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MEIE ÜLEMPREESTER 
 

„Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala Poeg, kes on läbinud taevad, siis 

hoidkem kinni usust, mida me tunnistame!” (Hb 4:14) 

SISSEJUHATUS 
 

Tere tulemast, kümne päevane palveaeg 2018! Me oleme nii tänulikud, et saame uut aastat 

alustada palvega. Möödunud aastal on Jumal teinud mitmeid imesid läbi meie palve ning 

paastumise. Püha Vaim on toonud äratust, pöördumist, kirge misjonitöö vastu ning 

parandanud suhteid. Tõesti, palve on äratuse sünnikoht! 

 

Palveaja teema: meie ülempreester 
2018. aasta kümne päevase palveaja jooksul vaatleme Vana Testamendi ülempreestri 

ametiriietust ja töövahendeid ning otsime kokkupuutepunkte meie eludega. Palveaja 

jooksul leiame nii mõnegi vaimse õppetunni, mida sümboliseerib preestri ametiriietus. 

 

Kõik, mida ülempreester kandis, pidi olema terve ja laitmatu. Tema kaunis ametiriie kujutas 

Jeesuse Kristuse kui suure eeskuju iseloomu. Jumalale oli vastuvõetav ainult täiuslikkus nii 

riietuses kui käitumises, nii sõnades kui meelsuses. Jumal on püha ning Tema au ja 

täiuslikkus peab paistma igast maisest teenistusest. Ainult täiuslikkus võis õigesti esitada 

taevase teenistuse pühadust. ( Ellen G White, „Ajastute igatsus“, lk 709) 

 

Kõik, mis oli seotud ülempreestri riietuse ja käitumisega, pidi vaatajale andma mulje Jumala 

ja Tema teenistuse pühadusest ning Temale ligineva inimese käest nõutavast puhtusest. 

(Ellen G White, „Patriarhid ja prohvetid“, lk 351) 

 

Soovitusi palveajaks 
 Palvetage lühidalt – ühel teemal vaid lause-paariga. Siis laske teistel palvetada. Igaüks 

võib palvetada nii mitu korda, kui ta soovib, just nagu vestluses. 

 Ärge peljake vaikust, kuna see annab igaühele võimaluse kuulata Püha Vaimu häält. 

 Vaimu juhtimisel laulude laulmine on ka suureks õnnistuseks. Teil ei ole selleks klaverit 

vaja, ilma instrumentideta on ka sobilik laulda. 

 Selle asemel, et kasutada hinnalist palveaega palvesoovidest rääkimisele, lihtsalt 

palvetage neid. Siis võivad ka teised teie palvesoovi eest paluda ja toetuda tõotustele, 

mida teie vajadus nõuab. 

 

Nõudke tõotusi 
Palvetades on lihtne keskenduda enda vajadustele, raskustele elus ja hetke väljakutsetele – 

kaebame ja hädaldame oma olukorra pärast. Aga see ei ole palve eesmärk. Palve peab 

tugevdama meie usku. Sellepärast julgustame sind otsima Jumala tõotusi oma palves. See 

aitab sul mööda vaadata iseendast ja oma nõrkustest – Jeesuse poole. 
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„Iga tõotus Jumala Sõnas on meile. Palvetes esitage Jehoova sõnu ja usu läbi võtke vastu 

Tema tõotused.“ (In Heavenly Places, lk 71) Kuidas me saame nõuda Tema tõotusi? Näiteks 

palvetades rahu eest, saame palvetada Jh 14:27 järgi: „Jumal, sa ütled Oma Sõnas: „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 seda rahu, mida sa oled lubanud 

meiega jätta.“ Täna Jumalat, et Ta annab sulle rahu, kuigi sa ei pruugi kohe seda tunda. 

 

Oleme teinud ka dokumendi „Tõotused, millele toetuda palves,“ kus on erinevaid tõotusi, 

mida Jumal on meile andnud. Hoia neid tõotusi enda ligidal palvetades. Toetuge Jumala 

tõotustele nii üksi kui koos palvetades. 

 

Paastumine 
Me soovitame sul teha Taanieli paastumist nende kümne päeva jooksul. Alustades uut 

aastat palve ja paastumisega saame pühendada oma elud tulevaseks aastaks Jumala 

hoolde. Ellen White ütleb meile: „Nüüdsest kuni aegade lõpuni peaks Jumala rahvas olema 

palju tõsisem ja rohkem ärkvel, mitte lootes omaenese, vaid oma Juhi tarkusele. Nad 

peaksid võtma teatud päevad palvetamiseks ja paastumiseks. Võibolla pole vajalik täielik 

toidust loobumine, vaid tuleks süüa kasinalt kõige lihtsamat toitu.“ (Counsels on Diet and 

Foods, lk 188, 189) 

 

Me teame Taanieli, kes sõi kümme päeva puu –ja juurvilju. Me soovitame ka sul süüa 

lihtsalt need kümme päeva. Lihtne dieet, mis jätab välja suhkru ja töödeldud toiaineid, 

tuleb meile igati kasuks. Esiteks, lihtsalt süües kulub vähem aega toidu valmistamisele ja 

jätab rohkem aega Jumalaga veetmiseks. Teiseks, mida lihtsam dieet, seda paremini on see 

seeditav ja seda puhtam meie organism on. Aga dieet ei ole ainult toidust hoidumine. 

Soovituslik oleks hoiduda ka televiisorist, filmidest, arvutimängudest, või ka Facebookist ja 

Youtubest. Mõnikord asjad ise ei ole halvad, aga näiteks Facebook või Youtube võivad võtta 

väga palju meie ajast. Pane kõrvale kõik, mis võib mõjutada või vähendada sinu ajaveetmist 

oma Loojaga. 

 

Püha Vaim 
Veendu, et küsid Pühalt Vaimult abi, et ta näitaks sulle, mida ja kuidas palvetada 

konkreetses olukorras või kellegi elus. „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 me oskame paluda või isegi mõelda“. (Ef 3:20) 

 

Usk 
Meile on öeldud prohvetikuulutamise vaimus, et „palve ja usk suudavad teha seda, mida 

ükski jõud siin maa peal ei suuda“. (The Ministry of Healing, lk 509) „Võta aega palveks ja 

kui palvetad, usu, et Jumal kuuleb sind. Tee usk oma palvete osaks. Igakord sa ei pruugi 

tunda kohest vastust, aga siis saab su usk proovile pandud. Siis saab tõeseks, kas su 

usaldus Jumalasse on elav, kuuletuv usk. „Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki 
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seda.“ Kõnni usu kitsal teerajal. Looda kõiges Jumala tõotustele. Usalda Jumalat pimeduses. 

Siis läheb vaja usku.“ (Testimonies for the Church, vol. 1, lk 167) 

 

Meile on öeldud, et „igat Looja poolt tõotatud kingitust tuleb küsida; siis me usume nende 

saamisesse ja vastame selle eest Jumalale tänuga“. (Education, lk 258) Tee endale 

harjumuseks tänada usus Jumalat juba ette selle eest, mida ta teeb ning täna, et Ta vastab 

su palvetele. 

 

Palveta seitsme eest 
Kutsume sind üles palvetama nende kümne päeva jooksul eriliselt seitsme inimese eest, et 

nad Jumalaga lähedasemaks saaksid. Nendeks võivad olla sugulased, sõbrad, töökaaslased, 

naabrid või lihtsalt tuttavad. Võta aega ja küsi Jumalalt nõu, kelle pärast sa palvetama 

peaksid. Palu Jumalalt, et ta paneks need inimesed sulle südamele. Küsi Temalt, mida sa 

saaksid nende inimeste heaks teha pärast seda palveaega, et näidata neile Jumala 

armastust. 
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1. PÄEV - VÕIDEÕLI 
 

„Vaata, kui hea ja armas on see, et vennad üheskoos elavad! See on nagu kallis õli pea peal, 

mis nõrgub alla habemesse, Aaroni habemesse, mis nõrgub alla tema rõivaste palistusse.” (Ps 

133:1–2) 

 

Ülistus 

 Issand, me täname Sind Püha Vaimu tõotuse eest. 

 Kiidame Sind selle eest, et Sinu Vaimu antakse kõigile, kes seda küsivad. 

 Täname, et Püha Vaim toob koguduseliikmete vahele üksmeele. 

 

Patutunnistus 

 Issand, näita meile meie patte, mida peame üles tunnistama. Palume võitu nende 

pattude üle. 

 Andesta meile, kui me ei ole avanud oma südant täielikult Püha Vaimu tööle. 

 Anna meile andeks, et me ei ole alati teistega üksmeelselt koostööd teinud. 

 

Eestpalved 
 Isa, aita meil näha oma vajadust Püha Vaimu järele. Juhtigu Sinu Vaim meid kõigesse 

tõtte. (Jh 16:13) 

 Olgu meil alandlikud südamed, mis taotleksid „rahu kõikidega ja pühitsust, milleta 

keegi ei saa näha Issandat.” (Hb 12:14) 

 Anna meile Püha Vaimu, kes õpetab meile kõiki asju ja tuletab meile meelde seda, 

mida Sina oled öelnud. (Jh 14:26) 

 Issand, tõstku meie kogudus kõrgele ristilöödud ja tagasitulevat Kristust. Anna meie 

südametesse mure hukkuvate inimeste pärast. 

 Palun õnnista alanud aastal üleilmset evangeeliumitööd. Eriti palume kõigi 

koguduseliikmete kaasatuse töö eest Jaapanis, Zambias ja Filipiinidel. 

 Palume noorte adventkoguduse üliõpilaste ärkamise pärast, kes õpivad ilmalikes 

ülikoolides. Saagu neist Kristusele head saadikud. 

 Issand, õnnista Adventmisjoni tööd. Anna töötegijaile tarkus koordineerida 

koguduste rajamist kogu maailmas ja leida vahendeid Globaalmisjoni pioneeride 

saatmiseks uutesse piirkondadesse. 

 Õnnista ustavaid koguduseliikmeid, kes toetavad oma annetustega Sinu tööd. 

 Palun õnnista adventkoguduse kaplanite teenistust, kui nad valmistavad kaplane ja 

vabatahtlikke tööks vanglates, haiglates ja sõjaväes. 

 Issand, palume seitsme inimese pärast oma isiklikus palvenimekirjas – et nad 

laseksid Pühal Vaimul oma elus tegutseda. 

 Palume ka enda vajaduste pärast. 

 

Tänupalved 

 Aitäh, Jumal, et oled meile andnud nii palju tõotusi Püha Vaimu kohta. 
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 Täname Sind Sinu tõotuse eest Luuka 11:13: „Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate 

anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes 

teda paluvad!”  

 Aitäh, et Sinu Püha Vaim juhib meid tõesse. 

 

Võideõli, millega preestreid võiti, on sümbol Pühast Vaimust. Meil on Püha Vaimu tarvis, 

Tema on ainus, kes võib meie kogudusse tuua ühtsuse, et me suudaksime oma misjonitöö 

lõpule viia. 

 

„Meie elud peavad olema Kristuses Jumalasse peidetud. Meil peab olema Kristusest isiklik 

teadmine. Ainult siis võime Teda maailmale õigesti esitada. Kus iganes me oleme, peame 

laskma oma heade tegude valgusel Jumala austuseks paista. See on meie elude suur ja 

tähtis ülesanne. Need, kes on tõeliselt Püha Vaimu mõju all, näitavad Tema väge igaveste 

tõdede praktilise ellurakendamise kaudu. Nad näitavad, et püha õli on valatud kahest 

oliivioksast hingetemplisse. Nende sõnades on Püha Vaimu vägi inimeste südameid 

pehmendada ja Jumala juurde tuua. Kõigile saab ilmsiks, et nende sõnad on vaim ja elu. 

(Ellen G. White, Reflecting Christ, lk 130) 

  

„Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid 

ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju.” (Jh 16:13) 
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2. PÄEV - PÜHAD JUMALALE 
 

„Olge siis mulle pühad, sest mina, Issand, olen püha! Ma olen teid eraldanud teistest 

rahvastest, et te oleksite minu päralt.” (3Ms 20:26) 

 

Ülistus 

 Issand, me ülistame Sind selle eest, kes Sa oled – Sa oled vägev, tark, halastaja ja 

armuline. 

 Me ülistame Sind selle eest, et oleks meid kõiki kutsunud olema pühad. 

 Me kiidame Sind, sest Sinul on vägi meid pühaks muuta. 

 

Patutunnistus 

 Issand, näita meile patte, mida peame avalikult üles tunnistama, ja patte, mida 

peame eraviisiliselt üles tunnistama. Me palume Sinu võitu nende pattude üle. 

 Andesta meile need korrad, mil oleme püüdnud oma jõuga pattu võita. 

 Andesta meile need korrad, mil me ei ole suutnud näidata teistele Sinu iseloomu. 

Näidaku meie elu alati, et Sa oled meid eraldanud ja et me kuulume Sulle. 

 

Eestpalved 
 Isa, palun näita meile, mida pühadus tähendab. Näita meile oma pühadust. 

 Näita meile, kuidas püüelda selle pühaduse poole, ilma milleta ei või keegi Issandat 

näha. (Hb 12:14) 

 Issand, olgu meiegi „vaim ja hing ja ihu hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse 

Kristuse tulemiseks!” (1Ts 5:23) 

 Palu loo meie sisse puhas süda. (Ps 51:10) 

 Palun näita meile, kuidas me võime oma ihus Sind austada. (1Kr 6:20) 

 Õnnista ADRA tööd, kui nad teenivad vaeste ja hüljatute vajadusi. 

 Issand, muuda meie usk tugevamaks ja aita meile rohkem aega palves ja 

piiblilugemises veeta. Aita meil koos Sinuga iga päev kõndida, nagu Eenok seda tegi. 

 Pööra meie süda igaveste väärtuste poole, mitte selle maailma segajate poole. Hoia 

meid maailmalike mõjude eest, mis ähvardavad meie igapäevast vaimulikku elu. 

 Isa, lase meie ja meie koguduse elus Sinu tahtmisel sündida, mitte meie tahtmisel. 

Muuda meid alandlikuks, õpetatavaks ja vastuvõtlikuks Sinu plaanidele. 

 Palume seitsme inimese pärast meie isiklikus palvenimekirjas. Avagu nad Sulle oma 

süda, et Sa saaksid neid pühitseda. 

 Palume ka enda isiklike vajaduste eest. 

 

Tänupalved 
 Issand, me täname Sind, et meid on pestud, õigeks mõistetud ja pühitsetud 

„Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala Vaimus.” (1Kr 6:11) 

 Aitäh, et Sina saad meile anda puhta uue südame. (Hs 36:26) 

 Täname Sind, et Sinu Sõna pühitseb meid. (Jh 17:17) 
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„Issandale pühitsetud” oli kiri ülempreestri peakattel. Samamoodi nagu Jumal kutsus vanal 

ajal preestreid, kutsub ta meidki olema Talle eraldatud ja elama püha elu. Meie elu on Tema 

tunnistus. 

 

„Siis ingel kostis ja ütles neile, kes seisid ta ees, nõnda: „Võtke tal määrdunud riided seljast 

ära!” Ja ingel ütles temale: „Vaata, ma olen su süü sinult ära võtnud ja ma riietan sind uute 

riietega!” Ja ta ütles: „Pange temale puhas mähis pähe!” Ja temale pandi puhas mähis pähe 

ja riided selga. Ja Issanda ingel seisis juures.” (Sk 3:4–5) 

 

„Kristlane peab olema taeva põhimõtete kandja. Tal on püha kohustus esindada tõde kogu 

selle vooruslikkuses ja armastusväärsuses. Tema sõnu ja tegusid peaksid iseloomustama 

õrnus ja lahkus ja tõearmastus. Pühitsetud Jumalale, Tema teenimiseks kõrvale seatud, 

austab ta alati oma usku. Iseloomu kangasse ei tohi jääda ühtegi isekuse niiti. Me peame 

end harima, et Jumala Vaim saaks kogu meie elutöös nähtavaks. Jumala Vaim ei juhu 

Jumala lapsi kunagi eksitusse. Jumala Vaimu väes võime oma elust välja juurida iga viimase 

kui küsitava asja. Kui me tuleme välja pimedusest, millesse usupuudus hinge mässib, ning 

asetame end kohta, kus Jumala Sõna valgus võib täielikult meie peale langeda, siis 

kõnnime samm sammu järel rajal, mis viib pühitsuseni. (Ellen G. White, This Day with God, 

lk 281) 
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3. PÄEV - PALJAD JALAD 
 

„Võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa!” (2Ms 3:5) 

 

Ülistus 

 Issand, me ülistame Sind selle eest, kes Sa oled – Sinu ainulaadse iseloomu ja 

jumaliku armastuse eest. 

 Me kiidame Sind Jeesuse eeskuju eest, keda iseloomustas alandlikkus. 

 Me kiidame Sind, sest Sa elad „kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult 

alandlike juures, et turgutada alandlike vaimu ja elustada rõhutute südameid.” (Js 

57:15) 

 

Patutunnistus 

 Isa, palun näita meile patte, mida peame eraviisiliselt üles tunnistama. Palume Sinu 

võitu nende pattude üle. 

 Andesta meile need korrad, mil meil ei ole olnud alandlikku südant. 

 Andesta meile need korrad, mil uhkus ei lubanud meil oma süüd tunnistada. 

 

Eestpalved 
 Issand, õpeta meile, mida tähendab alanduda „Jumala võimsa käe alla, et Tema teid 

ülendaks õigel ajal”. (1Pe 5:6) 

 Palun näita meile, kuidas võtta enda peale Sinu ike ja kuidas Sinult õppida, sest Sa 

oled tasane ja südamelt alandlik. (Mt 11:29) 

 Palume, et näitaksid meile neid eluvaldkondi, kus me peame alandlikkust õppima. 

 Issand, palun lase tõusta jumalakartlikel ja alandlikes kogudusejuhtidel, kes näitaksid 

Kristuse-sarnast iseloomu nii sõnades kui ka tegudes. Ning õpeta meid, kuidas oma 

juhte palve, julgustuse ja teenimisvalmidusega toetada. 

 Kuulutagu meie kogudus ustavalt ja täies mahus Ilmutuse 14 kolmeinglikuulutust. 

Anna meile tarkust panna Kristuse õigus selle kuulutuse keskmesse. 

 Õnnista meie püüdeid, kui me rajame suurlinnades mõjukeskuseid. Anna meile silmi 

märgata iga suurlinna tõelisi vajadusi. Anna meile loovust neile vajadustele vastata. 

Näita meile, kuidas teisi armastavalt Sinu juurde juhtida. 

 Issand, me palume Sul uuendada ja elustada meie isiklikku elu, meie peresid, 

kogudusi ja kogukondasid. Muuda meie südant nii, et Sinu arm võiks meie kaudu 

teisteni voolata. 

 Issand, inspireeri adventiste üle maailma palvetama nii nagu ei kunagi varem. Luba 

meil koos paluda Püha Vaimu hilise vihma pärast. Palume Joeli 2, Hoosea 6 ja 

Apostlite tegude 2 tõotuste täitumist. 

 Issand, palume seitsme inimese pärast oma isiklikus palvenimekirjas – et nad 

alandaksid end ja laseksid Pühal Vaimul end õpetada. 

 Palume ka enda vajaduste pärast. 
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Tänupalved 

 Issand, täname Sind selle tõotuse eest: „Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab 

alandlikke oma teele.” (Ps 25:9) 

 Me täname Sind Jeesuse eest, kes „alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, 

pealegi ristisurmani.” (Fl 2:8) 

 Täname Sind selle eest, et enne au on alandus. (Õp 15:33) 

 

Jumal hoiatas Moosest, et too ei läheneks Talle aupaklikkuseta. Jalatsite äravõtmine 

sümboliseeris austavat meelsust, mida on tõeliseks jumalateenimiseks vaja. 

 

„Kõigil, kes liginevad Jumalale, tuleks käituda alandlikult ja aupaklikult. Jeesuse nimel 

tuleme Tema ette küll usaldavalt, kuid mitte jultunud enesekindlusega, nagu oleks Ta 

meiega samal tasemel. On neid, kes pöörduvad ligipääsmatus valguses elava suure, 

kõikväelise ja püha Jumala poole samamoodi nagu endaga võrdse või isegi endast 

madalama poole. On neid, kes käituvad Jumala kojas nii, nagu nad ei käituks maise valitseja 

vastuvõturuumis. Jumalat tuleb sügavalt austada; kõik, kes tajuvad Tema tõelist ligiolekut, 

kummardavad alandlikult Tema ees.” (Ellen G. White, „Patriarhid ja prohvetid”, lk 252)  
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4. PÄEV - RÜÜ 
 

„Mina rõõmutsen väga Issandas, mu hing ilutseb mu Jumalas, sest ta on mind riietanud 

päästeriietega, katnud õigusekuuega, otsekui oleks peigmees enesele pähe pannud piduliku 

peakatte või pruut ennast ehetega ehtinud.” (Js 61:10) 

 

Ülistus 

 Jumal, me ülistame Sind selle eest, kes Sa oled – õige, puhas ja võimas. 

 Täname Sind, et oled valmis andma meile Kristuse õiguse rüüd. 

 Me kiidame Sind selle eest, et „õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahulik 

elu ning julgeolek.” (Js 32:17) 

 

Patutunnistus 

 Issand, näita meile patte, mida me peame Sulle üles tunnistama. 

 Andesta meile need korrad, mil kandsime iseenese õiguse rüüd Kristuse õiguse rüü 

asemel. 

 Andesta meile meie enesekesksus. 

 

Eestpalved 
 Issand, juhi meid vastu võtma Kristuse õiguse rüüd. 

 Aita igaühel mõista, et „kõik meie õigused on määrdunud riide sarnased”. (Js 64:6) 

Aita meil oma õigust näha nii, nagu Sina seda näed. 

 Palun õpeta meid, kuidas põgeneda „noorusea himude ees” ja kuidas taotleda 

„õiglust, usku, armastust ja rahu.” (2Tm 2:22) 

 Palun kasvata meis õigluse vilja. 

 Palun kaitse meie noori maailmalike mõjude eest. Pööra nende silmad Jeesuse poole. 

 Isa, õpeta meil teistega Elu Leiba jagama. Kui me oleme nõrgad, anna meile oma 

jõudu. Kui me oleme kartlikud, anna meile oma julgust. 

 Palume uue innu pärast Taanieli, Ilmutusraamatu ja teiste prohvetikuulutuste 

uurimisel. Anna meie koguduseliikmetele kindel tulevikulootus ja selge arusaamine 

suurest võitlusest Kristuse ja saatana vahel. 

 Issand, õpeta meid Sinu Sõna iga päev uurima.  

 Aita igaühel meist väärtustada ja kasutada prohvetikuulutamise vaimu poolt meie 

kogudusele antud inspireeritud tarkust. Juhtigu need nõuanded meid veelgi 

sügavamalt Piiblit uurima. 

 Issand, me palume oma seitsme palvenimekirjas oleva sõbra pärast – et Püha Vaim 

muudaks nende südant ja meelt. 

 Palume ka oma isiklike vajaduste pärast. 

 

Tänupalved 
 Issand, täname Sine selle eest, et kõik, kes seda soovivad, võivad vabalt saada 

Kristuse õiguse. 

 Täname Sind Jeesuse elu ja surma eest, mis annab meile ligipääsu Sinu õigusele. 
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Rüü on sümbol Kristuse õigusest, mis katab meie alastuse, kui me selle vastu võtame. 

 

„Kõik, kes panevad ülle Kristuse õiguse rüü, seisavad Tema ees kui valitud ja ustavad ja 

õiged. Saatanal ei ole mingit väge neid Kristuse käest välja kiskuda. Mitte ühtegi hinge, kes 

patukahetsuses ja usus võtab omaks Tema kaitse, ei lase Kristus vaenlase võimu alla 

sattuda. Tema sõna on tagatiseks: „Või olgu siis, et haaratakse kinni minu kaitsest, tehakse 

minuga rahu – jah, minuga tehakse rahu.” (Js 27:5) Tõotus, mis anti Joosuale, kehtib kõigi 

kõigile: „Kui sa käid minu teedel ja täidad minu antud kohustusi, annan sulle ligipääsu 

nende hulgas, kes siin seisavad.” (Sk 3:7) Jumala inglid saadavad neid kahel pool – isegi 

selles maailmas – ja lõpuks seisavad nad inglite keskel, kes ümbritsevad Jumala trooni.” 

(Ellen G. White, „Nõuandeid kogudusele”, lk 351, 352. 

 

„See on Kristuse õigus, mis muudab kahetseva patuse Jumalale vastuvõetavaks. Ükskõik kui 

palju pattu on tema elus olnud, kui ta usub Jeesusesse kui oma isiklikku Päästjasse, siis 

seisab ta Jumala ees Kristuse antud õiguse plekitus rüüs.” (Ellen G. White, Faith and Works, 

lk 106) 
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5. PÄEV - ÕLARÜÜ 
 

„Teie vana eani ma olen seesama ja teie hallide juusteni ma kannan teid; mina olen teinud ja 

mina tõstan üles, mina kannan ja päästan.” (Js 46:4) 

 

Ülistus 

 Issand, me ülistame Sind selle eest, kes Sa oled – tugev, kannatlik ja suuteline 

päästma. 

 Me kiidame Sind selle eest, et kannad meid läbi rasketest aegadest. 

 Me täname Sind selle eest, et meil võib Sinus olla kestev rahu ja rõõm. 

 

Patutunnistus 

 Issand, näita meile neid patte, mida peame avalikult tunnistama, ja neid, mida 

peame eraviisiliselt tunnistama. Me palume Sinu võitu nende pattude üle. 

 Palume andestust kordade eest, mil püüdsime ise edukad olla ega lasknud Sul 

ennast kanda. 

 Täname, et Sa andestad meile 1Jh 1:9 põhjal. 

 

Eestpalved 
 Issand, palun kanna meid, kui me nõrkeme. 

 Saagu Sinu tugevus meie nõrkuses täiuslikuks. (1Kr 12:9) 

 Isa, palun aita, et meie süda ei ehmuks. (Jh 14:1) 

 Aita meil usaldada tõotust, mille andsid Js 41:10 – et Sa annad meile jõudu, abistad 

meid ning hoiad meid oma õiguse parema käega. 

 Palun kanna meie noori inimesi neil keerulistel aegadel. 

 Näita meile inimesi meie ümber, kes kannatavad. Palun kanna nad läbi nende 

raskustest. Issand, näita meile, kuidas saame oma elu täielikult Sinu kontrolli alla 

anda. Tee meid Kristuses üheks. Ühenda meid viimase päästesõnumi viimisel 

maailma. 

 Issand, oled meie kogudust õnnistanud Piibli tõdede mõistmisega. Aita meil neid 

tõdesid maailmaga alandlikult ja rõõmsalt jagada. 

 Isa, palun õnnista väikegruppide ja kodukoguduste tööd kogu maailmas. Palume, et 

laseksid esile tulla veel rohkem ustavaid liikmeid, kes oma naabruskonnas Jeesusest 

ja Tema iseloomust tunnistada. 

 Issand, õpeta meid, kuidas kuulutada oma uskumusi selgelt, loovalt ja piibellikult. 

Olgu Jeesuse armastus meie usu keskmes. 

 Issand, palume seitsme inimese pärast oma isiklikus palvenimekirjas – et nad 

näeksid oma vajadust ja avaksid südame Püha Vaimule. 

 Palume ka oma isiklike vajaduste pärast. 
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Tänupalved 

 Jumal, me täname Sind selle eest, et „kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need 

tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi.” 

(Js 40:31) 

 Täname Sind selle eest, et „neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla 

heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.” (Rm 8:28) 

 Täname Sind, et vastad palvetele, mida me Sinu tahtega kooskõlas palume. 

 

Samamoodi nagu ülempreester kandis oma õlgadel õlarüüd, kannab meie Ülempreester 

meie koormaid, annab meile väljakutsetes tugevust ja lubab meil olla Tema tunnistajad ka 

keerulistes oludes. 

 

„Heitke kõik oma mured tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!” (1Pe 5:7) 

 

„Arakslöönuile on olemas kindel arstim — usk, palve ja töö. Usk ja tegutsemine annavad 

kindlust ja rahulolu, mis kasvab päev-päevalt. Oled sa kiusatud vajuma rahutute eelaimuste 

või lausa äärmise meeleheite võimusesse? Ehkki süngeimate päevade välised seigad näivad 

olevat kõige hirmuäratavamad, ära karda. Usu Jumalasse. Tema teab su vajadusi. (165) 

Temal on kogu võim. Tema ei väsi mitte kunagi olemast lõpmatult armastav ja kaastundlik. 

Ära karda, et Ta jätab oma tõotused täitmata. Ta on igavene Tõde. Ta ei muuda iial lepingut, 

mille Ta on sõlminud nendega, kes Teda armastavad. Ta annab oma ustavatele sulastele 

võimeid just sel määral, kui nad vajavad. Apostel Paulus tunnistas: "Kuid Tema ütles mulle: 

"Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks!" ... Seepärast mul ongi hea 

meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui 

ma olen nõder, siis ma olen vägev.” (Ellen G. White, „Prohvetid ja kuningad”, lk 164) 
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6. PÄEV - VÖÖ 
 

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

pärib aru lootuse kohta, mis teis on.” (1Pe 3:15) 

 

Ülistus 

 Issand, me ülistame Sind selle eest, kes sa oled – meie kaitsja ja varjaja. 

 Tänu Sulle suure eesõiguse eest olla Sinu tunnistajad. 

 Tänu Sulle selle eest, et kui Sa kutsud meid teenimistööle, annad meil ka vajaliku jõu 

ja oskused. 

 

Patutunnistus 

 Isa, näita meile, milliseid patte peaksime eraviisiliselt üles tunnistama. Palume Sinu 

võitu nende pattude üle. 

 Andesta meile need korrad, mil me ei ole olnud tahtlikud Sind teenima. 

 Andesta meile need korrad, mil me keeldusime olema Sinu tunnistajad. 

 

Eestpalved 
 Issand, anna meile teenimisvalmis süda. 

 Õpeta meid, kuidas lasta oma valgusel inimestele paista, „et nad teie häid tegusid 

nähes ülistaksid tee Isa, kes on taevas.” (Mt 5:16) 

 Palun aita meil näha neid teenimisvõimalusi, mis Sa meie annad. 

 Palume Sinult õigeid sõnu, et olla Sinu tunnistajaks, kui võimalus avaneb. 

 Issand, aita meil teenida vaid üht isandat. (Mt 6:24) 

 Aita meie perekondadel ilmutada Sinu armastust. Palume, et tooksid meie peredesse 

üksmeele, tervendaksid katkised suhted, kaitseksid abituid ärakasutamise eest ja 

tooksid oma pühitseva väe näiliselt lootusetutesse olukordadesse. 

 Issand, palume tuhandete Globaalmisjoni pioneeride eest, kes rajavad kogudusi 

kaugete inimhulkade juurde. Paljud neist töötavad üksinda või keerulistes oludes, 

palume neile kaitset, tarkust ja edu. 

 Palume erilist kaitset neile koguduseliikmetele, kes seisavad silmitsi igapäevase 

vaenuga ning kelle vabadus on ohus nende usu pärast. Palume neile tarkust ja 

julgust. 

 Issand, palume seitsme inimese pärast oma isiklikes palvenimekirjades – et nad 

avaksid oma südame Sinu Pühale Vaimule ja et neist saaksid Sinu tunnistajad. 

 Palume ka oma isiklike vajaduste pärast. 

 

Tänupalved 
 Täname Sind, Issand, et kujundad teenimistöö kaudu meie iseloomu. 

 Tänu Sulle selle rõõmu eest, mis Sinust tunnistades südamesse tuleb. 

 Täname Sind selle eest, et Kristus on meile andnud eeskuju, kuidas teenida. 
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Kui ülempreester oli vöötatud, siis see tähendas, et ta oli täielikult riietatud ja valmis 

teenimiseks. Samamoodi peaksime meiegi olema alati valmis teenimise ja tunnistamise 

tööks. 

 

„Mida tähendab Jumalat teenida? See tähendab olla Tema sarnane oma iseloomu poolest, 

Teda imiteerida. Jumala teenimine tähendab Talle kuuletumist, Tema käskude pidamist, 

avalikult oma usu tunnistamist, mitte suure ärataganeja musta lipu all, vaid prints 

Emmaanueli verest läbi imbunud võitluslipu all. Need, kes teenivad Jumalat, igatsevad 

Tema tahet täita. Sel moel näitavad nad, kumba armeesse nad kuuluvad.” (Ellen G. White, 

Signs of the Times, 1. veebruar 1899). 

„Ükskõik, missuguse tööga me ka ei tegeleks, Jumala Sõna õpetab meid: „Teenige Issandat 

tüdimatu innuga ja vaimult tulisena!” (Rm 12:11) „Tee oma jõudu mööda kõike, mida su käsi 

suudab korda saata” (Kg 9:10), „teades, et te saate Issandalt palgaks pärisosa. Teenige 

Issandat Kristust!” (Kl 3:24) 
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7. PÄEV - RINNAKILP 
 

„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) 

 

Ülistus 

 Issand, me ülistame Sind selle eest, kes Sa oled – armastuse, rahu ja ühtsuse Jumal. 

 Me kiidame Sind ühtsuse näite eest nelipühajärgses jüngrite kogukonnas. 

 Me täname Sind, et tood ka praegu ühtsust meie kogudustesse ja perekondadesse. 

 

Patutunnistus 

 Isa, palun näita meile, milliseid patte tunnistada avalikult, ja milliseid eraviisiliselt. 

Palume Sinu võitu nende pattude üle. 

 Palume andestust nende kordade eest, mil oleme tekitanud oma sõnade ja tegude 

kaudu koguduses lahkheli. 

 Täname, et Sa andestad meile Jh 1:9 põhjal. 

 

Eestpalved 
 Issand, palun too oma rahvas „usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades 

täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda”. (Ef 4:13) 

 Aita, et me ei teeks midagi „kiusu ega auahnuse pärast, vaid peaksime alandlikkuses 

üksteist ülemaks kui iseennast”. (Fl 2:3) 

 Issand, anna meile alandlik süda ja armastust inimeste vastu, kellega on keeruline 

elada või töötada. 

 Issand, näita igaühele meist, kas me seisame oma koguduse või pere ühtsuse tee 

peal ees. Palun pehmenda meie südant ja too meile ühtsust oma plaani järgi. 

 Me palume ühtsuse pärast nii kohaliku koguduse kui ülemaailmse koguduse juhtide 

hulgas. 

 Luba, et ülemaailmne adventkogudus võiks saada haaratud kõigi koguduseliikmete 

kaasatuse ideest. Luba, et me kõik võiksime olla aktiivsed isikliku tunnistuse, 

väikegruppide ja evangelismi kaudu. 

 Saada oma Püha Vaim valmistama Adventraadio kuulajate südant, eriti suurtes 

linnapiirkondades. Olgu meie koguduseliikmed ustavalt neid inimesi aitamas, kes 

Sind otsivad. 

 Õnnista koguduse organisatsiooni ja toetavate teenistuste koostööd 

evangeeliumitöös. Töötagu Sinu teenijad koos armastuses. 

 Issand, näita meile, kuidas me saaksime rohkem kirjandust oma kogukondades 

levitada. Lase tõusta uutel kirjandusevangelistidel, vabatahtlikel, autoritel, 

meediaspetsialistidel ja finantsilistel toetajatel, et jagada elu ja lootuse sõnumit. 

 Issand, palume seitsme inimese pärast oma isiklikes palvenimekirjades – et nad 

laseksid Pühal Vaimul oma elus töötada. 

 Palume ka oma isiklike vajaduste pärast. 
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Tänupalved 
 Issand, täname Jeesuse eest, kes palus meie ühtsuse pärast Jh 17. 

 Täname, et ühtsus koguduses aitab maailmal mõista, et Jeesus on Jumala Poeg. (Jh 

17:21) 

 

12 kivi, mis sümboliseerisid 12 Iisraeli suguharu, olid ülempreestri rinnakilbil tema südame 

lähedal. Sellest võime õppida koosolemise tähtsust ning seda, kuidas olla üks Kristuse 

armastuses ja kuidas seda armastust välja näidata, nii koguduses kui ka väljaspool 

kogudust. 

 

„Siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus, et 

olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate 

alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast.” (Fl 2:2, 3) 

 

Meie edu võtmeks Jumala töös on meie inimeste harmooniline koostöö. Pingutused 

peavad olema ühised. Iga liige Kristuse ihus peab Jumala töös oma osa täitma, vastavalt 

neile võimetele, mille Jumal on neile andnud. Me peame hoidma kokku takistuste ja 

raskuste ees, õlg õla kõrval, süda südame kõrval. Kui kristlased tegutseksid üheskoos, 

liiguksid edasi ühiselt Väe juhatusel ja ühe eesmärgi täitmisel, siis suudaksid nad muuta 

kogu maailma. (Ellen G. White, Christian Service, lk 75) 
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8. PÄEV - UURIM JA TUMMIM 
 

„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.” (Ef 5:15–17) 

 

Ülistus 

 Issand, me ülistame Sind selle eest, kes Sa oled – meie juhtija ja sõber. 

 Täname, et Piibel on väga selge selles osas, missugune on Sinu tahtmine meie jaoks. 

 Me kiidame Sind selle eest, et saatsid Jeesuse, kes tuli ja avalikustas meile Jumala 

tahte. 

 

Patukahetsus 

 Isa, näita meile, milliseid patte peaksime eraviisiliselt üles tunnistama. Me palume 

Sinu võitu nende pattude üle. 

 Palume andestust nende kordade pärast, mil tõrkusime tegemast Sinu tahet, mis on 

Sinu Sõnas. 

 Täname, et andestad meile 1Jh 1:9 kohaselt. 

 

Eestpalved 

 Issand, aita meil meeles pidada, et Sinu plaanid meie jaoks on „rahu, aga mitte 

õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.” (Jr 29:11) 

 Me palume südant, mis rõõmutseks Sinu tahtest, mitte meie enda tahtest. 

 Järgigu me kõik Jeesuse eeskuju, kes ei tulnud oma tahtmist tegema, vaid Isa 

tahtmist. (Jh 6:38) 

 Issand, anna meile tarkust, kui me otsime konkreetsetes olukordades Sinu tahet. 

 Me palume noorte inimeste pärast, et nad mõistaksid Sinu tahet abikaasa valikul. 

 Palun juhata neid ja näita oma tahet neile, keda Sa oled koguduse juhtideks 

kutsunud. 

 Me palume õppetükkide, brošüüride ja raamatute laia leviku pärast. Külvaku need 

materjalid inimeste südamesse tõeseemneid ja juhtigu neid Jumala Sõna uurimise 

juurde. 

 Palume, et meie koguduseliikmed, pastorid ja juhid toituksid iga päev Jumala Sõnast. 

Otsigu nad Sind ka igapäevases palves. Tuleta meile meelde, et ilma Sinuta ei või me 

midagi teha. 

 Issand, anna meile tahtlikkust Sind kõigis oma eluvaldkondades järgida. Kui me 

peame võtma järgmise kuulekuse sammu, näita meile, milline see on. 

 Palun elusta hingamispäevakooli. Juhi koguduseliikmed ja külastajad elumuutvasse 

osadusse, piibliõppesse, üleilmse ja kohaliku misjonitöö toetamisse. 

 Issand, palume seitsme inimese pärast oma isiklikus palvenimekirjas – et Püha Vaim 

näitaks neile Sinu tahet. 

 Palume ka oma isiklike vajaduste pärast. 
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Tänupalved 

 Issand, täname Sind, et oled valmis meile oma tahet ilmutama. 

 Täname Sind selle eest, et kui me usaldame Sind kogu oma südamega ega toetu 

omaenese mõistusele, siis Sa juhid meie samme. (Õp 3:5, 6) 

 Täname Sind selle eest, et Jeesus on Tee, Tõde ja Elu. 

 

Uurim ja Tummim asetati ülempreestri õlgadele ning need ilmutasid Jumala rahvale Tema 

tahet. On oluline, et mõistaksime Kristuse tegevust meie eest ja Tema tahet meie praeguse 

elu jaoks. 

  

„Nii kõige pisimate kui ka kõige suuremate eluasjade puhul peaks meie esimene küsimus 

olema: „Milline on Jumala tahtmine?” „Vaata, sõnakuulmine on parem kui tapaohver, 

tähelepanu parem kui jäärade rasv.” Kristus kutsub oma lapsi maha panema kogu isekus, 

kogu saamahimu, kogu ebapuhtus. „Tulge minu juurde,” ütleb Ta, „ja mina annan teile 

hingamise.” Laske mul ennast kujundada. Allutage oma tahe minu tahtele, oma tee minu 

teele. Saagu teie elu üheks minu eluga. Niiviisi saate varanduse, mis jääb kestma igavesse 

ellu.” (Ellen G. White, Signs of the Times, 19. veebruar 1902) 
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9. PÄEV - SUITSUTUSPANN 
 

„Just seepärast ta võibki päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette tema läbi, elades aina 

selleks, et nende eest paluda.” (Hb 7:25) 

 

Ülistus 

 Issand, me kiidame Sind selle eest, et Jeesus on meie Vahemees. 

 Täname Sind selle eest, et kui me tuleme Sinu juurde Kristuse teenete kaudu, siis 

katab meid Tema preesterlik rüü. 

 

Patutunnistus 

 Isa, näita meile patte, mida peame eraviisiliselt üles tunnistama. Palume Sinu võitu 

nende pattude üle. 

 Andesta meile need korrad, kui me ei ole Jeesuse asendusteenistust täielikult omaks 

võtnud. Luba meil toetuda Tema armule. 

 Täname Sind, et andestad meile Jh 1:9 põhjal. 

 

Eestpalved 
 Issand, aita meil mõista ja hinnata seda teenistust, mida Jeesus meie eest toimetab. 

 Palun pane meie südamele soov teiste inimeste eest palvetada. Näita igaühele, kelle 

eest ta peaks eestpalvet tegema. 

 Me palume lastevanemate eest, kes palvetavad oma laste eest, kes Sind ei armasta. 

Anna neile jõudu jätkuvalt edasi palvetada ega mitte tüdida. 

 Palume nende eest, kes tunnevad end lootusetuna. Õppigu nad andma oma koorem 

Jeesusele. 

 Issand, palume inimeste pärast, kes ei käi enam kirikus. Aita meil neid vastu võtta 

Sinu armastusega, kui nad naasevad. 

 Palume kohalike koguduste misjonitöö pärast – naisteteenistuse, meesteteenistuse, 

hingamispäevakooli, isikliku teenistuse, rajaleidjate ja kogukonnateenistuse pärast. 

Näita meile, kuidas saaksime olla Sinu käteks ja jalgadeks. 

 Palun õnnista adventkoguduse meediatööd, sealhulgas sotsiaalmeedia tööd. Aita 

meil saada järjest paremaks selles töös, et jõuda 21. saj inimesteni igavese 

evangeeliumiga. 

 Issand, anna meile imetluse ja tänu meel, kui me mõtleme selle maailma peale, mille 

Sa oled loonud. Austagu me ikka piibellikku tõde loomisest. 

 Õpeta meid järgima Kristuse eeskuju, rahuldades ümbritsevate inimeste 

igapäevaseid vajadusi. 

 Issand, palume seitsme inimese pärast oma isiklikus palvenimekirjas – et nad avaksid 

oma südame Pühale Vaimule. 

 Palume ka enda isiklike vajaduste pärast. 
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Tänupalved 

 Isa, täname Sind selle eest, et kuna Jeesus toimetab meie eest vahendusteenistust, 

on meil tulevikku ja lootust. 

 Aitäh selle eest, et Vaim „ise palub meie eest sõnatute ägamistega”. (Rm 8:26) 

 Täname Sind selle eest, et Jeesus „võibki päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette 

tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda”. (Hb 7:25) 

 

Suitsutuspann ja suitsutusrohi on sümboliks Kristuse eestkostvast teenistusest meie eest. 

 

„Samal ajal kui Kristus meie eest vahemehe talitust talitab, töötab Vaim meie südame 

juures, tuues sealt esile palveid ja patukahetsust, tänu ja ülistust. Tänu, mis voolab 

inimhuultelt on Püha Vaimu töö tulemus, mis hinge juures töötab. Jumala rahva palved, 

ülistus ja patutunnistus tõuseb ohvrina taevasesse pühamusse. Kuid nad ei tõuse sinna 

plekitult puhtana. Kuna nad on tulnud rikutud inimkonnalt, on nad nii moondunud, et ilma 

suure Ülempreestri puhastamiseta ei oleks nad Jumalale vastuvõetavad. Kristus kogub 

suitsutuspannile oma rahva palved, ülistuse ja ohvrid ning Ta lisab neile oma plekitu õiguse 

teened. Siis, lõhnastatud Kristuse lepituse lõhnarohuga, tõusevad meie palved täielikult 

vastuvõetavana Jumala ette, ja neile vastatakse suure armulikkusega.” (Ellen G. White, The 

Youth Instructor, 16. aprill 1903)  
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10. PÄEV - KELLUKESED JA GRANAATÕUNAD 
 

„Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus 

läheneb!” (Lk 21:28) 

 

Ülistus 

 Issand, täname Sind selle eest, et oled meile teada andnud oma tulemise märgid. 

 Me ülistame Sind selle eest, et Jeesus tuleb tagasi, et meid igaveseks enda juurde 

võtta. 

 

Patutunnistus 

 Issand, näita meile, milliseid patte peaksime tunnistama avalikult ja milliseid 

eraviisiliselt. Me palume Sinu võitu nende pattude üle. 

 Andesta meile, et oleme muutunud siin maailmas liiga mugavaks ning et mei pane 

tähele kõiki Su tuleku märke. 

 Täname, et Sa andestad meile 1Jh 1:9 põhjal. 

 

Eestpalved 
 Issand, palume nende inimeste eest, kes ei mõista, et Sa oled peagi tulemas. Palun 

ärata nende süda. 

 Palun näita meie elus neid asju, mis ei ole Sulle allutatud. Me anname need asjad 

Sulle ja palume, et muudaksid meie südant.  

 Palun tööta jätkuvalt meie iseloomu kallal ja valmista meid oma tulekuks. 

 Issand, ole ligi neile, kes pelgavad Sinu teist tulekut. 

 Palun kasuta meid kõiki selleks, et teistega Sinu tuleku head uudist jagada. 

 Näita meile, kuidas rahuldada põgenike praktilisi ja vaimseid vajadusi. Olgu meie 

kogudus tuntud armastuse poolest kõigi inimeste vastu, ükskõik kes nad on või kust 

nad tulevad. 

 Palume eriliselt põgenike pärast neist riikidest, mis on evangeeliumitööle suletud. 

Kui me hoolitseme nende vajaduste eest ja juhime neid Sinu tundmise teel, palun 

ava uksi nii, et nad koju naastes saaksid Jumala armastust teistega jagada. 

 Issand, õnnista adventkoguduse haridustöötajaid kogu maailmas. Anna jõudu meie 

õpetajatele, lapsevanematele, hingamispäevakooli õpetajatele, kui nad kasvatavad 

uut põlvkonda Sinu teenistuseks. 

 Palume ka erilist õnnistust tööle inimestega, kel on erivajadused. Anna meile 

kaastunnet, kui hoolitseme nende eest, kes on pimedad või kurdid, füüsilise või 

vaimse erivajadusega. 

 Issand, palume seitsme inimese pärast oma palvenimekirjas – et nad näeksid oma 

vajadust ja avaksid südame Pühale Vaimule. 

 Palume ka enda vajaduste pärast. 
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Tänupalved 

 Issand, täname Sind Su tõotuse eest: „See, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab 

selle enne Kristuse Jeesuse päeva.” (Fl 1:6) 

 Täname Sind selle eest, et Sul on ustavaid igas linnas. 

 Täname Sind selle eest, et töötad nende inimeste südames, kelle eest me palvetame. 

 

Ülempreestri rüü küljes olevad kellukesed andsid inimestele kuuldeliselt märku sellest, et ta 

oli elus ja toimetas nende eest kõige pühamas paigas asendusteenistust. Kui Kristus 

toimetab meie eest kõige pühamas paigas asendusteenistust, kuigi me ei kuule Tema kuue 

kellukeste helinat, peaksime pöörama tähelepanu märkidele, mis annavad tunnistust Tema 

ülempreesterliku töö peatsest lõppemisest ja Tema tagasitulekust Kohtumõistja ja 

Kuningana. 

 

„Kristus käskis oma rahval jälgida Tema tuleku märke ja selle üle rõõmu tunda, kui ilmuvad 

Kuninga tunnustähed. „Aga kui see kõik hakkab sündima,” ütles Ta, „siis vaadake üles ja 

tõstke oma pead, sest teie lunastus läheneb!” Ta juhtis oma järelkäijate tähelepanu kevadel 

pakatavatele puudele ja ütles: „Kui nad juba pakatavad ja te näete seda, siis tunnete 

iseenesest, et suvi on juba ligidal Nõnda ka teie, kui te näete seda sündivat, siis tundke, et 

Jumala riik on lähedal!” (Lk 21: 28, 30, 31) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


