülestõusmine, 21. aprill 
Jeesus on üles tõusnud! Palvetame ning täname ja kiidame Jumalat 
Roomlastele 8:31-34 sõnadega: „Mis me siis ütleme selle kohta? Kui 
Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Tema, kes oma Poegagi 
ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis 
koos Pojaga meile kõike muud kinkima? Kes võib süüdistada Jumala 
valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb. Kes võib meid hukka mõista? 
Kristus Jeesus on, kes suri ja, mis veel enam, kes üles äratati, kes on 
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Jumala paremal käel ja kes palub meie eest.“ Jeesus palvetab meie eest. 
Laskem ennast tema palvetest üha uuesti nakatada, et lihtsalt palvetades 
mitte väsida! 
 
Koostanud Peter Höhn ja Viviane Herzog, Campus für Christus 
 

TULEVIKUPERSPEKTIIV 
Nende 40 päeva „lihtsate“ palvete järel ei tule punkti. Tuleb koolon. Me 
julgustame sind võtma ülejäänud aastasse kaasa need ja muidugi ka ar-
vukalt isiklikke palveid. Selleks annab eeskuju Taavet – teda nime-
tatakse meheks Jumala südame järele (1. Saamueli 13:14). Põhjus ei ole 
tema täiuslikult elatud elus. Abielurikkumine ja mõrv heidavad tema 
eluloole pikke varje. Kuid üheks põhjuseks võib olla see, et Taaveti 
sõprus Jumalaga oli radikaalselt avameelne. Ta avas Jumalale oma süd-
ame ja võimaldas ligipääsu kõikidele oma tunnetele ja raskustele. Psal-
midest leiame valu, kättemaksuiha, andestust, kahtlusi, armastust, 
usaldust, lootust ja veel paljutki. Lihtsad palved igapäevaelu keskel. Ja 
näib, et Jumal ei lükka neid eemale, vaid hindab neid kõrgelt. Soovime 
ka sulle lähedast südameosadust Jumalaga. 
Palvetamist ei saa institutsiooniks muuta, kuid struktuurist võib palveta-
misel siiski abi olla. Vaadates 2019 aastale rõõmustame eriliselt, et o-
leme osa PRAY19-st. See on erinevate osapoolt initsiatiiv luua kõikjal 
võimalusi inimestele lihtsalt palvetamiseks ja lihtsalt Jumalaga kohtu-
miseks. Šveitsis palvetatakse kogu aasta vältel vahet pidamata – selline 
on visioon. 40 päeva palve ja paast on üks osa sellest ketist ja me loo-
dame, et paljudest lihtsatest ja isiklikest palvetest kasvavad välja uued 
lihtsad ja võimsad palved (ja teod) meie ligimeste, linnade ja kogu 
Šveitsi eest. Lisainfot PRAY19 kohta leiad internetist www.pray19.ch 

 
Matthias Spiess 
Šveitis Evangeelse Alliansi peasekretär 
 

P.S. Rõõmustame, kui saadad meile tagasisidet. Kas see palvekalender 
on sulle abiks olnud? Millised on olnud sinu kogemused nende 40 
päeva jooksul? Mida oled koos Jeesusega läbi elanud? Palun saada oma 
mõtted aadressil info@fastengebet.ch  
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JUHIS PAASTUMISEKS 
Paastumise eesmärk on aidata leida aega Jumala jaoks. Palveta ja leia 
kindlus Jumala ees enne 40 päeva algust, mil määral sooviksid loobuda. 
Kas loobud ühest toidukorrast päevas või loobud maiustustest, tele-
viisori vaatamisest või sotsiaalmeediast, raamatutest, hobist või mõnest 
muust tegevusest, et selle arvelt võtta aega Jumala kuulamiseks, palve-
tamiseks ja Jumala Sõnasse süübimiseks.  
 
 

OMA INITSIATIIV 
Me loodame, et kõikjal Eestis tekivad lisaks kogudusepõhistele palveal-
gatustele ka kohalikud ja piirkondlikud konktaktpunktid, kus kristlased 
igapäevaselt või iganädalaselt kohtuvad, et üksteist julgustada, koos 
palvetada. Need võivad olla kahe- või kolmekaupa toimuvad väikesed 
kogunemised või linnaosaülesed ühispalved koostöös teiste kogu-
dustega või pere- või sõpruskonnal või töökollektiivil põhinevad palve-
grupid. Paastuaeg sobib koguduses palvenädala või palve- ja paastuketi 
korraldamiseks.  
 

KUUPÄEVAD 
05. mai – 04. juuni 2019: 30 päeva palvet islamimaailma eest  
18. mai . 19.mai 2019 Evangeeliumipäeva eelne maakondlik palve. 
25. mai Ülemaailmne evangeeliumipäev (G.O.D.) 
10. või 17. november 2019: Tagakiusatud kiriku päev – kirikud ja kogu-
dused,  
19. november 2019: Prayday, rahvusvaheline palvepäev koolide eest,  
13. – 20. jaanuar 2020: Alliansi palvenädal – Alliansisektsioonid ja 
kogudused, www.each.ch 
26. veebruar – 12. aprill 2020: 40 päeva palve ja paast – väikegrupid, 
pered, üksikud. 
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KOOSTAJAD: 
Campus für Christus  
Peter Höhn 
Josefstrasse 206  
8005 Zürich 
www.cfc.ch 
 
24-7CH Prayer 
Susanna Rychiger 
Zibelegässli 4 
3612 Steffisburg 
www.24-7ch.ch  
 
Schweizerische Evangelische Allianz SEA  
Matthias Spiess 
Josefstrasse 32 
8005 Zürich 
www.each.ch 
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Eesti Evangeelne Allianss 
Palve- ja paastutoimkond 
Kertu Toots 
palve@allianss.ee 
www.allianss.ee/palve-ja-paastutoimkond 
 
Indrek Luide 
EEA peasekretär 
sekretar@allinss.ee 
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