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                                                 Kogedes Vaimu vilja 

Mille pärast palvetada: 

- Palu, et Jumal õpetaks sulle kuidas Temas püsida 

- Palu, et Jumal täidaks su südame armastusega kadunute vastu 

- Täna Jumalat, et rõõm on õigluse vili 

- Palu, et Jumal annaks sulle rahu mis ületaks kõik piirid 

- Palu, et Jumal õpetaks kuidas halvale heaga vastata. Palu kindlate olukordade eest 

kus sul oleks vaja õppida halvale heaga vastata. 

- Palu, et Jumal annaks sulle jõudu olla kõigi vastu lahke, kaasa arvatud su pereliikmed 

ja vaenlased. 

- Palu, et Jumal näitaks kuidas ilmutada Tema headust oma pereliikmete ja su õdede 

ning vendade vastu Jeesuses. 

- Palu, et Jumal teeks sind ustavaks väikestes asjades. Kanna Ta ette mõned need 

väikesed asjad kus sa pead õppima ustavust. 

- Palu, et Jumal õpetaks Sulle kuidas olla tasane/leebe. 

- Palu, et Jumal aitaks sul vihata maailma asju ja annaks sulle armastust Tema ja ainult  

Tema vastu. Kanna Ta ette need asjad mida sa peaksid õppima vihkama. 

- Palu noorte inimeste pärast koguduses, et nad leiaksid rõõmu Jeesuse järgimisest. 

Too oma palves inimesi nimeliselt Jumala ette. 

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

loodud kuue sõnasõnalise,  järjestikulise päeva jooksul Jumala sõna kaudu.  

- Palveta ülemaailmsete misjonilinnade pärast. 

- Palu koguduse ülemaailmse ühtsuse ja entiteedi pärast. Lugupidamist koguduse poolt 

vastu võetud kursi ja strateegia vastu  ning täieliku pühendumise eest koguduse 

misjonitöös.  

- Palu peakonverentsi 60  töökoosoleku pärast, mis toimub San Antonios. Palu 

delegaatide eest ja otsuste pärast mis seal vastu võetakse. Palu, et Püha Vaim juhiks 

iga otsuse vastu võtmist.  

- Palu laieneva rõhuasetuse pärast äratusele ja reformatsioonile üle terve maailma.  
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Isiklik pühendumise aeg: 

Lisaks sellele, et tulete kokku, et ühiselt palvetada võta aega, et isiklikult veeta aega 

Jumalaga nende kümne päeva jooksul. Allpool on toodud ära iga päeva teema ja Piibli 

kirjakoht koos küsimustega, mis aitavad rikastada sinu isikliku palveaega Jumalaga. Aeg 

palves ja Jumala Sõna lugedes rikastab kümnepäevase palveaja kogemust. 

 

1. päev – Jäädes Kristusesse 

Loe Johannese 15: 1-17 

 

2. päev – Armastus 

Loe 1 Johannese 4:7-21 

 

3. päev – Rõõm 

Loe Habakuk 3:17-19 & Jesaja 12 

 

4. päev – Rahu 

Loe Johannese 14:25-31 & Matteuse 6:25-34 

 

5. päev – Pikkmeel 

Loe Luuka 23:26-43 

 

6. päev – Lahkus 

Loe Filiplastele 2:1-11 

 

7. päev- Headus 

Loe Roomlastele 12:9-21 

 

8. päev- Ustavus 

Loe Heebrealastele 11:1-11 

 

9. päev – Tasadus 

Loe Jakoobuse 3:13-18 & Kolostlastele 3:12-17 

 

10. päev – Enesekontroll 

Loe Matteuse 4:1-11 

 

11. päev- Väimus käimine 

Loe Efeslastele 5:1-2; 8-21 
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Küsimused: 

 Kas see kirjakoht meenutab sulle midagi mida Jumal on teinud sinu jaoks? Kiida Teda 

selle eest. 

 Kas see kirjakoht meenutab sulle mõnda Jumala iseloomujoont? Kiida Teda selle eest 

kes Ta on. 

 Kas see kirjakoht tuletab sulle meelde süüd mõne patu eest mida sa ei ole 

tunnistanud? Me julgustame sind tunnistama isiklikke patte isiklikult Jumalale ja 

avalikke patte avalikult. Täna Jumalat, et Ta andestab sulle 1 Johannese 1:9 põhjal ja 

annab sulle võidu patu üle. 

 Kes see kirjakoht meenutab sulle midagi mida sa ei ole Talle alistanud oma elus? 

Alista see Talle. 

 Kas see kirjakoht meenutab sulle midagi mida sa soovid, et Jumal õpetaks sulle? Palu, 

et Ta õpetaks sind. 

 Kas see kirjakoht räägib millesti mida sa sooviksid,et oleks osa sinu elust, kui sul oleks 

piisavalt tahetjõudu? Too see Jumala ette ja palu Talt jõudu. 

 Kas see kirjakoht räägib millesti mida sa sooviksid näha oma pereliikmete või sõprade 

elus? Too need mõtted Jumala ette.  

 Kas Jumal on puudutanud sind kuidagi eriliselt mõne teksti kaudu. Too see Tema ette. 

Kirjuta see sisse oma palvepäevikusse. 
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Tere tulemast 10-päevasesse palveaega 2015. aastal! 

                                                         Sissejuhatus 

Jumal on teinud palju imesid kümnepäevase palveaja kaudu. Püha Vaim on toonud 

taassündi, pöördumisi, uuendanud kirge evangelismi vastu ja parandanud suhteid. Palve on 

virgumise sünnikoht! 

Me usume, et sinu ja nende elud, kelle pärast sa palvetad, saavad muudetud, kui sa ühined 

oma koguduseliikmetega palves, et toimuks Püha Vaimu väljavalamine. Järgnevalt mõned 

2014. aastal kümnepäevasel palveajal osalenute kogemused: 

„Kümnepäevase palveaja jooksul 2013. aastal oli mul kaks palvesoovi: 1) et mu tütar 

vabaneks narkootikumide köidikuist, ja 2) et mu abikaasa tuleks Issanda juurde.  Aasta 

hiljem, 2014. aasta kümnepäevasel palvenädalal, ülistasin Jumalat, et mu tütar oli suutnud 

juba kaheksa kuud olla vaba metamfetamiinist. Ta ei olnud enam kodutu ja tal oli töötamas 

täisajaga. Minu abikaasa oli uuesti ristitud ja OSALES kümnepäevasel palveajal koos minuga. 

Kogu tänu kuulub Jumalale, meie Isale, Jeesuses Kristuses.“ – Nina Herman, Parkwood SPA 

kogudus, Modesto, Kalifornia, USA 

„Samal ajal, kui meil oli kümnepäevane palveaeg, korraldasime terviseevangeeliumi kursust. 

See oli tohutu õnnistus Curaçao saarele. Selles osalesid inimesed üle kogu saare ja mitte-

usklikud ütlesid, et see on parim tasuta tervishoiuteenus, mida Curaçao saarel eales 

osutatud on. Au olgu Jumalale! Kogesin meie koguduses imelist elumuutust kus andekast 

koguduseliikmest sai pühendunud ja vaga muusikaosakonna juht. Igal hingamispäeval 

valmistatakse muusika abil meie südamed ja meeled vastu võtma Elu Sõna. Ka mõned 

liikmed, kes kunagi varem polnud jutlust pidanud, kõnelesid ühel õhtul ja noored, kes kunagi 

varem polnud jaganud oma kogemusi, tunnistasid!“ Valerie Lashley, Cher-Asile SPA kogudus, 

Willemstad, Curaçao 

Meie palve teema: Vaimu vilja kogemine 

Kümnepäevase palveaja jooksul palvetame Vaimu vilja pärast, millest on kirjutatud 

Galaatlastele 5:22-25. Kristus „igatseb näha oma lastes Tema sarnast iseloomu.“ (Ajastute 

igatsus, lk 210). See on iseloom, mis näitab Püha Vaimu ligiolu, avaldudes Vaimu viljadena 

meie eludes. Ainuke võimalus, kuidas  saame muudetud Tema näo sarnaseks ja kuidas meie 

elus ilmnevad Tema Vaimu viljad, on aja võtmine Temale vaatamiseks. „Tõeline otsija, kes 
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püüab olla nagu Jeesus nii sõnade, elu kui ka iseloomu poolest, mõtiskleb oma Lunastajast. 

Vaadeldes Teda, muutub ta Tema näo sarnaseks, sest ta igatseb ja palvetab sama meelelaadi 

ja vaimuga, mis oli Jeesusel Kristusel“ (Tunnistused Ministers and Gospel Workers, lk 121). 

Kristuse igatsus on, et Ta saaks muuta meie iseloomu enda sarnaseks, nii et me saaksime olla 

Tema tunnistajad hukkuvas maailmas. Ta tahab, et oleksime Tema kanalid, nii et ta saaks 

Iseennast ilmutada meie kaudu neile, kes Teda ei tunne. „Meie mõju teistele ei sõltu nii palju 

sellest, mida ütleme, vaid kes me oleme.“ (Ajastute igatsus, lk 88) Me vajame Püha Vaimu, et 

meis ilmneksid Vaimu viljad. See on töö, mida me ei saa ise teha. Meil ei ole jõudu saada 

Kristuse sarnaseks. See on üksnes Kristuse vägi meis, mis kujundab ja vormib meie 

iseloomusid ja muudab meid rohkem Tema sarnaseks. 

„Kristus igatseb, et ta saaks Iseennast ilmutada inimeste südametes; ja Ta teeb seda läbi 

nende, kes Temasse usuvad. Kristliku elu eesmärk on vilja kandmine – Kristuse iseloomu 

esitumine uskliku elus, nii et see ilmneks omakorda teistes inimestes (Lift Him Up, lk 274). 

„Kasvamist või viljakust ei saa ilmneda elus, mis on keskendunud iseendale.  Kui sa oled 

Kristuse oma isikliku Päästjana vastu võtnud, tuleb sul unustada iseend ja püüda aidata teisi. 

Räägi Kristuse armastusest, räägi Tema headusest. Täida igat kohustust, mis sulle end 

esitleb. Kanna koormatud hingi oma südames ja pinguta kõigi enda käsutuses olevate 

vahenditega, et päästa kadunuid. Kui sa saad Kristuse Vaimu –  omakasupüüdmatu 

armastuse ja pingutuse Vaimu teiste jaoks –, siis sa kasvad ja kannad vilja. Vaimu arm ja 

kaunidus kasvatab sinu iseloomu. Sinu usk kasvab, sinu veendumused süvenevad, sinu 

armastus saab täiuslikuks. Sa hakkad üha enam peegeldama Kristust kõiges, mis on puhas, 

õilis ja armas” (Lift Him Up, lk 274). 

Me vajame Vaimu vilja oma eludes ja me peame seda peegeldama neile, kes meie ümber on. 

Nende kümne päeva jooksul me soovime võtta aega, et mõtiskleda Vaimu vilja üle; 

palvetada, et Jumal kasvataks meis oma vilja; ja paluda, et Ta aitaks meil peegeldada Tema 

iseloomu teistele. 

Juhised palvehetkedeks: 

 Hoia oma palved lühikesed – lause või kaks iga teema kohta. Seejärel anna sõnavoor 

teistele. Sa võid palvetada nii mitu korda kui soovid, just nagu vestluses. 

 Vaikus on hea, sest see annab kõigile aega kuulata Püha Vaimu häält. 

 Vaimu poolt juhitud ühine laulude laulmine on samuti tohutu õnnistus. 

 Selle asemel, et kasutada väärtuslikku palveaega oma palvesoovidest rääkimiseks, 

lihtsalt palveta nende pärast. Siis saavad ka teised palvetada sinu palvesoovide pärast 

ja toetuda Piibli lubadustele vastavalt Sinu vajadustele.  
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Tõotustele toetumine 
Jumal on andnud meile oma Sõnas palju tõotusi. Meil on eesõigus kasutada neid oma 

palvetes. Kõik Tema käsud ja nõuanded on ühtlasi ka tõotused. Iialgi ei palu Ta meilt midagi 

sellist, mida me ei suudaks Tema väe abil teha. 

Kui me palvetame, on väga lihtne keskenduda meie  vajadustele, erinevustele, väljakutsetele 

ning halada ja vinguda meie olukorra üle. See ei ole palve eesmärk. Palve eesmärk on 

tugevdada meie usku. Seetõttu me julgustamegi sind kasutama Jumala tõotusi oma 

palvehetkedel. Oleme lisanud igasse päeva palvejuhendi koos Piiblisalmidaga, millele saad 

toetuda. Võid julgelt kasutada ka teisi Piibli tõotusi. Need aitavad sul vaadata endast ja oma 

nõrkustest kaugemale ning asetada need Jeesuse ette. Kui me näeme Teda, siis muutume ka 

Tema näo sarnaseks. 

„Iga tõotus Jumala Sõnas on meie jaoks. Oma palvetes esita Issanda antud tõotused ja usu 

neisse. Tema Sõna on kinnitus sellele, et kui sa palud usus, siis sa saad kõik vaimulikud 

õnnistused. Jätka palumist, ja sa saad palju rohkem, kui sa küsida või mõelda oskad“ (In 

Heavenly Places, lk 71). 

„Palu Püha Vaimu. Jumal seisab kõigi oma tõotuste taga. Võta Piibel kätte ja ütle: „Ma olen 

teinud kõik, mida Sa oled käskinud. Ma toetun Sinu tõotusele: „Paluge, ja teile antakse, 

otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse.“ (Kristuse tähendamissõnad, lk 76) 

„Nähtamatud valguse ja väe hulgad tulevad tagasihoidlike ja alandlike juurde, kes usuvad 

Jumala  tõotusi ja toetuvad nendele.“ (Kristuse tähendamissõnad, lk 95) 

Kuidas sa saad toetuda Tema tõotustele? Näiteks kui me palvetame rahu pärast, võid 

toetuda Johannese 14:27 ja öelda: „Issand, Sina oled oma Sõnas öelnud:  „Rahu ma jätan 

teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda 

ärgu ehmugu ega mingu araks!“ Anna mulle rahu, mida sa tõotasid meile jätta.“ 

Püha Vaim 
Kindlasti palu Pühalt Vaimult, et ta näitaks sulle, kuidas või mille eest peaksid palvetama 

kindlat inimest või konkreetset olukorda silmas pidades. Piibel ütleb meile, et me ei tea, 

mille eest palvetada ja et Püha Vaim on see, kes kostab meie eest. 

„Me ei pea palvetama üksnes Kristuse nimel, vaid ka Pühast Vaimust inspireeritult. See 

selgitab, mida tähendavad sõnad „Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega“ (Rm 8:26). 

Sellisele palvele vastab Jumal hea meelega. Kui me sosistame tõsiselt ja pingeliselt palve 

Kristuse nimel, siis annab Jumal vankumatu tõotuse, et Ta vastab meie palvele „rohkem, kui 

oskame paluda või isegi mõelda.“ (Ef 3:20)“ (Kristuse tähendamissõnad, lk 76) 
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Toetu Rooma 8:26 ja palu Pühal Vaimul näidata sulle, kelle eest palvetada ja mida palvetada, 

keskendudes konkreetsetele inimestele või situatsioonidele. 

Usk 
Prohvetikuulutuse vahendusel on meile öeldud, et „palve ja usk teevad seda, mida mitte 

ükski vägi maailmas ei suuda korda saata.“ (Tervise teenistuses, lk 366) Samuti on meid 

julgustatud palvetama ja uskuma, et Jumal kuuleb ja vastab meie palvetele. 

„Kristus ütleb: “Küsige, ja teile antakse.“ Nende sõnadega annab Kristus meile juhise, kuidas 

me peaksime palvetama. Meil tuleb tulla oma Taevase Isa ette samasuguse siirusega nagu 

laps, paludes Temalt Püha Vaimu andi. Jeesus ütleb taas: „kõik, mida te palute ja 

anute, uskuge, et te seda saate, siis see saab teile!“ Sul tuleb tulla Isa ette, tunnistades ja 

kahetsedes oma patte, tühjendades oma süda igast patust ja plekist ja see on sinu privileeg 

tõestada oma eluga Jumala tõotusi … Meil tuleb uskuda Jumala Sõna,  iseloomu 

proovilepanek seisneb selles, et me ehitame endid üles kõige pühamas usus. Sa oled Jumala 

poolt Tema Sõna kaudu läbi katsutud. Ära oota imelisi emotsioone enne, kui sa usud, et 

Jumal on sind kuulnud, tunded ei peaks olema kriteeriumiks, sest emotsioonid on sama 

muutlikud nagu pilved. … Kuigi me oleme Maa peal, võime saada abi taevast ... ma olen 

Jumalale toetunud tuhandeid kordi. Ma kõnnin usus, ma ei häbista oma Päästjat 

uskmatusega“ (Review and Herald, 11. okt. 1892, § 1, 3, 6). 

„Meil on liiga vähe usku. Me piirame Iisraeli Püha. Me peaksime olema tänulikud, et Jumal 

tahab kedagi meist kasutada kui oma vahendit. Iga siiras palve, mis on esitatud usus, saab 

vastuse. See ei pruugi tulla täpselt sellisena, nagu me ootasime, aga ta tuleb. Võib-olla mitte 

siis, kui meie oleme oodanud, aga vastus tuleb just õigel ajal, siis kui me kõige rohkem seda 

vajame. Aga oh kui patune on meie uskmatus! „Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad 

teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile.““ (Testimonies for the 

Church, vol. 3, lk 209). 

Palu Jumalat, et Ta aitaks sul uskuda, et Ta on kuulnud ja vastab sulle. 

Meile on ka öeldud, et „iga andi, mida Ta on tõotanud, võime me küsida; ja siis me peame 

uskuma, et   seda me ka saame, ning tulema tänuga Jumala juurde, et tänada, mida me 

Temalt saame (Education, lk 258). Seega muuda harjumuseks tänada Jumalat usus juba 

etteulatuvalt selle eest, mida Ta hakkab tegema ja et Ta plaanib vastata sinu palvetele. 

Palveta seitsme eest 
Julgustame sind nende kümne päeva jooksul palvetama erilisel moel seitsme inimese eest, 

kelles sa sooviksid näha Vaimu viljade avaldumist. Nad võivad olla sugulased, sõbrad, 

töökaaslased, naabrid või lihtsalt tuttavad. Võta aega ja palu Jumalat, et Ta näitaks sulle, 

kelle eest peaksid palvetama. Samuti palu, et Ta paneks need inimesed sulle eriliselt südame 

peale. 
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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 
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 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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                                                      2. Päev – Armastus 
                                                                 1 Johannese 4:7-21 
 
Ideid palveks 
Võid toetuda ka teistele tõotustele. Pea meeles, et Jumal ise annab väe Tema tahtmist täita! 
 

 Ülista Jumalat Tema tingimusteta armastuse eest. 
Me armastame Teda, sest Tema on meid esimesena armastanud. 1 Jh 4:19 

 
 Palu, et Jumal annaks su südamesse armastust eksinute vastu. 

Armastus olgu siiras. Kurjast hoidudes kiindu heasse. Vennaarmastuses olge üksteise 
vastu hellad, vastastikus austuses jõudke üksteisest ette. Rm 12:9-10 
 
"Selles on armastus – ei, mitte seles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et 
Tema on armastanud meid ja läkitanud oma Poja, lepitusohvriks meie pattude eest.  
1 Jh 4:10-11 

 
 Palu, et Jumal annaks sulle armastust su vaenlaste vastu ja nende vastu, kes sind 

hukka mõistavad. 
Ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga, hoolitsege selle eest, mis on hea kõigi inimeste 
silmis! Kui võimalik, niipalju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega! Ärge 
makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud: „Minu 
päralt on kättemaks, mina tasun kätte” – nii ütleb Issand. Veel enam: „Kui sinu 
vaenlane nälgib, toida teda, kui tal on janu, anna talle juua, sest seda tehes sa kuhjad 
tuliseid süsi tema pea peale!” Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina 
kuri heaga! Rm 12:17-21 
 
Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi, õnnistage neid, kes teid neavad, tehke 
head nendele, kes teid vihkavad ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad.  
Mt 5:44 

 
 Palu, et Jumala armastus oleks täiuslik Tema koguduses. 

Aga üle selle kõige, olgu armastus – see on täiuslik side. Kl 3:14 
 
Ja ma palvetan, et teie armastus üha enam ja enam kasvaks tunnetuses ja 
kõiksuguses kohgemises olulise kindlaksmääramiseks, et teie oleksite puhtad ja 
laitmatud Kristuse päevani, täidetud õiguse viljaga, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi, 
Jumala kirkuseks ja kiituseks. Fl 1:9-11 
 
Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja 
Tema armastus on saanud meis täiuslikuks. 1Jh 4:12 
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 Palu, et sinu elu ja kogudus oleksid Jumala armastuse peegeldajaiks 
ümberkaudsetele.  
Kõik teie teod sündigu armastuses. 1Kr 16:14 
 
Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega 
hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, tal 
ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta 
loodab kõike, ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. 1Kr 13:4-8 

 
 Palu, et mitte miski ei lahutaks meid Kristuse armastusest. Palu Jumalal näidata 

sulle neid asju, mis sind Temast lahutavad ning loovuta need asjad Kristusele. 
Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega 
tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid 
lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas. Rm 8:38-39 
 

 Palveta armastavate suhete pärast adventperekondades. Palveta eriliselt 
perekondade pärast, kellel on raskusi või kes on lahutuse äärel. Kas sa tunned 
selliseid perekondi? Palveta nende pärast. 
Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest „armastus katab kinni pattude 
hulga”. 1Pt 4:8 
 
Kõik teie teod sündigu armastuses. 1Kr 16:14 
 
Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse 
Püha Vaimu läbi, kes meile on antud. Rm 5:5 

 
 Palveta armastavate suhete pärast Jumala koguduses. 

Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on 
sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. 1Jh 4:7 
 
Et te olete kuulekuses tõele oma hinged puhastanud siiraks vennalikkuseks, siis 
armastage raugematult üksteist puhtast südamest! Teid pole uuesti sünnitatud 
kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning jääva sõna kaudu.  
1Pt 1:22-23 

 
 Palu isikliku ja kogu koguduse igapäevase Piibli lugemise ja uurimise pärast, et 

Tema Sõna läbi tuleks äratus. 
Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, 
parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja 
valmis igale heale teole. 2Tm 3:16, 17 
 
Ava mu silmad nägema su Seaduse imesid! Ps 119:18 

 
 Palveta koguduse juhtide ja liikmete kõrgendatud ohutunnetuse ja mõistmise 

pärast, et me elame ajastu lõpul ja, et Jeesus tuleb varsti. 
Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades 
aega õigesti, sest päevad on kurjad. Ef 5:15, 16 
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Palveta oma isiklike vajaduste ja mis tahes asja pärast, mis on su südames. Küll mu 
Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.  
Fl 4:19 
 

 Missioonid suurlinnades – Palveta Euro-Aasia Divisjoni ja linnade pärast, kus käib 
töö: Moskva, Venemaa; Kiiev, Ukraina; Kišinjov, Moldaavia; Donetsk, Ukraina; 
Harkiv, Ukraina; Minsk, Valgevene; St. Petersburg, Venemaa; Novosibirsk, 
Venemaa; Krasnojarsk, Ida-Venemaa; Habarovsk, Venemaa; Rostov Doni ääres, 
Kaukaasias Lõuna-Venemaal; Thbilisi, Gruusia; Jerevan, Armeenia; ja Alma-Ata, 
Kasahstan. Palveta tuhandete tegevuste ja sündmuste pärast, mis nendes linnades 
läbi viiakse. 
Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu 
inimestele. Kl 3:23 

 
 Täna Jumalat nende asjade, olukordade ja inimeste pärast, milles märkad Jumala 

armastust sinu vastu. 
Issand ilmutas ennast mulle kaugelt: Ma olen sind armastanud igavese armastusega, 
seepärast jääb mu osadus sinuga. Jr 31:3 
 
Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema 
on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.  
1Jh 4:9 

 
 Täna Jumalat Tema vastuste eest su palvetele. 

„Mina tean, et sina suudad kõike ja et sinul ei ole ükski asi võimatu. Ib 42:2 
 
Palveaja lõpus võite moodustada kahe- või kolmeliikmelised grupid ja palvetada seitsme 
inimese eest, kes on su palvenimekirjas. Palvetage, et nad võtaksid oma südamesse vastu 
Jumala armastuse ja armastaksid teisi Tema taevaliku armastusega. Toetu nende puhul 2 
Tessalooniklaste 3:5 tõotusele: "Issand aga suunaku teie südamed Jumala armastuse ja 
Kristuse kannatlikkuse poole!“. 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 armastusest 
                                     Aga Vaimu vili on armastus. - Galaatlastele 5:22 
 
Siin on välja toodud see olulisem, mille poole me peame tööd tegema:" Aga Vaimu vili on 
armastus." Kui meie hinges on Kristuse armastus, on loomulikuks tagajärjeks, et meil on ka 
kõik muud vaimuannid – rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, 
enesevalitsus ja "millegi niisuguse vastu ei ole Seadus." Jumala seadus ei mõista hukka ega 
ahelda neid, kel on need viljad, sest nad kuuletuvad Jumala seaduse nõudmistele. Nad on 
seaduse hoidjad ja ... nad ei ole seaduse orjuse all... 
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Meil peab olema armastus ja sellega on seotud rõõm, rahu, pikk meel, kannatlikkus. Me 
näeme maailma rahutust, selle rahuldamatut olukorda. Kõik tahavad midagi, mida neil ei ole. 
Nad tahavad midagi, mis neid pidevalt erutaks või siis lõbustaks nende meeli. Ent kristlastel 
on rõõm, on rahu, pikkmeel, lahkus, headus, kannatlikkus ja järjepidevus; ja nendele asjadele 
me soovime avada oma südame ukse, ülistades Jumala Vaimu ande. ... Keegi ei saa seda teha 
kellegi teise eest. Sa võid asuda tööle ja saada Vaimu armu, aga see ei too mulle vastuseid.... 
Igaüks isiklikult peab tegema seda tööd ja otsustama läbi isikliku pingutuse saada südamesse 
Jumala armu. Mina ei saa kujundada sinu iseloomu ega sina minu iseloomu. See koorem 
lasub igaühel isiklikult, nii noorel kui ka vanal. 
          Kristus ütleb: "Mina teen inimesed kallimaks puhtast kullast, inimlapse kallimaks Oofiri 
kullast." (Jr 13:12). Kuidas? Tahtlikult arendades Vaimu vilju – armastust, rõõmu, rahu, pikk 
meelt, lahkust, headust, tasadust, ustavust. Tahame elavat usku, mis haarab Jehoova 
tugevast käsivarrest. ... Me kõik vajame südamesse Jumala Vaimu vilju. 
          Kui Kristuse armastust ülistatakse südames, siis nagu magusat lõhna ei ole ka seda 
võimalik varjata. Iseloomu kaudu peegelduv püha mõju on tunnistuseks kõigile. Kristus 
kujundatakse sisemiselt "auhiilguse lootuses". (In Heavenly Places, p. 244). 
 
Vaimu vili on armastus, rõõm ja rahu. Ebakõla ja riid on Saatana töö ja patu vili. Kui me 
inimestena tahame nautida rahu ja armastust, peame heitma oma patud kõrvale; peame 
saavutama kooskõla Jumalaga ning olema üksteisega kooskõlas. Las igaüks küsib eneselt: 
"Kas mul on armastuse vaimu? Kas ma olen õppinud olema pikameelne ja lahke? Talendid, 
õppimine ja ilukõned ilma selle taevase tunnuseta on sama tühine kui kumisev vasknõu ja 
kõlisev kuljus. Paraku see kallihinnaline aare on nii odavaks hinnatud ja paljude poolt nii vähe 
otsitud, kes usku kuulutavad! (Testimonies for the Church, vol. 5, p. 169). 
 
Kus iganes hing on ühendatud Kristusega, seal on armastus. Ükskõik mida muud iseloom 
võib omandada, siis ilma armastuseta on see väärtusetu; mitte pehme, nõrga, 
sentimentaalse armastuseta vaid Kristuse südames oleva armastusta. Ilma armastuseta pole 
millelgi muul väärtust ja selleta ei saa esindada Kristust, Kes on Armastus. (Signs of the 
Times, Dec. 28, 1891, par. 18). 
 
 
 
Küsimused isiklikuks mõtiskluseks 
1. Kas miski sinu elus takistab sind armastamast Jumalat kogu südamest? Palu Jumalal sulle 
näidata, mis on need takistused. Seejärel anna kõik need takistused Temale. 
2. Kas sinu elus on inimesi, keda ei ole lihtne armastada? Veeda aega paludes Jumalalt tahet 
neid armastada, anda sulle südamesse armastust nende vastu ja võimalusi neile näidata 
Tema armastust. 
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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.  
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4. päev – Rahu 
Johannese 14:25-31 & Matteuse 6:25-34 

 
Ideid palveks 
Võid toetuda ka teistele tõotustele. Pea meeles, et Jumal ise annab väe Tema tahtmist täita! 
 

 Kiida Jumalat, et võime leida rahu tema käskudele kuuletumises. 
 Sinu Seaduse armastajail on suur rahu ja nad ei komista. Ps 119:165 
 

 Kiida Jumalat selle eest, et Tema kannatuste läbi tuleb meile rahu. 
 Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema 
             peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Js 53:5 
 
 Sest ka Kristus kannatas pattude pärast üheainsa korra, õige ülekohtuste eest, et ta teid  
             juhiks Jumala juurde, olles küll ihu poolest surmatud, ent elustatud Vaimu läbi. 1 Pt 3:18 
 

 Palu, et Jumal annaks sulle oma rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine. 
 Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemistega  
             palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie 
             südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Fl 4:6,7 
 
 Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailma 
             annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks! Jh 14:27 
 

 Palu, et Jumal õpetaks sulle, kuidas püsida Temas ja Tema rahus. 
 Kindlameelsele sa hoiad rahu, rahu, sest ta loodab sinu peale. Js 26:3 
 
 Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha 
             Vaimu väes! Rm 15:13 
 

 Palu, et Jumal õpetaks sulle, kuidas hoida rahu Temaga ja teiste inimestega.  
 Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha Issandat. Hb 12:14 
 
 Rahutegijaile külvatakse rahus õiguse vilja. Jk 3:18 
 
 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Mt 5:9 
 

 Palu, et Jumal õpetaks sulle, kuidas lasta tal sinu eest võidelda, et Tema rahu püsiks 
sinuga igas raskes olukorras. 

 Issand sõdib teie eest, aga teie vaikige! 2 Ms 14:14 
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 Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise  
             Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te  
             leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!  
             Mt 11:28-30 
 

 Kas tead mõnda inimest, kes vajab Jumala rahu enda südamesse? Palveta tema eest. 
Mäed liiguvad ja künkad kõiguvad küll, aga minu heldus ei liigu su juurest ja minu 
rahuseadus ei kõigu, ütleb Issand, su Halastaja. Js 54:10 
Vaata, ma toon temale paranemist ja tervist, ja ma teen nad terveks ning ilmutan neile     
rohket rahu ja tõtt. Jr 33:6 

 

 Kas tead mõnda inimest, kes läbib katsumusi? Palveta tema eest, et Jumal võiks anda 
talle oma rahu. 

 Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge  
             julged: mina olen maailma ära võitnud. Jh 16:33 
 
             Ta vastas: „Minu pale läheb kaasa ja ma annan sulle rahu. 2 Ms 33:14 
 

 Palu inimeste eest, kes kannatavad Kristuse nimel, et Jumala rahu püsiks nende südames. 
Kui tead kindlaid inimesi, palu nende eest nimepidi. 
 Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek. Js 32:17 

Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse  
Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me  
seisame, ja kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Rm 5:1,2 

  
 Kas tead mõnda inimest, kellel on vaja rahu teha Jumala ja teiste inimestega? Palveta 

tema eest. 
 Aga rahu Jumal purustab peatselt saatana teie jalge alla. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm    
             olgu teiega! Aamen. Rm 16:20 
 
            Hoidke omavahel rahu! 1. Ts 5:13b 
 

 Palu kaitset meie noortele järjest kasvava maailma mõjutuse eest. Palveta, et nad võiksid 
keskenduda Jumala Sõnale ja teiste teenimisele. Palveta nimepidi noorte eest, kellest sa 
tead, et nad vajavad Jumala kaitset. 
Ärgu keegi mõtelgu üleolevalt sinu noorusest, vaid saa usklikele eeskujuks kõnes, 
käitumises, armastuses, usus, puhtuses! 1 Tm 4:12 

 
 Misjon linnadele – Palvetage Inter-Ameerika divisjoni eest ja linnade eest, mida nad 

üritavad Kristusele võita: México City, Mehhiko; Caracas, Venezuela; Bogota, Kolumbia; 
Nassau, Bahama; Belize City, Belize; Georgetown, Guyana; Cali, Kolumbia; Cayenne, 
Prantsuse Guajaana; Guatemala, Guatemala; Quetzaltenango, Guatemala; Port-au-Prince, 
Haiti; Tegucigalpa, Honduras; Mérida, Mehhiko; Puerto Rico (terve saar); Santiago De Los 
Caballeros, Dominikaani Vabariik; ja Maracaibo, Venezuela. Palveta, et koguduseliikmed 
võiksid välja töötada strateegiaid nendesse suurtesse linnadesse jõudmiseks.  

 Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee  
             etteheiteid, ja talle antakse. Jk 1:15 
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 Palveta isiklike vajaduste eest või asjade eest, mis südamel on. 

 Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina  
             teen hoopis uut: see tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed. 
             Js 43:18,19 
 

 Täna Jumalalt, et ta on sind kuulnud, ja et ta teeb palju rohkem, kui me palume ja 
mõtleme. 

 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. Palveta, et nad otsiksid Jumala rahu oma südametesse. Paluge 
neile seda, mis on kirjas 1 Pt 3:11: „Ta hoidugu eemale kurjast ja tehku head, otsigu rahu ja 
taotlegu seda.“  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 rahust 

Aga Vaimu vili on... rahu.  - Galaatlastele 5:22 
 
Jumal on kindlaks määranud, et iga hing, kes Tema Sõnale kuuletub, saab osa Tema rõõmust, 
rahust ja Tema ülalhoidvast väest. Sellised mehed ja naised tuuakse Jumala lähedusse alati, mitte 
ainult siis, kui nad põlvitavad Tema ees palves, vaid ka siis, kui nad elavad oma igapäevast elu. Ta on 
nende jaoks valmistanud koha koos Temaga, kus elu on puhastatud kõigest labasest, kõigest, mis ei 
ole armastusväärne. Selles katkematus ühenduses muutuvad nad Tema kaastöölisteks oma 
elutöös. (My Life Today, p. 51). 
 
Mõned ei ole leidnud rahu ja hingust; nad on pidevalt ärritunud seisundis ja lubavad impulssidel 
ning ihal oma südant valitseda. Nad ei tea, mida tähendab kogeda rahu Kristuses. Nad on nagu laev 
ilma ankruta, tuule poolt aetud ja tõugatud. Aga need, kelle mõistus on kontrollitud Püha Vaimu 
poolt, kõnnivad alandlikkuses ja tasaduses; sest nemad töötavad Kristuse juhtimisel ja neid 
hoitakse täiuslikus rahus, samal ajal kui need, kes ei ole Püha Vaimu kontrolli all, on nagu rahutu 
meri (Ye Shall Receive Power, p 73). 
 
On mõned, kes otsivad, pidevalt otsivad, seda hinnalist pärlit. Aga nad ei alista täielikult oma halbu 
harjumusi. Nad ei sure endale, et Kristus võiks neis elada. Seega nad ei leia seda väärtuslikku 
pärlit... Nad ei saa kunagi kogeda hinges valitsevat rahu ja harmooniat; sest ilma täieliku enese 
alistamiseta ei ole rahu ega rõõmu. Peaaegu kristlased, kuid siiski mitte täielikult kristlased 
tunduvad olevat taevariigi lähedal, aga nad ei või siseneda. Peaaegu, aga mitte täiesti päästetud, 
tähendab olla mitte peaaegu kadunud, vaid täiesti kadunud... (In Heavenly Places, p 49). 
 
Ainuke viis, kuidas rahu ja rõõmuni jõuda, on omada elavat ühendust Temaga, kes andis oma elu 
meie eest, kes suri, et meie võiks elada, ja kes elab, et ühendada oma vägi nende inimeste 
pingutustega, kes püüdlevad, et jõuda võiduni (In Heavenly Places, p. 33). 
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Sõnad ei suuda kirjeldada rahu ja rõõmu, mis on omandatav tema poolt, kes võtab Jumalat Tema 
Sõna järgi. Katsumused ei häiri teda, halvaks panemised ei ärrita teda. Oma mina on risti löödud. 
Päev päeva järel tema kohustused  võivad saada järjest kurnavamaks, tema kiusatused tugevamaks, 
tema katsumused tõsisemaks; aga tema ei vangu; sest ta saab oma vajadustele vastava jõu  
(My Life Today, p 51).  
 
Uskumises on rahu, ja Pühas Vaimus rõõm. Uskumine toob rahu, ja Jumala usaldamine toob 
rõõmu. Usu, usu! Mu hing ütleb, usu. Puhka Jumalas. Tema suudab hoida seda, mis sa oled tema 
hoolde usaldanud. Ta viib sind läbi enamgi kui võitjana Temas, Kes sind on armastanud  
(The Faith I Live By, p 121). 
 
 
 
Küsimused isiklikuks mõtiskluseks 
1. Kas sul on rahu südames? Mis on need asjad, mis sinult rahu ära võtavad? Veeda aega palves, 
andes need asjad Jumala kätte ja taotledes Jumala tõotusi. 
2. Kas sa võtad Jumalat Tema Sõnast? Kas Tema tõotused annavad sulle rahu rasketes olukordades? 
Palveta, et Jumal võiks anda sulle oma rahu, kui sa seisad silmitsi katsumustega.  
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                                                         Päev 5 – Kannatlikkus 
                                                                     Luuka 23:26–43 
 
Ideid palveks 
Võid toetuda ka teistele tõotustele. Pea meeles, et Jumal ise annab väe Tema tahtmist täita! 
 

 Kiida Jumalat, et Ta on see, kes annab meile jõu muutuda. 
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sk 4:6b 

 
 Kiida Jumalat selle eest, milles sa näed Tema kannatlikkust sinu vastu. 

Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on 
teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid 
meeleparandusele. 2Pt 3:9 

 
 Kiida Jumalat selle eest, et Ta ei valmista kunagi pettumust neile, kes loodavad Talle. 

Aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: 
nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Js 40:31 

 
 Palu, et Jumal õpetaks sulle kannatlikkust. 

Ole vait Issanda ees ja oota teda; ära ärritu sellest, kelle tee õnnestub, ega mehest, kes teeb 
kavalusi! Hoidu meelepahast ja hülga viha, ära ärritu; sellest tuleb vaid paha! Ps 37:7-8 
 
Ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda kõigeks püsivuseks ja 
pikaks meeleks, rõõmuga. Kl 1:11 

 
 Palu, et Jumal õpetaks sulle, kuidas halvale heaga vastata. Palveta kindlate olukordade 

eest, kus sul on vaja õppida halba heaga tasuma. 
Ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga, hoolitsege selle eest, mis on hea kõigi inimeste silmis! 
Kui võimalik, niipalju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega! Ärge makske ise kätte, 
armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud: „Minu päralt on kättemaks, 
mina tasun kätte” – nii ütleb Issand. Veel enam: „Kui sinu vaenlane nälgib, toida teda, kui 
tal on janu, anna talle juua, sest seda tehes sa kuhjad tuliseid süsi tema pea peale!” Ära lase 
kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! Rm 12:17–21 

 
 Palu, et Jumal aitaks sul näha katsumusi, mida Ta lubab sulle tulla, kui meetodeid, kuidas 

sulle kannatlikkust õpetada. Kui sa oled hetkel mingist katsumusest läbi minemas, 
palveta eriliselt selle eest. 
Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse, kuna 
te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks. Jk 1:2-3 
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Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene 
ometi päev-päevalt. Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure 
igavese au. 2Kr 4:16-17 

 
 Palu, et Jumal tuletaks sulle meelde palvetada nende eest, kes sind halvasti kohtlevad. 

Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, 
alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui 
kellelgi on teise vastu kaebust. Kl 3:12-13a 

 
 Kas sa tead mõnda inimest, kes läheb praegu katsumusest läbi? Palu, et Jumal õpetaks 

talle kannatlikkust. 
Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks – neile, kes on 
tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Rm 8:28 

 
 Palveta iga koguduse ja kiriku ülemaailmse ühtsuse pärast, mis põhineks Jumala Sõna 

austamisel, alandlikul palvel, Püha Vaimu väel, austusel kiriku heakskiidetud poliitika ja 
arengu vastu ning täielikul pühendumisel koguduse ülesandele. Palu alandlikkust meie 
eludesse, et me võiksime olla ühendatud Jumala juhtimisele kuuletumises ja ühtsuses 
koguduse otsuste tegemise protsessis. 
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 tugeva koostöö ja ühtsuse eest kirikuorganisatsiooni ja seda toetavate ametite 

vahel oma koguduse evangeelses töös. 
Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ärgem 
jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid 
julgustagem selleks üksteist – ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. 
Hb 10:24-25 

 
 Palveta erinevate sotsiaalmeedia liikide kasutamise viiside eest, et jagada kolme ingli 

kuulutust tänapäeva hõivatud inimestele looval ja värskel viisil. 
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 15:5 

 
 Misjon linnadesse – palveta Põhja-Ameerika divisjoni eest, kui nad püüavad jõuda 

järgnevatesse linnadesse: New York City, New York; Calgary, Kanada; Indianapolis, Indiana; 
St. Louis, Missouri; Seattle, Washington; San Francisco, California; Oakland, California; 
Tampa, Florida; Oklahoma City, Oklahoma. Palveta ka Põhja-Aasia ja Vaikse ookeani 
divisjoni eest ning linnade pärast, kuhu nad püüavad jõuda: Tokyo, Jaapan; Daegu, Korea; 
Daejon, Korea; Wuxi, Hiina; Ulaanbaatar, Mongoolia. Palveta, et Jumala Vaim töötaks 
võimsalt nendes linnades. 
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sk 4:6b 

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

Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.  
Fl 4:19. 
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 Kiida Jumalat selle eest, et Tal on välja pakkuda tuhat teed seal, kus meie ei näe ühtegi, ja 
et Ta vastab su palvetele. 
Sest üks päev sinu õuedes on parem kui muid tuhat; ma seisan pigemini läve juures oma 
Jumala kojas, kui viibin õelate majades. Ps 84:11 

 
Palveaja lõpuks võid moodustada kolmest või neljast inimesest koosnevad grupid ja palvetada 
seitsme inimese eest, kes on su nimekirjas. Palveta, et Jumal õpetaks neile kannatlikkust. Palu, et 
nende kohta kehtiks Koloslastele 1:11: „Ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust 
mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga...“ Kui sul on isiklikke palvesoove, mille 
pärast palvetades sa ei tunne ennast suures grupis mugavalt, ole vaba jagama neid oma paarilisega 
ning palvetage nende pärast koos. 
 
 
Soovitatud laulud 
„Issand, Su teed“ („Vaimulikke laule“ 198); „Ära mine minust mööda“ (Vaimulikke laule“ 50); 
„Õnnelik olen“ („Vaimulikke laule“ 90) 
 
 
 
 
                                                           Ellen White kannatlikkusest 
                                       Aga Vaimu vili on ... pikk meel. – Galaatlastele 5:22 
 
Armastus on Kristuse kuningriigi seadus. Jumal kutsub kõiki üles püüdlema kõrgema standardi 
poole. Tema rahva elus peaks avalduma armastus, tasadus, pikk meel. Pikk meel kannatab üht-teist, 
jah, isegi paljut, püüdmata sõna või teoga kätte maksta. 
„Pikk meel“ on kannatlikkus solvangu korral; vastupidavus. Kui sa oled pikameelne, ei räägi sa 
teistele enda oletatavatest teadmistest oma venna vigade ja eksimuste kohta. Sa püüad teda aidata 
ja päästa, sest ta on ostetud Kristuse verega. „Mine, noomi teda nelja silma all! Kui ta sind kuulab, 
siis oled sa oma venna tagasi võitnud.“ „Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt 
üleastumiselt, siis teie, vaimusaanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise 
ei satuks kiusatusse.“ Olla pikameelne ei tähenda olla sünge ja kurb, morn ja raske südamega; see 
tähendab olla täpselt vastupidine. (My Life Today, 52) 
 
Jeesuse armastus peab olema kantud välja meie eludes. Sellel on pehmendav, alistav mõju meie 
südamele ja iseloomule. See õhutab meid oma vendadele andestama, isegi kui nad on meile 
ülekohut teinud. Taevane armastus peab voolama meie südametest lahkete sõnade ja sõbralike 
tegude kaudu. Nende heade tegude vili ripub nagu rikkalik kobar meie iseloomu veini kohal. „Aga 
Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, 
enesevalitsus.“ (Review and Herald, 16.11.1886, paragrahv 10) 
 
Püüa elada rahus kõigi inimestega ning lase oma hinge ümbritseval atmosfääril olla mahe ja 
healõhnaline. Jumal kuuleb iga väljaöeldut rumalat sõna. Kui sa võitled iseka inimloomuse vastu 
liigud püsivalt edasi, et võita nii päritud kui väljaarenenud kalduvused halvale. Kannatlikkuse, pika 
meele ja sallivusega saavutad palju. Pea meeles, et kellegi teise rumal kõne ei saa sind alandada, 
aga kui sina vastad rumalalt, kaotad sa võidu, mille oleksid võinud saada. Ole oma sõnades väga 
ettevaatlik. 
Sallivus ja isetus tähistavad nende sõnu ja tegusid, kes on uuesti sündinud, et elada uut elu 
Kristuses. (My Life Today, 52) 
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Küsimused isiklikuks mõtiskluseks 
1. Kas sul on komme kätte maksta, kui keegi sulle halba teeb? Kuidas reageerid, kui inimesed 
sind halvasti kohtlevad? Palu, et Jumal õpetaks sulle pikka meelt. Taotle Tema lubadusi. 
2. Kas su elus on keegi, kes astub su varvastele ja teeb seda meelega? Palu Jumalal anda sulle 
kannatlikkust, armastust ja andestust selle inimese vastu ning palveta, et saaksid talle näidata 
Jumala armastust. 
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                                                              Päev 6 – Lahkus 
                                                                        Filiplastele 2:1-11 
 
Ideid palveks 
Võid toetuda ka teistele tõotustele. Pea meeles, et Jumal ise annab väe Tema tahtmist täita! 
 

 Kiida Jumalat, et Ta kutsub meid tegema teistele seda, mida me tahame, et nemad meile 
teeks. 
Ja nii, nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile! Lk. 6:31 

 
 Kiida Jumalat, et Tema võib anda sulle jõu olla lahke. 

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 
 
Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud  südamliku kaastundega, lahkusega, 
alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega.  Kol.3:12 

 
 Kiida Jumalat eriliste situatsioonide eest, milles sa võid näha Tema lahkust sinu suhtes. Kiida 

Jumalat, et Ta võib sind teha veatuks ja hoida veatuna kuni Ta tuleb taas. 
Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud 
laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks!  Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema 
teebki seda. 1. Tes. 5: 23-24 
 
...ja olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse 
Jeesuse päeva.  Fil. 1:6 

 
 Palu Jumalal anda jõudu olla lahke igaühe suhtes, sealhulgas sinu pereliikmed ja vaenlased. 

Aga armastage oma vaenlasi ning tehke head ning laenake ilma midagi tagasi lootmata, ja teie 
palk on suur ja te olete Kõigekõrgema lapsed, sest tema on helde tänamatute ja kurjade 
vastu!  Lk. 6:35 

 
 Kas keegi on sinu vastu olnud lahkusetu? Palveta, et Jumal õpetaks sulle, kuidas olla lahke 

selle inimese vastu. Palveta ka selle pärast, et Jumal annaks sinu südamesse andestuse selle 
inimese suhtes. 
Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest 
ette!  Rm.12:10 
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Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile 
andestanud Kristuses.  Ef. 4:32 

 
 Palveta, et Jumal näitaks sulle, kuidas olla lahke võõraste suhtes. 

Vennaarmastus jäägu kindlaks! Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda 
aimamata võtnud külalistena vastu ingleid.  Hb. 13:1-2 

 
 Palu Jumalal teha sind uueks looduks ja anda sulle uus süda. Räägi talle inimestest, kelle 

vastu sa peaksid näitama välja rohkem lahkust. 
Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.   
2.Kor. 5:17 

 
 Palveta, et Jumal annaks täieliku mõistmise Kristuse meetodist (täielik terviseteenistus), mis 

lubaks kõigil koguduseliikmetel vastata inimeste vajadustele ja järgida Kristuse teenimise 
mustrit. 
Sest nõnda on meid Issand käskinud: „Ma olen su pannud paganate valguseks, et sa oleksid 
päästeks ilmamaa otsani.”  Apt. 13:47 
 
Jeesus ütles nüüd neile taas: „Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka 
mina teid.”  Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile: „Võtke vastu Püha 
Vaim! Jh. 20:21,22 

 
 Palveta, et toimuks tohutu kasv nende noorte Seitsmenda Päeva Adventistide vaimulikus 

toetamises, kes käivad avalikes ülikoolilinnakutes. Palveta, et nad saaksid elavateks 
misjonärideks teenimaks teisi avalikes ülikoolides ja kolledžites üle maailma. 
Ära siis häbene tunnistamast meie Issandat ega mind, tema vangi, vaid kannata koos minuga 
kurja evangeeliumi pärast Jumala väe abil  2. Tim 1:8 
 
Ma vannutan sind Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute 
üle, ning tema ilmumise ja tema kuningriigi nimel: Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või 
ärgu olgu, noomi, 
manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega.  2. Tim. 4:1-2 

 
 Palveta kõigi koguduseliikmete eest, et nad veedaksid rohkem aega Piiblit uurides ja 

palvetades, mis lubaks Jumalal täielikult juhtida oma rahvast vastavalt Tema ja mitte meie 
tahtele. 
Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, 
kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole.  
2.Tim. 3:16-17 
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 Misjon linnadesse – Palveta Lõuna-Ameerika Divisjoni ja 43 linna pärast, millele nad on 
valinud oma jõupingutused kontsentreerida. Palveta ka Lõuna Vaikse Ookeani Divisjoni ja 
nende linnade pärast, kuhu nemad püüavad jõuda sõnumiga Kristusest: Sydney Austraalias, 
Christchurch Uus-Meremaal, Lae Paapua Uus-Guineas ja Apia Samoas. Palveta, et Jumal 
saadaks töölisi ja õnnistaks nende pingutusi. 
Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma.  Jh. 17:18 

 
 Palveta kõigi isiklike vajaduste või asjade pärast, mis on sul südamel. 

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 

 
 Kiida Jumalat selle eest, et Ta annab sulle kõike, mida sa palud Tema nimel ja vastavalt Tema 

tahtele. 
Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, 
siis tema kuuleb meid. Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis 
teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud. 1. Joh. 5:14-15 
 

 
Palveaja lõpus võid moodustada kahe-kolmeinimeselised grupid ja palvetada nende seitsme inimese 
pärast, kes on teie nimekirjas. Palveta, et nad õpiksid Jeesuselt, kuidas olla lahke ja hell. Palu nende 
eest 1. Johannese 3:18 sõnadega: “Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega!” 
Kui sul on isiklik palvesoov, mida sa ei soovi suures grupis jagada, siis ole vaba seda tegema oma 
palvepartneriga ja palvetage selle pärast koos. 
 
 
 
                                                                 Ellen White lahkusest 
                                          Aga vaimu viljad on … lahkus. Galaatlastele 5:22 
 
Issand aitab meist igaüht just seal, kus me vajame enim abi enda alistamise ja endast jagu saamise 
töös. Las lahkuse seadus olla su huultel ja armu õli sinu hinges. See annab suurepäraseid tulemusi. See 
teeb sind õrnaks, kaastundlikuks ja viisakaks. Sa vajad kõiki neid arme. Püha Vaim peab olema vastu 
võetud ja muudetud sinu iseloomu osaks, siis on see kui püha tuli , andes välja head lõhna, mis tõuseb 
üles Jumalani. Mitte huultelt, mis hukka mõistavad, vaid kui hingesid parandavalt tervendajalt. Sinu 
olemus peegeldab siis jumalikku kuju. (Ye Shall Receive Power, lk 81) 
 
Ühtegi teravat, kriitilist, ebaviisakat või karmi sõna ei peaks kõneldama. See on tavapärane viga ja selle 
peaks jätma välja kõigist koosolekutest ja suhtlemistest meie õdede-vendadega. Jumal nõuab, et iga 
Tema teenistuses olev hing süütaks oma suitsuastjad püha tule sütest. Levinud, karmid ja järsud sõnad, 
mis tulevad nii kergesti üle sinu huulte, peavad saama tagasi hoitud ja siis saab Jumala Vaim rääkida 
läbi inimesest vahendaja. Hoides ülal Kristuse iseloomu saad sa muudetud tema sarnaseks. Üksnes 
Kristuse arm võib muuta sinu südant ja siis sa peegeldad Issandat Jeesust. Jumal kutsub meid üles 
olema tema sarnased – puhtad, pühad ja rüvetamata. Meie kohus on kanda jumalikku kujutist. (Ye 
Shall Receive Power, lk 81) 
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Issand Jeesus on meie ainus aitaja. Tema armu läbi õpime me külvama armastust, õpetame ennast 
rääkima lahkelt ja õrnalt. Tema armu läbi muutuvad meie külmad ja järsud maneerid. Lahkuse seadus 
on meie huultel ja need, kes on Püha Vaimu väärtusliku mõju all, ei tunne, et see oleks nõrkuse märk 
nutta koos nutjatega ja rõõmustada koos rõõmustajatega. Me peame kasvatama taevalikku täiuslikkust 
meie iseloomus. Me peame õppima, mida tähendab heatahtlikkus kõigi inimeste suhtes, siiras soov 
olla kui päikesepaiste ja mitte kui vari teiste inimeste eludes. (God's Amazing Grace, lk 299) 
 
Kasuta iga võimalust panustada nende õnnesse, kes on su ümber, jagades nendega oma kiindumust. 
Lahked sõnad, kaastundlikud pilgud, tänusõnad võivad paljudele, kes on võitlustes, olla kui klaas 
jahedat vett janusele... (God's Amazing Grace, lk 299) 
 
Ela Päästja armastuse päikesepaistes. Siis on sinu mõju õnnistuseks maailmale. Lase Kristuse Vaimul 
ennast kontrollida. Lase lahkuse seadusel olla alati oma huultel. Kannatlikkus ja isetus iseloomustavad 
nende sõnu ja tegusid, kes on uuesti sündinud, et elada uut elu Kristuses (God's Amazing Grace, lk 299) 
 
Me võime rääkida Püha Vaimu õnnistustest ja palvetada nende saamise pärast, kuid kui inimest ei juhi 
Jumala Vaim, siis saab ilmseks, et temas ei ole Jumalat. Kui Vaim voolib ja kujundab iseloomu jumaliku 
lähedaseks, siis saab Tema eksimatult ilmseks igas sõnas, mille me räägime ja igas teos, mille teeme, 
näidates maailmale, et on märkimisväärne erinevus valguse laste ja pimeduse laste vahel. Issand tahab, 
et me seisaks kindlalt usus, mis kord pühadele anti. Me peame rääkima tõtt armastuses. Meie suur 
Õpetaja ütleb: “Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt 
alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!”   
Mt. 11:29-30 (Ye Shall Receive Power, lk 81) 
 
 
 
Küsimusi isiklikuks mõtiskluseks 
1. Kas sind iseloomustab lahkus? Kuidas sa reageerid kui inimesed ei ole sinu vastu lahked? Kas sa 
sooviksid olla võimeline peegeldama Jumala lahkust? Palju Jumalal sulle õpetada, kuidas olla lahke. 
Võta kinni Tema lubadustest sulle. 
2. Tee nimekiri asjadest, mida sa saad teistele teha, et näidata üles lahkust nende vastu ja palu 
Jumalalt võimalusi näidata Tema lahkust, eriti nende suhtes, kes näivad seda väärivat kõige vähem. 
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                                                                      7. päev – Headus 
                                                                      Roomlastele 12:9-21 
 
Ideid palveks 
Võid toetuda ka teistele tõotustele. Pea meeles, et Jumal ise annab väe Tema tahtmist täita! 
 

 Kiida Jumalat Tema headuse pärast sinu vastu. 
Kui suur on Sinu headus, mille Sa oled tallele pannud neile, kes Sind kardavad, ja oled 
osutanud neile, kes Sinu juures pelgupaika otsivad inimlaste nähes. Sa varjad neid oma 
palge varju all meeste õeluse eest; Sa peidad nad ulualla tigedate keelte riiu eest.  
Ps 39:20-21 
 
Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Jehoova kotta eluajaks. 
Ps 23:6 
 

 Kiida Jumalat selle eest, et hea saab Temalt tunnustuse. 
Hea inimene saab Issandalt tunnustuse. Õp 12:2 

 
 Kiida Jumalat kindlate olukordade eest, milles sa oled näinud Tema headust sinu vastu. 

Ometi ma usun, et saan näha Issanda headust elavate maal. Ps 27:13 
 

 Kiida Jumalat selle eest, et kõik tuleb kasuks neile, kes Teda armastavad. 
             Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on   
             Tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Ro 8:28 
 

 Palu Jumalalt tarkust ja arusaamist, et sa võiksid kõike teha tarkuse tasaduses. 
Kes teie seas on tark ja arusaaja? Las ta näitab hea käitumisega oma tegusid tarkuse 
tasaduses. Jk 3:13 

 
 Palu Jumalalt abi näha, kuidas sa võid näidata oma headust pereliikmete ning Kristuses 

olevate vendade ja õdede vastu. 
Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke! Niisiis, 
kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele! Ga 6:9-10 

 
 Palu Jumalat abi, et näidata headust võõraste vastu. 

Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest ohvritest on Jumalal hea meel! 
Hb 13:16 
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 Palu, et sa ei võtaks iseenesestmõistetavalt seda head, mida sa saad ning et Jumal 
meenutaks, et kõik hea tuleb Temalt. 
Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt, kelle juures ei ole muutust ega 
varjutuste varju. Jk 1:17 

 
 Palu, et Issand õpetaks sul nägema ja hindama Tema headust. 

Maitske ja vaadake, et Issand on hea! Õnnis on mees, kes Tema juures pelgupaika otsib. Ps  
34:9 

 
 Palu suurema Taanieli ja Ilmutuse raamatu uurimise suurema huvi vastu. Palu, et 

inimesed mõistaksid ja kuulutaksid pühamuteenistust kui päästeprotsessi kaunist seletust. 
Palu, et Kristus ja Tema töö meie heaks Tema elus siin maa peal, Tema surm ristil, Tema 
ülestõusmine, Tema praegune teenistus meie heaks taeva kõige pühamas paigas ja Tema 
teine tulek oleksid selges fookuses. 
Püüa hoolega osutuda Jumala ees kõlblikuks töötegijana, kel pole tarvis häbeneda, kes tõe 
sõna kuulutab õigesti. 2 Tm 2:15 
 
Aga peaasi selles, millest siin räägitakse, on see: meil on selline Ülempreester, kes on 
istunud Ausuuruse trooni paremale poole taevas, kes talitab pühamus ja tõelises 
lepingutelgis, mida ei ole püstitanud inimene, vaid Issand. Hb 8:1-2 

 
 Palu kõigi koguduseliikmete ning institutsioonide, mis toetavad koguduse jätkuvat 

missiooni, suuremat osalemist ning pühendumist evangeeliumitöös. 
Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes 
on taevas. Mt 5:16 

 
 Palu tuhandete „mõjukeskuste” rajamise pärast, eriti maailma suurlinnades ning palu, et 

need keskused tooksid esile inimeste elus suure muudatuse kui nad kogevad Jumala tõde 
kristliku teenimise kaudu. 
Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see 
kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus. Ei 
saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, 
vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. Nõnda paistku teiegi valgus 
inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas. Mt 5:13-16 

 
 Misjon linnades – Palu Lõuna-Aafrika-India ookeani divisjoni ning nende linnade eest, mida 

püütakse võita Kristusele: Luanda, Angola; Antananarivo, Madagaskar; Lilongwe, Malawi; 
Maputo, Mosabiik; Saurimo, Angola; Bloemfontein, Lõuna Aafrika Vabariik; Lubango, 
Angola; Kitwe, Sambia; ning Harare, Zimbabwe. Palu samuti Lõuna Aasia divisjoni ning 
India linnade eest, mida püütakse võita Kristusele: Mumbai, Kochi, Bidar, New Delhi, 
Coimbatore, Surat, Imphal, ja Vijayawada. Palu, et Jumala Sõna kannaks vilja. 
Nõnda on ka minu Sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid 
teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Js 55:11 

 
 Palu ükskõik millise isikliku vajaduse või südameasja pärast. 

Olgu sul rõõm Issandast; siis Ta annab sulle, mida su süda kutsub! Ps 37:4 
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 Kiida Jumalat, et Ta tunneb heameelt palvele vastamisest ning Ta vastab õigel ajal ja õigel 
moel. 
Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale palute - uskuge, et te olete 
saanud, ja see saabki teile! Mk 11:24 
 

 
Palveaja lõpus võite moodustada kahe- või kolmeliikmelised grupid ja palvetada seitsme inimese 
eest, kes on su palvenimekirjas. Palu, et nad näeksid Jumala headust ja sooviksid seda enda 
südametesse ja tahaksid seda teistele peegeldada. Palu, et täituks Matteuse 12:35: „Hea inimene 
võtab heast varamust head ja kuri inimene võtab kurjast varamust kurja.” 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 headusest 
                                               Aga vaimu vili on ... headus. - Galaatlastele 5:22 
 
Tõelist headust peetakse Taeva poolt tõeliseks suuruseks. Inimese väärtuse määrab ära tema 
kõlbeline seisund. Inimesel võib olla vara ja mõistust ja siiski võib ta olla väärtusetu, sest tema 
südame altaril pole kunagi põlenud headuse hiilgav tuli. 
Headus on inimloomust muutva jumaliku väe vili. Uskudes Kristusesse võib tema poolt lunastatud 
langenud sugu omada usku, mis tegutseb armastuse läbi ning puhastab hinge kogu rikutusest. Siis 
tulevad esile Kristuse sarnased omadused: sest Kristust vaadeldes muudetakse inimesed 
samasuguseks aust ausse, iseloomust iseloomu. Kantakse head vilja. Iseloomu kujundatakse 
jumaliku eeskuju järgi ning patuse inimkonna vastu näidetakse üles ausust, õiglust ja tõelist 
heasoovlikust. 
Jumal on iga inimese pannud proovile ja katsele. Ta igatseb meid läbi katsuda, et näha, kas me 
oleme head ning teeme selles elus head, näha, kas ta võib meile usaldada igavesi aardeid ning teha 
meid kuningliku pere liikmeteks, taevase Kuninga lasteks. 
Pole seatud piire heale, mida sa võid teha. Kui sa teed Jumala Sõnast oma elu eeskirja ning valitsed 
oma tegusid selle määruste järgi, seades kõik oma eesmärgid ning pingutused selleks, et täita oma 
kohust olla teistele õnnistuseks ja mitte needuseks, siis kroonib sinu pingutusi edu. Olles pannud 
end ühendusse Jumalaga; saab sinust valgusekanal teiste jaoks. Sind austatakse sellega, et oled 
saanud Jeesuse kaastööliseks ning sa ei või saada suuremat au kui Päästja huultelt pärit 
õnnistussõnad: „Hästi tehtud, sa hea ja ustav sulane” (My Life Today, lk 54) 
 
 
 
Küsimused isiklikuks mõtiskluseks 
1. Mil moel oled hiljuti näinud oma elus Jumala headust? Võta veidi aega, et tänada Jumalat selle 
eest, mis ta on teinud. 
2. Mida saad sa teha, et sama headust teistele peegeldada? Palu Jumalal näidata, mida sa võid 
teha ning anda sulle jõudu peegeldada Tema headust teistele. 
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                                                                       8. päev – Ustavus 
                                                                     Heebrealastele 11:1-11 
 
Ideid palveks 
Võid toetuda ka teistele tõotustele. Pea meeles, et Jumal ise annab väe Tema tahtmist täita! 
 

 Ülista Jumalat Tema ustavuse ja andestuse eest. 
Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie 
patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. 1Jh 1:9 

 
 Ülista Jumalat sulle antud usu anni eest. 

Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu – ja see ei ole teist enestest, vaid see on and 
Jumalalt. Ef 2:8 

 
 Ülista Jumalat, et ta tunnustab meie ustavust. 

Ustav mees saab suure õnnistuse. Õp 28:20a 
 

 Palveta, et Jumal muudaks sind ustavaks väikestes asjades. Räägi Talle mõnest väikesest 
asjast, milles on sul vaja õppida ustav olema. 
Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus, ja kes on ülekohtune pisimas, see on 
ülekohtune ka paljus. Lk 16:10 

 
 Palveta, et Jumal annaks sulle usku ja aitaks sul usaldada. 

Aga Jeesus ütles talle: „Sa ütled: Kui sa võid! Kõik on võimalik sellele, kes usub.” Mk 9:23 
 
Aga Issand ütles: „Kui teil oleks usku nagu sinepiivakene, te võiksite öelda sellele 
mooruspuule: „Juuri end üles ja istuta merre!” ja see kuulaks teie sõna.” Lk 17:6 

 
 Palveta, et Jumal õpetaks sulle kuidas käia usu, mitte nägemises. Palveta kindlate 

olukordade pärast, kus sul on vaja õppida käimist usu mitte nägemise järgi. 
Sest me käime usus, mitte nägemises. 2Kr 5:7 

 
 Palveta, et sa ei usu inimeste tarkusesse, vaid Jumala vägevusse. 

Et teie usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes. 1Kr 2:5 
 

 Palveta, et Jumal kasvataks sinu usku. 
Ja apostlid ütlesid Issandale: „Kasvata meie usku!” Lk 17:5 

 
 Palveta oma kohaliku pastori pärast, paludes, et Jumal täidaks teda rikkalikult uskuga. 

Ja kõike, mida te palves palute uskudes, seda te saate. Mt 21:22 
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 Palveta, et iga koguduse juht üle kogu maailma hoiaks sügavalt usuliselt vaimulikku ja 
evangeelset perspektiivi. Palu Jumalalt, et ta kaitseks pastoreid ja kiriku liikmeid 
kaotamast Seitsmenda Päeva Adventistide kirikule, kui Jumala ülejäänute kogudusele, 
omast prohvetlikku identiteeti aegade lõpul.  
Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te 
kuulutaksite tema kiidetavust”, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse – 
teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas, teie, kelle peale polnud 
halastatud, nüüd aga on. 1Pt 2:9,10 

 
 Palveta, et kristliku kirjanduse kasutus kasvaks kõigi kiriku liikmete poolt ning suureneks 

tähelepanu kirjandusevangelismile, palveta nii paberkandjal kui ka elektroonsete 
väljaannete eest. 
Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka 
lõikab rohkesti. 2Kr 9:6 

 
 Suurlinnade misjon – Palveta Lõuna-Aasia Vaikse ookeani divisjoni ja linnade eest, millele 

nad on oma pingutused suunanud: Metro Manila, Filipiinidel; Dhaka, Bangladeshis; Cebu, 
Filipiinidel; Makassar, Indoneesias; Yangon, Myanmaris; Urdaneta, Filipiinidel; Karachi, 
Pakistanis; Kota Kinabalo, Malaysias; Davao, Filipiinidel; ning Medan, Indoneesias. 
Palveta, et töölised oleksid täidetud ja volitatud Pühast Vaimust. 
Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema tunnistajad 
Jeruusaemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni. Ap 1:8 

 
 Palveta enda vajaduste pärast või millegi pärast, mis su südamel on. 

Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse. Mt 7:7 
 

 Ülista Jumalat, et Ta on ustav kuulamises ja palvetele vastamises. Ülista Teda selle eest, 
mida Ta tulevikus teeb. 
Ja kõike, mida te iganes palves palute uskudes, seda te saate. Mt 21:22 

 
Palveaja lõpus võite moodustada kahe- või kolmeliikmelised grupid ja palvetada seitsme inimese 
eest, kes on su palvenimekirjas. Palveta, et Jumal suurendaks nende usku. Nõua neile Heebrea 
11:6 järgi: „Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab 
uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.” 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 usust ja ustavusest 
                                             Aga Vaimu vili on ... ustavus. – Galaatlastele 5:22 
 
Kristuse juurde tulemises peab olema usu kasutamist. Me peame Ta tooma oma igapäevaellu; siis 
me saame rahu ja rõõmu ning me saame kogemuste läbi teada Tema sõna tähendust: „Kui teie 
peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa käske ja 
jään tema armastusse” (Jh 15:10). Meie usk peab tuginema tõotusele, et me võime püsida Jeesuse 
armastuses. Jeesus ütles: „Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks 
täielikuks” (s 11).  
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Usk töötab läbi armastuse ja puhastab hinge. Usu läbi leiab Püha Vaim tee südamesse ning loob 
pühaduse seesmiselt. Inimene ei saa alustada Kristuse töö tegemist, kui ta ei ole Jumalaga 
osaduses Püha Vaimu kaudu. Meie kõlblikus taeva jaoks saab tulla vaid läbi iseloomu muutumise;  
Isa juurde pääsemiseks peame omama Kristuse õigust kui tagatist. Me peame olema jumaliku 
loomuse osalised, põgenenud selle maailma kõlvatuste eest, mis on tulnud läbi himude. Me 
peame igapäevaselt muutuma Püha Vaimu mõjutusel; kuna see on Püha Vaimu töö, mis ülendab 
kalduvusi, et pühitseda südant, töödelda inimest tervikuna, näidates hingele Jeesuse võrratuid 
võlusid. (Ye shall Recieve Power, p. 77) 
 
Iga tegu meie elus, ükskõik kui väike, kannab endas head või halba. Ustavus või hooletus asjades, 
mis tunduvad väikseimate kohustustena, võivad avada ukse elu kõige rikkalikumatele õnnistustele 
või suurimatele õnnetustele. Väiksed asjad on need, mis panevad iseloomu proovile. Need on 
tagasihoidlikud igapäevased ennastsalgavad teod, tehtud rõõmsal meelel ja alti südamega, mille 
peale Jumal naeratab. Me ei ela enda jaoks, vaid teiste jaoks. Ja see on ainult läbi enesesalgamise, 
hinnates armastavat ja abivalmist meelsust, millega me saame olla õnnistuseks teistele. Väikesed 
tähelepanekud, pisikesed ja lihtsad viisakused kokku liites moodustavad elu õnne summa ning 
nende eiramine panustab väikse osana inimkonna rikutusse. (Conflict and courage, p. 52) 
 
Sinu ustavusest selles töös ei sõltu mitte ainult teiste heaolu, vaid ka sinu enda igavene elu. Kristus 
otsib ülendamiseks neid, kes ise tähtsustavad seltsi Temaga, et meie oleksime üks Temaga nagu 
Tema on üks Isaga. Ta lubab meil kokku puutuda kannatuste ja õnnetustega, et kutsuda meid üles 
vaatama kaugemale oma isekusest; Ta soovib arendada meis neid iseloomujooni, mis on Temas – 
kaastundlikkus, õrnus ja armastus. Võttes vastu teenimise töö, astume Tema kooli, kus meid 
luuakse sobivaks taevaste õuede jaoks. (Christ's object lessons, p. 388) 
 
Need, kes võtavad selle töö vastu kui „moepärast teenimise” leiavad, et nende töö ei talu 
järelevalvet ei surelike ega inglite poolt. Eduka töö oluliseks osaks on Kristuse tundmine; sellest 
lähtuvad tõe kindlad põhimõtted, edastades üllast ja isetut vaimsust nagu on meie Päästjal, keda 
avalikult tunnistame teenivat. Ustavus, kokkuhoidlikus, hool ja põhjalikkus peaksid iseloomustama 
meie tööd ükskõik kus me oleme – köögis, töökojas, kirjastuse kontoris, sanatooriumis, ülikoolis 
või kuhu iganes on meid Jumala istanduses saadetud. „Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus, 
ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus.”  
(Review and Herald, September 22, 1891)  
 
Me peame hoidma oma silmad Kristusel, et olla seeläbi muudetud. Me peame tulema Tema 
juurde kui avatud ja ammendamatu allika juurde, kust me saame juua ikka ja jälle ning üha uuesti 
leida värskendust.  Meie vastata on Tema armastuse kutsele, et saada täidetud Elu Leivast, mis tuli 
taevast ja joodetud Elu Veest, mis voolab Jumala trooni juurest. Me peame hoidma oma silmi 
üleval, et usk seoks meid Jumala trooni külge. Ära vaata alla nagu oleksid sa seotud selle maailma 
külge. Ära jää kinni oma usu kontrollimise juurde, korjates seda üles justkui oleks see lill, et näha, 
kas sellel on juured. Usk kasvab märkamatult. (Ye shall receive power, p. 77) 
 
 
Küsimused isiklikuks mõtiskluseks 
1. Kas sa usaldad Jumalat isegi kõige raskemates olukordades? Palu Jumalal suurendada su usku! 
Palu kinnitust Tema tõotustele. 
2. Loe viimast lõiku ülalt. Tee nimekiri asjadest, mis saavad su usku suurendada. Palu Jumalalt, et 
Ta õpetaks sind neid kasutama oma elus. 
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                                                 9. päev - Tasadus 
                                    Jakoobuse 3:13-18 & Kolostlastele 3:12-17 
 
Ideid palveks 
Võid toetuda ka teistele tõotustele. Pea meeles, et Jumal ise annab väe Tema tahtmist 
täita! 
 

 Kiida Jumalat selle eest, et Jeesus näitas meile oma eeskujuga, kuidas olla 

tasased. 

Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tall, keda viiakse tappa, nagu 

lammas, kes on vait oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud. Js 53:7 

 

 Kiida Jumalat selle eest, et ta kutsub meid üles õppima Temalt ja et Tema 

eeskujule järgnedes omandame rahu. 

Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt 

alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Mt 11:29 

 

 Kiida Jumalat, et Tema tasadus teeb meid suureks. 

Sa annad mulle oma päästekilbi, su parem käsi toetab mind, su abi teeb mind 

suureks. Ps 18:36 

 

 Kiida Jumalat, sest Tema õpetab alandlikele oma teed. 

Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele. Ps 25:9 

 

 Palu Jumalat, et Ta annaks sulle oma rahumeelset tarkust. 

Aga ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil 

halastust ja häid vilju, erapooletu, teeskluseta. Jk 3:17 

 

 Palu Jumalat, et Ta õpetaks sind olema tasane. 

Sina aga, Jumala inimene, põgene selle eest! Taotle õigust, jumalakartust, usku, 

armastust, kannatlikkust, tasadust. 1.Tm 6:11 

 

Teie ehteks ärgu olgu välispidine juuste palmitsemine ega kuldkeede kandmine 

ega rõivad, mida te kannate, vaid selleks olgu varjul olev südame-inimene, tasase 

ja vaikse vaimu kadumatuse ilus, mis on Jumala silmis palju väärt. 1.Pt 3:3,4 
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 Palu Jumalat, et ta õpetaks sind, kuidas tõsta tasaduses üles kedagi, kes on nõrk 

ja langenud. 

Vennad, kui inimest peaks ka tabama mingilt üleastumiselt, siis teie, 

vaimusaanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei 

satuks kiusatusse.  

Gl 6:1 

 
 Palu Jumalalt, et ta õpetaks sind, kuidas olla leebe ka nendega, kes ei ole sinu 

vastu leebed. 

Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal! Fl 4:5 

 

 Kas sinu elus on inimesi ja situatsioone, mille puhul sa peaksid õppima olema 

leebem? Palveta nende olukordade pärast ning palu, et sa võiksid õppida 

Temalt, kuidas olla leebe. 

See on Jumal, kes paneb rammu mu vööle ja teeb laitamtuks mu tee. Ps 18:33 

 

 Palu Jumalat, et ta õpetaks sulle, kuidas ennast alandada. 

Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. 1.Pt 5:6 

 

Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda 

ülendatakse. Mt 23:12 

 

 Palu suurema toetuse ja huvi pärast kõikide koguduse liikmete ja koguduse 

juhtide seas, et säilitada Seitsmenda Päeva Adventistide haridus, selle sisu ja 

rõhuasetus. See on väga tähtis kiriku tulevaste töötegijate ja misjonitöö 

perspektiivi jaoks. 

Juhata poiss ta tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas. Õp 22:6 

 

 Palu suurema rõhuasetuse pärast väikegruppide tööle, nii et kõik liikmed 

osaleksid isiklikus tunnistamises ja Jumala suurte tõdede kuulutamises 

viimastel päevadel.  

Vaid pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, 

kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. 1.Pt 3:15 

 

 Misjon linnadesse projekt -  palveta Trans-Euroopa divisjoni eest ja nende 

linnade eest, kus üritatakse võita inimesi Kristusele: London, Suurbritannia; 

Zagreb, Horvaatia; Tallinn, Eesti; Dublin, Iirimaa; Kopenhaagen, Taani; Helsingi, 

Soome; Budapest, Ungari; Bergen, Norra; Randstad, Holland; Varssavi, Poola; 

Belgrad, Serbia; Gotenburg, Rootsi. Palveta, et inimestel oleks suur nälg Jumala 

Sõna järele. 
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"Vaata, päevad tulevad," ütleb Issand Jumal, "mil ma saadan maale nälja: nälja 

mitte leiva ja janu mitte vee järele, vaid Issanda sõnade kuulmise järele." Am 8:11 

 

 Palveta oma isiklike vajaduste eest ning kõige eest, mis on sul südamel. 

Mina olen vilets ja vaene, aga Issand mõtleb mu peale! Sina oled mu abi ja mu 

päästja! Mu Jumal, ära viivita! Ps. 40:18 

 

 Täna Jumalat, et ta ei hoia oma laste eest tagasi midagi head ja et ta vastab 

palvetele. 

Teil ei ole, sest te ei palu. ... Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, ja 

te saate, et teie rõõm oleks täielik. Jk 4:2; Jh 16:24 

 
Palveaja lõpus võite moodustada kahe- või kolmeliikmelised grupid ja palvetada seitsme 
inimese eest, kes on su palvenimekirjas. Palu, et Jumal muudaks neid leebeks ja nad 
võiksid olla Tema tunnistajad. Toetu nende puhul tõotusele: "Teadke seda, mu armsad 
vennad! Iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama. 
Sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees." (Jk 1:19,20) 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 tasadusest 
                                  Aga Vaimu vili on . . . tasadus. - Galaatlastele 5:22,23 
 
Te esindate Kristust Tema alandlikkuses, tasaduses ja armastuses. Tõeline tasadus on 
Jumala silmis kallihinnaline pärl. (My Life Today, lk 53) 
 
Kui Kristus on meis, oleme kristlased nii kodus kui kodust väljas. Kristlasel jätkub lahkeid 
sõnu oma sugulastele ja kaaslastele. Ta on lahke, viisakas, armastav, sümpaatne ja harib 
ennast taevase perekonnaga koos elamiseks. Kui ta on kuningliku perekonna liige, 
esindab ta kuningriiki, kuhu ta on teel. Ta räägib oma lastega lahkelt, sest ta mõistab, et 
ka nemad on Jumala pärijad, taevase õukonna liikmed. Jumala laste keskel ei ole 
karmuse vaimu; sest „Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, 
ustavus, tasadus, enesevalitsus: millegi niisuguse vastu ei ole Seadus.“ Meelsust, mida 
hellitatakse oma kodus on meelsus, mis avaldub ka kirikus (Ye Shall Receive Power, lk 
75). 
 
Ükski perekonnaliige ei saa ennast sulgeda iseendasse, nii et teised perekonnaliikmed ei 
saa osa tema mõjust ja vaimsusest. Näoilmetel  endil on mõju heaks või halvaks. Inimese 
vaimsus, tema sõnad, tema teod ning tema suhtumine teistesse on silmnähtavad... Kui 
keegi on täidetud Kristuse armastusega, siis näitab ta välja armastusväärsust, lahkust, 
leebet suhtumist teiste tunnetesse, ja edastab oma kaaslastele läbi oma armastuse 
tegude leebet, tänulikku, õnneliku enesetunnet. See paistab välja, et ta elab Jeesusele. … 
Ta võib öelda Jumalale: „Sinu tasadus on teinud mind suureks!“ (My Life Today, lk 53).  
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Oh, me peame õppima olema armulikud, tasased, leebed, andestavad ja kaastundlikud. 
Samal ajal kui me lükkame kõrvale kogu edevuse, naeruväärse kõnepruugi, pila ja 
naljategemise, ei peaks me muutuma külmaks, ebasümpaatseks ega ebasotsiaalseks. 
Jumala Vaim on sinu peal kuni sa oled kui healõhnaline lill Jumala aiast. Sa räägid 
valgusest, Jeesusest, õigluse päikesest, kuni sa muutud aust ausse, iseloomust iseloomu, 
lähed edasi jõust jõusse ning peegeldad rohkem ja rohkem Jeesuse hinnalist kuju.  Kui sa 
seda teed, kirjutab Jumal taevastesse raamatutesse: „Hästi tehtud,“ sest sa esindad 
Jeesust (Ye Shall Receive Power, lk 75). 
 
 
 
Küsimused isiklikuks mõtiskluseks 
1. Missugustes eluvaldkondades peaksid olema tasasem? Missugustele inimestele 
saaksid sa välja näidata rohkem leebust? 
2. Tee nimekiri inimestest kelle vastu sa võiksid olla leebem ja palu Jumalat, et ta annaks 
sulle oma tasadust, et sa võiksid neile seda peegeldada. Täna Teda juba ette võidu eest, 
mille Tema sulle annab. 
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                                                    10. päev – Enesekontroll 

                                                                  Matteuse 4:1-11 

Ideid palveks 

Võid toetuda ka teistele tõotustele. Pea meeles, et Jumal ise annab väe Tema tahtmist täita! 

 

 Ülista Jumalat selle eest, et Ta annab Sulle jõudu omada enesekontrolli. Ülista 

Jumalat selle eest, millistel viisidel Ta on andnud Sulle jõudu enesekontrolliks 

erilistes olukordades. 

See on Jumal, kes ümbritseb mind tugevusega ja teeb laitmatuks mu tee. Ps 18:33 

 

 Ülista Jumalat selle eest, et Tema tugevus on saanud täiuslikuks Sinu nõrkuses. 

Aga ta ütles mulle:”Sulle saab küllalt minu armust; sest vägi saab nõtruses täie 

võimuse!“ 2Kr 12:9 

 

 Ülista Jumalat selle eest, et Tema on see, kes annab Sulle tahtlikkust ning aitab Sul 

omada enesekontrolli.  

Sest Jumal on see, kes on teis tegev, et te tahate ja tegutsete tema hea meele järele. 

Fl 2:13 

 

Aga tänu Jumalale, kes meile ikka annab võimust Kristuses ja teeb avalikuks oma 

tunnetuse lõhna meie kaudu kõigis paigus. 2Kr 2:14 

 

 Palu, et Jumal annaks sulle soovi omada enesekontrolli.  

Mina manitsen teid nüüd, vennad, Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma 

oma ihud elavaks pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik 

jumalateenistus. Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma 

meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline 

tahtmine. Rm 12:1-2 

 

 Palu, et Jumal aitaks sul vihata maailma asju ja annaks sulle armastust Tema ja 

ainult Tema vastu. Too Jumala ette asjad, mida Sa pead õppima vihkama. 

Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas. Kui keegi maailma armastab, 

siis ei ole Isa armastust tema sees. Sest kõik, mis on maailmas, lihahimu, silmahimu ja 
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elukõrkus, ei ole Isast, vaid on maailmast. Ja maailm kaob ja tema himu; aga kes teeb 

Jumala tahtmist, püsib igavesti. 1 Jh 2:15-17 

 

 Palu Jumalal meenutada igal kiusatushetkel, et Sinu keha on Püha Vaimu tempel. 

Või te ei tea, et teie ihu on teie sees oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud 

Jumalalt, ja et te ei ole iseenese omad? Sest te olete kalli hinnaga ostetud. Austage 

siis Jumalat oma ihus! 1 Kr 6:19-20 

 

Nõnda nagu tema jumalik vägi meile on annetanud kõik, mida vajatakse eluks ja 

jumalakartuseks, tema tunnetuse kaudu, kes meid on kutsunud oma au ja 

vooruslikkusega, milledega on meile kingitud kallid ja suurimad tõotused, et te nende 

läbi saaksite osa jumalikust loomust, kui te olete põgenenud ära hukkumisest, mis on 

maailmas himude tõttu. 1 Pt 1:3-4 

 

 Palu Jumal aitaks Sul teha kõike Tema auks. 

Kas te siis sööte või joote või midagi teete, seda tehke kõik Jumala auks! 1Kr 10:31 

 

 Palu, et Jumal aitaks sul elada elu varjatuna Temas.  

Ma olen ühes Kristusega risti löödud! Ent nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab 

minu sees! Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind 

on armastanud ja on iseenese annud minu eest. Gl 2:19-20 

 

 Palveta iga seitsmenda päeva adventistist mehe, naise ja lapse pärast kes on 

ühendanud oma jõud evangelismiks ja tunnistamiseks üle kogu maailma. Palveta, 

et oleksime juhitud Pühast Vaimust alistatuina Tema juhtimisele meie eludes. 

Kuid Jehoova ütles mulle:”Ära ütle: ma olen noor, vaid mine kõikjale, kuhu ma sind 

läkitan ja räägi kõike, mida ma sind käsin! Ära karda neid, sest mina olen sinuga ja 

päästan sind, ütleb Jehoova!” Jr 1:7-8 

 

 Palveta et Jumal tooks esile jumalakartlikke, õppimisvõimelisi ja alandlikke juhte, 

kes hoolitseksid Kristuse-keskse juhtimise eest kui Tema kogudus on täitmas 

taevast antud ülesannet maailma jaoks.  

Ja teiegi ehituge üles kui elavad kivid vaimulikuks kojaks ja pühaks preesterkonnaks 

ohverdama vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse 

kaudu. 1Ptr 2:5 

 

 Palveta, et Kristus tooks rahul ja armastust seitsmenda päeva adventistide 

peredesse ja kodudesse. Palu, et Tema kohalolek ajaks ära väärkohtlemise ja stressi 

läbi Tema õiguse pühitseva jõu. 

Aga kõigele sellele lisaks olgu armastus; see on täiuslik side. Ja Kristuse rahu valitsegu 

teie südameis, sest selleks te olete kutsutud ühes ihus. Ja olge tänulikud. Kl 3:14-15 
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 Misjon linnadele – palveta Lääne-Kesk Aafrika divisjoni eest ning linnade eest, kus 

tehakse tööd, et tuua inimesi Jeesuse juurde: Lagos, Calabar ja Abuja Nigeerias; 

Douala Kamerunis; Accra Ghanas ja Lome Togos. Palveta, et inimesed näeksid oma 

vajadust Kristuse järele ja hüüaksid Tema poole.   

Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Rm 10:13 

 

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

Aga küll minu Jumal täidab kõik teie vajaduse oma rikkust mööda auga Kristuses 

Jeesuses. Fl 4:19 

 

 Täna Jumalat, et Tema jaoks ei ole miski võimatu ja et Ta vastab palvetele. 

Sest Jehoova silmad uitavad kogu maal, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega 

hoiavad tema poole. 2Aj 16:9 

 

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

inimese eest, kes on su palvenimekirjas. Palvetage, et nad hoolitseksid oma keha kui Püha 

Vaimu templi eest ja et neil oleks enesekontrolli. Tugine kirjakohale 1 Korintose 10:13: ”Teid 

ei ole veel tabanud muud kui inimlik kiusatus; aga ustav on Jumal, kes ei lase teid rohkem 

kiusata kui te suudate kanda, vaid ühes kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nõnda et te 

suudaksite kanda.“ 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 enesekontrollist 
                           Aga Vaimu vili on …. enesekontroll - Galaatlastele 5:22-23 
 
Jumal nõuab kõigilt inimestelt oma keha elavaks ohvriks eraldamist, mitte surnud või 

surevaks ohvriks, mille tegevus on suunatud nõrgenemisele ja täidetud kõige ebaterve ja 

ebapuhtaga. Jumal kutsub üles elavaks ohvriks. Ta ütleb meile, et keha on Püha Vaimu 

tempel, Tema Vaimu asupaik ja Ta nõuab kõigilt, kes Teda esindavad, et nad kannaksid oma 

keha eest hoolt kasutades seda Tema teenimiseks ja auks. “Te ei ole iseeneste omad,” ütleb 

inspireeritud apostel, “te olete kalli hinnaga ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!” (1 

Korintose 6:19-20) Et seda teha, lisa vooruslikkusele teadmised, teadmistele mõõdukus ja 

mõõdukusele kannatlikkus. 

Meie kohus on teada, kuidas hoida keha tema parimas vormis ja see on püha kohus, et elada 

Jumala poolt armuliselt antud valguse vääriliselt. Kui suleme silmad valguse ees kartuses 

näha oma puudusi, milledest me ei soovi loobuda, meie patud ei vähene, vaid kasvavad. Kui 

valgusest pöördutakse eemale ühel korral, jääb see järgmine kord tähelepanuta.  

On sama suur patt kahjustada ennast kui murda üht kümnest käsust, me ei saa teha kumbagi 

ilma Jumala seadust murdmata. Me ei suuda armastada Jumalat kogu oma südame, meele, 
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hinge ja jõuga, kui armastame oma ihasid, oma kalduvusi, palju rohkem kui armastame 

Jumalat. Selliselt vähendame igapäevaselt jõudu, et austada Jumalat, sest Tema nõuab kogu 

meie jõudu, kogu meie meelt. Valede harjumustega vähendame oma sidet eluga, samal ajal 

kuulutades ennast Kristuse järgijateks, valmistudes viimseks surematuse puudutuseks...  

(Ye Shall Receive Power, lk. 79). 

 

Piibli nõuete täpne järgimine on õnnistus mitte ainult hingele, vaid ka kehale. Vaimu vili ei 

ole üksnes armastus, rõõm ja rahu, vaid ka mõõdukus. Me oleme kutsutud mitte rüvetama 

oma keha, sest see on Püha Vaimu tempel. Taanieli lugu näitab meile kuidas usu 

põhimõtetele toetudes saavad noored mehed võidu lihaliku iha üle ja jäävad truuks Jumala 

nõudmistele, isegi kui see tähendas suurt ohvrit. Mis siis, kui nad oleksid teinud kompromisi 

paganlike juhtidega ja oleksid järele andnud survele süüa ja juua koos babüloonlastega 

nende tavade järgi? Ühele valele sammule oleks tõnäoliselt järgnenud teine, kuni ühenduse 

katkemiseni taevaga, ta oleks kiusatuste kaudu eemale kantud. Kuid kuna ta hoidis Jumalast 

kõikumatu usaldusega kinni, tuli tema peale prohvetliku vaimu jõud. Samal ajal kui talle 

õpetati õukonnaelu kohustusi, õpetas Jumal talle tulevaste aegade mõistatusi. (Tunnistused 

kogudusele, 4. osa, lk. 570). 

Katsuge oma südameid hoolikalt läbi ja oma eludes jäljendage Tema eksimatut eeskuju ning 

teil läheb kõik hästi. Säilita puhas südametunnistus Jumala ees. Kõiges mis sa teed, austa 

Jumala nime. Puhasta ennast isekusest ja enesearmastusest. (Tunnistused kogudusele, 2. 

osa, lk. 71) 

 

Küsimused isiklikuks mõtiskluseks 
1. Millistel elualadel vajad rohkem enesekontrolli? Tee neist nimekiri ning esita need 

Jumalale. Tugine Tema tõotustele. 
2. Kas sa tead kedagi veel, kes vajab suuremat enesekontrolli? Võta aega palveks ja seda 

tehes tugine Jumala tõotustele ka selle inimese suhtes.  
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11. päev – Vaimus käimine 
Viimase hingamispäeva soovituslik formaat 

 
Selle palvenädala viimane hingamispäev on aeg, mil rõõmustada kõige selle üle, mida 
Jumal on kümnepäevase palveaja jooksul sinu ja sinu koguduse heaks teinud. Kavanda 
oma päev nii, et saaksid ülistada Jumala headust ja vägevust. Mõtle selle peale, kuidas sa 
oled viimase kümne päeva jooksul kogenud Püha Vaimu väljavalamist. See hingamispäev 
on võimalus tunda rõõmu sellest, mida Ta on teinud, on tegemas ja edaspidi teeb . 
 
Keskse mõtte kirjakohad: Efeslastele 5:1-2, 8-21 
Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed, ja käige armastuses, nõnda nagu 
Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, 
magusaks lõhnaks Jumalale... 

 
Sest varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus Issandas. Käige nagu valguse lapsed - 
valguse vili on ju igasuguses headuses ja õigluses ja tões -, uurige, mis on Issandale 
meelepärane, ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem 
paljastage neid! Sest mida nad salajas teevad, seda on nimetadagi häbi. Aga kõik valguse 
poolt paljastatu saab avalikuks; sest kõik, mis saab avalikuks, on valguse käes. Seepärast 
on öeldud:  
„Ärka üles, kes sa magad, 
ja tõuse üles surnuist, 
siis särab sulle Kristus!” 
 
Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades 
aega õigesti, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on 
Issanda tahtmine. Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis 
Vaimu, lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides 
kogu oma südamega Issandale, tänades alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse 
nimel. Alistuge üksteisele Kristuse kartuses.  
Ef 5:1-2, 8-21 
 
Iga koguduse vajadused on unikaalsed, seepärast on oluline teha koostööd kohalike 
juhtidega, et töötada välja sobiv plaan oma koguduse jaoks. Siin on toodud mõned 
soovitused hingamispäevase jumalateenistuse jaoks: 
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 Piibliõpe Efeslastele 5. peatüki põhjal: See võib olla jutlus või lühike mõtisklus. 
Seda piibliteksti võib kasutada ka aluspõhjana, et põimida kokku imelisi lugusid 
sellest, kuidas Jumal on kümnepäevase palveaja jooksul tegutsenud. 
 

 Tunnistused: Jätke küllaldaselt aega selleks, et jagada tunnistusi palvevastustest. 
Nendel, kes võtsid osa kümnepäevasest palveajast, peaks olema palju lugusid, 
mida kogudusega jagada, kuid paluge neil rääkida lühidalt, et kõik saaksid 
võimaluse osa võtta. Ka teistel võib olla mõni lugu, mida jagada. Lisaks 
spontaansetele tunnistustele on soovitatav mõned tunnistused ette planeerida. 

 
 Aeg palveks: Kutsu üles tervet kogudust liituma ühises palves. Palvetamise võib 

läbi viia samamoodi, nagu te olete teinud eelmisel nädalal. Te võite koos 
palvetada Galaatlaste 5. peatüki üle. Seda võib teha ühiselt või väikestes 
gruppides. Veel üks võimalus on kasutada jumalateenistuse vältel erinevaid 
palveviise: palvetamine väikestes gruppides, üksinda, koos terve kogudusega, 
vaikselt jne. Võtke aega, et palvetada nende kirjakohtade üle, mis on teid 
õnnistanud. 

 
 Laulmine: See päev on mõeldud rõõmustamiseks kõige üle, mida Jumal on 

teinud, ja muusika pakub selle jaoks suurepärast võimalust. Kui teil on mõni laul, 
mida te olete oma palvenädala kogunemistel tihti laulnud, siis laulge seda koos 
terve kogudusega. 

 
 Tulevikuplaanid: Kui Jumal on viimaste päevade jooksul pannud sulle mõttesse 

mõne misjoniprojekti või teenimistöö viisi, siis jaga seda oma kogudusega ja 
kutsu neid üles sellega liituma. 

 
 Lapsed/noored: Palveteemaline lastejutt on kindlasti asjakohane. Kui 

palvenädala kogunemistel on osalenud ka mõni laps või noor, siis julgusta teda 
jagama oma kogemusi või palu tal juhtida ühist palvet. 

 
 Paindlikkus: Ole oma plaanides paindlik, nii et sa saaksid järgida Püha Vaimu 

juhtimist kogu teenistuse vältel. 
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                                                              Öö palves 
                                 Valikuline kokkusaamine kümnendaks päevaks 
 
Miks öö palves? 
Selles ei ole midagi püha kui oleme terve öö üleval või palvetame terve öö. Samas on see 
tihti ainuke aeg päevas, kui ei ole kuhugi kiiret. Me usume, et eesmärk ei peaks olema terve 
öö üleval olla, vaid palvetada nii palju kui see on vajalik kuni oled toonud Jumala ette kõik 
mis su südamel on. Soovitame, et öist palveaega juhataks mitu inimest. Tehke kindlasti 
pause. Juhina tunneta õhkkonda ja püüa tähele panna hetke, mil oleks vaja paus teha ja 
millal oleks vaja minna edasi järgmise palvehetke juurde. Soovitame teha vähemalt  10 
minutilisi pause iga 90 minuti järel. Võite palvehetke sisse tuua ka kindlate Piiblisalmide 
lugemise. Võite teha kõike seda mis on allpool ära toodud või ainult osa sellest olenevalt mis 
on teie grupi jaoks sobilik. Tundke end vabalt muutes ette antud formaati. 
 
Soovitatav formaat palveööks: 

 Alusta palvesessiooniga. Kiitke Jumalat oma palvete ja laulude läbi. 
 Võtke aega ülestunnistuste jaoks, tehes kindlaks, et miski ei takista teid kuulmast 

Jumala häält. Andke inimestele aega isiklikuks ülestunnistuseks ja võtke aega ka 
ühiseks ülestunnistuseks. Julgustage inimesi tunnistama isiklikke asju isiklikult ja 
avalikke asju avalikult. Taanieli 9:1-19 loeme sellest kuidas Taaniel avalikult tunnistas 
ja kostis oma rahva patte Jumala ees. Julgustage inimesi tunnistama avalikult 
koguduse patte. 

 Palvetage nende inimeste vajaduste eest, kes on tulnud kogunemisele. Väga paljud 
inimesed on haiget saanud ja vajavad palvet või teavad kedagi kes meeleheitlikult 
vajavad, et keegi palvetaks nende pärast. Tehke ring, pange tool keskele, ning 
kutsuge inimesi kellel on eriline palvesoov ükshaaval tulema ette ja jagama oma 
palvesoovi. Siis kogunege selle inimese ümber ja laske kahel kuni kolmel inimesel 
palvetada selle inimese vajaduste eest toetudes Jumala lubadustele. Sa üllatud kui 
paljud inimesed vajavad eestpalvet. 

 Jagage grupp kaheks. Laske naistel palvetada ühes toas ja meestel palvetada teises 
toas. Las olla naisgrupis naisjuht ning meesgrupis meesjuht. Tihti on vajadusi mida ei 
saa ja ei peaks jagama kõigiga. Neid on tihti lihtsam jagada inimestega kes on samast 
soost. 

 Palvetage vajaduste eest, mis on allpool ära toodud, peale seda kui olete jälle kokku 
tulnud. 

 Palvetage nende seitsme inimese eest, kes on teie palvenimekirjas ja kelle pärast 
olete palvetanud nende viimase kümne päeva jooksul. 
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 Valige Piiblisalm ja palvetage selle üle. 
 Sule palvehetk uue kiituse ning tänuhetkega. 

 
 
Palvevajadused 

 Palvetage peakoosoleku 60 töökoosoleku pärast, mis toimub San Antonios. 
Delegaatide ja otsuste eest mis seal tehakse. Palu, et delegaadid püsiksid Jeesuses, 
alistuksid Talle ja, et Püha Vaim juhiks nende igat otsust. 
Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt 
ega tee etteheiteid, ja talle antakse. Jk  1:5 
 
Ma olen ühes Kristusega risti löödud; 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 2:19-20 
 
Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe 
Vaim, 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 suurenenud rõhuasetuse pärast äratuse ja reformatisooni  teema suhtes 
koguduse liikmete seas, konverentsidel, unioonides, asutustes, divisjonides ja 
peakoosolekul. Pea meeles 777 palvealgatust Püha Vaimu hilise vihma 
väljavalamise eest. 
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 
 

 Palvetage lõikuse eest seemnetest mida külvati inimeste südametesse 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, et iga koguduseliige tunneks vajadust hingede võitmise eest ja mõistaks, et 
meilt on palutud olla Jeesuse järgijad  jagades isiklikku usku Jumala juhtimise abil.  
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 
 

 Palveta armastavate suhete pärast adventperekondades. Palveta eriliselt 
perekondade pärast, kellel on raskusi või kes on lahutuse äärel. Kas sa tunned 
selliseid perekondi? Palveta nende pärast. 
Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest „armastus katab kinni pattude 
hulga”. 1Pt 4:8 
 
Kõik teie teod sündigu armastuses. 1Kr 16:14 
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Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse 
Püha Vaimu läbi, kes meile on antud. Rm 5:5 
 

 Palveta armastavate suhete pärast Jumala koguduses. 
Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on 
sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. 1Jh 4:7 
 
Et te olete kuulekuses tõele oma hinged puhastanud siiraks vennalikkuseks, siis 
armastage raugematult üksteist puhtast südamest! Teid pole uuesti sünnitatud 
kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning jääva sõna kaudu.  
1Pt 1:22-23 
 

 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 
 

 Palu kaitset meie noorele inimestele maailma suurenenud mõjutuste pärast. Palu, 
et noored keskenduksid Jumala Sõnale ja teiste teenimisele. Palu nimeliselt nende 
noorte inimeste pärast kes vajavad Jumala kaitset. 
Ärgu keegi mõtelgu üleolevalt sinu noorusest, vaid saa usklikele eeskujuks kõnes, 
käitumises, armastuses, usus, puhtuses! 1 Tm 4:12 
 

 Palu kõigi 13. Unioni (Lähis-Ida ja Põhja Aafrika Union) pärast, kes on seotud 
suurlinna misjoniprojektiga. 
Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt 
ega tee etteheiteid, ja talle antakse. Jk 1:5 
 

 Palveta iga koguduse ja kiriku ülemaailmse ühtsuse pärast, mis põhineks Jumala 
Sõna austamisel, alandlikul palvel, Püha Vaimu väel, austusel kiriku heakskiidetud 
poliitika ja arengu vastu ning täielikul pühendumisel koguduse ülesandele. Palu 
alandlikkust meie eludesse, et me võiksime olla ühendatud Jumala juhtimisele 
kuuletumises ja ühtsuses koguduse otsuste tegemise protsessis. 
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 
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 Palveta tugeva koostöö ja ühtsuse eest kirikuorganisatsiooni ja seda toetavate 
ametite vahel oma koguduse evangeelses töös. 
Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. 
Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, 
vaid julgustagem selleks üksteist – ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva 
lähenevat. Hb 10:24, 25 
 

 Palveta erinevate sotsiaalmeedia liikide kasutamise viiside eest, et jagada kolme 
ingli kuulutust tänapäeva hõivatud inimestele looval ja värskel viisil. 
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 15:5 
 

 Palu, et Jumal annaks arusaamist Jeesuse meetodi (igakülgne tervisetöö) mõistmisel 
võimaldades koguduseliikmetel märgata inimeste vajadusi ja järgida Jeesuse 
eeskuju teiste teenimisel. 
Sest nõnda on meid Issand käskinud: „ Ma olen su pannud paganate valguseks, et sa 
oleksid päästeks ilmamaa otsani.“ Ap 13:47 
 
Jeesus ütles nüüd neile taas: „Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda 
saadan ka mina teid.“ Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile:  
„ Võtke vastu Püha Vaim!“ Jh 20:21-22 
 

 Palu suure vaimuliku toe pärast nendele noortele adventistidele kes käivad avalikes 
koolides. Palu, et neist saaksid elavad misjonärid kes teenivad teisi avalikes 
ülikoolides ja kõrgkoolides üle terve maailma. 
Ära siis häbene tunnistamast meie Issandat. 2Tm 1:8 
 
Ma vannutan sind Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja 
surnute üle, ning tema ilmumise ja tema kuningriigi nimel: Kuuluta sõna, astu esile, 
olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja 
õpetamisega. 2Tm 4:1-2 
 

 Palu, et kõik koguduseliikmed veedaksid rohkem aega Piiblit uurides ja palvetades 
lubades Jumalal täielikult juhtida oma rahvast oma äranägemise mitte meie tahte 
kohaselt. 
Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, 
parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja 
valmis igale heale teole. 2Tm 3:16-17 
 

 Palu suurema Taanieli ja Ilmutuse raamatu uurimise suurema huvi vastu. Palu, et 
inimesed mõistaksid ja kuulutaksid pühamuteenistust kui päästeprotsessi kaunist 
seletust. Palu, et Kristus ja Tema töö meie heaks Tema elus siin maa peal, Tema 
surm ristil, Tema ülestõusmine, Tema praegune teenistus meie heaks taeva kõige 
pühamas paigas ja Tema teine tulek oleksid selges fookuses. 
Püüa hoolega osutuda Jumala ees kõlblikuks töötegijana, kel pole tarvis häbeneda, 
kes tõe sõna kuulutab õigesti. 2 Tm 2:15 
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Aga peaasi selles, millest siin räägitakse, on see: meil on selline Ülempreester, kes on 
istunud Ausuuruse trooni paremale poole taevas, kes talitab pühamus ja tõelises 
lepingutelgis, mida ei ole püstitanud inimene, vaid Issand. Hb 8:1-2 
 

 Palu kõigi koguduseliikmete ning institutsioonide, mis toetavad koguduse jätkuvat 
missiooni, suuremat osalemist ning pühendumist evangeeliumitöös. 
Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie 
Isa, kes on taevas. Mt 5:16 

 
 Palu tuhandete „mõjukeskuste” rajamise pärast, eriti maailma suurlinnades ning 

palu, et need keskused tooksid esile inimeste elus suure muudatuse kui nad 
kogevad Jumala tõde kristliku teenimise kaudu. 
Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? 
Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete 
maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka 
lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile 
majasolijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes 
ülistaksid teie Isa, kes on taevas. Mt 5:13-16 
 

 Palveta, et iga koguduse juht üle kogu maailma hoiaks sügavalt usuliselt vaimulikku 
ja evangeelset perspektiivi. Palu Jumalalt, et ta kaitseks pastoreid ja kiriku liikmeid 
kaotamast Seitsmenda Päeva Adventistide kirikule, kui Jumala ülejäänute 
kogudusele, omast prohvetlikku identiteeti aegade lõpul.  
Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et 
te kuulutaksite tema kiidetavust”, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse 
valgusse – teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas, teie, kelle 
peale polnud halastatud, nüüd aga on. 1Pt 2:9,10 
 

 Palveta, et kristliku kirjanduse kasutus kasvaks kõigi kiriku liikmete poolt ning 
suureneks tähelepanu kirjandusevangelismile, palveta nii paberkandjal kui ka 
elektroonsete väljaannete eest. 
Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see 
ka lõikab rohkesti. 2Kr 9:6 
 

 Palu koguduseliikmete ja juhtide suurema huvi ja toetuse eest Seitsmenda Päeva 
Adventistide hariduse säilitamise vastu nii sisus kui rõhuasetuses. See on väga 
oluline tulevaste koguduse töötegijate, misjoniprespektiivi jaoks. 
Juhata poiss ta tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas! Õp 22:6 
 

 Palu suurema rõhuasetuse pärast väikegruppide tööle, nii et kõik liikmed osaleksid 

isiklikus tunnistamises ja Jumala suurte tõdede kuulutamises viimastel päevadel.  

Vaid pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes 
teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. 1.Pt 3:15 
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 Palveta iga seitsmenda päeva adventistist mehe, naise ja lapse pärast kes on 

ühendanud oma jõud evangelismiks ja tunnistamiseks üle kogu maailma. Palveta, 

et oleksime juhitud Pühast Vaimust alistatuina Tema juhtimisele meie eludes. 

Kuid Jehoova ütles mulle:”Ära ütle: ma olen noor, vaid mine kõikjale, kuhu ma sind 

läkitan ja räägi kõike, mida ma sind käsin! Ära karda neid, sest mina olen sinuga ja 

päästan sind, ütleb Jehoova!” Jr 1:7-8 

 

 Palveta et Jumal tooks esile jumalakartlikke, õppimisvõimelisi ja alandlikke juhte, 

kes hoolitseksid Kristuse-keskse juhtimise eest kui Tema kogudus on täitmas 

taevast antud ülesannet maailma jaoks.  

Ja teiegi ehituge üles kui elavad kivid vaimulikuks kojaks ja pühaks preesterkonnaks 

ohverdama vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse 

kaudu. 1Ptr 2:5 

 

 Palveta, et Kristus tooks rahul ja armastust seitsmenda päeva adventistide 

peredesse ja kodudesse. Palu, et Tema kohalolek ajaks ära väärkohtlemise ja stressi 

läbi Tema õiguse pühitseva jõu. 

Aga kõigele sellele lisaks olgu armastus; see on täiuslik side. Ja Kristuse rahu valitsegu 

teie südameis, sest selleks te olete kutsutud ühes ihus. Ja olge tänulikud. Kl 3:14-15 

 

 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 
 

 Missioonid suurlinnades – Palveta Euro-Aasia Divisjoni ja linnade pärast, kus käib 
töö: Moskva, Venemaa; Kiiev, Ukraina; Kišinjov, Moldaavia; Donetsk, Ukraina; 
Harkiv, Ukraina; Minsk, Valgevene; St. Petersburg, Venemaa; Novosibirsk, 
Venemaa; Krasnojarsk, Ida-Venemaa; Habarovsk, Venemaa; Rostov Doni ääres, 
Kaukaasias Lõuna-Venemaal; Thbilisi, Gruusia; Jerevan, Armeenia; ja Alma-Ata, 
Kasahstan. Palveta tuhandete tegevuste ja sündmuste pärast, mis nendes linnades 
läbi viiakse. 
Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu 
inimestele. Kl 3:23 
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 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 
 

 Misjon linnadele – Palvetage Inter-Ameerika divisjoni eest ja linnade eest, mida nad 
üritavad Kristusele võita: México City, Mehhiko; Caracas, Venezuela; Bogota, 
Kolumbia; Nassau, Bahama; Belize City, Belize; Georgetown, Guyana; Cali, 
Kolumbia; Cayenne, Prantsuse Guajaana; Guatemala, Guatemala; Quetzaltenango, 
Guatemala; Port-au-Prince, Haiti; Tegucigalpa, Honduras; Mérida, Mehhiko; Puerto 
Rico (terve saar); Santiago De Los Caballeros, Dominikaani Vabariik; ja Maracaibo, 
Venezuela. Palveta, et koguduseliikmed võiksid välja töötada strateegiaid nendesse 
suurtesse linnadesse jõudmiseks.  

 Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt     
             ega teeetteheiteid, ja talle antakse. Jk 1:15 
 

 Misjon linnadesse – palveta Põhja-Ameerika divisjoni eest, kui nad püüavad jõuda 
järgnevatesse linnadesse: New York City, New York; Calgary, Kanada; Indianapolis, 
Indiana; St. Louis, Missouri; Seattle, Washington; San Francisco, California; Oakland, 
California; Tampa, Florida; Oklahoma City, Oklahoma. Palveta ka Põhja-Aasia ja 
Vaikse ookeani divisjoni eest ning linnade pärast, kuhu nad püüavad jõuda: Tokyo, 
Jaapan; Daegu, Korea; Daejon, Korea; Wuxi, Hiina; Ulaanbaatar, Mongoolia. 
Palveta, et Jumala Vaim töötaks võimsalt nendes linnades. 
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sk 4:6b 
 

 Misjon linnadesse – Palveta Lõuna-Ameerika Divisjoni ja 43 linna pärast, millele nad 
on valinud oma jõupingutused kontsentreerida. Palveta ka Lõuna Vaikse Ookeani 
Divisjoni ja nende linnade pärast, kuhu nemad püüavad jõuda sõnumiga Kristusest: 
Sydney Austraalias, Christchurch Uus-Meremaal, Lae Paapua Uus-Guineas ja Apia 
Samoas. Palveta, et Jumal saadaks töölisi ja õnnistaks nende pingutusi. 
Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma.  Jh. 17:18 
 

 Misjon linnades – Palu Lõuna-Aafrika-India ookeani divisjoni ning nende linnade 
eest, mida püütakse võita Kristusele: Luanda, Angola; Antananarivo, Madagaskar; 
Lilongwe, Malawi; Maputo, Mosabiik; Saurimo, Angola; Bloemfontein, Lõuna 
Aafrika Vabariik; Lubango, Angola; Kitwe, Sambia; ning Harare, Zimbabwe. Palu 
samuti Lõuna Aasia divisjoni ning India linnade eest, mida püütakse võita Kristusele: 
Mumbai, Kochi, Bidar, New Delhi, Coimbatore, Surat, Imphal, ja Vijayawada. Palu, 
et Jumala Sõna kannaks vilja. 
Nõnda on ka minu Sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, 
vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Js 55:11 
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 Suurlinnade misjon – Palveta Lõuna-Aasia Vaikse ookeani divisjoni ja linnade eest, 
millele nad on oma pingutused suunanud: Metro Manila, Filipiinidel; Dhaka, 
Bangladeshis; Cebu, Filipiinidel; Makassar, Indoneesias; Yangon, Myanmaris; 
Urdaneta, Filipiinidel; Karachi, Pakistanis; Kota Kinabalo, Malaysias; Davao, 
Filipiinidel; ning Medan, Indoneesias. Palveta, et töölised oleksid täidetud ja 
volitatud Pühast Vaimust. 
Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema tunnistajad 
Jeruusaemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni. Ap 1:8 
 

 Misjon linnadesse projekt -  palveta Trans-Euroopa divisjoni eest ja nende linnade 

eest, kus üritatakse võita inimesi Kristusele: London, Suurbritannia; Zagreb, 

Horvaatia; Tallinn, Eesti; Dublin, Iirimaa; Kopenhaagen, Taani; Helsingi, Soome; 

Budapest, Ungari; Bergen, Norra; Randstad, Holland; Varssavi, Poola; Belgrad, 

Serbia; Gotenburg, Rootsi. Palveta, et inimestel oleks suur nälg Jumala Sõna järele. 

"Vaata, päevad tulevad," ütleb Issand Jumal, "mil ma saadan maale nälja: nälja mitte 
leiva ja janu mitte vee järele, vaid Issanda sõnade kuulmise järele." Am 8:11 
 

 Misjon linnadele – palveta Lääne-Kesk Aafrika divisjoni eest ning linnade eest, kus 

tehakse tööd, et tuua inimesi Jeesuse juurde: Lagos, Calabar ja Abuja Nigeerias; 

Douala Kamerunis; Accra Ghanas ja Lome Togos. Palveta, et inimesed näeksid oma 

vajadust Kristuse järele ja hüüaksid Tema poole.   

Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Rm 10:13 
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                          Teretulemast 2015. aasta kümnepäevasesse palveaega! 

                                                       Läbiviija abimaterjal 

Jumal on teinud tuhandeid imesid läbi kümnepäevaste palveaegade. Püha Vaim on 

taaselustanud, toonud pöördumisi, tekitanud värsket kirge evangeeliumi kuulutamiseks ning 

parandanud suhteid. Tõepoolest, palve on taaselustumise sünnipaik! 

Käesolevad juhtnöörid on mõeldud aitama sind, läbiviija. Esimene osa katab 2015. a 

kümnepäevase palveaja teemad. Teine osa sisaldab näpunäiteid, mis on olnud abiks teistele 

palvejuhtidele ja aitavad sind ja sinu palvegruppi. Pea meeles, et need on ainult 

abimaterjalid ja ideed. Ole valmis tegema muudatusi vastavalt sellele, kuidas Püha Vaim sind 

juhib. 

Kümnepäevase palveaja jooksul, 7.-16. jaanuaril 2015. a, peaks sinu grupp reaalselt 

kogunema igapäevaselt ühetunniseks ühispalveks või tegema seda telefoni teel. 

Üheteistkümnes päev langeb hingamisepäevale, 17. jaanuarile. See päev on tähistamaks 

kõike seda, mida Jumal on teinud ühispalve vastustena. Me loodame, et need ideed ja 

soovitused on kasulikud sulle kui palvejuhile ja aitavad 2015. a kümnepäevasel palveajal 

saada sinu väikegrupile ja koguduseperele võimsaks kogemuseks. Kui sinul või sinu grupil on 

võimatu koguneda määratud päevade ajal, vali alternatiivsed kümme päeva, mis sobivad 

teile, et saada osa õnnistustest. 

Asudes sellele rännakule, tahame jagada mõnda tunnistust nendelt, kes võtsid osa 2014. a 

kümnepäevasest palveajast: 

„Jah, me nägime Issanda kätt viimase kümnepäevase palveaja jooksul. Imed juhtusid, 

paranemised leidsid aset, paljud pikalt vastuseta palved said vastatud. Üks naine, keda 

kutsus kohale töökaaslasest koguduseõde, paranes kopsuvähist ja ta sõitis Prantsusmaale 

kontrolli ning seal arstid kinnitasid seda. Ma arvan, et ükski kogudus siin Guadeloupes ei või 

lubada omale ilmajäämist järgmise aasta kümnepäevasest palveajast. Tänu veelkord teile 

pealehakkamise ja meie kogudusele mõeldud visiooni eest.“ —Buhire Elie Brown, 

Guadeloupe (Kariibi mere saared). 

„Palveaeg oli nii täidetud Püha Vaimuga. Kaheksanda päeva õhtul oli ühel meie naabril kurja 

vaimu ilming. Üks vanematest ja mina olime kutsutud naise eest paluma. Me läksime sinna ja 

kuri vaim ilmutas end, aga Jumala vägi oli võimsalt meie peal ning Jumal oli vägevam. 
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Järgmisel hommikul tunnistas naine, et ta ei näinud mitte ainult meid kahekesi sisenemas 

tema majja, vaid selle asemel nägi ta inglite hulka meid saatmas. Olgu Jumalale au. Kümne 

palvepäeva jooksul palusime Jumalalt, et Ta annaks kogudusele väga erilise tunnistuse, mis 

ütleks inimestele, et Ta on meiega. Ta vastas meile“ – Pastor Francis Aja 

 

                                      Kümne palvepäeva üldised osad 

Miks paluda vaimuvilju? 

Kristlastena on meie suurim igatsus saada Jeesuse sarnaseks. Jeesus ise räägib meile oma 

Sõnas, et meil on vajadus muutuda Tema sarnaseks. Kuidas võime ära tunda kedagi, kes on 

Tema sarnane? „Te tunnete nad ära nende viljast“ (Mt 7:16). Mis on need viljad? Paulus 

ütleb meile kirjas galaatlastele (5. ptk), milliseid vilju kanname, kui elame Kristuses. 

Kristus igatseb arendada oma iseloomu meis nii, et me saaks olla Tema tunnistajad 

hukkuvale maailmale. Ta tahab, et oleksime Tema kanaliteks nii, et ta saaks ilmutada ennast 

meie läbi neile, kes ei tunne Teda. „Meie mõju teistele ei sõltu mitte nii väga sellest, mida 

ütleme, vaid kes me oleme“ („Ajastute Igatsus“, org lk 142). Me vajame Püha Vaimu oma 

eludes toomaks esile vaimuvilju. Seda tööd ei saa me ise teha. Meil ei ole väge saada Kristuse 

sarnaseks. Ainult Kristuse vägi meis kujundab ja vormib meie iseloomusid ning teeb meid 

rohkem Tema sarnaseks. 

Sellepärast peaksimegi palvetama eriliselt nende kümne päeva jooksul, et Püha Vaim 

õpetaks, kuidas elada Kristuses ja kuidas kogeda vaimuvilju. 

 

Igapäevased teemalehed 

Igaks kümnepäevase palveaja päevaks on ette valmistatud teemalehed. Esimene osa annab 

arutluseks Piibli kirjakohad, palveideed ning laulusoovitused. Lõpus on lisatud lõik Ellen 

White´lt, mis lisab sisuka vaate õhtu teemasse. 

Soovitame paljundada teemalehti nii, et iga osavõtja saab komplekti. Võib teha 

kahekahepoolsed koopiad. See aitab igal palvekoosolekust osavõtjal teada, mille eest paluda 

palveajal. 

Kogudused üle maailma palvetavad iga päeva teemal. Ühine nendega ühispalves ja palu igal 

teemalehel  olevate piiblitekstide, tsitaatide ja palvesoovituste abil. Mida rohkem teemale 

keskendud, seda tähendusrikkam tuleb palveaeg. Siiski sa ei peaks järgima jäigalt teemalehte 

– lihtsalt lase sel end suunata. Sa ei pea järjekorras igat punkti läbi palvetama, kuna  need on 

lihtsalt soovitused, mida lisada oma palveaega. 
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Soovitatud kirjakohad ja järelemõtlemise küsimused isiklikuks pühendumiseks 

Lisaks ühise palvehetke korraldamisele on  leht varustatud vastava päeva teemakohaste 

kirjakohtade ja küsimuste nimekirjaga, mis aitavad kümnepäevasel palveperioodil isiklikku 

pühendumise aega täiustada. Võta aega, et lugeda esile toodud kirjakohti ja mõelda 

küsimuste peale. 

Ellen White’i tekst vaimuviljadest 

Oleme lisanud Ellen White’i teksti igaks õhtuks. Need räägivad vaimuviljade olulisusest ja 

kuidas me saame kogeda neid. Soovitame lugeda need lõigud üheskoos palveaja mingil 

hetkel. Seda võib teha alguses, et avada päeva teema või mingil hetkel palveaja jooksul. 

Kahekesi või kolmekesi 

On tore kui on rohkem inimesi, aga vajate ainult kahte või kolme. Ükskõik kas kümnel 

palvepäeval on palju või vähe inimesi, tea, et sinu palveid kuuldakse ja vastatakse taevast. 

„Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja 

suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas. Sest kus 

kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel" (Mt 18:19-20). 

„Meie Päästja õpetustele järgneb lubadus, et kui kaks või kolm ühinevad Jumalalt midagi 

küsides, siis see antakse neile. Kristus näitab siin, et peab olema ühtsus üksteisega, isegi 

meie igatsustes antavale asjale. Ühispalve juures on suur tähtsus eesmärgi ühtsusel“ 

(„Tunnistused kogudusele“, 3. köide, lk 429). 

Kui lõpus jagunetakse väikesteks gruppideks, julgusta inimesi, et nad ei palvetaks igal õhtul 

samas grupis, vaid et palvetataks erinevate inimestega, et tugevdada suhteid kirikus. 

Palu seitsme eest 

Julgusta igat inimest Jumalalt küsima, et Ta näitaks neile seitset inimest, kelle eest paluda 

nende kümne päeva jooksul. Need võivad olla pereliikmed, sõbrad, töökaaslased, 

kirikuliikmed jne. Julgusta neid, et nad paluksid, et Püha Vaim tooks neis esile vaimuviljad. 

Las nad samuti küsivad Jumalalt, mida nad neile veel peaksid paluma ja kuidas jõuda nendeni 

nii nagu Jumal juhib. 

Hingamisepäeva teenistus 2015. aasta kümnepäevasel palveajal 

Mõlema hingamisepäeva jumalateenistusel olgu teil eriline palvesiht ja jagage tunnistusi 

vastatud palvetest. Ole loov – on palju erinevaid viise jagamaks koguduseperega seda, mis 

on juhtunud igapäevastel palvekoosolekutel. 

Viimase hingamisepäeva pühitsemine 

Viimane hingamisepäev peaks olema määratud suureks rõõmustamiseks selle üle, mis Jumal 

on teinud kümne päeva jooksul. Võtke küllaldaselt aega vastatud palvetest tunnistamiseks, 

palvest õpetamiseks/jutlustamiseks ning lauluks. Juhi kogudust palve ajal nii, et need, kes 
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pole käinud iga päev kogunemistel, võiks kogeda teistega koos palvetamise rõõmu. 

Täpsemateks detailideks vaata 11. päeva materjale. 

2015. aasta kümnepäevase palveaja jätk 

Palveta palju selle pärast, kuidas Jumal tahab, et sinu kogudus/grupp jätkaks seda, mida 

2015. aasta kümnepäevasel palveajal Jumal on alustanud. Võib-olla jätkate iganädalaste 

palvekoosolekutega. Või vahest Jumal tahab, et te alustaksite oma koguduses uue 

teenimistööga või väljapoole ühiskonda suunatud tööga. Olge avatud ja minge sinna, kuhu 

Jumal juhib. Hämmastute kindlasti, kui käite koos Jumalaga. 

Tunnistused 

Palun jagage lugusid sellest, kuidas Jumal on töötanud läbi 2015. aasta kümnepäevase 

palveaja! Teie lood on paljudele teistele julgustuseks. Tunnistused võib saata 

stories@ministerialassociation.org või sisestada Internetis aadressil 

www.tendaysofprayer.org. 

 

                                          Ühispalve suunanäitajad 

Nõustuge üheskoos 

Kui keegi ütleb soovi palves Jumalale, ole kindel, et selle sama soovi eest palvetavad mõned 

teised veel ja nõustuvad üheskoos – see on võimas! Ära arva, et kuna üks isik on palvetanud 

selle soovi pärast, siis keegi teine ei peaks. „Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal 

kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad 

selle minu Isa käest, kes on taevas" (Mt 18:19). Nii julgustav on olla palves üles tõstetud! 

Taotle Jumala tõotusi 

Julgusta liikmeid taotlema Jumala tõotusi. See aitab neil usku kasvatada ja tuletab neile 

meelde, et miski ei ole võimatu Jumalale. Meil on tõotuste nimekiri, kuid julgusta inimesi 

taotlema ka teisi tõotusi. See aitab inimestel keerata silmad nende oma nõrkustelt ja 

raskustelt Jeesusele. Igale nõrkusele, igale raskusele, mis meil on, võime leida Piibli tõotused, 

mida taotleda. Julgusta inimesi neid tõotusi otsima  ja üles kirjutama, et nad võiks neid 

taotleda tulevikus. 

„Südame lihtsusega peaksime esitama oma vajadused Issandale ja taotlema Tema tõotusi 

sellise usu ja veendumusega, et kogudus saaks teada, et me oleme õppinud rohkes palves 

Jumalaga suhtlema. Nad saavad julgustatud uskumaks Issanda kohalolekusse koosolekutel ja 

nad avavad oma südamed vastu võtma Tema rikkalikku õnnistust. Nende usk saab 

suurendatud tänu sinu siirusele ja siis on nad valmis avatud kõrvadega kuulama kõneleja 

antud juhiseid“ (Evangelism, org lk 146). 

„Jumalal on taevas täis õnnistusi nende jaoks, kes tahavad Temaga koostööd teha. Kõik, kes 

kuuletuvad Talle, võivad täie kindlusega taotleda Tema tõotuste täitumist. Kuid me peame 
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näitama Jumalasse kindlat, kõikumatut usaldust. Ta viivitab tihti meile vastamast, et katsuda 

meie usku või kontrollida meie igatsuse ehtsust. Olles küsinud vastavalt Tema Sõnale, 

peaksime uskuma Tema tõotust ja esitama oma soovi kindlusega, mida ei lükata tagasi“ 

(Christ’s Object Lessons, org lk 145). 

Paastumine 

Kutsu neid, kes on ühinenud kümne palvepäevaga, kaaluma mingit liiki paastu, nagu 

paastumist televisioonist, maailmalikust muusikast, filmidest, Internetist, maiustustest ja 

teist liiki toidust, mida on raske seedida. Kasuta lisaaega, et palvetada ja lugeda Piiblit, 

paludes, et Jumalal aitaks sinul ja teie kogudusel kogeda vaimu vilju. Julgusta liikmeid 

kasutama lihtsat toiduvalikut, mis laseb nende ajul olla rohkem vastuvõtlik Püha Vaimu 

häälele. 

Püha Vaim 

Kindlasti küsige Püha Vaimult, et ta näitaks, kuidas või mille eest paluda kellegi elus või 

teatud olukorras. Piibel ütleb meile, et me ei tea, mille eest paluda ja et Püha Vaim on see, 

kes kostab meie eest. 

„Me ei pea ainult Kristuse nimel paluma, vaid ka Pühast Vaimust inspireerituna. See seletab, 

mida on mõeldud sellega, kui on öeldud, et „Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega“ 

(Rm 8:26). Sellisele palvele vastab Jumal rõõmuga. Kui esitame palve sügava siirusega 

Kristuse nimel, siis Jumalalt on võimas lubadus, et Ta vastab „palju rohkem, kui oskame 

paluda või isegi mõelda“ (Ef 3:20).“ (Christ’s Object Lessons, p. 147). 

Taotle Rm 8:26 ja palu Püha Vaimul näidata sulle, kelle eest paluda ja mille eest paluda 

pidades silmas teatud inimesi ja olukordi. 

Füüsiline koosolemine 

Kui alustate ühispalvega, palu inimestel tulla üksteisele lähemale. Kui inimesed liiguvad 

üksteisele lähemale tihedasse ringi, siis see aitab soodustada ühtset meelt, mis on väga 

oluline ühispalve jaoks. Kui inimesed on ruumis laiali, siis on ka raske kuulata teiste palveid. 

Palveta kirjakohtade põhjal 

Lühikese piibliteksti lugemine või palvetamine on imeline viis kindlustamaks, et palvetame 

Jumala tahtele vastavalt. Jumala tõotustega Tema poole palvetamine on uskumatu usu 

kasvataja. Jumal armastab, et palvetame kasutades Tema Sõna kiituseväljendusi ja tõotusi. 

„Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist 

psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale“ (Kol 

3:16). Sa hämmastud, nähes kui kaua üks grupp võib palvetada ja nautida seda! 

Siin on üks näide, kuidas palvetada kirjakoha põhjal Jumala poole: 1. Ts 3:13 ütleb: „et 

kinnitada teie südameid olema pühaduses laitmatud Jumala ja meie Isa palge ees, kui meie 

Issand Jeesus tuleb kõigi oma pühadega“. Siis palveta näiteks nii: „Kallis Issand, palun kinnita 



6 

 

minu poja südameotsust teha seda, mis on õige. Anna talle oma armu, et ta võiks teha 

otsuseid, mis viivad pühadusse. Jeesus, et ta igatseks Sinu tagasitulekut...“ jne. 

Palvepäeviku pidamine 

Kümne palvepäeva jooksul palvepäeviku pidamine võib olla hea viis osavõtjatel igapäevast 

palveteemat vastu võtta, teha konkreetseid pühendumusi Jumalale ja ära tunda Tema 

õnnistusi. Palvete ning Jumala vastuste üleskirjutamine on tõestatult julgustuseks. 

Kümne palvepäeva jooksul võib palvepäevikut pidada mitmel viisil. Palvekoosoleku ajal 

võiksid anda inimestele aega, et isiklikku palvepäevikusse üles märkida nende vastused 

Jumalale. Või saaksite pidada grupipäevikut palvesoovidest ja vastustest – kas vihikus, suurel 

plakatil või Internetis. Seda teha on lihtne, kui tõmmata paberi keskel ülalt alla joon. 

Palvesoovid kirjuta vasakusse ja vastused paremasse tulpa. Heites pilk möödunusse ja nähes, 

kuidas Jumal vastas palvetele, on põnev ja usku kasvatav. 

Aukartus 

Julgusta ja tekita lugupidav suhtumine. Me läheneme universumi Kuninga troonile. Ärgem 

suhtugem sellesse palveaega hoolimatu hoiaku ja käitumisega. Siiski, ei ole vajalik, et kõik 

põlvitavad pidevalt. Sa soovid, et inimestel oleks mugav olla tund aega, seega julgusta 

inimesi põlvitama, istuma või seisma nii nagu Jumal juhib ja neil mugav on. 

Lausepikkused palved 

Palved peaksid olema lühikesed ja konkreetsed. See annab ka teistele palvetamiseks 

võimaluse. Proovi piirata oma palved mõne üksiku lause pikkuseks. Iga inimene võib 

palvetada mitu korda. Lühikesed lausepikkused palved hoiavad palveaja huvitava ja lasevad 

Pühal Vaimul gruppi mõjutada, kuidas palvetada. Sul ei ole vaja alustada ja lõpetada iga 

lühikest lausepikkust palvet sõnadega nagu „kallis Jumal“ ja „aamen“. See on jätkuv vestlus 

Jumalaga. 

Vaikus 

Juhina ära domineeri palveajal. Eesmärgiks on teiste palvetama saamine. Vaikusehetked on 

imelised, kuna see annab Jumalale võimaluse rääkida meie südametele. Lase Pühal Vaimul 

töötada ning anna kõigile aega palvetamiseks. 

Laulmine 

Spontaansed grupilaulud palvete vahel lisavad ilu palvekoosolekule. Sobivad laulud on 

toodud iga teemalehe lõpus. Ära arva, et peate kasutama kõiki laule – need on lihtsalt 

soovitused. Laulmine on samuti hea ühelt palveosalt teisele üleminekuks. 

Palvesoovide kogumine 

Ära küsi palvesoove grupilt. Selle asemel ütle inimestele, et nad palvetaksid oma soove ja 

julgusta teisi liituma nõusolekus ja palves nende soovidega. Põhjus: aeg! Palvesoovidest 

rääkimine võtaks suurema osa teie palveajast. Saatan on elevil, kui ta suudab hoida meid 
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rääkimas probleemist, selle asemel, et probleemist palvetada. Grupiliikmed hakkavad tihti 

nõu andma ja soovitavad lahendusi. Vägi on Jumalalt! Mida rohkem palvetame, seda rohkem 

Tema väge valla päästetakse. 

Sinu igapäevane aeg 

See on nii tähtis! Ole kindel, et juhina veedad aega Jeesuse jalge ees, Temaga rääkides ja 

Tema Sõna lugedes. Kui teed Jumala tundmise oma elus esmaseks prioriteediks, siis see avab 

sellise ilusa kogemuse sulle. „Salajasest palvepaigast väljus jõud, mis vapustas maailma suure 

reformatsiooni ajal. Püha rahulikkusega asetasid Issanda teenrid oma jalad Tema tõotuste 

kaljule“ („Suur võitlus“ org lk 210).  


