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                                                                 3. päev – Rõõm 
                                                       Habakuk 3:17-19 & Jesaja 12 
 
Ideid palveks 
Võid toetuda ka teistele tõotustele. Pea meeles, et Jumal ise annab väe Tema tahtmist täita! 
 

 Kiida Jumalat, et rõõm on õigluse vili. 
Õigete ootus on rõõm. Õp. 10:28 
 

 Kiida Jumalat selle rõõmu eest, mis tuleb Temaga osaduses olemisest ja Temale 
järgnemisest. 
Sina annad mulle teada elu teeraja; rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju 
on su paremas käes alatiseks. Ps. 16:11 

 
 Kiida Jumalat, et me võime rõõmustada oma nõrkustes, et Kristuse vägi laskuks 

elama meie peale. 
Kuid tema ütles mulle: „ Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks.“ 
Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu 
peale. 2 Kr 12:9 

 
 Kiida Jumalat selle eest, et Ta täidab su südame rõõmuga. 

Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust 
Püha Vaimu väes! Rm 15:13 
 
Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest- sest see on, mida Jumal 
teilt tahab Jeesuses Kristuses! 1Ts 5:16-18 

 
 Palveta kellegi eest, kes vajab Jumala rõõmu. 

Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Fl 4:4 
 
Ja ärge kurvastage, sest rõõm Issandast on teie ramm! Ne 8:10 

 
 Palu, et Jumal õpetaks sind rõõmustama katsumustes. Kui su on meelel mingi 

konkreetne olukord, siis too see Tema trooni ette. 
Vaid rõõmustage, et nii nagu te olete Kristuse kannatuste osalised, võite rõõmuga 
hõisata ka tema kirkuse ilmumisel. 1Pt 4:13 
 
Õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine. Ps 30:6 
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 Palveta nende eest, kes on tagakiusatud, et Jumal võiks täita nende südamed 
rõõmuga. 
Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab kandes 
oma vihke. Ps 126:6 
 
Aga rõõmsad olgu kõik, kes sinu juures pelgupaika otsivad; igavesti hõisaku nad, sest 
et sina kaitsed neid; ja ilutsegu sinus need, kes armastavad sinu nime! Sest sina, 
Issand, õnnistad õiget; sa ehid teda oma hea meelega kui kaitsevarjuga. Ps 5:12-13 
 
Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves! Rm 12:12 

 
 Palveta noorte inimeste pärast meie kogudustes, et nad leiaksid rõõmu Kristusele 

järgnemisest. Too oma palves inimesi esile nimepidi. 
Kiidelge tema pühast nimest, rõõmutsegu nende süda, kes otsivad ISSANDAT!  
Ps 105:3 
 
Olgu rõõmsad ja rõõmutsegu sinus kõik, kes otsivad sind; ja kes armastavad sinu 
päästet, need öelgu alati: „ Suur on Jumal!“ Ps 70:5 

 
 Palu südamest tuleva tänulikkuse eest ja täieliku aksepteerimise pärast Vaimu 

poolt juhitud prohvetliku kirjanduse suhtes, et see oleks tänapäeval kasutuses. 
Palu, et koguduse juhid ja liikmed loeksid neid materjale regulaarselt. 
Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa 
peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis 
on sul kordaminek! Jos 1:8 

 
 Palveta suureneva rõhuasetuse eest Piibli imelise tõe kohta, et meie maailm oli 

loodud kuue sõnasõnalise,  järjestikulise päeva jooksul Jumala sõna kaudu.  
Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Selle kohta on ju 
esivanemad saanud tunnistuse. Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud 
Jumala sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav. Hb 11:1-3 

 
 Suurlinnade misjon – palveta Inter-Euroopa divisjoni eest ja nende linnade eest, mis 

on seal valitud töö keskpunktiks: Geneva, Šveits, Praha, Tšehhoslovakkia; Vienna, 
Viin, Austria. Tõsta palves üles ka Lähis-Ida ja Põhja Aafrika Unioni ja 43 linna kus 
nad plaanivad läbi viia üritusi järgmise nelja kuni viie aasta jooksul. Palu 
koguduseliikmete ja juhtide eest nendes linnades. 
Vaid pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes 
teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. 1Pt 3:15 

 
 Palveta oma isiklike vajaduste pärast ja kõige pärast, mis su südamel on. 

Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!  
Mt 6:33 
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 Kiida Jumalat juba ette selle eest, kuidas Ta töötab ja kuidas Ta su palvetele vastab. 
Enne kui nad hüüavad, vastan mina; kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud. Js 
65:24 

 
Palveaja lõpus võite moodustada kahe- või kolmeliikmelised grupid ja palvetada seitsme 

inimese eest, kes on su palvenimekirjas. Palu, et kõigi nende südameid täidaks Jumala rõõm. 

Toetu nende puhul Psalmid 40:17 tõotusele: Olgu rõõmsad ja rõõmutsegu sinus kõik, kes 

otsivad sind; kes armastavad sinu päästet, need öelgu alati: „Suur on Issand!” Kui sul on 

mõni isiklikku laadi palvesoov, mida sa ei taha suuremas grupis nimetada, jaga seda oma 

palvekaaslasega, et selle eest kahekesi palvetada. 

 

 
                                                          Ellen White rõõmust 
                               Aga Vaimu vili on....rõõm. – Galaatlastele 5:22 
 
Need kes on Jeesuses on rõõmsad ja õnnelikud Jumalas. Häälest kõlab mahe tasadus; 
tegudest väljendub aukartus vaimulike ja igavikuliste asjade vastu; ning muusika, rõõmus 
muusika kajab nende huultelt; selle hõng tuleb Jumala trooni juurest. (Tunnistused 
kogudustele, 4, p. 625). 
 
Jeesusest tulev rõõm on selge, puhas elurõõm. See ei ole odav lõbusus, mis viib tühistele 
sõnadele või kerglasele käitumisviisile. Ei, meil peab olema Tema rõõm, ja Tema suurim 
rõõm oli näha inimest kuuletumas tõele...Palu Jumalat öeldes: „Ma täielikult alistun. Ma 
annan end Sinu kätesse.“ Siis ole rõõmus. Sõna on sinus, puhastades ja muutes sinu 
iseloomu. Jumal ei taha, et Tema lapsed kõnniksid ringi kurbade ja ärevate nägudega. Ta 
tahab, et Tema armastav olek väljenduks igaühest, kes on osalised Tema jumalikust 
olemusest, kuna meil on vägi põgenemaks selle maailma kõlvatusest....Meid ei ole, Jeesuse 
surma pärast, jäetud siia orvudena....Meil on võimalik saavutada võit võidu järel, ja olla kõige 
rõõmsamad inimesed siin maa peal (Our High Calling, p 148). 
 
Miks ei peaks meie rõõm olema täielik- täielik ja piirideta? Meil on kindlus selles, et Jeesus 
on meie Päästja ja et meil on piiramatud võimalused osa saada Tema rikkalikust hoolitusest. 
Me võime Temasse uskuda, Tema täidab meid oma armu ja väega, et võiksime teha neid asju 
mida Ta meile pakub. Ta on meile pakkunud kindlust sellest, et Ta täidab kõik mida Ta on 
lubanud. Meie privileeg on otsida Tema osaduse rõõmu. Ta soovib meid näha rõõmsatena ja 
täidetutena kiitusest Talle. Ta soovib, et meie olek kiirgaks valgust ja meie süda oleks 
täidetud rõõmuga. Meie lootus on suurem kui ükski maine nauding võiks meile anda, miks ei 
peaks me olema rõõmsad? (Signs of the Times, Aug. 11, 1909, par 4). 
 
Püüelgem selle poole, et õpetada uskujaid olema rõõmsad meie Loojas. Vaimne rõõm on 
aktiivse usu tulemus. Jumala rahvas peab olema täidetud usust ja Pühast Vaimust. Siis on Ta 
neis ülistatud (Bible Training School, April 1, 1905, par. 2). 
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Mitte see mis on meie ümber, vaid see mis on meie sees; mitte see mis meil on, vaid see kes 
me oleme, teeb meid tõeliselt õnnelikuks. Me tahame omada rõõmsameelset tuld oma 
südamete altaritel; siis näeme kõike enda ümber rõõmsas ja heas valguses. Meil on siis 
Jeesuse rahu... Kui oleme kuulekad, usaldame Jumalat, nii nagu laps usaldab oma vanemaid, 
on meil rahu- mitte selline rahu nagu maailm meile annab, vaid selline rahu mida Jeesus 
annab....Elu, see elu, on täis valgust, kui korjame ja märkame lilli ja jätame ohakad ja 
umbrohud kõrvale (In Heavenly Places, p 245).  
 
 
 
Küsimused isiklikuks mõtiskluseks 

1. Kas sa oled rõõmus kristlane? Kui sa ei ole, siis mis võtab ära su rõõmu? Võta aega, et 
anda need asjad palves Jumalale ära. Toetu Tema lubadustele. Palu, et ta annaks 
Sulle rõõmsa südame. 

2. Mõtle mõnedele asjadele, mis aitaksid sul olla kogu aeg rõõmus. Tee plaan ja palu 
Jumala abi, et rakendada need oma ellu.  
 


