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3. päev — pesemisnõu 

“Siis mingem Jumala ette siira südamega usukülluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud 

kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega!”  Hb 10:22 

 

Soovituslik palveaja formaat 

 

Ülistus (umbes 10 minutit) 

● Alusta oma palveaega sellega, et kiidad Jumalat selle eest, kes Ta on (Tema iseloom).  
● Kiida Jumalat selle eest, et Ta tahab maha pesta kõik sinu patud.  
● Kiida Jumalat selle eest, et Ta kutsub sind elama puhast ja püha elu. 

Patutunnistus ja patu üle võidu kinnitamine (umbes 5 minutit) 

● Palu, et Jumal näitaks sulle, kas on patte, mis vajavad isiklikku ülestunnistamist. Kinnita Tema 

võitu nende pattude üle. 
● Palu, et Jumal andestaks sulle need korrad, kui sinu sõnad ja teod ei näidanud iseloomu puhtust.  
● Täna Jumalat, et Ta andestab sulle nii, nagu on kirjas 1Jh 1:9. 

Anumine ja eestpalve (umbes 35 minutit) 

● Palveta, et nii, nagu pesemisnõu võiti püha õliga (2Ms 40:11), puhastaks Püha Vaim sinu südame. 
● Kas sinu elus on mõni valdkond, kus sa ei peegelda seda puhtust, mida Kristus sinus näha soovib? 

Alista see Jumalale. 
● Kas sinu kodu on korras ja puhas paik? Palu, et Jumal aitaks sul muuta oma kodu paigaks, kus 

inglitele meeldiks elada. 
● Kas sul on vahel raske hoida oma mõtted positiivsete ja puhastena? Alista oma mõtted Jumalale 

ja palu Teda, et Ta pühitseks need. 
● Palveta, et sinu koguduse lapsed ja noored mõistaks puhtuse tähtsust nii kodus kui ka oma 

vestlustes ja mõtetes. 
● Kas sa tead kedagi, kellel on raskusi sisemise ja välise puhtuse hoidmisega? Kanna nad palves 

Jumala ette. 
● Palveta, et me suunaksime inimesi Kristuse ja Jumala õigluse juurde, mis on ainus tee igavesse 

ellu. 
● Palveta, et „Usulisele ärkamisele ja usupuhastusele“ (Revival and Reformation) pandaks rohkem 

rõhku üle kogu maailma. Palveta usulise ärkamise pärast üksinda, koos oma perega, oma 

koguduses ja oma kogukonnas. Palveta osavõtu pärast ülemaailmsetes palveüritustes, kui me 

palume Püha Vaimu hilist vihma ja Joeli 2., Hoosea 6. ja Apostlite tegude 2. peatüki täitumist. 
● Palu, et Jumal kaitseks meie noori inimesi ja igaühte meist ilmalike mõjutuste eest, kui me 

keskendume Piiblile ja teiste isetule teenimisele. 
● Palveta üha suureneva hulga ilmalike inimeste pärast maailmas, kellel ei ole mingit huvi mis 

tahes religiooni vastu. 
● Palveta, et Püha Vaim murraks läbi müüride, mis nad on oma südamesse ehitanud. 
● Palveta islamiusuliste rahvuste ja nende rühmituste pärast maailmas, kes panevad vastu Jeesusele 

Kristusele. Palveta, et nad kuuleks ja vastaks evangeeliumile. 
● Palveta, et Jumal kutsuks üles linnamisjonäre, kes rajaks kogudusi 806 inimrühmale Inter-

Euroopa divisjoni 20 riigis. 
● Palveta, et seitse (või enam) inimest sinu nimekirjas lubaks panna Jumalal oma südamesse 

igatsuse puhtuse järele. 
● Palveta oma isiklike vajaduste pärast. 
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Tänu (umbes 10 minutit) 

● Täna Jumalat, et „seesmine inimene uueneb päev-päevalt“ (2Kr 4:16). 
● Täna Jumalat, et Ta tahab tulla ja elada sinu südames. 
● Täna Jumalat, et Ta on saatnud välja ingleid vastama palvetele, mis sa oled sel nädalal palunud. 

 

Pesemisnõu 

“Siis mingem Jumala ette siira südamega usukülluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud 

kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega!”  Hb 10:22 

 

“Altari ja kogudusetelgi ukse vahel oli vasest pesemisnõu, mis oli valmistatud peeglitest, mille 

Iisraeli naised olid vabatahtlikult annetanud. Pesemisnõus pidid preestrid pesema oma käsi ja jalgu enne, 

kui nad läksid pühadesse paikadesse või lähenesid altarile, et ohverdada Issandale põletusohvrit.” (Christ 

in His Sanctuary, lk 26) 

“Mis mulje see pidi inimestele jätma? See pidi neile näitama, et iga tolmukübe tuleb kõrvaldada 

enne, kui nad võivad minna Jumala ligiollu; sest Ta on nii kõrge ja püha, et kui nad neid tingimusi ei 

täida, siis järgneb surm.” (Gospel Workers, lk 162, 163) 

“Jumal nõuab, et Tema teenijad oleksid puhtad ja pühad, esindaksid oma elus õigesti tõe 

põhimõtteid ja tooksid oma eeskuju kaudu teisi kõrgele tasemele. 

Jumal nõuab, et kõik, kes väidavad, et nad on Tema valitud rahvas, kuigi nad ei ole tõe õpetajad, 

säilitaksid hoolsalt isiklikku korda ja puhtust, samuti korda ja puhtust oma majas ja ruumides. Meie oleme 

maailma eeskujud, elavad epistlid, mida teavad ja loevad kõik inimesed. Jumal nõuab, et kõik, kes 

väidavad, et nad on jumalakartlikud, ja eriti need, kes õpetavad tõde teistele, hoiduksid igasugusest 

kurjast.” (“Tunnistused”, 2. köide, lk 614, 615) 

“Tõde ei aseta kunagi oma õrnu jalgu räpasuse või mustuse rajale. /.../ Tema, kes väljendas nii 

konkreetselt, et Iisraeli lapsed peaksid armastama puhtaid kombeid, ei kiida heaks tänapäeval oma rahva 

kodus leiduvat mis tahes mustust. Jumal vaatab halvakspanevalt igasugusele mustusele. 

Räpastel hüljatud majanurkadel on komme tekitada hinges räpaseid hüljatud nurki.” (My Life 

Today, lk 129) 

“Kristlaste üle mõistetakse kohut vilja järgi, mida nad kannavad usupuhastuse töös. Iga tõeline 

kristlane näitab, mida evangeeliumi tõde on tema jaoks teinud. See, kes on saanud Jumala lapseks, peab 

järgima korralikke ja puhtaid kombeid. Igal teol, ükskõik kui väikesel, on mõju. Issand soovib muuta iga 

inimese esinduseks, mille kaudu saab Jumal avaldada oma Püha Vaimu. Kristlased ei peaks mingil juhul 

olema hooletud või ükskõiksed oma välimuse suhtes. Nad peavad olema puhtad ja korrastatud, kuigi ilma 

kaunistusteta. Nad peavad olema puhtad seest ja väljast.” (Ye Shall Receive Power, lk 92) 

“Kõik inimloomuse filosoofiad on viinud segaduse ja häbini, kui Jumalat ei ole tunnistatud 

kõigeks kõiges. Aga kallihinnaline usk, mis on inspireeritud Jumalast, toob esile iseloomu tugevuse ja 

suursugususe. Kui keskendutakse Tema headusele, Tema halastusele ja Tema armastusele, siis muutub 

tõe tajumisvõime üha selgemaks ja selgemaks; igatsus südamepuhtuse ja mõtteselguse järele üha 

kõrgemaks ja pühamaks. Hing, mis elab püha mõtte puhtas õhkkonnas, muudetakse suhte kaudu 

Jumalaga, mis toimub Tema Sõna kaudu. Tõde on nii suur, nii kaugeleulatuv, nii sügav, nii lai, et enese 

mina kaob silmist. Süda pehmeneb ning alistub alandlikkusele, lahkusele ja armastusele.” (The Faith I 

Live By, lk 223) 

“Jumal armastab puhtust, korda ja pühadust. Jumal nõuab, et kõik need Tema rahvast, kellel need 

omadused puuduvad, otsiksid neid ja ei puhkaks enne, kui nad on need saavutanud. Nad peavad alustama 



 

usupuhastuse tööd ja ülendama oma elu, nii et vestluses ja käitumisviisis soovitaks nende elu nende usku 

ja see avaldaks uskmatutele veetlevat ja allutavat mõju, nii et nad on sunnitud tunnistama, et nad on 

Jumala lapsed.  

Tõde sellisena, nagu see on Jeesuses, ei alanda, vaid ülendab vastuvõtjat, puhastab tema elu, 

täiustab tema maitset, pühitseb tema otsustusvõimet.” (Our High Calling, lk 230) 

“Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!” (Mt 5:48) 

“Samal ajal, kui Jumal töötab Püha Vaimu kaudu südames, peab inimene Temaga koostööd 

tegema. Mõtted peavad olema kontrollitud, piiratud, mitte laiali hargnenud ja asjade juures, mis ainult 

nõrgestavad ja rüvetavad hinge. Mõtted peavad olema puhtad, südame mõtisklused peavad olema 

korrastatud, nii et suust tulevad sõnad oleksid vastuvõetavad taevale ja abistavad sinu kaaslastele.” (Ye 

Shall Receive Power, lk 52) 

“Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis 

armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage!” (Fl 4:8) 

“Taevas on puhas ja püha ning need, kes lähevad läbi Jumala linna väravate, peavad olema 

riietatud sisemise ja välise puhtusega.” (Heaven, lk 97) 

  


