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 mitteusklikud 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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