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1. päev — Tulge sisse ta väravaist tänuga 

“Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele! 

” Ps 100:4 

 
Soovituslik palveajaformaat 

 
Ülistus (umbes 10 minutit) 

● Alusta palveaega Jumala ülistamisega – kes Ta on, Tema armastuse, tarkuse, pühaduse jne eest. 
● Ülista Jumalat selle eest, et Tema palge ees on rohkesti rõõmu (Ps 16:11). 
● Ülista Jumalat pühamu ja selle eest, mida see meile õpetab.  

Patu tunnistamine ja selle üle võidu taotlemine (umbes 5 minutit) 
● Palu Jumalal sulle näidata, millised patud pead oma südames üles tunnistama. Nõua Tema võitu 

nende pattude üle. 
● Palu Jumalalt andestust selle eest, et sul pole alati olnud tänulik süda. 
● Täna Jumalat, et Ta andestab sulle vastavalt 1 Jh 1:9. 

Palvesoovid ja eestpalved (umbes 35 minutit) 
● Palu, et Jumal annaks sulle tänuliku südame. 
● Palu, et õpiksid raskustes olles rõõmustama Püha Vaimu väes, kes elab iga päev su südames.  
● Palu, et su sõnad oleksid ülistus- ja tänusõnad, mis juhivad inimesi Jeesuse juurde. 
● Palu, et Jumal aitaks sul oma kõnes Teda peegeldada. 
● Palu, et Jumal aitaks sul mõista pühamu sõnumit ja selle olulisust sinu elus. 
● Palu, et tõstaksime üles ristilöödud Kristust ja Tema tagasitulekut—sest Ta on Päästja ja Issand, 

kes on meile andnud maailmale kuulutamiseks viimase armastuse ja lunastuse kuulutuse. 
● Palu, et kõigil koguduseliikmetel oleks südamel hinged, kes vajavad isiklikku suhet Päästjaga.  
● Palu, et üle maailma adventkoolides õppivate noorte hulgas leiaks aset vaimulik ärkamine. Palu, 

et neist saaksid aktiivsed saadikud ja misjonärid Kristusele. 
● Palu adventmisjoni projekti pärast, mis koordineerib koguduste rajamise projekte üle maailma 

ning otsib globaalmisjoni rahastust misjonäride saatmiseks piirkondadesse, kuhu siiani ei ole veel 

jõutud. 
● Palu suurlinnades elavate inimeste pärast, keda ümbritsevad nii paljud asjad, mis hoiavad neid 

Jeesusest eemal. Palu, et nad siiski kuuleksid oma keskkonnas Püha Vaimu sosinat. 
● Palu, et Jumal valmistaks meditsiinimisjonäre, kes asutaks kogudusi Ida- ja Kesk-Aafrika 

divisjoni 11 riigis ja nende 830 inimrühma hulgas. 
● Palu, et Jumal valmistaks noori, kes asutaks kogudusi Euro-Aasia divisjoni 13 riigis ja nende 750 

inimrühma hulgas. 
● Palu adventistide kaplaniteenistuse pärast, kes saadavad kaplane ja huvitatud liikmeid vange 

teenima. 
● Palu, et seitse (või enam) inimest sinu nimekirjas mõistaksid vajadust Püha Vaimu järele ja 

avaksid Talle südame. 
● Palu, et Jumal annaks sulle võimaluse väljendada oma tänu Tema vastu nende seitsme ees. Palu, 

et Ta näitaks, kuidas seda teha.  
● Palu oma isiklike vajaduste pärast.  

Tänu (umbes 10 minutit) 
● Täna Jumala rõõmu eest, mida Tema palge ees koged. 
● Täna Jumalat eesõiguse eest olla oma sõnade ja tänulikkusega tunnistuseks. 

Täna Jumalat imeliste asjade eest, mida Ta nende kümne päeva jooksul teeb.   
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Tulge sisse ta väravaist tänuga 

“Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele! 

” 
Ps 100:4 

 
“Tee oma tööd laulude ja ülistusega. Kui tahad, et sul oleks taevastes raamatutes puhas aruanne, 

siis ära iial vihastu ega tõrele. Sinu igapäevane palve olgu: “Issand, õpeta mind tegema minu parimat. 

Õpeta, kuidas teha tööd paremini. Anna mulle energiat ja rõõmsameelsust.” /.../ Too Kristus kõigesse, 

mida teed. Siis on teie elud täis kirkust ja tänu. /.../ Tehkem oma parim, minnes Issanda teenistuses 

rõõmsalt edasi, südamed täidetud Tema rõõmuga.” (“Nõuandeid kasvatustööks”, lk 148) 
“Kui valad välja oma tänuohvri, saab Jumal austatud ja Ta annab sulle lisa. Kui valad välja oma 

tänuohvri, annab Ta sulle rohkem rõõmu. Me õpime ülistama Jumalat, kellelt kõik õnnistused voolavad. 

Kas me ei alga siitsamast, et pöörata uus leht ja lõpetada oma nurin, kurtmine, vigade otsimine, ning 

õpetame keelt rääkima viisakaid, armastavaid, kaastundlikke sõnu ja õrna lahkust üksteisele, Tema 

lastele.” (Reflecting Christ, lk 285) 
“Kristuse järgijatena peaksid meie sõnad olema sellised, mis on abiks ja julgustuseks kristlikus 

elus. Peaksime rääkima palju enam oma kogemuse hinnalistest peatükkidest. Peaksime rääkima Jumala 

armust ja armastavast lahkusest, Päästja armastuse võrreldamatuist sügavusist. Meie sõnad peaksid olema 

ülistus- ja tänusõnad. Kui mõistust ja südant täidab Jumala armastus, siis avaldub see jutuajamistes. Seda, 

mis on meie vaimuliku elu osa, ei ole raske edasi anda. Suured mõtted, üllad pürgimused, selge arusaam 

tõest, isetud eesmärgid, igatsus vagaduse järele ja pühadus kannavad vilja sõnades, milles väljendub 

südame-aardega iseloom. Kui Kristus avaldub selliselt meie kõnes, on sellel vägi võita Temale hingi.” (To 

Be Like Jesus, lk 95) 
“Kui armastame Kristust tõeliselt, siis ülistame Teda oma sõnades. Uskmatuid veenab tihti see, kui 

nad kuulavad Jumalale suunatud puhtaid ülistus- ja tänusõnu.” (The Review and Herald, 25. jaanuar 

1898) 
“Ülistada Jumalat täielikult ja siiral südamel on palvega samaväärne töö. Peame näitama nii 

maailmale kui taevastele mõistustele, et hindame Jumala imelist armastust langenud inimkonna vastu 

ning et ootame Tema täiusest aina suuremaid ja suuremaid õnnistusi. Peaksime rääkima palju enam oma 

kogemuse hinnalistest peatükkidest. Pärast Püha Vaimu erilist väljavalamist kasvab meie rõõm Issandas 

ja efektiivsus Tema teenistuses suurel määral, kui jutustame Tema imelistest tegudest oma laste nimel.” 

(“Kristuse tähendamissõnad”, lk 299-300) 
“Issand Jeesus on meie tugevus, rõõm ja suur varasalv, millest inimene saab igal puhul jõudu 

ammutada. Kui õpime Temast, räägime Temaga, suudame aina enam Temale vaadata – andes end Tema 

armu kasutada ning võttes vastu õnnistused, mida Ta meile pakub, on meil midagi, millega teisi aidata. 

Täidetud tänuga, räägime teistele õnnistustest, mis on meile tasuta antud. Nõnda vastu võttes ja osaledes 

kasvame armus ning meie huulilt voogab pidev ülistus ja tänulikkus, Jeesuse lahke vaim äratab meie 

südameis tänu ning hinged tõstetakse üles. Eksimatu, väsimatu Kristuse õigus saab meie õiguseks usu 

läbi. 
Äratagu iga uue päeva värsked õnnistused meie südameis Tema armastava hoolitsuse. Kui avad 

hommikul silmad, täna Jumalat, et Ta on sind läbi öö hoidnud. Täna Teda Tema rahu eest sinu südames. 

Tõusku tänulikkus magusa lõhnana taeva poole hommikul, pärastlõunal ja õhtul.” (My Life Today, lk 171) 
“Halleluuja! Kiitke Jumalat tema pühamus! Kiitke teda tema võimsas taevalaotuses! Kiitke teda 

tema vägevate tegude pärast! Kiitke teda tema määratut suurust mööda!” (Ps 150:1, 2) 
“Võid olla täpselt see, mida Kristus ütles, et jüngrid peaksid olema – maailma valgus (Mt 5:14). 

Peaksid seda valgust, lootust ja usku teistele jagama. Sa ei tohi Tema teenistuses käia hädaldades, nagu 

oleks Ta karm isand, kes annab sulle koormaid, mida sa ei suuda kanda. See ei ole nii. Ta tahab, et 

oleksid täidetud rõõmuga, täidetud Jumala õnnistustega, et tunneksid tarkust andva Jumala armastuse 

pikkust, laiust ja kõrgust. Kui mainitakse Tema nime, tahab Ta, et see kõlaks noodina, millele kõlab 



 

vastus teie südameist. Siis saate tuua tänu, au ja ülistust Temale, kes istub troonil, ning Tallele.” (Faith 

and Works, lk 78) 

  


