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
2

 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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