1. päev - Jäädes Kristusesse
Johannese 15:1-17
Ideid palveks
Võid toetuda ka teistele tõotustele. Pea meeles, et Jumal ise annab väe Tema tahtmist täita!
 Täna Jumalat selle eest, et see on Jeesus ise, kes sinus vilja kannab.
Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää
viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Jh 15:4
 Täna Jumalat nende asjade eest, mille kaudu Ta õpetab sind Temasse jääma.
Nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse võtnud vastu Issandaks, nõnda käige temas, olles
juurdunud ja ülesehitatud temas ning kinnitatud usus, nõnda nagu teid on õpetatud, ja olge
ülevoolavad tänus. Kl 2:6-7
 Palu, et Jumal õpetaks sind, kuidas Temasse jääda.
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sk 4:6
Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja
kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes Isalt palute, seda ta annab teile minu
nimel. Jh 15:16
 Palveta selle pärast, et Jumala Püha Vaim valataks sinu peale, nii et sa kannaksid Vaimu
vilja.
Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. /.../ Ja neil päevil valan ma
oma Vaimu ka sulaste ja teenijate peale. Jl 3:1-2
Et te käiksite Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas
töös ja kasvades Jumala tundmises ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse
tugevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga tänades Isa, kes teid on
teinud kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguse riigis. Kl 1:10-11
 Palu, et Jumal aitaks sul paremini mõista su vajadust Temasse jääda ja et Ta annaks sulle
soovi seda teha.
Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää
viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Jh 15:4
Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite
läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Rm 12:2
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 Palveta, et ka su perekond ja sõbrad õpiksid Temas püsima ja tahaksid seda teha.
Mina annan neile ühesuguse südame ja annan nende sisse uue vaimu: ma kõrvaldan nende
ihust kivise südame ja annan neile lihase südame. Hs 11:19
Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid, kes aga Vaimu järgi, need
Vaimu mõtteid. Rm 8:5
 Palveta koguduse ühtsuse pärast tões.
Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad
minusse uskuma, et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki
oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud. Jh 17:20-21
Ma kutsun teid üles, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse nime pärast, et te kõik
räägiksite ühtviisi ja et teie seas ei oleks lõhesid, vaid et te oleksite ühte liidetud samas
meeles ja samas nõus. 1Kr 1:10
 Palveta Peakonverentsi 60. üldkoosoleku pärast San Antonios, delegaatide ja seal vastu
võetavate otsuste eest. Palveta selle pärast, et kõik delegaadid võiksid olla Kristuses, et
nad võiksid Temale täieliult alistuda ja et Püha Vaim võiks juhtida iga otsuse vastu
võtmist.
Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega
tee etteheiteid, ja talle antakse. Jk 1:5
Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan
usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest. Gl 2:20
Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu,
keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema
ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Jh 14:16-17
 Palveta koguduse juhtide eest (kohaliku pastori, liidu, uniooni, divisjoni ja peakonverentsi
juhtkonna eest), et nad oleksid täidetud Püha Vaimuga ja võiksid jääda Kristusesse.
Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite
läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Rm 12:2
Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu
Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Ef 2:10
Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan
usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest. Gl 2:20
 Palu ärkamise ja uuenemise vaimu koguduse liikmetele, liitudele, koguduse
institutsioonidele, divisjonidele ja peakonverentsile. Pea meeles 777 palveinitsiatiivi Püha
Vaimu väljavalamise kontekstis hilise vihma ajal.
Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred
hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad
nägemusi. Ja neil päevil valan ma oma Vaimu ka sulaste ja teenijate peale. Jl 3:1-2

2

 Palu rikkalikku lõikust hingede võitmise põllul neist seemnetest, mis said külvatud Suure
Võitluse jagamise projektide käigus.
Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka
lõikab rohkesti. 2Kr 9:6
 Palveta iga koguduse liikme pärast, et kõik võiksid oma südamel tunda kutset
hingedevõitmise tööle ja et inimesed võiksid mõista, et meid kõiki on kutsutud jagama
Jumala juhtimisel oma isiklikku usukogemust.
Siis ta ütles oma jüngritele: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse
Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!” Mt 9:37-38
 Suurlinnade misjon – palveta Ida-Kesk-Aafrika divisjoni eest ja nende linnade eest, mis on
seal valitud töö keskpunktiks: Kinshasa Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Dar-es-Salaam
Tansaanias, Addis Ababa Etioopias, Kampala Ugandas, Kananga Lääne-Kongos, Lodwar
Kenyas, Kigali Rwandas, Lubumbashi Ida-Kongos, Goma Kirde-Kongos, Magara Burundis
ja Juba Lõuna-Sudaanis. Palu, et Saatana võim saaks murtud ja et alus suhetele Kristusega
saaks alus pandud.
Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad
saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma
kuulutajata? Kuidas aga saadaks kuulutada, kui ei olda läkitatud? Just nagu on kirjutatud:
„Kui kaunid on nende jalad, kes kuulutavad head rõõmusõnumit.” Rm 10:14-15
 Palveta oma isiklike vajaduste pärast ja kõige pärast, mis su südamel on.
Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! Õpi teda tundma
kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks! Õp 3:5-6
 Täna Jumalat kõigi nende erinevate viiside eest, kuidas Jeesus näitas, mida tähendab
Isasse jäämine.
Jeesus ütles neile: „Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud, ja
lõpetan tema töö. Jh 4:34
 Kiida Jumalat juba ette selle eest, kuidas Ta töötab ja kuidas Ta su palvetele vastab.
Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see
sünnib teile. Jh 15:7
Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi! 1Kr
15:57
Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda
või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti
kõigi sugupõlvedeni! Aamen. Ef 3:20-21
Palveaja lõpus võite moodustada kahe- või kolmeliikmelised grupid ja palvetada seitsme inimese
eest, kes on su palvenimekirjas. Palu, et neil kõigil võiks olla kindel suhe Jeesuse Kristusega. Toetu
nende puhul tõotusele: „Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab
teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde.” (Jh 14:23) Kui sul on mõni isiklikku laadi
palvesoov, mida sa ei taha suuremas grupis nimetada, jaga seda oma palvekaaslasega, et selle eest
kahekesi palvetada.
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Ellen White Kristusesse jäämisest
Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu
külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb
minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha.
Johannese 15:4-5
Sõnad „Jääge minusse” on väga kaalukad. Kristusesse jäämine tähendab elavat siirast kosutavat
usku, mis toimib armastuse kaudu ja puhastab inimhinge. See tähendab Kristuse vaimu pidevat
vastuvõtmist, oma elu järjekindlat andmist Tema teenistusse. Kus see suhe eksisteerib, seal on
näha häid tegusid. Viinapuu elu avaldub okstele ilmuvate kaunite viljade kujul. Kristuse armu pidev
vool õnnistab sind ja muudab ühtasi sind ennast õnnistuseks, kuni sa võid öelda koos Paulusega:
„Ma olen ühes Kristusega risti löödud; nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus.”
(Gl 2:19-20) [„Meie Isa hoolib”, lk 124]
Vaja ei ole juhuslikku kokkupuudet Jeesusega, meil on tarvis Temasse jääda. Ta on
kutsunud sind, et sa võiksid Temasse jääda. Tema eesmärgiks ei ole pealiskaudsed õnnistused, mille
järele sa aeg-ajalt sirutud, kui sa Teda tõsimeeli otsid, aga mis tuhmuvad igapäevase elu virvarris.
Sinu püsimine Kristuses muudab iga kohustuse kergeks, sest Ta ise kannab iga koorma raskust. Ta
on valmistanud sulle võimaluse Temasse jääda. See tähendab, et sa pead olema tahtlik Kristusesse
jääma, olema pidevalt koos Temaga, kellelt su meel saab pidevalt julgustust ja jõudu. /.../
Ära seisa Kristusest väljaspool, nagu paljud end kristlaseks pidavad inimesed tänapäeval
teevad. Temasse jäämine ja Tema jäämine meisse on võimalik ja seda üleskutset ei oleks meile
antud, kui me ei suudaks seda teha. Meie Päästja Jeesus tõmbab sind oma Vaimu kaudu pidevalt
enda poole, töötades sinu meele juures nii, et sa võid Temasse jääda. /.../ Kõik õnnistused, mida Ta
annab, on otseselt seotud sinu isiklike tegudega. Kas Kristus tuleks tagasi lükata? Kas ülted
Jeesusele ära? Ta ütleb: „kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja.” (Jh 6:37) Teistele Ta ütleb:
„Aga te ei taha tulla minu juurde, et saada elu.” (Jh 5:40) [„Taevastes paikades”, lk 55]
Jumalal on tarvis mehi ja naisi, kes kannavad endaga igapäevasesse ellu jumaliku eeskuju valgust,
mehi ja naisi, kelle sõnad ja teod näitavad, et Kristus on nende südames neid õpetades, juhtides ja
aidates. Tal on vaja palvetavaid mehi ja naisi, kes Jumalaga palveheitlust pidades saavutavad
iseenese üle võidu ning kes siis lähevad välja, et teistele anda seda, mida nad ise on ammutanud
väe Allikast. [„Olla Jeesuse sarnane”, lk 262]
„Küllap te tunnete nad ära nende viljast!” (Mt 7:20) kuulutas Päästja. Kõik tõelised Kristuse
järelkäijad kannavad Tema auks vilja. Nende elu on tunnistuseks sellest, et Jumala Vaim on nendes
esile kutsunud hea töö, ja nende vili tunnistab pühadusest. Nende elu on puhas ja ülev. Õiged teod
on jumalikkuse ilmseks näitajaks, nii et inimesed, kes sellist vilja ei kanna, ilmutavad selgelt, et neil
puudub tõeline kogemus Jumalaga. Nad ei ole jäänud Viinapuusse. Jeesus ütles: „Jääge minusse, ja
mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka
teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina
temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha.” (Jh 15:4-5)
[„Nõuandeid vanematele, õpetajatele ja õpilastele”, lk 329]
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„Samamoodi nagu oks peab eluks vajalike ainete saamiseks olema viinapuu küljes, et õilmitseda,
nii peavad ka need, kes armastavad Jumalat ja peavad Tema korraldusi, jääma Tema armastusse.
Ilma Kristuseta ei suuda me võita ühtegi pattu ega üle saada pisimastki kiusatusest. Paljudel on vaja
Kristuse vaimu ja Tema väge, et Ta valgustaks nende arusaamu, samamoodi nagu pime Bartimeus
vajas päevavalgust. „Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda
ka teie, kui te ei jää minu külge.” Kõik, kes püsivad Kristuses, saavad osa selle ühenduse
õnnistustest. Isa võtab nad oma armastatud Poja kaudu vastu ja neist saavad Tema hoole ning õrna
armastava hoolitsuse objektid. Ühendus Kristusega viib südame puhastumiseni, tasakaaluka elu ja
puhta iseloomuni. Viljaks, mida kristlase puu kannab, on „armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus,
headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus”. [„Tunnistused kogudusele, 4. köide, lk 355]

Küsimused isiklikuks mõtiskluseks
1. Kui väga sa soovid, et Kristus jääks sinusse ja sina Kristusesse? Palu Jumalal erilisel viisil anda
sulle sügav soov Temasse jääda.
2. Kas on midagi, mis takistab Püha Vaimul su elu muuta? Vii need asjad palves Jumala ette ja
loovuta need Talle.
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