
 

 

 
4. Kaks palvet 

Kui oleme midagi valesti teinud, võime 
palvetada julgelt, nagu seda tegi kuningas 

Taavet.  
 

Loo mulle, Jumal, puhas süda, 
ja uuenda mu sees kindel vaim! 

Ära heida mind ära oma palge eest 
ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu! 

Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest, ja 
heameelne Vaim toetagu mind!  

(L 51:12-14) Aamen! 
 

Aamen tähendab „nõnda sündigu“ ja „ see 
on usaldusväärne“ Jeesus ise õpetas meile, 
et võime julgelt Isa poole palves pöörduda 

nende sõnadega: 
 

„Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa kes oled 
taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi; sinu riik 
tulgu; sinu tahtmine sündigu nagu taevas, 
nõnda ka maa peal; meie igapäevane leib 
anna meile tänapäev; ja anna meile andeks 
meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma 
võlglastele; ja ära saada meid kiusatusse, vaid 
päästa mied kurjast; sest sinu on riik ja vägi 
ja au igavesti! Aamen. (Mt 6:9-13) 

 

 
Piiblisalmid meeldetuletuseks 

 
”Sest kus kaks või kolm koos on minu nimel, 

seal olen mina nende keskel.” 
(Mt 18:20) 

 
”Kristus Jeesus on, kes suri ja, mis veel 
enam, kes üles äratati, kes on Jumala 
paremal käel ja kes palub meie eest.” 

(Ro 8:34) 
 

 

Aga sel ajal hakkas kuningas Heroodes 

mõnele kogudusest kurja tegema. Ta tappis 
mõõgaga Jaakobuse, Johannese venna. Aga 
nähes, et see juutidele meeldis, võttis ta 
kinni ka Peetruse. See oli just hapnemata 
leibade pühal. Heroodes vahistas Peetruse 
ja pani ta vanglasse ning andis nelja 
neljamehelise sõdurite salga valvata, 
kavatsedes ta pärast paasapühi rahva ette 
tuua. Nii peeti siis Peetrust vagis, aga 
kogudus tegi väsimata palvet Jumala poole 
tema eest. Ööl enne seda, kui Heroodes 
tahtis Peetruse enese ette tuua, magas 
Peetrus kahe sõduri vahel kahe ketiga 
aheldatult, ja vahimehed ukse ees valvasid 
vanglat. Ja ennäe, Issanda ingel seisis seal 
ning valgus helkis vangikongis. Ja ingel 
tõukas Peetruse külge, äratas ta üles ning 
ütles: "Tõuse kiiresti!" Ja ta ahelad langesid 
käte ümbert maha. Ja ingel ütles talle: 
"Pane vöö vööle ja kingad jalga!" Tema 
tegigi nõnda. Ja ingel ütles talle: "Pane oma 
kuub selga ja tule minu järele." Ja ta  tuli 
välja ja läks tema järele ega teadnud, et 
see, mis ingel tegi, on tõsi, vaid arvas end 
nägevat nägemust. Aga kui nad jõudsid 
mööda esimesest ja teisest vahist, tulid nad 
raudvärava ette, mis viis linna. See avanes 
neile iseenesest ja nad väljusid ja läksid 
edasi üht tänavat pidi. Ja järsku lahkus 
ingel tema juurest. Ja kui Peetrus jälle 
hakkas aru saama, lausus ta: "Nüüd ma 
tean, et Issand on tõesti oma ingli läkitanud 
ja mu välja kiskunud Heroodese käest ning 
kõigest, mida juuda rahvas ootas." Ja 
märgates, kus ta on, tuli ta Maarja, kes on 
Markuseks hüütava Johannese ema maja 
juure, kuhu mitmed olid kokku tulnud 
palvetama. (Ap 12:1-12) 

 

 Palve ei ole piiratud koha või 
ajaga. Palvetada võime igal ajal, 
igas olukorras ja igal pool. 

 

”Palvetage lakkamata!” (1 Te 5:17) 

 

Kui tunned, et ei oska palvetada, võid 
paluda; ”Issand õpeta mind palvetama”. 
Tema, kes on palve Vaim, igatseb seda 
sulle õpetada. Võid usaldada Jumalat ja 
sest Jumal on hea! 
 

 

 

 

3. Takistused palvevastustele 

1.) Andeksandmatus! 

Loe: (Mk 11:25) 

Ja kui te palvetate, siis andke andeks, et 
ka teie Isa kes … 
 
…......................................................... 

 
 

2.) Patt! 

”Vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja 

teie Jumala vahele..sellepärast ta ei 

kuule.” (Jes 59:2) 

 

3.) Me ei palu! 
 

Teil ei ole sest te ei palu. (Jak 4:2) 
 

 

 


