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7. päev — Seaduselaegas: Aaroni kepp 

“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.” Jh 15:16 

 
Soovituslik palveaja formaat 

 
Ülistus (umbes 10 minutit) 

● Alustage palvet Jumala ülistamisega selle eest, milline ta on (Tema iseloom). 

● Ülistage Jumalat selle eest, et Ta on meid kutsunud vilja kandma. 

● Ülistage Jumalat selle eest, et oleme võimelised vilja kandma ja meie vili püsib, kui me püsime 

Kristuses. 

Ülestunnistus ja patu üle võidu taotlemine (umbes 5 minutit) 
● Palu Jumalalt sulle näidata, milliseid patte tunnistada avalikult ning milliseid vaid Temale. 

Tähista Tema võitu nende pattude üle. 

● Palu Jumalalt andestust nende kordade eest, mil sa ei kandnud vilja. 

● Palu Jumalalt andestust nende kordade eest, kui proovisid vilja kanda oma jõust. 

● Täna Jumalat, et Ta andestab sulle nii, nagu on kirjas 1Jh 1:9. 

Anumine ja eestpalve (umbes 35 minutit) 
● Palu, et samamoodi nagu Aaroni kepp, mis tärkas ja vilja kandis (4Ms 17:23), võiksid ka teised 

saada õnnistatud Püha Vaimu viljade (Gl 5:22,23) läbi sinu elus. 

● Palu, et Jumal õpetaks sind elama elu, mis on peidus Kristuses. 

● Palu, et Jumal aitaks elada elu, mille keskmes on Kristus, nii et saaksid vilja kanda. 

● Palu Jumalal sind aidata armus kasvada. 

● Millega sa päeva jooksul ühendatud oled? Palu Jumalalt abi olla ühendatud Temaga, et sa saaksid 

peegeldada Teda ümbritsevatele inimestele. 

● Kust ammutad omale jõudu? Palu, et Jumal aitaks leida sul oma jõu Temas. 

● Palu, et üle maailma korraldataks suuri evangeelseid misjonitegevusi, mis oleksid keskendatud nii 

linnamisjonile kui ka maapiirkondadele. 

● Palu, et Jumal valmistaks ette noori spetsialiste, et rajada kirikuid 789 inimgrupi hulgas üheksas 

Põhja-Ameerika divisjoni riigis. 

● Palu Jumalal avada võimalusi koolitamaks koguduste rajamise misjonäre 676 inimgrupi hulgas 

üheksas Lõuna-Ameerika divisjoni riigis. 

● Palu 541 inimgrupi eest Lõuna-Aafrika ja India ookeani 18 riigis. 

● Palu, et Püha Vaim valmistaks koguduseliikmeid tegema ülemaailmse adventraadio (Adventist 

World Radio) kuulajatest linnamisjonäre. 

● Palveta noorteosakonna algatuse „Üks aasta misjonärina“ (One Year in Mission) eest, mis soovib 

koolitada linnamisjoni juhtide järgmist põlvkonda. 

● Palu kiriku organisatsioonide ja seda toetavate teenistuste koostöö eest misjonitöös meie 

kogukondades ja maailmas. 

● Palveta, et koguduseliikmed pööraksid adventkoguduse kirjandusele (nii trüki- kui 

elektroonilisele kirjandusele) suuremat tähelepanu ning et suureneks rõhuasetus 

kirjandusevangelismile. 

● Palu seitsme (või enama) inimese pärast oma nimekirjas, et nad näeksid oma vajadust järgida 

Jeesusest ja kanda vilja. 

● Palju oma isiklike vajaduste pärast. 

Tänu (umbes 10 minutit) 
● Täna Jumalat selle eest, et ainus, mida sul tuleb vilja kandmiseks teha, on järgida Teda. 
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● Täna Jumalat, et Kristus on sinu tugevus. 

● Täna Jumalat, et Ta tahab, et oleksid õnnistuseks teistele. 

 

Seaduselaegas: Aaroni kepp 

„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.“ Jh 15:16 

 
“Igal kristlasel peab olema misjonivaim. Kanda vilja tähendab töötada nii, nagu Kristus töötas, 

armastada inimhingi, nagu Tema on meid armastanud. Pöördunud südame kõige esimene impulss on tuua 

ka teised Päästja juurde:  ja kui inimene pöördub tõe juurde, tunneb ta siirast soovi, et need, kes on 

pimeduses, näeksid kallihinnalist valgust säramas Jumala Sõnast.” (To Be  Like Jesus, lk 281). 
“Kristus soovib end inimeste südames taasluua; ja Ta teeb seda nende läbi, kes Temasse usuvad. 

Kristlase elu eesmärk on kanda vilja - kujundada Kristuse iseloom usklikus selleks, et Tema iseloom 

võiks saada kujundatud ka teistes inimestes. 
Taim ei idane, kasva ega kanna vilja iseeneses, vaid selleks, et „anda seemet külvajale ja leiba 

sööjale“- seega ei peaks  ükski inimene iseendale elama. Kristlane on maailmas Kristuse esindaja teiste 

hingede lunastamise nimel. 
Ei saa olla kasvu ega viljakust elus, mis on keskendunud iseendale. Oled vastu võtnud Kristuse 

kui oma isikliku päästja ning peaksid ennast unustama ja püüdma aidata teisi. Räägi Kristuse armastusest 

ja Tema headusest. Täida iga kohustus, mis end ilmutab. Kanna oma südamel hingede koormat ja proovi 

kogu oma jõu ja vahenditega päästa kadunuid. Kui saad osa Kristuse Vaimust - isekusetu armastuse ja 

teiste jaoks töötamise Vaimust -, siis sa kasvad ja kannad vilja. Vaimu voorused küpsevad sinu 

iseloomus. Su usk kasvab ja su tõekspidamised süvenevad, armastus saab täiuslikuks. Aina enam ja enam 

peegeldad Kristuse-sarnasust kõiges, mis on puhas, üllas ja armastusväärne.” (Lift Him Up, lk 274) 
“Otsustage, et teist saavad elava Viinapuu viljakandvad liikmed. Võsu saab õilmitseda vaid siis, 

kui ta ammutab elu ja jõudu vanema varudest. Kasuta siis iga võimalust end liita aina tugevamalt Kristuse 

külge. Temasse uskumise, Tema armastamise, Tema jäljendamise kaudu ja täielikult Temast sõltudes 

saate te üheks Temaga ning Temaelu ja iseloom avalduvad maailmale sinu kaudu.” (Our High Calling, lk 

145) 
“Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks.” (Jh 15:8) 
“Sul saab olla innukuse vaim ning süda, mis on õhevil Jeesuse armastusest. Jää Kristuse külge, 

nagu oksad jäävad viinapuu külge, ning sinust saab õilmitsev oks, mis kannab vilja Jumala auks. Oh, 

kuidas sul on vaja hoida oma pilk Jeesusel! Hoia oma pilgu ees Tema voorusi. Siis saavad need sinus 

selgemaks ja nad kasvavad, kuni saad täidetud Jumala täiusega ja kannad Tema auks palju vilja. Oks on 

liiga tugevalt ühendatud emapuuga, et iga tuuleiil saaks teda kõigutada. Tugevus ja tarmukas kasv 

jutustavad maailmale, et sinu juur on Jeesuses, et sinu alus on kindel.” (Our High Calling, lk 216) 
“Iga oks, mis kannab vilja, on elav viinapuu esindaja, sest ta kannab sama vilja, mis viinapuu. Iga 

oks näitab, kas tal on elu või ei ole, sest kus on elu, seal on kasv. Viinapuu annab pidevalt oma 

eluandvaid omadusi edasi ja seda kinnitab vili, mida oks kannab.” (From the Heart, lk 119) 
“Kasvage meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse armus ja tundmises! Tema päralt olgu kirkus 

nüüd ja igaviku päevil! Aamen.” (2Pt 3:18) 
“Kristuse arm peab saama kootud iga iseloomu faasi. Igapäevane kasv Kristuse elu sarnasusse 

loob hinges taevase rahu, sellises elus on pidev viljakandmine. Nende elus, kes on Kristuse vere läbi 

lunastatud, ilmneb pidev enesesalgamine. Headus ja õiglus on nähtavad. Vaikne sisemine kogemus annab 

elule jumalikkuse, usu, alandlikkuse ja kannatlikkuse. See peaks olema meie igapäevane kogemus. Me 

peaksime vormima iseloomu, mis oleks vaba patust - iseloomu, mis on muudetud õigeks Kristuse armu 

läbi ja selle poolt.” (God’s Amazing Grace, lk 320) 
“See on Jumala soov, et Tema järgijad kasvaksid armus, et nende armastus saaks aina 

külluslikumaks, et nad saaksid täidetud õiguse viljadest. Kus on elu, seal on kasv ja viljakus, kuid kui me 

ei kasva armus, siis jääb meie vaimsus äbarikuks, haiglaseks ja viljatuks. Vaid kasvu ja viljakandmise 



 

kaudu täidame Jumala eesmärgi meie jaoks. „Selles on minu Isa kirgastatud,“ ütles Kristus, „et te kannate 

palju vilja.“ (Jh 15:8) Selleks, et kanda palju vilja, peame võtma oma privileegidest viimast. Peame 

kasutama iga võimalust, mis meile antud, et omandada jõudu.” (That I May Know Him, lk 164) 
 
  


