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Tõotused, millele toetuda palves 
 
 

Tõotused Püha Vaimu kohta 

 

Paluge Issandalt vihma kevadvihmade ajal! Issand teeb kõuepilved ja annab neile vihmavalingud, 

igaühele rohtu väljal. (Sk 10:1) 

 

Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab 

Püha Vaimu neile, kes teda paluvad! (Lk 11:13) 

 

Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde 

kõik, mida mina teile olen öelnud. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse 

kohta ja kohtu kohta. (Jh 14:26, 16:8) 

 

Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb 

nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen Isa juurde ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma 

teen, et Isa saaks kirgastatud Pojas. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda. (Jh 

14:12-14) 

 

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. (Sk 4:6) 

 

Tõotused, et Jumal vastab palvetele 

 

Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib 

teile. (Jh 15:7) 

 

Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal! 

(Hb 4:16) 

 

Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale palute - uskuge, et te olete saanud, ja see 

saabki teile! (Mk 11:24) 

 

Ja hüüa mind appi ahastuse päeval; siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au!” (Ps 50:15) 

 

Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida 

nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas. (Mt 18:19) 

 

Ja kõike, mida te iganes palves palute uskudes, seda te saate. (Mt 21:22) 

 

Ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et Isa saaks kirgastatud Pojas. Kui te midagi minult 

palute minu nimel, siis ma teen seda. (Jh 14:13,14) 

 

Ja sel päeval ei küsi te minult enam midagi. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, 

seda ta annab teile minu nimel. Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, ja te saate, et teie 

rõõm oleks täielik! (Jh 16:23,24) 

 

Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema 

kuuleb meid. Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame ka, et meil on 

käes need palved, mis me oleme temalt palunud. (1Jh 5:14,15) 
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Tõotused Jumala vägevusest 
 

Kas peaks Issandal midagi olema võimatu? (1Ms 18:14) 

 

Issand sõdib teie eest, aga teie vaikige! (2Ms 14:14) 

 

Inimeste käes on see võimatu, mitte aga Jumala käes, sest Jumala käes on kõik võimalik. (Mk 10:27) 

 

Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda. (1Ts 5:24) 

 

Mina tean, et sina suudad kõike ja et sinul ei ole ükski asi võimatu. (Ii 42:2) 

 

Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Tema, kes oma 

Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga meile 

kõike muud kinkima? (Rm 8:31,32) 

 

Jumal ei ole inimene, et ta valetaks, inimlaps, et ta kahetseks. Kas tema ütleb, aga ei tee, või räägib, 

aga ei vii täide? (4Ms 23:19) 

 

Kas sa ei tea? Kas sa ei ole kuulnud? Igavene Jumal, Issand, on maailma äärte Looja; tema ei väsi ega 

tüdi, tema mõistus on uurimatu. Tema annab rammetule rammu ja jõuetule jõudu. Poisidki väsivad ja 

tüdivad, noored mehed komistavad ja kukuvad, aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need 

tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. (Js 40:28-31) 

 

Tõotused Jumala juhtimisest 
 

Eks ole mina sind käskinud: Ole vahva ja tugev! Ära kohku ja ära karda, sest Issand, su Jumal, on 

sinuga kõikjal, kuhu sa lähed!” (Jos 1:9) 

 

Ja vaata, mina olen sinuga ja hoian sind kõikjal, kuhu sa lähed, ning toon sind taas sellele pinnale, sest 

ma ei jäta sind maha, kuni olen teinud, mis ma sulle olen öelnud!” (1Ms 28:15) 

 

Vaata, mina läkitan sinu eel ingli sind tee peal hoidma ja sind viima paika, mille ma olen valmistanud. 

(2Ms 23:20) 

 

Siis te otsite sealt Issandat, oma Jumalat, ja sa leiad ta, kui sa teda otsid kõigest oma südamest ja 

kõigest oma hingest. (5Ms 4:29) 

 

Hüüa mind, siis ma vastan sulle ja ilmutan sulle suuri ja salajasi asju, mida sa ei tea! (Jr 33:3) 

 

Kõik orud ülendatagu ja kõik mäed ning künkad alandatagu: mis mätlik, saagu tasaseks, ja mis 

konarlik, siledaks maaks! Siis ilmub Issanda au ja kõik liha näeb seda üheskoos. Jah, Issanda suu on 

rääkinud. (Js 40:4,5) 

Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind 

juhtides. (Ps 32:8) 

 

Ja Issand ise käib su ees, tema on sinuga, tema ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ära karda ega 

kohku! (5Ms 31:8) 

 

Kes iganes kardab Issandat, seda ta õpetab teele, mis tuleb valida. (Ps 25:12) 

 

Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! Õpi teda tundma kõigil oma 

teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks! (Õp 3:5,6) 

 

Kui sa pakud näljasele sedasama, mida sa ka ise himustad, ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle 



pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otsekui keskpäev. Ja Issand juhatab sind alati ning toidab 

su hinge põuasel maal; ta teeb tugevaks su luud-liikmed ja sa oled otsekui kastetud rohuaed, veelätte 

sarnane, mille vesi ei valmista iial pettumust. (Js 58:10,11) 

 

Enne kui nad hüüavad, vastan mina; kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud. (Js 65:24) 

 

Tõotused muudetud südamest 
 

Ja ma annan neile südame mõistmiseks, et mina olen Issand. Siis on nemad mulle rahvaks ja mina olen 

neile Jumalaks, sest nad pöörduvad minu poole kõigest südamest. (Jr 24:7) 

 

Ja Issand, su Jumal, lõikab ümber sinu südame ja sinu järglaste südamed, et sa armastaksid Issandat, 

oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, et sa võiksid elada. (5Ms 30:6) 

 

Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja 

annan teile lihase südame. (Hs 36:26) 

 

Ja olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse 

päeva. (Fl 1:6) 

 

Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. (2Kr 

5:17) 

 

nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala 

Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest. (Gl 2:20) 

 

Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud 

laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks! Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki 

seda. (1Ts 5:23,24) 

 

Tõotused andestamisest 
 

Ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu 

palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning 

säästan nende maa. (2Aj 7:14) 

Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad. (Ps 86:5) 

 

Ja kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie Isa taevas 

annaks teile andeks teie eksimused. (Mk 11:25) 

 

Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud 

Kristuses. (Ef 4:32) 

 

Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab 

meid kogu ülekohtust. (1Jh 1:9) 

 

Tulge nüüd ja seletagem isekeskis,ütleb Issand. Kuigi teie patud on helepunased, saavad need 

lumivalgeks; kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks. (Js 1:18) 

 

Mina, mina olen see, kes kustutab su üleastumised iseenese pärast ega pea meeles su patte. (Js 43:25) 
 


