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Matteuse evangeelium 6:5–13 Teie palvetage siis nõnda

JEESUS ÕPETAS PALVETAMA

Isa ja Poeg rändavad mööda Galileamaad. Nende eesel veab nende väikest
vankrit, millele on laotud peaaegu kogu nende maine vara. Isa on puusepp ja üheskoos
pojaga pakuvad nad inimestele erinevaid puusepatöid. Parandavad, kus vaja, laua või
ukse, vahel ka katuse. See on päris põnev, sest nad on külast-külla ja linnast-linna
liikudes kohanud väga erinevate inimestega. Suure põnevusega on nad kuulanud
lugusid, mida inimesed räägivad rändavast rabis, Jeesusest.

Ühe õhtul jäävad nad lõkke äärde koos galilealastega. Need on nii samuti, nagu
nemadki, isa ja poeg.

Galilealased jutustavad oma kohtumisest Jeesusega.
„Sinna mäe jalamile oli kogunenud suur hulk rahvast,“ alustab Galilea mees oma

lugu. „Jeesus oli istunud kõrgemale, ühe puu noti peale. Tema ümber olid Tema jüngrid,
õpilased. Ja veel oli tulnud Jeesust kuulama inimesi ümbruskaudsetest küladest. Kuuldus
Jeesuse liikumisest oli levinud inimeselt inimesele. Paljud tahtsid Teda oma silmaga
näha. Paljud lootsid saada Jeesuselt tervenemist ja haigustest pääsemist.

Jeesus istus seal ja muudkui õpetas. Ta rääkis erinevatest asjadest. Mulle jäi
meelde see, kuidas Jeesus õpetas palvetama. Jeesus õpetas nii: „Kui te palvetate, siis
ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja
tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad! Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes!
Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa poole,
kes on varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle! Palvetades ärge lobisege nii
nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu.
Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie Isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te
Teda palute!“

„Kas Jeesus õpetas inimesi palvetama enda Isa poole?“ uurib puusepa poeg
võõralt.

„Jeesus õpetas palvetama Jumala, meie kõikide Isa poole,“ selgitab galilealane.
„Inimesed on loodud Jumala näo järele. Ma olen sellest sünagoogis kuulnud,“ lisab

noor galilealane omalt poolt.
„Jah, me oleme kõik Jumala lapsed, üksteisele vennad ja õed. Ning Jeesuski on

meile vend, hea sõber, ustav kaaslane. Jeesus räägib Jumalast, sest Ta tunneb Teda
väga hästi. Jeesus kinnitab meile, et kuigi me Jumala ei näe, on Ta iga päev meie juures
ning näeb ja kuuleb meie vähimaidki muresid.

Ja veel õpetas Jeesus kõigile ühe täiusliku palve. See kõlab nõnda:
Meie Isa, kes Sa oled taevas!
Pühitsetud olgu Sinu nimi!
Sinu riik tulgu,
Sinu tahtmine sündigu
nagu taevas, nõnda ka maa peal!
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast!”“

„Aamen!“ ütlevad lõkke ääres istuvad suured ja väiksemad mehed ühest suust.



„Meie Isa, kes Sa oled taevas …“ Puusepa poeg kordab mõttes kuuldud sõnu ning
vaatab tähistaevasse.
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