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Palvetades läbi linna – ülistamine tänaval

Heidi Lederer, FCJG Lüdenscheid

Järgmise nädala jooksul hakkame väljas palvetama ning mõningate jaoks on see võõras. Kui miski 
on võõras, siis tekitab see esialgu  ebakindlust ja mõnikord ka  hirmu, sest  ei teata, mis sellega 
kaasneb või mis juhtuma hakkab.

Mida tähendab minna palvetades läbi linna?

Kus me seda piiblis kohtame?

VT-s näeme seda Aabrahami juures.
1Mo 13:14-17 ütleb Issand Aabrahamile:
Ja Issand ütles Aabramile, pärast seda kui Lott tema juurest oli lahkunud: "Tõsta nüüd oma silmad 
üles ja vaata paigast, kus sa oled, põhja ja lõuna ja hommiku ja õhtu poole, sest kogu maa, mida sa 
näed, ma annan sinule ja su soole igaveseks ajaks! Ja ma teen su soo maapõrmu sarnaseks: kui 
keegi suudab maapõrmu ära lugeda, siis on sinugi sugu äraloetav.
Võta kätte, käi maa läbi pikuti ja põiki, sest ma annan selle sinule!“

Siin oli juttu kogu maast, aga seesama kehtib ka:
- linnade kohta (nt Niinive, Jeesus rääkis sageli linnadest kui isikutest – Jeruusalemm Mt 23:37, 
Korasin Mt 11:21)
- paikade kohta
- elurajoonide kohta jne

Kas Jumal tahab tõepoolest päästa kogu linna? Jah!

Piibli juhtnöörid leiame 1Tm 2:1-8, kus Paulus kirjutab:
Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, 
kuningate  ja  kõigi  ülemuste  eest,  et  me  võiksime  elada  vaikset  ja  rahulikku  elu  kõiges 
jumalakartuses ja väärikuses. See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis, kes tahab, et 
kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele.  Sest üks on Jumal, üks on ka vahemees 
Jumala ja inimeste vahel: inimene Kristus Jeesus, kes on iseenese loovutanud lunastushinnaks 
kõikide eest, tunnistusena selleks määratud ajal.  Selle sõnumi kuulutajaks ja apostliks olen 
ma pandud – ma räägin tõtt, ma ei valeta –, paganate õpetajaks usus ja tões. Ma tahan siis, et 
mehed  igal  pool  palvetaksid,  tõstes  üles  pühad  käed  ilma viha  (s.o  ilma  kibeduseta  teiste 
inimeste, gruppide jne vastu) ja kahtlemiseta.
Ja veel:
Õp. 11:11 „Õigete õnnistusest kerkib linn, aga õelate suu kisub selle maha“.

Kui minna palvetades läbi linna,
hakkame  seda  linna  aja  jooksul  teiste  silmadega  nägema  (Jumala  silmade  läbi),
hakkame inimesi teiste silmadega nägema,
hakkame märkama asju, mida me varem ei ole tähele pannud või mis näisid meile hoopis 
teistsugustena.

Aga – me ei lähe lihtsalt niisama välja, vaid me vajame USKU!
Mitte suurt usku – vaid niisugust, mida saab kasutada. S.t me tegutseme usus.
Jeesus ütleb: „Kui teil oleks usku ka sinepiivakese võrra, siis võiksite mägesid nihutada!“

Kas pean uskuma, et see, mida teen, muudab linna või teeb midagi – juhul muidugi, kui ma kõik 
õigesti teen? – Ei.

Pean uskuma, et Jumala sõna toob muutuse, sest see on tõde ja selles on loov jõud.
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Me teeme, mida Ta on öelnud, ja seetõttu on Ta meiega kogu oma autoriteedis ja väes.

Meie FOOKUS on Jumalal – sellel, mida Tema ütleb, mida Tema tahab, mis Temale meeldib.
Mitte meil ja sellel, kuidas mul läheb, kuidas ma end seejuures tunnen, olen ma tugev või nõrk …

Jeesus liikus pidevalt ringi seal, kus olid inimesed – eriti nende seas, kes elasid ilma Jumalata. 

- Palve viib meid kohtadesse, kus me kristlastena peaksime tegelikult olema.

- PV avab palves meie silmad vaimsele reaalsusele mingis kohas, nii et näeme nii nähtavat kui ka 
nähtamatut.

- Sageli Issand räägib ja annab visiooni ning ilmutab oma nägemuse linnast ja inimestest.

- Kristlaste kohalolu tõttu tänaval pimedus taganeb.

- Oma palvetega me puhastame vaimulikult linna – ja mõnikord ka ennast.
On hea  panna seejuures  tähele  ka  seda,  mis  toimub palvetades  meie endaga,  mõnikord 
kasutab PV palvet, et meid korrale kutsuda ja muuta,
nt  peaksime  üle  andma  mõned  mitte  väga  meeldivad  mõtted/tunded  teatud  inimeste 
(välismaalaste),  politsei,  kodutute,  rikaste  ja  teiste  kristlike  konfessioonide  kohta  –  on 
oluline seda mitte eirata!!
Viha ja kibedus
Uskmatus

Me ei pea olema täiuslikud.
Võime minna sellistena,  nagu oleme, aga võib juhtuda, et meis on midagi, millega Jumal 
tahab teel olles tegeleda …

Samuti  võib  olla,  et  hakkame  tundma  Jumala  armastust  teatud  inimrühmade  vastu  (nt  lapsed, 
vanurid, vähemusgrupid jne) või meis tärkavad mingid annid – ja kui neile järgneme, avastame oma 
kutsumuse.

Millele peaksime erilist tähelepanu pöörama:
- ära lase end häirida inimestel, olukordadel, kauplustel
- ära lase end järgmistel mõtetel alla kiskuda:

- see on mõttetu
- kas palvest on üldse kasu (vastuseta jäänud palved võivad selliseid mõtteid tekitada; või 
meil on siin-ja-kohe-usk: ootame, et palvele järgneks otsemaid vastus)

Puudulik arusaam külvi ja lõikuse põhimõttest – tuleb arvestada ka kasvamise ajaga.

Kuidas minna:
- lahtiste silmadega – ärksa vaimu + mõistusega

Täiesti loomulike asjade läbi, mida näeme ja kogeme, võib Jumal rääkida ja meile juhtnööre 
anda.

- armastuses (mitte üleolevalt) ja sooviga päästa
- meeleparandusega; meeleparandus kellegi eest ja eestpalve (Jumal, anna neile andeks …)
- tänu, proklamatsiooniga (tunnista valjult Jumala omadusi: truudust, õiglust …)
- vaikselt, Jumalat oodates
- õnnistades, olles valmis inimeste eest palvetama

Praktika:
- otsi endale „kaaslane“ (üksmeel) – meie käime paarikaupa
- ole julge ja vapper (saa üle hirmust inimeste ees)
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- ära lase tähelepanu kõrvale juhtida
- hakka minema, tee algust ja palu Jumala juhtimist
- palveta emakeeles ja Vaimus
- kui sulle meenub mõni piiblisalm, siis palveta see kõva häälega välja või loe seda lihtsalt valjult
- jagage aeg-ajalt üksteisega, mida näete või mõtlete
- tee asju usus (Jumal ütleb: „Minu sõna ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid saadab korda, milleks 
ma selle läkitasin!“)

Ole seejuures täiesti loomulik – kui käid kellegagi poodides, siis te ju ka ei kõnni tummalt üksteise 
kõrval, vaid suhtlete! Kellelegi ei tundu te imelikud, sest inimesed ei saagi aru, et te palvetate – see 
näeb väga loomulik välja, justkui te vestleksite omavahel!

Kirjuta olulised asjad üles – tee märkmeid, kui saad mõnes kindlas kohas erilise tunnetuse.
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