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3. LOENG: MIKS JA KUIDAS PALVETADA?  

Mis on palve? 

1878. aastal ilmunud katekismuses kirjeldatakse palvet kui „meie 

südame kõnet Jumalaga, oma armsa taevase Isaga; kas me 

siis palume Temalt vaimulikku ja ihulist head või täname ja 

kiidame tema püha nime“.  

Uues Testamendis õpetas Jeesus rahvast palvetama Mt 6:5-15. 

Me pöördume Jumala poole isiklikult ja pöördume isiku poole. Me ei räägi tühjusega, 

vaid Jumalaga, kes kuuleb. 

Me võime Jumalasse suhtuda nii, nagu lapsed suhtuvad oma armastavasse 

isasse, tundes tema suhtes respekti ja austust, kuna ta on ju kogu maailma 

loonud ning toonud oma poja kaudu iseenda ohvriks, et inimkond saaks 

maailmas edasi eksisteerida. Piibel ütleb, et palvetada tuleb uskudes. 

 

Miks palvetada? 

Kristluse sisuks ei ole mingi ebamäärane kombetäitmine, vaid suhe elava 

Jumalaga. On olemas kiituse- ja tänupalveid, patutunnistuse ja -

kahetsusepalveid, palveid, mis on viisistatud ja neist on saanud laulud. On 

olemas eestpalveid, kus me palume teiste inimeste või nende vajaduste eest. On 

ka vaikivaid, sõnatuid palveid, kus me tegelikult kuulame, mida Jumalal öelda on.  

 

Kui meie palvetame, siis Jumal tegutseb ja maailm muutub paremaks paigaks.  

Jumalal on plaan selle maailma jaoks - Ta teab, mida Ta tahab teha ja  mil viisil 

on seda parim teha ning Ta viib selle ka täide.  

 

Piiblist leiame kirjakohti, kus meid lausa otse kutsutakse üles palvetama (Lk 

11:9-10, 18:1-8) ning öeldakse, et palve on väärtuslik (Jk 5:16). 

Palvetamine on töö, mida me peame ise ära tegema lisaks sellele, mida me 

peame ära tegema. 

Jumal on lubanud meile anda üksnes häid ande, seda, mis on meile parim. 

Jumala vastus meie palvetele võib olla ”jah” või „ei”, mõnikord ka 
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„oota”. Jumala tõotus vastata palvetele on tingimuslik - me peame paluma tema 

tahtmise kohaselt (1Jh 5:14).  

 

Mõned olulised koostisosad palves 

• Austav pöördumine Jumala poole, tema tänamine ja kiitmine  

• Palumine Jumala riigi laiemate vajaduste eest  

• Sa  võid nimeliselt paluda oma lähedaste ja tuttavate eest.  

• Alati tuleb paluda ärkamise eest 

• Palumine isiklike vajaduste pärast. Siia kuuluvad nii vaimulikud kui 

ajalikud vajadused.  

• Palumine teiste inimeste vajaduste pärast  

 

Kas palvetama peab häälega või tohib ka vaikselt?  

Omal kohal on nii vaikne kui ka häälega palvetamine.  

Kui me palvetame koos teistega, siis on täiesti sobilik palvetamine kuuldavalt.  

Esiteks on see hea seetõttu, et teised, kuuldes meie palvet, saavad meiega 

kaasa palvetada ning olla meiega ühel meelel, mis on väga oluline.  

Teiseks aitab häälega palvetamine meil palju enam keskenduda, kuna mõtted 

omakorda väga ruttu hajevile kipuvad minema.  

   

Millal peaksime palvetama?  

Piiblis öeldakse, et me peaksime palvetama «alati» (1Ts 5:17; Ef 6:18). Kuidas 

seda teha?  

Esiteks seda, et meie suhe Jumalaga peaks alati "soe" olema, sest palve on 

suhtlemine Jumalaga.  

Teiseks mõeldakse siin järjepidevat palvetamist, tüdimatut palvetamist. Ajalises 

mõttes pole niivõrd oluline, millal me just palvetame. On hea palvetada mõnikord 

üksi, omaette. Aga väga oluline on ka koos teistega palvetada. (Mt 18:19).  

 

Nüüd, kui me tunneme Jumalat, kellelt tuleb kõik hea and, kas pole siis 

normaalne ka teda tänada?  

 


