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6.–16. jaanuar 2020 
OTSIDES ÄRATUST

Juhend: Otsides äratust

Tere tulemast kümnepäevasele palveajale aastal 2021! Oleme veendunud, et palve on 
äratuse sünnikoht. Viimaste aastate jooksul on Jumal teinud nii palju imesid, kui oleme Teda 
üheskoos palves ja paastus otsinud. Püha Vaim on viinud pöördumisteni, uue innukuseni 
evangeeliumitöös, koguduste elustumiseni ja suhete paranemiseni. 

Kas Jumala hääl on sind äratusele kutsunud? Piibel on täis tõotusi sinu jaoks:
„Ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palveta-

vad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja 
annan andeks nende patu ning säästan nende maa.“ (2. Aja 7:14)

„Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest.“ (Jeremija 
29:13)

„Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.“ (Rm 10:13)
„Tulge Jumala ligi, siis tuleb Tema teie ligi!“ (Jk 4:8)
„Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma 

tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga.“ (Ilm 3:20)
Ükskõik, mis olukorras sa ka poleks oma elus, on Jumal sulle lähemal, kui sa arvad. Ta soo-

vib valada välja oma õnnistused sinu perele, kogudusele, kogukonnale ja maailmale. Ühine 
meiega, et palvetada Püha Vaimu kaudu toimuva vaimse ärkamise pärast!

Üldised kümnepäevase palveaja koosolekute osad: 
Igapäevased palveloengud

Kümnepäevasel palveajal on igal päeval kindel palveteema. Iga teema koosneb Piibli-
salmist, palvepäeva loengust, Piiblis olevatest tõotustest, millele palvetamisel tugineda, teis-
test soovituslikest eestpalvetest ja laulusoovitustest. Soovitame printida palveaja loengute 
materjalid, et iga osaleja võiks palveloengu ajal teemat ka ise jälgida. 

Kogudused üle kogu maailma ühinevad, et palvetada iga palveloengu teema pärast. 
Ühine nendega, et palvetada, tuginedes Piiblisalmidele ja soovituslikele eestpalvesoovidele, 
kuid ära tunne survet, justkui peaksid kiirustades käima läbi kõik soovituslikud eestpalve-
soovid. Võib-olla soovid jagada osalejad väikestesse gruppidesse ja lasta igal grupil palvetada 
konkreetsete soovituslike eestpalvesoovide pärast. 

Lisaks on palveaja loengumaterjalides dokument ülemaailmse kiriku eestpalvesoovidest 
(World Church Prayer Requests). On oluline palvetada üheskoos meie ülemaailmse koguduse-
pere pärast, kuid võib-olla soovid varuda rohkem aega, et palvetada kohalike vajaduste 
pärast, kui sinu palvegrupis on näiteks kogukonnast pärit inimesi. Palvetage selle pärast, 
kuidas võiksite kõige paremini tervitada külalisi ja panna neid tundma, et nad kuuluvad teie 
gruppi. Vaata www.tendaysofprayer.org 

Soovituslik ajakasutus iga loenguteema käsitlemiseks:
Tee palvekoosolekud lihtsaks, et grupp võiks tõeliselt keskenduda palvetamisele. See, kui 

palju aega sa iga osa jaoks kulutad, varieerub. Järgnev juhend on vaid soovitus: 
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Tervitus ja sissejuhatus: 2–5 minutit
Palvepäeva materjali lugemine: 5 minutit
Palvetamine, tuginedes Piiblis olevatele tõotustele: 10–15 minutit
Palvetamine teiste soovituslike eestpalvesoovide pärast: 20–30 minutit
Laul ja ülistus: 5–10 minutit

Palveta teiste eest
Julgusta igat osalejat palvetama püsivalt 5–7 inimese pärast, kelled Jumal nende ellu on 

saatnud. Nendeks võivad olla sugulased, sõbrad, kolleegid, naabrid või niisama tuttavad. 
Julgusta osalejaid paluma Püha Vaimu, et Ta juhataks nimekirja valikus ja nende teenimises 
kümnepäevase palveaja vältel. Võib-olla soovid pakkuda väikeseid kaarte või paberit, kuhu 
inimesed võivad kirjutada nende nimed, kelle pärast nad palvetama hakkavad. 

Hingamispäeva teenistused kümnepäevasel palveajal
Selle kümnepäevase palveaja jooksul keskendu mõlemal hingamispäeval eriliselt palvele 

ja tunnistuste jagamisele sellest, kuidas Jumal on palvetele vastanud. Ole loominguline. On 
palju erinevaid viise, kuidas jagada koguduseperega seda, mida te igapäevastel palvekoos-
olekutel teete ja kogete. 

Kümnepäevase palveaja viimase hingamispäeva veetmine 
Kümnepäevase palveaja viimane hingamispäev peaks olema üles ehitatud suure rõõmu 

jagamiseks sellest, mida Jumal on nende kümne päeva jooksul teinud. Varu rohkelt aega 
palve vastustest tunnistamisele, piibellike juhiste jaoks palvetamise kohta ja laulmisele. Palve 
ajal juhi kogudust nii, et need, kes ei osalenud palveaja koosolekutel, võiksid kogeda rõõmu 
teistega koos palvetamisest. Teise hingamispäeva teenistuse kohta saad lisaideid kümnepäe-
vase palveaja loengumaterjalidest. 

Jätk kümnepäevasele palveajale
Palveta selle pärast, kuidas Jumal soovib, et sinu koguduses/grupis jätkata sellega, mida 

Ta on alustanud kümnepäevase palveaja jooksul. Võib-olla jätkate iganädalaste palvekoosole-
kutega. Või ehk soovib Jumal, et alustaksite oma kirikus uue teenimisviisiga, et jõuda kogu-
konnani. Ole avatud ja järgi Jumala juhiseid. Olen veendunud, et üllatud, kõndides Temaga. 
Materjal „Kutse misjonitööle“ on täis ideid teiste teenimiseks.

Tunnnistused 
Palun jaga lugusid sellest, kuidas Jumal on nende kümne päeva jooksul töötanud. Sinu 

lood on julgustuseks paljudele teistele. Neid võib jagada veebis aadressil www.tendays-
ofprayer.org
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Soovitused ühisteks palvehetkedeks
Olge ühel meelel

Kui keegi palvetab mingi asja pärast, siis veenduge, et keegi veel palvetaks selle sama 
asja pärast ja olge ühel meelel – see on võimas! Ära arva, et kui üks on juba teatud asja pärast 
palvetanud, siis teised ei pea enam selle asja pärast palvetama. „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) Kui julgustav on saada palves 
üles tõstetud! 

Toetuge Jumala tõotustele
Palu grupil väljendada palvetes Jumala tõotusi. On nii lihtne keskenduda oma probleemi-

dele. Kuid Jumala tõotusi väljendades kasvatame oma usku ja meenutame endale, et Juma-
lal pole miski võimatu. Tõotused aitavad meil suunata oma silmad iseenda nõrkustelt ja ras-
kustelt Jeesusele. Igale nõrkusele ja raskusele võime Piiblist leida tõotuse, millele palvetades 
toetuda. Julgusta inimesi otsima rohkem tõotusi ja kirjutama need üles, et nendele tulevikus 
toetuda. 

Paastumine 
Kutsu palvekoosolekutel osalejaid üles liituma kümnepäevasel palveajal mingit liiki paas-

tumisega. Näiteks paastumine telerist, ilmalikust muusikast, filmidest, internetist, magusast 
või mingit teist sorti toidust, mida on raske seedida. Veeda rohkem aega palvetades ja Piiblit 
uurides, paludes Jumalat, et Ta aitaks sinul ja su kogudusel kasvada veelgi täielikumalt Kris-
tuses. Rakendades lihtsat dieeti, anname oma meeltele võimaluse olla vastuvõtlikumad Püha 
Vaimu häälele.

Püha Vaim
Kindlasti palu Püha Vaimu, et Ta näitaks sulle, mille pärast teatud inimese või teatud 

situatsiooni puhul palvetada. Piibel ütleb meile, et me ei tea, mida palvetada ja et Püha 
Vaim on, kes palub meie eest. „Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei tea, kui-
das palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega.“ 
(Rm 8:26) Sellisele palvele tõttab Jumal rõõmuga vastama. Paludes siiralt ja intensiivselt Kris-
tuse nimel, on selles palves tõotus Jumalalt, et Ta vastab meie palvele, saates korda palju 
rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda. (Ef 3:20) (Christ’s Object Lessons, lk. 147, rõhuase-
tused lisatud)

Palvepäeviku pidamine
Palvepäeviku pidamine kümnepäevase palveaja jooksul aitab osalejatel paremini omas-

tada loengute teemasid, teha Jumalale konkreetseid lubadusi ja märgata Tema õnnistusi. 
Palvete üles kirjutamine ja Jumala vastuste kohta arvestuse pidamine on kindel viis enese 
julgustamiseks.

Kui soovid, võid palvekoosoleku ajal eraldada aega, et inimesed võiksid kirjutada oma 
palvepäevikutesse saadud palvevastused. Või võite pidaga ühist palvegrupi päevikut, kus 
oleksid palvesoovid ja –vastused, kas märkmikus, suurel plakatil või veebis. On põnev ja usku 
kasvatav, vaadates tagasi ja märgates, kuidas Jumal on palvetele vastanud! 
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Aukartus
Julgusta kõiki aukartusele ja ole ise eeskujuks. Ligineme universumi Kuninga troonile. 

Ärgem kasutagem seda palveaega kehaasendit hooletult valides. Siiski pole vajalik, et kõik 
kogu aeg põlvitaksid. Soovid, et kõik tunneksid end selle palvetunni ajal mugavalt, nii et jul-
gusta inimesi põlvitama või istuma või seisma, nii nagu Jumal juhib ja neil mugav on.

Lühikeste lausetega palved
Palved peaksid olema lühikesed ja konkreetsed. See annab ka teistele võimaluse palve-

tada. Proovi palvetada vaid mõne lausega. Iga inimene võib palvetada mitu korda. Lühikeste 
lausetega palved hoiavad palvehetked huvitavatena ja lubavad Püha Vaimul juhendada 
gruppi, kuidas palvetada. Sa ei pea alustama ega lõpetama igat lühikest lauset väljendiga 
„Kallis Jumal“ või „Aamen.“ See on jätkuv vestlus Jumalaga.

Vaikus
Eestvedajana ära domineeri palveajal. Eesmärk on saada teised palvetama. Vaikuse hetked 

on imelised, sest need annavad Jumalale võimaluse rääkida meie südametes. Lase Püha Vai-
mul töötada ja anna igaühele aega palvetamiseks.

Laulmine
Spontaansed ühislaulud, mis on sätitud palvete vahele, lisavad palvekoosolekutele ilu. 

Iga päeva loengumaterjali lõpus on laulusoovitused. Ära arva, et pead kõiki neid laule laulma, 
need on vaid soovitused. Laulmine on ka hea viis lülituda ühelt palveosalt teisele.

Eestpalvesoovide esitamine
Ära küsi koosolekutel osalejatelt eestpalvesoove. Selle asemel palu inimestel palvetada 

oma soovide pärast ja julgusta teisi ühinema nende soovidega ja palvetama nende pärast. 
Siin on minu soovituse põhjus – aeg! Eestpalvesoovidest rääkimine röövib enamiku palve-
ajast. Saatan on rõõmus, kui suudab hoida meid rääkimas oma probleemidest, selmet palve-
tada selle probleemi pärast. Palvekoosolekul osalejad hakkavad sageli nõu jagama ja lahen-
dusi pakkuma. Vägi tuleb Jumalalt! Mida rohkem palvetame, seda rohkem väge pääseb valla! 

Sinu igapäevane aeg
See on ääretult oluline! Pea hoolt selle eest, et sina eestvedajana veedad iga päev aega 

Jeesuse jalge ees, räägid Temaga ja loed Tema Sõna. Kui sead Jumala tundma õppimise oma 
elus prioriteediks, avab see sulle suurepärase kogemuse. „Salajatest palvetest väljus jõud, 
mis vapustas maailma suure reformatsiooni ajal. Püha rahulikkusega asetasid Issanda teenrid 
oma jalad Tema tõotuste kaljule.“ (Suur võitlus, lk. 210). Kui eestvedaja palvetab, töötab Jumal 
osalejate südamete juures! 
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SISSEJUHATUS
Tere tulemast kümnepäevasele palveajale aastal 2021! Oleme veendunud, et palve on 

äratuse sünnikoht. Viimaste aastate jooksul on Jumal teinud nii palju imesid, kui oleme Teda 
üheskoos palves ja paastudes otsinud. Püha Vaim on viinud pöördumisteni, uue innukuseni 
evangeeliumitöös, koguduste elustumiseni ja suhete paranemiseni. Järgnevad tunnistused 
on vaid mõned näited viimastest aastatest:

Kümnepäevase palveaja jooksul oli mul kaks palvet: 1) et mu tütar vabaneks sõltuvuse küü-
sist ja 2) et mu abikaasa tuleks Jumala juurde. Järgmisel aastal ülistasin Jumalat selle eest, et 
mu tütar on olnud 8 kuud metamfetamiinist puhas, ta pole enam kodutu ja tal on töökoht. 
Minu abikaasa sai uuesti ristitud ja tegelikult osales ta minuga sel aastal kümnepäevase pal-
veaja koosolekutel. Au olgu Jumalale, meie Isale, Jeesuse Kristuse läbi. (N.H.)

Hakkasime koguduses palvetama vihma pärast, kuna meie maal oli põud. See aeg oli hekti-
line ja kõik olid paanikas, kuid ma tahan tänada Jumalat, sest kolme päeva pärast vastas Ta 
meie palvetele. Nüüd sajab iga päev. (L.M.)

Palve läbi said haiged terveks, lahku kasvanud pered hoidsid taas kokku, lootus elas edasi 
armastatud lähedaste kaotuse korral ja inimesed pühendasid oma elud uuesti Jumalale. 
Teenime elavat Jumalat! Me ei suuda ära oodata, mis Tal sel aastal meile varuks on. (Dereck)

Kas Jumala hääl on sind äratusele kutsunud? Piibel on täis tõotusi sinu jaoks:

„Ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palveta-
vad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen tae-
vast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa.“ (2. Aja 7:14)

„Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest.“ 
(Jeremija 29:13)

„Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.“ (Rm 10:13)

„Tulge Jumala ligi, siis tuleb Tema teie ligi!“ (Jk 4:8)

„Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis 
ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga.“ (Ilm 3:20)

Ükskõik, mis olukorras sa ka poleks oma elus, on Jumal sulle lähemal, kui sa arvad. Ta soo-
vib valada välja oma õnnistused sinu perele, kogudusele, kogukonnale ja maailmale!

Meie palveteema: otsides äratust

Sel aastal kutsume sind üles otsima äratust Püha Vaimu väe läbi kümnepäevase palveaja 
jooksul. Palvetades toetu Serubbaabelile antud tõotusele: „See ei sünni väe ega võimu läbi, 
vaid minu Vaimu läbi,“ ütleb vägede Issand.“ (Sakarja 4:6) Teisisõnu öeldes: „Sinu plaanid ei 
õnnestu armee tugevuse abil ega inimliku jõu abil, vaid need viib ellu minu Vaim!“ (tõlgitud 
Helmut Haubeili poolt kirjutatud saksakeelsest Piiblist Hoffnung fuer Alle).

 Jumal soovib teha täna meie eludes ja kogudustes imelisi asju! Tema plaan ulatub palju 
kaugemale kui meie enda võimed ja vaid püsiva ühendusega palves võime viia ellu plaani, 
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mille Ta meie jaoks on valmistanud. Ta julgustab meid: „Hüüa mind, siis ma vastan sulle ja 
ilmutan sulle suuri ja salajasi asju, mida sa ei tea! (Jr 33:3)

Ühine meiega, palvetades äratuse ja tõotatud Püha Vaimu välja valamise pärast. Otsi 
esmalt Jumala riiki ja jälgi, kuidas Ta avab sulle taevaluugid! 

Soovituslikud juhendid palvehetkeks
• Palveta lühidalt—ühe teema kohta vaid paar lauset. Seejärel anna võimalus ka teis-

tele. Võid palvetada nii mitu korda kui soovid, nii nagu sa vestluseski räägid.

• Ära karda vaikust, sest see annab kõikidele võimaluse kuulata Püha Vaimu.

• Üheskoos Püha Vaimu juhtimisel laulmine on samuti suureks õnnistuseks. Selleks 
pole klaverit vaja, acapella laulmine on hea.

• Selle asemel, et kulutada hinnalist palveaega eestpalvesoovide avaldamiseks, hakake 
kohe palvetama. Siis võite üksteise palvesoovide pärast palvetada ja kinnitada üks-
teist tõotustega vastavalt vajadusele.

Toetudes tõotustele
Meie eesõiguseks on toetuda oma palvetes Jumala tõotustele. Kõik Tema käsud ja nõu-

anded on samuti tõotused. Ta ei paluks meilt kunagi midagi, mida me ei suudaks Tema jõuga 
teha. 

On nii lihtne keskenduda oma vajadustele, raskustele ja väljakutsetele, hädaldada ja viri-
seda, kui palvetame. See pole palve eesmärk. Palve on mõeldud meie usu tugevdamiseks. 
Seepärast julgustamegi sind tuginema oma palvetes Jumala tõotustele. Suuna oma silmad 
enda ja oma nõrkuste pealt Jeesusele. Teda vaadates, muudetakse meid Tema sarnaseks.

Ellen White pakub järgmist julgustust: „Iga Jumala Sõnas leiduv tõotus on meie jaoks. Väl-
jenda oma palvete kinnituseks sõna Jehoova ja toetu usu kaudu Tema tõotustele. Tema sõna 
on kinnituseks, et kui palud usus, saad kõikide vaimulike õnnistuste osaliseks. Jätka palumist 
ja sa saad palju rohkem, kui palud või mõtled.“ (In Heavenly Places, lk. 71) 

Kuidas võid toetuda palves Tema tõotustele? Näiteks, kui palvetad rahu pärast, võid kinni-
tada end salmiga Jh 14:27 ja öelda: „Jumal, Sa oled öelnud mulle 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 rahu, mida lubasid mulle anda.“ Täna Jumalat, et Ta 
annab sulle rahu, ehkki sa ei pruugi seda kohe tunda. 

Paastumine
Soovitame sul nende 10 päeva jooksul paastuda nagu Taaniel. Alustada aastat palve ja 

paastumisega on suurepärane viis pühitseda oma elu tulevaks aastaks Jumalale. Ellen White 
ütleb meile: „Nüüdsest kuni aegade lõpuni peaks Jumala rahvas olema palju tõsisem ja roh-
kem ärkvel, mitte lootes omaenese, vaid oma Juhi tarkusele. Nad peaksid võtma teatud 
päevad palvetamiseks ja paastumiseks. Võib-olla pole vajalik täielik toidust loobumine, vaid 
tuleks süüa kasinalt kõige lihtsamat toitu.“ (Nõuandeid toitumise kohta, lk. 188, 189).

Teame lugu Taanielist, kes sõi 10 päeva jooksul vaid puu- ja juurvilju. Samamoodi soovi-
tame ka sul järgida analoogset väga lihtsat dieeti nende 10 päeva jooksul. Kui soovime selge-
mat mõistust, et kuulda Jumala häält ja jõuda Talle lähemale, peame olema kindlad, et meie 
toit ei oleks takistuseks.
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Paastumine pole vaid söögist hoidumine. Soovitan sul paastuda ka telerist, filmidest, 
arvutimängudest ja isegi Facebookist ja Youtubest. Vahel need asjad, mis iseenesest pole hal-
vad, võivad röövida nii palju meie ajast. Pane kõrvale kõik, mis võimalik, et sul oleks rohkem 
aega Jumalaga veetmiseks.

Paastumine pole kiire viis, et Jumal imet teeks. Paastumine on vajalik enda alandamiseks 
Jumala ees, et Jumal võiks meis ja meie läbi töötada. Mingem palves ja paastumises lähemale 
Jumalale ja Ta tuleb meile lähemale. 

Püha Vaim 
Küsi kindlasti Püha Vaimult, et Ta näitaks sulle, mille pärast sa kellegi elus või teatud situat-

sioonis peaksid palvetama. Piibel ütleb, et me ei tea, kuidas palvetada ja Püha Vaim on, kes 
palub meie eest. 

„Me ei peaks paluma vaid Kristuse nimel, vaid Püha Vaimu mõjutusel. See seletab, mida 
tähendab „Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega.“ (Rm 8:26) Sellisele palvele vastab 
Jumal rõõmuga. Kui palume siiralt ja jõuliselt Kristuse nimel, on selles jõulisuses tõotus Juma-
lalt, et Ta vastab meie palvele ja võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi 
mõelda.“ (Ef 3:20) (Christ’s Object Lessons, lk. 147)

Usk
Prohvetluse Vaimust loeme: „Palve ja usk teevad seda, mida ükski jõud maal ei suuda 

korda saata.“ (Tervise teenistuses, lk. 509) Meile on ka öeldud: „Võime küsida Temalt kõike, mida 
Ta on tõotanud. Seejärel peame uskuma, et saame selle ja tänama Teda, et Ta on meie palvele 
vastanud.“ (Kasvatus, lk. 258) Niisiis, tee endale harjumuseks tänada Jumalat usu läbi juba ette 
selle eest, mida Ta tegema hakkab ja kuidas Ta su palvetele vastab. 

Palveta teiste eest
Nende 10 päeva jooksul julgustama sind püsivalt palvetama inimeste pärast, kelled Jumal 

sinu ellu on saatnud. Vali 5–7 inimest oma sugulaste, sõprade, kolleegide, naabrite või tutta-
vate seast. Võta aega, et küsida Jumalalt, kelle pärast Ta soovib, et sa palvetaksid. Palu, et Ta 
annaks sulle südamesoovi palvetada nende inimeste pärast. Kirjuta nende inimeste nimed 
paberile ja säilita paberit kindlas kohas, näiteks oma Piibli vahel. Üllatud, kuidas Jumal töötab, 
vastates sinu palvetele!

Kümnepäevase palveaja kutse misjonitööle
Jeesus ei kutsu meid ainult palvetama, vaid ka praktikas täitma meid ümbritsevate ini-

meste vajadusi. „Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle 
juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja 
te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde.“ (Mt 25:35, 36)

Raamatust „Tervise teenistuses“ loeme: „Peame elama kahekordset elu – mõtte ja teo elu, 
vaikse palve ja ausa töö elu. (lk 512) Oleme saanud tunda nii suurt Päästja armastust ja meil on 
eesõigus jagada seda abivajavate sõprade, ligimeste ja võõrastega. 

Küsi Jumalalt, kuidas sina ja su kogudus võite teenida teisi pärast kümnepäevast palve-
aega. Planeerides erinevaid tegevusi teiste teenimiseks, ärge laske sel olla takistuseks palve-
tamisele. „Isiklikele pingutustele teiste aitamiseks peaks eelnema rohke salajane palve, kuna 
vajame suurt tarkust, et mõista hingede päästmise teadust. Enne, kui suhtled inimestega, 
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suhtle Kristusega. Ammuta valmisolekut teiste teenimiseks taevase armutrooni ees.“ (Palve, 
lk. 313)

Kümnepäevase palveaja materjalidest leiate tuhandeid ideid teiste teenimiseks. Jeesus 
kutsub meid olema Tema käed ja jalad selles vajadusi täis maailmas!

Principal contributor for daily prayer guides: Helmut Haubeil

Materials prepared by Ministerial Association, General Conference of Seventh-day Adventists. 

Unless otherwise noted, Scripture verses are quoted from The New King James Version, copyright © 1979, 1980, 1982, 

Thomas Nelson, Inc., Publishers.

Scripture quotations marked NIV are from the HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®. Copyright © 1973, 1978, 

1984, 2011 by Biblica, Inc. Used by permission. All rights reserved worldwide.

Scriptures marked NIrV are taken from the HOLY BIBLE, New International Reader’s Version®. Copyright © 1996, 1998, 

2014 by Biblica, Inc. Used by permission. All rights reserved worldwide.

Scripture quotations marked ESV are from The Holy Bible, English Standard Version® (ESV®), copyright © 2001 by 

Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. Used by permission. All rights reserved. 

Lisamaterjale äratuseks
Peamine 2021. aasta palveaja loengumaterjalide koostaja on Helmut Haubeil. Pärast pal-

jusid ärimaailmas töötatuid aastaid, vastas ta Jumala teenimise kutsele, olles 37 aastane. Ta on 
töötanud adventhooldekodu juhatajana Saksamaal, misjonilehe toimetajana ning Kesk-Aasia 
ja India misjonitööjuhina. Viimastel aastatel on ta oma seminaride ja raamatutega inispireeri-
nud paljusid usklikke üle maailma, muu hulgas ka laialt tõlgitud raamatuga „Sammud isikliku 
ärkamiseni“ (Steps to Personal Revival).

Helmut Haubeil kutsub lugejaid laadima oma kodulehelt (https://steps-to-personal-revival.
info) alla tasuta raamat „Sammud isikliku ärkamiseni“ (saadaval rohkem kui 40 keeles (mh vene 
keeles) ja ka audioraamatuna). Teisteks raamatuteks on „Jääda Jeesusesse“ (Abide in Jesus) ja 
„Vaimuga täidetud Jeesuse kaastöölised“ (Spirit-filled Coworkers of Jesus, varsti tulekul). 

Kümnepäevasel palveajal osalejad soovivad ehk lugeda järgmisi peatükke lisaks igapäe-
vastele palveaja loengutele:

Day 1 Steps to Personal Revival, Chapter 1, „Jesus’ Most Precious Gift“

Day 2 Spirit-filled Coworkers of Jesus, Chapter 1, „God Loves You“

Day 3 Abide in Jesus, Chapter 2, „Surrender to Jesus“

Day 4 Steps to Personal Revival, Chapter 2, „What Is the Center of Our Problems?“

Day 5 Steps to Personal Revival, Chapter 2, „What Is the Center of Our Problems?“

Day 6 Steps to Personal Revival, Chapter 3, „Our Problems Are Solvable—How?“

Day 7 Steps to Personal Revival, Chapter 5, „The Key to Practical Experience“

Day 8 Abide in Jesus, Chapter 4, „Obedience Through Jesus“

Day 9 Spirit-filled Coworkers of Jesus, Chapter 3, „Who Is Working: God Through Me or Me for God?“

Day 10 Spirit-filled Coworkers of Jesus, Chapter 10, „Spiritual-Missionary Restart in Three Steps“
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10PÄEVASE PALVEAJA KUTSE MISJONITÖÖLE

Jeesus ei kutsu meid mitte üksnes palvetama, vaid ka täitma end ümbritsevate inimeste 
vaimseid ja füüsilisi vajadusi. „Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te and-
site mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma 
olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde.“ (Mt 25:35, 36)

Raamatust „Tervise teenistuses“ loeme: „Peame elame kahekordset elu – mõtte ja teo elu, 
vaikse palve ja ausa töö elu. (lk 512) Oleme saanud tunda nii suurt Päästja armastust ja meil on 
eesõigus jagada seda abivajavate sõprade, ligimeste ja võõrastega. 

Küsi Jumalalt, kuidas sina ja su kogudus võite teenida teisi pärast kümnepäevast palve-
aega. Planeerides erinevaid tegevusi teiste teenimiseks, ärge laske sel olla takistuseks palve-
tamisele. „Isiklikele pingutustele teiste aitamiseks peaks eelnema rohke salajane palve, kuna 
vajame suurt tarkust, et mõista hingede päästmise teadust. Enne, kui suhtled inimestega, 
suhtle Kristusega. Ammuta valmisolekut teiste teenimiseks taevase armutrooni ees.“ (Palve, 
lk. 313)

Siin on mõned ideed teiste aitamiseks. Vali nende hulgast välja just need, mis täidavad 
sinu kogukonna vajadusi. Tunne end vabalt, lisades iseenda ideesid. 

• Valmista söök kellelegi, kes on haige.

• Kutsu oma naaber või töökaaslane endaga/kogudusega ühiselt aega veetma.

• Anna kodutule süüa.

• Anneta riideid, mida soovid, et sulle annetataks.

• „Adopteeri“ eakas inimene. Külasta seda inimest regulaarselt ja aita kodutööde, poes 
käimise, söögi tegemise või näiteks aiatöödega. 

• Küpseta leiba ja jaga osa sellest oma naabriga.

• Aita ja osale naabruskonna projektides.

• Paku abi haige või puudega inimese eest hoolitsemiseks, et selle inimese hooldaja 
võiks käia oma asju ajamas.

• Tee tutvust oma uue naabriga, viies talle lõunat. Aita neil tunda, et nad on naabrus-
konda teretulnud.

• Osta poest süüa ja vii see perele, kes seda vajab.

• Anneta oma vanad prillid.

• Paku kellelegi, et uurid koos temaga Piiblit.

• Külasta hooldekodudes olevaid eakaid.

• Anna mõnele õpilasele veidi „toiduraha.“

• Koguge riideid neid vajavatele. Ehk soovite oma kirikusse panna riidekapi, et sealt siis 
teistele riideid jagada.

• Anneta oma vana sülearvuti või mingi muu elektroonikavahend.

• Anneta kasutatud auto.

• Korralda terviseboks.

• Saada mõnele invaliidile tervituskaart.

• Korralda evangeeliumiseeria.
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• Helista oma naabritele ja küsi, kuidas neil läheb.

• Kingi kellelegi raamat, mis neile võiks meeldida.

• Jaga inimestele brošüüre (GLOW tracts) erinevatel teemadel. Neid võib tellida näiteks 
kodulehelt www.glowonline.org/glow.

• Kutsu kedagi üles võtma vastu Jeesus.

• Organiseeri kokkamise koolitus/ring.

• Jaga Piibliteemalisi raamatuid.

• Vii süüa kellelegi, kes on kaotanud endale armsa inimese.

• Külasta kedagi, kes on haiglas või aita neid mingil teistsugusel viisil.

• Loe eakale inimesele midagi ette.

• Külasta ühte lastekodu ja paku personalile oma abi.

• Loo õmblus-/kudumis-/heegeldamisgrupp, et teha teistele annetamiseks riideid.

• Loe kellelegi Piiblit, kes ei näe või ei oska ega saa lugeda. 

• Vii oma kodus läbi noorteõhtu.

• Mine vabatahtlikuks vägivalla ohvrite varjupaika.

• Anneta lastekodule või laste varjupaigale raamatuid.

• Külasta koguduse lastega mõnda hooldekodu. Koostage programm, mille esitate 
hooldekodu eakatele.

• Organiseeri ja vii läbi lõbus päev erivajadustega lastele ja nende peredele.

• Korralda kogukonnas talgupäev.

• Organiseerige oma koguduses tervislike eluviiside klubi. Kutsu sinna sõpru ja naabreid.

• Küsi kelleltki, kas ta sooviks vaadata sinuga vaimuliku sisuga DVD-d. Kui te koos vaa-
tate, palveta, et Püha Vaim räägiks selle inimese südames.

• Koosta mõni oma projekt teiste teenimiseks.

Tunnistamisega seotud teemade kohta leiad lisamaterjale aadressilt www.revivalandrefor-
mation.org/resources/witnessing
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TÕOTUSED, MILLELE PALVETADES TUGINEDA

Kõik Piiblisalmid on võetud veebiaadressilt www.piibel.net

Tõotused Püha Vaimu kohta 

„Paluge Issandalt vihma kevadvihmade ajal! Issand teeb kõuepilved ja annab neile 
vihmavalingud, igaühele rohtu väljal.“ Sak 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 tule-
tab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud...Ja kui Ta tuleb, siis Ta toob maail-
male 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

„Siis ta kostis ja ütles mulle nõnda: „See on Issanda sõna, mis on öeldud Serubbaabe-
lile: See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.“ 
Sak 4:6

Tõotused palvele vastamise kohta

„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 leiak-
sime 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 tae-
vas.“ 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 iga-
nes 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.“ 
1. Jh 5:14, 15
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Tõotused Jumala väe kohta

„Kas peaks Issandal midagi olema võimatu? Ma tulen su juurde tagasi aasta pärast 
samal ajal, ja Saaral saab olema poeg!“ 1. Ms 18:14

„Issand sõdib teie eest, aga teie vaikige!“ 2. Ms 14:14

„Jeesus ütles neile otsa vaadates: „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.“ 1. Ts 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?“ 4. Ms 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 kuku-
vad, 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 juhtimise kohta

„ Eks ole mina sind käskinud: Ole vahva ja tugev! Ära kohku ja ära karda, sest Issand, 
su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed!“ Jo 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 öel-
nud!“ 1. Ms 28:15

„Vaata, mina läkitan sinu eel ingli sind tee peal hoidma ja sind viima paika, mille ma 
olen valmistanud.“ 2. Ms 23:20

„ Siis te otsite sealt Issandat, oma Jumalat, ja sa leiad Ta, kui sa Teda otsid kõigest oma 
südamest ja kõigest oma hingest“ 5. Ms 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 tasa-
seks, ja mis konarlik, siledaks maaks! Siis ilmub Issanda au ja kõik liha näeb seda ühes-
koos. Jah, Issanda suu on rääkinud.“ Js 40:4, 5

„Sina ütled:„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!“ 5. Ms 31:8

„Kes iganes kardab Issandat, seda Ta õpetab teele, mis tuleb valida.“ Ps 25:12
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„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 val-
mista iial pettumust.“ Js 58:10, 11

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

Tõotused südame muutmisest

„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 süda-
mest.“ 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.“ 5.Ms 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

„...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.“ 2. Kr 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 tervi-
kuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks! Ustav on see, kes 
teid kutsub; küll Tema teebki seda.“ 1. Ts 5:23, 24

Tõotused andestamisest

„Ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palveta-
vad ja otsivad minu palet ning 
pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu 
ning säästan nende maa.“ 2. Aja 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
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„ Kui me oma patud tunnistame, on Tema ustav ja õige, nõnda et Ta annab andeks 
meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.“ 1. Jh 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

„...Sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu“. Jr 31:34

„ Temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine Tema armu rik-
kust mööda.“ Ef 1:7

Tõotused võidu saavutamisest patu üle 

„ Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on 
võitnud ära maailma – meie usk.“ 1. Jh 5:4

„ Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu Tema läbi, kes meid on armastanud.“ 
Rm 8:37

„Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!“ 
1. Kr 15:57

„Ära karda, sest mina olen sinuga; ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal: ma teen 
su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega!“ Js 41:10

„Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad 
nooled!“ Ef 6:16

„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

„Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite Tema hea nõu kohaselt.“ 
Fl 2:13

„Ma tahan öelda: Käige Vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid.“ Gl 5:16

„Aga rahu Jumal purustab peatselt saatana teie jalge alla. Meie Issanda Jeesuse Kris-
tuse arm olgu teiega! Aamen.“ Rm 16:20

„Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te 
katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, 
mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.“ Rm 12:2

„Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas! Kui keegi armastab maailma, 
siis ei ole temas Isa armastust.“ 1. Jh 2:15

Tõotused tervenemisest

„Kui sa tõesti kuulad Issanda, oma Jumala häält ja teed, mis õige on Tema silmis, 
paned tähele Tema käske ja täidad kõiki Tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ain-
satki neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen Issand, su ravija.“ 
2. Ms 15:26
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„Su riivid olgu rauast ja vasest, ja niikaua kui sul on päevi, kestku su jõud!“ 5. Ms 33:25

„Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema heategu! Tema annab andeks 
kõik su ülekohtu, Tema parandab kõik su tõved. Tema lunastab su elu hukatusest ja 
ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga 
saab uueks nagu kotkal.“ Ps 103:2–5

„Ära ole iseenese silmis tark! Karda Issandat ja tagane kurjast! See on su ihule tervi-
seks ja luudele-liikmetele kosutuseks.“ Õp 3:7, 8

„Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisu-
gune, kelle pealt silmad ära pööratakse: Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Ent 
tõeliselt võttis Ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pida-
sime Teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Ent Teda haavati meie üleastu-
miste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli Tema peal, et meil oleks rahu, ja 
Tema vermete läbi on meile tervis tulnud.“ Js 53:3–5

„ Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi, sest Sina 
oled mu kiitus.“ Jr 17:14

„Sest ma tahan lasta kasvada sulle korba ja ravida sind sinu haavadest, ütleb Issand, 
sellepärast et sind on nimetatud hüljatuks: „Siion, kellest ükski ei hooli!““ Jr 30:17

„Vaata, ma toon temale paranemist ja tervist, ja ma teen nad terveks ning ilmutan 
neile rohket rahu ja tõtt.“ Jr 33:6

„Aga teile, kes te mu nime kardate, tõuseb õiguse päike ja paranemine tema tiibade 
all. Te lähete siis välja ja lööte kepsu nagu nuumvasikad.“ Ml 3:20

„Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu kogudusevanemad enese juurde ja 
need palvetagu tema kohal teda õliga võides Issanda nimel. Ja usupalve päästab 
tõbise ja Issand tõstab ta üles, ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks.“ 
Jk 5:14, 15

Tõotused jõu saamisest Jumalalt, et täita Tema tahet

„Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine 
inimene ometi päev-päevalt. Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab 
meile määratult suure igavese au, meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähta-
matut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene.“ 2. Kr 4:16–18

„Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke!“ 
Gl 6:9

 „Ma suudan kõik Tema läbi, kes teeb mind vägevaks.“ Fl 4:13

„Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite Tema hea nõu kohaselt.“ 
Fl 2:13

„Kuid Tema ütles mulle: „Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. 
“Nii ma siis kiitlen 
meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale.“ 2. Kr 12:9
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Tõotused, et oleme Jumala tunnistajad

„Ärge värisege ja ärge kartke! Kas ma ei ole sulle juba ammu kuulutanud ja teatavaks 
teinud? Teie olete mu tunnistajad. Kas on muud Jumalat kui mina? Ei, muud kaljut ei 
ole, mina küll ei tea!“ Js 44:8

„Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Issanda auhiilgus koidab su kohal.“ Js 60:1

„See kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud ja andnud meile 
lepitusameti.“ 2. Kr 5:18

„Kuid Issand ütles mulle: „Ära ütle: ma olen noor, vaid mine kõikjale, kuhu ma sind 
läkitan, ja räägi kõike, mida ma sind käsin.“ Jr 1:7

„Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnista-
jad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.“ Ap 1:8

„Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et 
te kuulutaksite tema kiidetavust,“ kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse val-
gusse.“ 1. Pt 2:9

„Vaid pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, 
kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on.“ 1. Pt 3:15
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1. PÄEV  
JEESUSE KÕIGE HINNALISEM KINGITUS
„…kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!“ 
(Lk 11:13)

Mul pole midagi
„Issand, õpeta meid palvetama!“ palusid jüngrid Temalt. Nad nägid, kuidas Jeesus oli iga-

päevaselt ühenduses oma Taevase Isaga ja igatsesid samasugust väge ka enda elus.
Jeesus vastas põhjapaneva palve juhisega, mis koosnes 3 osast: Meie Isa palve; tähen-

damissõna sõbrast, kes tuleb südaöösel külla ja haripunktina püsiv Püha Vaimu palumine. 
(Lk 11:1–13)

Tähendamissõnas (salmid 5–8) pole mehel oma külalisele, kes südaöösel tema juurde 
on tulnud, midagi pakkuda. Niisiis jookseb mees oma naabri juurde ja palub temalt leiba, et 
külalisele midagi pakkuda. Ta selgitab: „Mul pole talle midagi pakkuda.“ Ta käib peale ja saab 
sõbralt lõpuks leiba, et seda siis külalisele pakkuda. Sellest loost näeme, et enne, kui võime 
teistele üldse midagi jagada, peame ise tulema Jeesuse juurde. Sageli, kui soovime jagada 
teistele Eluleiba, saame aru, et meil polegi, mida jagada. 

Seejärel seostab Jeesus selles tähendamissõnas oleva probleemi (mul pole mitte midagi) 
meie vajadusega paluda Püha Vaimu: „Ka mina ütlen teile: Paluge, ja teile antakse.“ (Lk 11:9)

Jeesus kutsub meid üles püsivalt paluma
Siin, Luuka 11 peatükis, rõhutab Jeesus 9 korda (inglise keelses tôlkes 10 korda), et peak-

sime paluma oma ellu Püha Vaimu. Ma ei tea ühtki teist kirjakohta, kus Ta nii armastusväärselt 
ja tungivalt kutsuks meid üles midagi oma südameasjaks võtma.

„Ka mina ütlen teile: Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile ava-
takse, sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse! Aga missugune 
isa teie seast, kellelt poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao? Või kui ta palub muna, 
annaks talle skorpioni? 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 11:9–13)

Nendes vähestes salmides kasutab Jeesus sõna „paluma“ 5 korda ja rõhutab nii otsimise 
kui ka koputamise olulisust kahel korral. Kõik need sõnad viitavad aktiivsele tegutsemisele. Ta 
väljendab selgelt, et peame tegutsema, kui soovime saada täidetud Püha Vaimuga. Viimane 
sõna „paluma“, on kreeka keeles kestvas ajavormis, mis tähendab, et ei piisa, kui palume vaid 
ühe korra, vaid peame püsivalt paluma. On ilmselge, et selle siira juhisega soovib Jeesus ära-
tada meis soovi saada Püha Vaimu. Ta teab, et kui me ei palu pidevalt Püha Vaimu rikkalikke 
õnnistusi, siis puudub meie elus midagi üliolulist. 

Raamatust „Christ’s Object Lessons“ võime lugeda: „Jumal ei ütle, et palu vaid korra ja sa 
saadki. Ta ütleb, et paluksime pidevalt. Et paluksime väsimatult püsivas palves. Püsiv palu-
mine aitab palujal muutuda järjest kindlameelsemaks ja annab talle üha suurema igatsuse 
nende asjade järele, mida ta palub.“ (lk 145)

Ja mõtle nüüd hetkeks, miks Jeesus ise veetis igapäevaselt nii palju aega palves? Ellen 
White selgitab: „Hommik hommiku järel suhtles Ta oma Isaga taevas, saades Tema poolt iga-
päevaselt uuesti ristitud Püha Vaimuga“ (Signs of the Times, 21. nov 1895)

Tõepoolest, Jeesus on meie eeskujuks palvetamises. Küsi endalt: „Kui Jeesus tõepoolest 
vajas igapäevaselt uuesti ristimist Püha Vaimuga, siis kui palju enam vajan seda mina?“ 
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Tunnistus ja üleskutse koguduseliikme poolt
„Viimased kaks aastat olen ma igapäevaselt palunud Püha Vaimu väljavalamise pärast 

minu elus… Minu käimine Jumalaga on olnud uskumatu. Vaimu vili Galaatlaste 5. ptk-s on 
muutunud minu elus palju nähtavamaks pärast seda, kui palusin, et Jeesus elaks minus, teeks 
minu kaudu oma tahtmist ja täidaks mind igapäevaselt uuesti Püha Vaimuga. Piibli lugemine 
ja Jumalast rääkimine teistele valmistab mulle palju suuremat rõõmu kui varem. Lisaks on 
minus tugev soov palvetada teiste eest. Veelgi enam, minu elustiil on täielikult muutunud…
Kutsun sind üles igapäevaselt palvetama, et sind täidetaks Püha Vaimuga. Tee seda 6 nädala 
jooksul ja vaata, mis juhtub.“ (C.H.)

Palveta, toetudes Jumala Sõnale 
Miks ei saa me sagedamini vastuseid oma palvetele?
„Te himustate, ja teil ei ole; te taplete ja tapate, ja ei suuda midagi saavutada; te tülitsete 

ja sõdite. Teil ei ole, sest te ei palu. Te palute, aga ei saa, sest te palute halva jaoks, tahtes seda 
kulutada oma lõbudeks.“ (Jk 4:2, 3)

Kallis Taevane Isa, palun anna meile andeks, et oleme jätnud unarusse püsivalt paluda Püha 
Vaimu. Aitäh, et andestad ustavalt meie patud, kui need tunnistame.

Meie palumine näitab, kui palju me hindame Jumala poolt pakutavat.
„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)
Kallis Jumal, aitäh, et oled tõotanud anda meile Püha Vaimu. Palume, et valaksid praegu meie 

peale välja Püha Vaimu ja me täname, et sa vastad. Õpeta meid toetuma sellele tõotusele. 

Jumal tahab meile pakkuda elu külluses!
„Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.“ Aga seda Ta ütles 

Vaimu kohta, kelle pidid saama Temasse uskujad; sest veel ei olnud Vaimu, kuna Jeesus ei 
olnud veel kirgastatud. (Jh 7:38, 39)

Kallis Jumal, aitäh, et annad elava vee jõed neile, kes Sinusse usuvad. Palun aita meil elada 
igapäevaselt nii, et allutaksime end Kristusele, et võiksid selle tõotuse meie eludes täita. 

Veel soovitusi palveks
Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.
Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja 

tänada Jumalat Tema andestuse eest. 
Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.
Meie kogudus: Palu Jumalalt, et Ta õnnistaks kohaliku, divisjoni ja ülemaailmse kiriku 

ettevõtmisi.
Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduse liikmete, perede ja naab-

rite praeguste vajaduste pärast.
Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse ja lauluga.

Laulusoovitused Lauluraamatust: Jeesus, Sind ma palun, tule, aita mind (#31); Võidku pal-
vekogudus (#41); Suur Isa, meie palvet kuule (#44); Palveta puhkeval koidul, palveta päeval ka (#45); 
Sind, suur Jumal, kiidame (#67); Ma tean, et minu Jeesus elab (#438); Tule nüüd meile, Issanda Vaim 
(#513); Vaid Jumala teed on õiged ja head (#246).
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2. PÄEV 
MÕISTES KINGITUSE SUURUST
„Milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus.“ (Ef 3:18)

Võta vastu, alistu, kasva usus

Kuidas võime mõista Jumala armastuse täiuslikkust? Loe, mida ütleb apostel Paulus 
Ef 3:14–21.

1. Esiteks peame saama Püha Vaimu anni: „Et Ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks 
väge saada Tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest.“ (salm 16)

2. Järgmiseks peame alistama oma elud Kristusele ja olema Temaga lähedases, püsivas 
suhtes, „et Kristus usu kaudu elaks teie südameis.“ (salm 17)

3. Seejärel kasvab ja tugevneb meie usk meis elava Kristuse ja Püha Vaimu abil. Oleme 
„juurdunud ja kinnitatud armastuses.“ (salm 17)

Mis on selle tulemuseks? Mõistame Jumala armastuse täiuslikkust. Ta annab meile väe 
koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus. 
(salm 18)

Jumala armastus läbib kõik tuleproovid
Mõtiskle kadunud poja tähendamissõna üle Lk 15:11–32. Ühel päeval läks noorem poeg 

oma isa juurde (kes sümboliseerib Jumalat) ja ütles, et ta soovib kodust lahkuda ja elada oma 
elu. Ilmselt ei sobinud talle tema isa kodused reeglid (Jumala käsud). Poeg nõudis oma osa 
pärandusest, ehkki tal polnud sel hetkel pärandusele mingit õigust. Isa andis talle tema osa 
pärandusest. Isa andis talle täieliku vabaduse, sest ta armastas oma poega ja austas tema vali-
kut (täpselt nii teeb ka Jumal meiega). Seejärel reisis poeg kaugele maale ja kulutas oma raha 
metsikutele pidudele ja lodevatele naistele. Sedamööda, kuidas vähenes tema vara, muutus 
ka tema „sõprusringkond“ üha väiksemaks, kuniks tal polnud enam midagi järel. Lisaks kõi-
gele tuli sellele maale, kus ta elas, kange nälg. Meeleheitlikult otsides, leidis ta lõpuks tööd 
seakarjasena. Nälg piinas teda, kuid isegi sead ei lasknud tal nende sööki süüa. 

Nii nagu sageli raskuste ajal läheb, hakkas ka tema oma elu üle järgi mõtlema. Ta sai aru, 
et kõikidel tema isa palgalistel oli leiba küllalt, kui tema nälga kannatas. Seega otsustas ta koju 
tagasi pöörduda ja öelda oma isale: „Isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ma ei ole 
enam väärt, et mind su pojaks hüütaks! Pea mind nagu üht oma palgalistest!“ (salmid 18, 19)

Poeg asus segaste tunnetega koduteele, kuid tema isa juba ootas teda. Kaastundlikuna 
jooksis isa talle vastu ja langes pojale kaela ning andis talle suud, ehkki poeg oli kindlasti 
must ja haisev. Enne, kui poeg jõudis isale oma eksimuse tunnistada, ütles isa oma sulastele, 
et nad tooksid pojale parimad riided selga ja valmistaksid nuumvasika piduroaks. On selge, 
et ta armastas oma poega täpselt sama palju nagu ennegi. Selles loos kajastub täielikult pääs-
telugu – patuse kahetsus ja ülestunnistus; Isa, kes pikisilmi ootab ja rõõmustav tervitus, kui 
me tagasi pöördume. Jumal armastab meid tingimusteta! Peame vaid Tema juurde minema, 
just nagu poeg läks tagasi oma isa juurde. Jumala armastus läbib kõik tuleproovid! Ta ei tõuka 
sind ära, kui sa Tema juurde tagasi pöördud. 

Vaid siis, kui poeg tagasi pöördus, võis Isa väljendada oma armastuse täiuslikkust. Vaid siis 
oli poeg avatud, et võtta vastu kõik, mida ta isa soovis talle pakkuda. Lõpuks polnud midagi, 
mis oleks takistanud nende lähedast suhet. Poeg võis kogeda oma isa täiuslikku headust, kes 
polnud kunagi loobunud oma poja ootamisest. 
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Tagasi küsimuse juurde: kuidas võime mõista Jumala armastuse täiuslikkust? Alistades 
oma elu Püha Vaimu abil igapäevaselt täielikult Kristusele. Ja kui meie elu on täidetud Jumala 
armastusega, saab meist Tema armastuse allikas teistele. Mida rohkem anname, seda rohkem 
saame. Ellen White ütleb: „Sa vajad igapäevast armastusega ristimist, mis apostlite päevil neid 
ühendas.“ (Tunnistused kogudustele, 8. kd, lk. 191)

Ja miks on nii oluline mõista seda jumalikku armastust? „Paulus sai aru, et enne, kui ini-
mene võib Kristust armastada või näha risti läbi ususilmade, peab ta mõistma Kristuse ise-
loomu. Siin peab algama see õpe, mis peaks olema päästetute teadus ja laul läbi igaviku.“ 
(Apostlite teod, lk. 273) Milline rõõm on õppida tundma meie Päästja võrratut ja piiritut armas-
tust! Kas sa ei valiks juba täna suunata oma silmad Jeesusele? 

Palveta, toetudes Jumala Sõnale 
Mis on suurim käsk?
„Jeesus vastas talle: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma 

hingega ja kogu oma mõistusega... Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseen-
nast!“ (Mt 22:37, 39)

Isa, aitäh Sulle, et Sa mind armastad. Palun aita mul armastada Sind kogu oma südamega, 
kogu oma hingega, kogu oma emotsioonidega, kogu oma jõuga. Aitäh, et Sa juba vastad sellele 
palvele oma tahte kohaselt. Ma soovin Sinu abiga armastada oma ligimest. Tee mind oma armas-
tuse allikaks.

Kuidas võime mõista Jumala armastuse sügavust?
„Sellepärast ma põlvitan Isa ees, et Ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada 

Tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis 
ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, et te suudaksite koos kõigi pühadega 
tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus.“ (Ef 3:14, 16–18)

Isa, ma palun, et Sa teeksid mind seesmise inimese poolest tugevaks oma Püha Vaimu läbi. 
Palun, et Kristus elaks usu kaudu minu südames ja juhiks mind, et oleksin juurdunud Tema armas-
tuses. Kuna see palve on kooskõlas Sinu tahtega, tänan Sind, et Sa kuuled ja vastad mulle. 

Veel soovitusi palveks
Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.
Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja 

tänada Jumalat Tema andestuse eest. 
Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.
Meie kogudus: Palu Jumalalt, et Ta õnnistaks kohaliku, divisjoni ja ülemaailmse kiriku 

ettevõtmisi.
Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduse liikmete, perede ja naab-

rite praeguste vajaduste pärast.
Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused Lauluraamatust: Kiida Jeesust, mu hing (#75); Suur Jumal, südames mul 
rõõm ja tänu (#79); Meid Jeesus kutsub täna veel (#178); Nüüd igal sammul Jeesus on mul kaasas 
(#239); Usus võitlev rahvas, astu julgesti (#511). Muud ülistuslaulud: Isa, Sinu armastus on imeliselt 
suur; Jumal armastab maailma; Kõike suudan ma, kui Loojalt väge saan; Lord, I Lift Your Name on 
High.
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3. PÄEV
KÕIGE VÕTMEKS ON ENESE ALLUTAMINE
„Tooge oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie 
mõistlik jumalateenistus.“ (Rm 12:1) 

Minu teekond
Olin 36 aastane ärimees, kui minu pastorist sõber äkitselt suri, olles 41 aastane. Seoses sel-

lega torgatas mulle pähe küsimus: mis juhtuks, kui Jumal kutsuks mind olema pastor? Ma ei 
tahtnud kohe üldse mitte pastoriks hakata. Kogu nädala võitlesin ma kõvasti ja pidasin Juma-
laga läbirääkimisi – hommikul, lõunal ja õhtul. Selgitasin Talle, kuidas ma võiksin Teda muudel 
viisidel teenida. Ilmselt ei kuulnud Ta minu vastuväiteid, sest kui ma pärast kõikide oma argu-
mentide esitamist voodi kõrvale põlvitasin, tuli mulle pähe vaikne mõte: Jumal armastab sind! 
Ja mina mõtlesin: „Jah, ma usun seda.“

Mõne minuti pärast pani usaldus Jumala armastusse mind end täielikult Temale alistama. 
Seejärel oli minu südames rahu. Pooleteise aasta pärast kutsuski Jumal mind pastori ametisse. 
Veel nüüdki, mitmeid aastaid hiljem, olen ma Talle väga tänulik. Tema lõputu armastus ja 
tarkus oli see, mis näitas mulle hoopis teist teed, kui seda, mis mul mõttes oli. Nüüd saan aru, 
et see enese allutamine Jumalale tõi minu ellu äärmiselt palju õnnistusi. Jumal juhtis mind 
parimal võimalikul viisil.

Milleks on vajalik end Jumalale allutada?
Nagu Garrie F. Williams kirjutab: „Täielik alistumine on pääste, uuestisünni, patu ja kiusa-

tuse ära võitmise ja Püha Vaimuga täitumise võtmeks.“ (How to be Filled With the Holy Spirit 
and Know It) Selle julgustava sõnumi rõhutamisega ei ole võimalik üle pingutada.

Nii nagu mina pidin end Jumalale allutama, enne kui Jumal mind täielikult kasutada võis, 
nii pidi ka apostel Paulus loobuma oma vanast elust ja plaanidest, kui Jumal teda kutsus teel 
Damaskusesse. Hiljem, kirjas roomlastele, õhutab Paulus usklikke tooma oma ihud elavaks 
pühaks ohvriks ja oma ihuliikmed õiguse relviks Jumalale (Rm 12:1; 6:13).

On palju neid, kes pole end alistanud Jumalale (sageli teadmatusest), vaid on selle asemel 
oma elud hoopis enda käsutusse võtnud. Neil puudub Püha Vaimu vägi. Püha Vaim on and, 
mis toob esile kõik teised Jumala annid. „Kuid ka see tõotus on tingimuslik. Paljud usuvad 
seda tõotust ja väidavad, et öeldu käib nende kohta; nad kõnelevad palju Kristusest ja Pühast 
Vaimust, kuid sellest pole kasu. Nad ei anna ennast Jumala väe juhtimise ja kontrolli alla.“ 
(Ajastute igatsus, lk 672)

Inimestena hakkame vastu, et mitte oma vabadusest loobuda, kuid Jumala soov meie 
jaoks on hoopis vastupidine: „Jumal soovib meid parandada, vabastada. Kuna see aga nõuab 
täielikku ümberkujundamist, kogu meie olemuse uuendamist, peame end täielikult Temale 
allutama.“ (Tee Kristuse juurde, lk. 43)

Elu patuga ei ole nii vabastav, nagu me kipume arvama. „Iga inimene, kes keeldub andu-
mast Jumalale, laseb end kontrollida teisel võimul. Inimene ei kuulu endale. Ta võib rääkida 
vabadusest, olles samal ajal kõige rängemas orjuses. Ta ei suuda näha tõe ilu, sest Saatan 
kontrollib tema mõistust. Kuigi ta arvab ise otsustavat, täidab ta tegelikult pimedusevürsti 
tahet. Kristus tuli purustama ahelaid.“ (Ajastute igatsus, lk. 466)

Mis on meil kaotada, allutades end Kristusele? Tema suudab meid vabastada iseenese 
türanniast – kadedusest, pahameelest, riiakusest, ahnusest, sõltuvusest, vihast, upsakusest, 
eneseuhkusest, julgusetusest, alaväärsuskompleksidest ja paljust muust. Pea meeles, et ini-
mese suurimaks probleemiks on ta ise. Sina ise oled enda suurim probleem. „Muutus, mis 
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toimub inimhinges, kes annab end Kristusele, on vabatahtliku valiku tulemus.“ (Ajastute igat-
sus, lk. 466)

Pottsepp võib töötada vaid selle saviga, mis on tema käes. See on põhjuseks, miks anname 
end Jumalale. „Allutades kogu oma elu Jumalale, teeb see meie elu palju lihtsamaks. See nõr-
gestab ja lõpetab tuhanded võitlused, mis kaasnevad meie südame loomulike kirgedega.“ 
(My Life Today, lk. 6)

Vaid enda allutamise kaudu Jumalale saavutame igavese õnne. „Need, kes usuvad Kris-
tuse sõnu ja annavad end Tema hoolde ning elu Tema juhtida, saavad rahu ja kosutust. Miski 
selles maailmas ei saa neid nukrutsema panna, sest Jeesuse lähedus rõõmustab neid. Täie-
likus kuulekuses on täielik rahu.“ (Ajastute igatsus, lk. 331) Ta kutsub sind juba täna kogema 
seda täielikku rahu!

Palveta, toetudes Jumala Sõnale 
Kasuta meid oma armastuse tööriistadena.
„Ärge ka loovutage oma ihuliikmeid ülekohtu relviks patule, vaid loovutage end Juma-

lale nagu need, kes on saanud surnuist elavaks, ja oma ihuliikmed õiguse relviks Jumalale.“  
(Rm 6:13)

Jumal, soovime anda oma elu täielikult Sulle. Kasuta meid tööriistadena, et tooksime au 
Sinule.

Muuda meie elud mõistlikuks jumalateenistuseks
„Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud 

Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.“ 
(Rm 12:1)

Isa, aitäh, et oled kutsunud meid olema uued loodud. Näita meile, kuidas võiksime igapäeva-
selt end täielikult Sulle allutada. Aita meil järgida Sind kõiges ja anna meile jõudu. 

Kaitse meid kurja eest.
„Me teame, et ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Jumalast sünnitatu hoiab 

ennast ja kuri ei puuduta teda.“ (1. Jh 5:18)
Jumal, aitäh, et oled tõotanud kaitsta meid kurja eest, kui oleme oma elud Sinule alistanud. 

Juhata meid oma teel täieliku rõõmuni. 

Veel soovitusi palveks
Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.
Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja 

tänada Jumalat Tema andestuse eest. 
Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.
Meie kogudus: Palu Jumalalt, et Ta õnnistaks kohaliku, divisjoni ja ülemaailmse kiriku 

ettevõtmisi.
Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduse liikmete, perede ja naab-

rite praeguste vajaduste pärast.
Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused Lauluraamatust: Kui Jumala rahu on südames mul (#534); Issand, Su teed 
ka olgu mu teed (#198); Võta minu elu Sa (#194); Su juures ma rahu saan (#230).

Muud ülistuslaulud: Kõik ma annan Jeesusele; Kõike suudan ma, kui Loojalt väge saan;  
Su kätte ma end usaldan.
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4. PÄEV
ÄRATUSE KOGEMINE OMA ELUS
„Te himustate, ja teil ei ole; te taplete ja tapate, ja ei suuda midagi saavutada; te 
tülitsete ja sõdite. Teil ei ole, sest te ei palu. Te palute, aga ei saa, sest te palute halva 
jaoks, tahtes seda kulutada oma lõbudeks.“ (Jk 4:2, 3)

Piiramatud võimalused 
Kujuta ette, et keegi sinu kogudusest räägib sõnumi äratusest. Jutluse lõpus teeb pastor 

kuulajatele üleskutse võtta vastu Jeesus ja järgida Teda kõiges. Võib-olla ei vasta keegi sellele 
üleskutsele. Võib-olla osad vastavad. Võib-olla vastavad paljud. Kuna Jumal lõi inimese valiku-
vabadusega, ei saa me võtta vastutust selle eest, kuidas teised üleskutsele vastavad. Sellegi-
poolest, kui paljud võtavad Jumala sõnumi vastu ja järgivad seda, hoolimata sellest, kas see 
on avalik jutlus, isiklik Piibliuurimine, sõpruse evangelism või Jumala määratud ime, on meie 
tunnistus olnud ilmselgelt edukas. Taoline edukus on Püha Vaimu and. Imestunult astume 
sammu tahapoole ja vaatame, kuidas Jumal imesid teeb. 

Kahjuks on sageli meie kui kristlaste elu edutu. See ei tähenda, nagu oleksid meie kogu-
duse plaanid ja evangelism asjatud. Jumal on kindlasti õnnistanud meie siiraid pingutusi, nii 
palju kui see on võimalik. Aga siiski? Kui palju enamat suudaksime korda saata, kui saaksime 
täielikult täidetud Püha Vaimuga? Vaid Jumal teab, kui palju võimalusi meil oleks! Jutlustaja 
Henry T. Blackaby kirjutab: „Kui hüüame Tema poole, suudab Ta kuue kuuga palju rohkem 
ära teha, kui meie 60 aastaga oma jõule ja tarkusele tuginedes.“ (Blackaby, Experiencing God,
lk. 108, redigeeritud väljaanne)

Äratuse pärast palvetamine on hädavajalik, kuid me ei tohi sellega piirduda. Kutsun sind 
üles tegema teadlikke samme, et tõeliselt kogeda isiklikku ärkamist. Jumala õnnistusega võib 
sinu elu muutuda palju mõjukamaks ja täisväärtuslikumaks kui iial varem. Ka sinu kodu ja 
kogudus võivad kogeda uut elu. 

Mis meil puudu on?
Alustuseks mõned küsimused: Mis on kõikide meie probleemide põhjuseks? Kas see on 

vaimne? Kas Püha Vaimu puudus meie elus on tingitud sellest, et oleme kristlastena leiged? 
Kui vastus on jah, siis miks puudub meie elust Püha Vaim? 

Vastuse leiame Piiblist: „Te himustate, ja teil ei ole; te taplete ja tapate, ja ei suuda midagi 
saavutada; te tülitsete ja sõdite. Teil ei ole, sest te ei palu. Te palute, aga ei saa, sest te palute 
halva jaoks, tahtes seda kulutada oma lõbudeks.“ (Jk 4:2, 3)

Nagu 1. päeva materjalist õppisime, kutsub Jumal meid üles püsivalt palvetama Püha 
Vaimu pärast meie eludes. „Miks meil pole nälga ega janu Püha Vaimu anni järele, ehkki just 
see annab meile väge? Miks me ei räägi, palveta ega jutlusta sellel teemal?“ (Tunnistused 
kogudusele, 8. köide, lk. 22)

Jakoobus ütleb ka, et me ei saa, sest palume halva jaoks. Ilmselt mõtleb ta sellega, et 
Jumal ei saa meid õnnistada, kui mõtleme „lihalikke mõtteid.“ Paulus selgitab: „Sest lihalik 
mõtteviis on surm, Vaimu mõtteviis aga elu ja rahu.“ (Rm 8:5, 6)

Mida tähendab lihalik mõtteviis, millest Paulus räägib? Tegelikult räägib Jumala Sõna kol-
mest inimrühmast ja nende suhtest Jumalaga. Igas rühmas on palju variatsioone, mis ole-
nevad vanemlikust kasvatusest, pärilikest omadustest, enesekontrollist, vanusest, kultuurist, 
haridusest jne. Hoolimata nendest erinevustest, leiame vaid 3 peamist rühma: maine, vaimne 
ja lihalik inimene. 
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Nendest kolmest grupist räägitakse 1. Kr 2:14–16 ja 3:1–4. Nüüd peatume põgusalt vaid 
maisel inimesel. Ta elab maailmas ja tal puudub isiklik suhe Jumalaga. Koguduseliikmed kuu-
luvad kahte järgmisesse inimrühma ja kiire pilguheit nende kirjeldustele avab meile, milles 
peitub peamine probleem. Küsimus on, kumba rühma kuulume meie? Põgusa eneseanalüüsi 
abil leiame vastuse. Pidagem meeles, et tahame analüüsida enda elu, mitte teiste elu. Missu-
gune inimene oled sina? 

Maine: Puudub suhe Jumalaga. Ta ei võta vastu midagi, mis on Jumala Vaimust, sest 
see on temale narrus. (1. Kr 2:14)

Vaimne: Tal on täisväärtuslik, tõeline suhe Jumalaga. Kui oleme vaimsed, on meil 
Issanda meel. (1. Kr 2:16)

Lihalik: Tal on võlts, kahepalgeline suhe Jumalaga. „Ka mina, vennad, ei võinud rää-
kida teile kui vaimsetele, vaid pidin rääkima kui lihalikele, nagu väetitele lastele Kris-
tuses.“ (1. Kr 3:1)

Tulekul 5. päeval: Mis vahe on vaimsel ja lihalikul kristlasel?

Palveta, toetudes Jumala Sõnale 
Püha Vaim juhib meie mõtteid.
„Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid, kes aga Vaimu järgi, 

need Vaimu mõtteid.“ (Rm 8:5)
Isa, me teame, et oleme kas oma lihalike himude meelevallas või Püha Vaimu mõju all. Palun 

tee meist vaimsed kristlased ja juhi meie meeled Vaimu mõtetele.

Me pole enam lihalike himude meelevallas.
„Ma tahan öelda: Käige Vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid.“ (Gl 5:16)
Jumal, aitäh, et Püha Vaim purustab patu võimu meie eludes. Palun kasvata meie südametes 

Vaimu andi. Aitäh Sulle selle imelise tõotuse eest!

Vaim vabastab meid hukkamõistust.
„Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Sest elu Vaimu 

seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest.“ (Rm 8:1, 2)
Isa, milline õnnistus on teadmine, et elades Pühas Vaimus, on patu ahel purustatud. Aitäh, et 

Kristus võttis meie süü enda peale ja vabastas meid patust ja surmast.

Veel soovitusi palveks
Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.
Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja 

tänada Jumalat Tema andestuse eest. 
Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.
Meie kogudus: Palu Jumalalt, et Ta õnnistaks kohaliku, divisjoni ja ülemaailmse kiriku 

ettevõtmisi.
Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduse liikmete, perede ja naab-

rite praeguste vajaduste pärast.
Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused Lauluraamatust: Kui Päästja kutset kuulsin ma (#195); Jeesus, Sinu kallis 
veri avas eluvärava (#437); Sadagu õnnistusvihmad, Jumal, mis tõotanud Sa (#144); Issand, helde 
üle kõige, ole minu abimees (#52); Ei või maine jõud ja vägi valgustada patuööd (#149); Mu süda-
messe tule, oh, Looja Püha Vaim (#150); Su Vaimu, Isa, palume (#145). Muud ülistuslaulud: Ma 
otsustasin järgida Jeesust; Shine Jesus shine.
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5. PÄEV

VAIMNE VÕI LIHALIK INIMENE: 
MILLES PEITUB NENDE ERINEVUS?
„Aga meil on Kristuse meel.“ (1. Kr 2:16)

Meie ühendus taevaga
Enne, kui asume defineerima vaimset ja lihalikku kristlast, peame meeles pidama, et me 

ei räägi patustest ja patuta inimestest. Kõik inimesed, nii vaimsed kui ka lihalikud, on Päästjat 
vajavad patused. Meie ainus õigus tuleb Temalt. Kriteeriumiks, mis määratleb, kumba rühma 
kuulume meie, on meie isiklik suhe Püha Vaimuga. Jumal on öelnud, et pole võimalik katkes-
tada suhet Püha Vaimuga, kahjustamata seejuures oma ühendust taevaga. (Mt 12:32) Ellen 
White selgitab: „See, kes tõukab eemale Püha Vaimu töö, asetab end olukorda, kus kahetsus 
ja usk ei saa tema juurde tulla. Jumal töötab inimeste südamete kallal just nimelt Püha Vaimu 
kaudu.“ (Ajastute igatsus, lk. 322)

On väärt kordamist, et peaksime tegelema vaid iseenda hindamisega. Kas ma kuulun 
vaimsete või lihalike inimeste rühma? Jumal töötab ise teiste südametes ja Ta ei soovi, et sil-
distaksin kaaskristlasi. Hea uudis on, et kui Jumal ilmutab mulle minu kohta seda, mis mulle 
pettumust valmistab, võib Ta mind juba täna muuta!

Vaimne koguduseliige
Vaimne inimene on tõeliselt pöördunud kristlane. Ehkki ta on sündinud patusena, kut-

sutakse teda vaimseks, sest tal on elav ja kasvav suhe Püha Vaimuga. Apostel Paulus kirju-
tab: „Kuid vaimne inimene mõistab kõike, ent teda ennast ei suuda mõista keegi. Sest, kes 
on tundnud Issanda meelt, kes võib teda juhatada? Aga meil on Kristuse meel.“ (1. Kr 2:15, 16)

Vaimse inimese elu keskmeks on Jeesus. Tema südames valitseb Jeesus ja määrab ära 
tema prioriteedid. Vaimne inimene on end täielikult Jeesusele pühendanud ja palvetab püsi-
valt Püha Vaimu pärast. (Lk 11:13) Laodikea kontekstis kutsutakse vaimset inimest kuumaks. 
(Ilm 3:15) Tähendamissõnas kümnest neitsist kutsutakse vaimset inimest targaks. (Mt 25:2–4) 
Vaimne inimene kogeb elu ülirohkesti (Jh 10:10) ja on täidetud Jumala kogu täiusega (Ef 3:19). 
Ta rõõmustab selle üle, et ta on päästetud usu kaudu. (Ef 2:8) Ehkki vaimne inimene kogeb 
tagasilööke ja kiusatusi, suunab Ta oma pilgu Jeesusele.

Lihalik koguduseliige
Lihalikul inimesel võib olla võlts või kahepalgeline suhe Jumalaga. Ta võib olla märka-

matult ükskõikne Püha Vaimu suhtes või avalikult mässumeelne. Apostel Paulus ütleb nii: 
„Ka mina, vennad, ei võinud rääkida teile kui vaimsetele, vaid pidin rääkima kui lihalikele, 
nagu väetitele lastele Kristuses. Ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga, sest seda 
te ei oleks veel talunud. Kuid ega te nüüdki veel talu, sest et olete ju alles lihalikud. Kui teie 
seas on kiivust ja riidu – eks te siis ole lihalikud ja eks te käitu inimlikult? Sest kui üks ütleb: 
„Mina olen Pauluse poolel!“, teine aga: „Mina Apollose!“ – eks te siis ole nagu inimesed ikka?“ 
(1. Kr 3:1–4)

Kokkuvõtteks võime öelda, et otsustavaks teguriks peab olema meie suhe Püha Vaimuga. 
Lihalik inimene elab oma loomuse järgi; see tähendab tavalise inimliku jõuga, mitte Püha Vai-
mule toetudes. Ja kõige kurvem on see, et ta pole valinud saada igavest elu. (Rm 8:9)
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Paulus pöördub lihalike inimeste poole kui vendade poole, mis viitab sellele, et nad olid 
koguduseliikmed. Ta ei saanud neid vaimseteks nimetada, sest nad polnud piisavalt Püha 
Vaimuga täidetud. Nad polnud kasvanud usus, nii nagu nad oleksid pidanud. On võimalik olla 
aastaid koguduseliige, olles ikka veel lihalik kristlane. On võimalik omada suurepäraseid tead-
misi Piiblist, olles vaimselt ebaküps. Paljud lihalikud kristlased kogevad rahulolematust, pet-
tumust või eesmärgipäratust oma vaimulikus elus. Mõned on ükskõiksed, öeldes: „Me oleme 
patused ega saa sinna midagi parata.“ 

Teised lihalikud kristlased on entusiastlikud ja aktiivsed, võib-olla uhked oma positsiooni 
üle koguduses. Jeesus ütleb kurvastusega: „Paljud ütlevad mulle tol päeval: „Issand, Issand, 
kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel tei-
nud palju vägevaid tegusid?“ Ja siis ma tunnistan neile: „Ma ei ole teid kunagi tundnud, minge 
ära minu juurest, te ülekohtutegijad!““ (Mt 7:22, 23). Mis oli valesti? Neil puudus isiklik suhe 
Jeesusega ja elav ühendus Püha Vaimuga. 

Kui sa leiad, et oled praegusel hetkel lihalik kristlane, siis muuda seda. Sul on võimalus 
alustada uue eluga juba praegu. Paljud lihalikud kristlased on selles olukorras enda teadmata 
ja võib-olla palvetad sa juba praegu sügavama usukogemuse pärast. Jeesus igatseb, et meie 
rõõm saaks täielikuks (Jh 15:11) ja Ta kutsub sind puhkama kindlas igavese elu tõotuses.

Palveta, toetudes Jumala Sõnale 
Oleme veel lihalikud, kuid meil on lootus.
„Ka mina, vennad, ei võinud rääkida teile kui vaimsetele, vaid pidin rääkima kui lihalikele, 

nagu väetitele lastele Kristuses. Ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga, sest seda te 
ei oleks veel talunud. Kuid ega te nüüdki veel talu, sest et olete ju alles lihalikud. Kui teie seas 
on kiivust ja riidu – eks te siis ole lihalikud ja eks te käitu inimlikult? (1. Kr 3:1–3)

Kallis Jumal, aitäh, et oled kirjutanud sellesse teksti „alles“, sest see näitab, et me ei pea jääma 
sellesse olukorda. Palun muuda meid täna. Aitäh, et kadedus, riid ja lahkhelid saavad lahendatud, 
kui elame Pühas Vaimus.

Kas palume lihalike motiividega?
„Te himustate, ja teil ei ole; te taplete ja tapate, ja ei suuda midagi saavutada; te tülitsete 

ja sõdite. Teil ei ole, sest te ei palu. Te palute, aga ei saa, sest te palute halva jaoks, tahtes seda 
kulutada oma lõbudeks.“ (Jk 4:2, 3)

Isa, elame vaimses vaesuses, sest me ei palu. Ja kui me palume, teeme seda isekate, inimlike 
motiividega. Palun muuda meie palveid ja juhata meid Püha Vaimuga. 

Veel soovitusi palveks
Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.
Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja 

tänada Jumalat Tema andestuse eest. 
Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.
Meie kogudus: Palu Jumalalt, et Ta õnnistaks kohaliku, divisjoni ja ülemaailmse kiriku 

ettevõtmisi.
Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduse liikmete, perede ja naabrite 

praeguste vajaduste pärast.
Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused Lauluraamatust: Õnnelik olen (#90); Ma oma armsa Isaga nüüd astun 
elurada (#235); Armsalt kõlab nimi Jeesus (#121); Kas oled tundnud Lunastaja armu (#268); Noo-
ruse ilu, kaunima elu pühendan Päästjale ma (#487); Kuis mina, patune, Issand, nii kallis küll Sulle 
(#396) Muud ülistuslaulud: Mu Jeesus, mu Päästja; Change My Heart, oh God
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6. PÄEV
 JUMALA LAHENDUS MEIE PROBLEEMIDELE
„Siis ütles Jeesus kõikidele: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina 
ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle, sest kes iganes tahab 
päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, see pääs-
tab selle.“ (Lk 9:23, 24)

Püsiva äratuse kaks saladust
Jeesus pakub lahendust lihalikele kristlastele, kes soovivad saada vaimseteks kristlasteks. 

Ta ütleb: „Jääge minusse, ja mina jään teisse.“ (Jh 15:4) Teisisõnu: „Püsige minus.“ Aga kuidas? 
Ellen White ütleb, et Kristuses püsimine tähendab järgnevat:
1. Püha Vaimu pidevat vastuvõtmist ja
2. elu, mis on antud tingimusteta Tema teenistusse“ (Ajastute igatsus, lk. 676)

See kaheosaline jumalik lahendus ei juhata meid mitte ainult äratuseni, vaid ka õnneliku 
eluni. Miks? Jeesus ütles: „Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm 
saaks täielikuks.“ (Jh 15:11) Järgides neid kahte sammu, kogeme Kristust enda sees või Tema 
kohalolekut oma igapäevases elus. See tähendab, et jagame Tema kirkuse lootust. (Kl 1:27)

Sügavam mõte: Paluda igapäevaselt ja võtta usus vastu Püha Vaimu välja valamine. Ja 
alistada kõik, mis meil on ja mis me oleme, Jumalale. Tema toob rõõmu! 

1. päeval rääkisime, kui tähtis on paluda Püha Vaimu ja 3. päeval õppisime vajadusest 
allutada end Jumalale. Täna vaatame neid kahte sammu teisest vaatenurgast, keskendudes 
eriliselt sellele, et meil on igapäevaselt vaja paluda ja end allutada.

Miks peaksime igapäevaselt paluma Püha Vaimu?
Aastaid tagasi lugesin loo gangsterist (kurjategijate jõugu liikmest), kes sai kristlaseks. Ta 

tunnistas siiralt oma vandemurdmisest, vargusest ja muudest kuritegudest. Selle tulemusena 
koges ta kolossaalset jumalikku sekkumist. Jumal keeras tema elu täielikult pea peale. 

See kogemus kõnetas mind väga. Ütlesin endale: „Üldiselt läheb mul päris hästi, kuid mul 
pole taolisi kogemusi.“ Ma palvetasin: „Jumal, ma soovin tunnistada kõik endale teadaolevad 
patud ja ka need, milled Sa mulle veel ilmutad. Sellele lisaks ärkan ma iga päev tund aega 
varem, et palvetada ja Piiblit lugeda. Tahan näha, kas Sa ka minu ellu sekkud.“ 

Tänu Jumalale, Ta tõepoolest sekkus ka minu ellu! Mitte seetõttu, et oleksin selle kuida-
gimoodi oma varasema üles ärkamisega ära teeninud, vaid kuna asetasin end igapäevaselt 
sinna, kus Püha Vaim minuni jõuaks. Jeesuse maapealses elus oli Tema igapäevaseks vaja-
duseks, et Teda ristitaks igal päeval uuesti Püha Vaimuga, rääkimata siis meist. Paulus räägib 
seespidisest inimesest, kes uueneb päev-päevalt ja ta palvetab, et kristlased Tema Vaimu läbi 
saaksid tugevaks seesmise inimese poolest. (2. Kr 4:16 ja Ef 3:16) Ellen White pakub järgmist 
lootust: „Jumal soovib anda Püha Vaimu nendele, kes Teda teenivad, palju rohkem, kui soo-
vivad vanemad anda häid ande oma lastele.“ (Apostlite teod, lk 50) Meie seesmine inimene 
vajab igapäevast hooldust.

Miks peaksime end igapäevaselt Jeesusele allutama?
Jeesus soovis selgitada oma jüngritele, milles seisneb ohverdava jüngerluse loomus, öel-

des: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva 
enese peale ja järgnegu mulle.“ (Lk 9:23) Oma mina salgamine tähendab anda iga päev Jee-
susele kontroll oma elu üle. Apostel Paulus räägib sellest nii: „Ma suren iga päev.“ (1. Kr 15:31)
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Inimestena seisame vastu enese allutamisele, unustades, et kui ma olen nõder, siis ma 
olen vägev. (2. Kr 12:10) Sündides võtame vastu füüsilise elu, kuid sööme siiski igapäevaselt, 
et püsida hea tervise juures. Kui sünnime uuesti, võtame vastu vaimuliku elu, kuid vajame 
sellegipoolest igapäevaselt vaimulikku toitu. Vastasel juhul sureme. Nii nagu pole võimalik 
söögikorda ette süüa, pole võimalik alistada end Kristusele homse eest. Ellen White kirjutab: 
„Ükskõik, kui täiuslik ka meie pühendumine meie pöördumisel poleks olnud, pole sellest 
meile mingit kasu, kui me seda igapäevaselt ei uuenda.“ (Our Father Cares, lk. 144)

Millest alustada?
Üks ja ainus viis saada igapäevaselt Püha Vaimu ja allutada end Jeesusele oma igapäe-

vase isikliku teenimise kaudu. Kuniks me pole Jumalat igal päeval valinud, on meie tõotused 
ja otsused rajatud liivale. (Tee Kristuse juurde, lk. 47). Kas pühendad juba täna end Jumalale, et 
veeta päeva parim hetk Temaga? „Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike 
antakse teile pealegi!“ (Mt 6:33) 

Palveta, toetudes Jumala Sõnale 
Säilitage parimat võimalikku suhet
„Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää 

viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge... Kui te jääte minusse ja minu sõnad 
jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile.“ (Jh 15:4, 7)

Jumal, aitäh, et Sa kasvatad meie usaldust Sinusse, kui allutame end igapäevaselt Sulle. Juhata 
meid, et võiksime Püha Vaimu paremini tundma õppida. Palun, et Sinu tahe oleks ka meie tahe. 

Ela parimas suhtes iga päev
„Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva 

enese peale ja järgnegu mulle.“ (Lk 9:23) „Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, 
siis seda kõike antakse teile pealegi!“ (Mt 6:33) 

Kallis Jumal, õpeta meile, kuidas seada Sind kõiges esikohale. Ilmuta meile, kuidas alustada 
igat päeva koos Sinuga.

Veel soovitusi palveks
Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.
Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja 

tänada Jumalat Tema andestuse eest. 
Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.
Meie kogudus: Palu Jumalalt, et Ta õnnistaks kohaliku, divisjoni ja ülemaailmse kiriku 

ettevõtmisi.
Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduse liikmete, perede ja naab-

rite praeguste vajaduste pärast.
Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused Lauluraamatust: Vaevalt päev, üks silmapilk, üks minut (#232); Vaid 
Jumala teed on õiged ja head (#246); Iga tund, iga päev hoidku mind Su armukäed (#53); Jehoova, 
Sinu õuesid siin igatseb mu hing (#230).

Muud ülistuslaulud: Pöördu Jeesuse poole nüüd; Ava mu südame silmad; See on mu igatsus.
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7. PÄEV
PALVETAMINE, TOETUDES JUMALA TÕOTUSTELE
„Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse.“ (Mt 7:7)

Võimatutest võitudest saavad võimalikud
Jeesus päästis meid, et me usu kaudu saaksime tõotatud Vaimu. (Gl 3:14) Kuidas aga kas-

vatada oma usku Tema tõotustesse? Kuidas peaksime palvetama, et võiksime olla kindlad, et 
oleme täidetud Püha Vaimuga? Kuidas viib ärkamisele jõudnud süda meid küpsuseni kristli-
kus elus? 

Palju aastaid olin teadlik palvetamisest, mis tugineks tõotustele, kuid väga pikalt ei raken-
danud ma seda teadmist iseenda elus. Kui avastasin, missugused õnnistused kaasnevad pal-
vetamisega, milles tuginen Jumala tõotustele, tahtsin seda ka teistega jagada. Mitu aastat 
tagasi kirjutasin raamatu „Sammud isikliku ärkamiseni“ (Steps to Personal Revival). Selles raa-
matus on peatükk, mis räägib sellest, et palvetamine Jumala Sõnale tuginedes on praktilise 
kristluse kogemuse saamise võtmeks. Mõned lugejatest saatsid järgnevad tunnistused:

„Poleks kunagi arvanud, et leian palvetamise kohta sellist uut teadmist – palve, mis põhi-
neb Jumala tõotustel, nagu sa seda kirjeldasid. Jumal on andnud mulle võite, mis poleks minu 
arvates kunagi võimalikuks osutunud.“

„Sellest ajast peale, kui õppisin palvetama, toetudes Jumala tõotustele, on minu elu 
totaalselt muutunud… Minu naine on märganud minus täielikku muutust. Ma ise olen samuti 
selle muutuse üle üllatunud.“

Proovi seda ise
Mida tähendab toetuda palves tõotustele? Valime Piiblist tõotuse või käsu ja palvetame 

nende sõnadega Jumala poole. Usaldame, et Ta teeb nii, nagu on öeldud selles tõotuses. 
Lubame Tal oma palveid juhtida ja rääkida meiega oma Sõna kaudu. Ja kui hakkame kaht-
lema, nagu meist igaüks aegajalt teeb, tugineme antud tõotusele ja võtame seda kui Jumala 
isiklikku garantiid. Täites oma südamed ja palved Jumala Sõnaga, kasvab meie usk ja õpime 
Jumalat tundma nii nagu ei eales varem. Ellen White kirjutab: „Heita kõrvale Jumala tõotused 
Piiblist, on sama hea, kui võtta päike taevast ära... Jumal on pannud Piiblisse tõotused, et juh-
tida meid Teda usaldama. Nende tõotustega tõmbab Ta igavikult loori ära.“ (My Life Today, lk. 
338)

Piibel pakub meile selget juhendit palvetamise kohta. Esiteks, on öeldud, et peaksime 
palvetama Jeesuse nimel: „Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda.“ (Jh 
14:14) Lisaks annab Jumal üldise tõotuse, et Ta vastab palvetele, mis on Tema tahtega koos-
kõlas: „Ja see ongi see julgus, mis meil on Tema ees, et kui me midagi Tema tahtmist mööda 
palume, siis Tema kuuleb meid.“ (1. Jh 5:14) Jumal näitab meile oma tahet Piiblis olevate käs-
kude ja tõotuste kaudu ja võime loota sellele, mida Ta on tõotanud. Salm 15 jätkab: „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.“ 

Mida see tähendab? Kui palvetame Tema tahtmist mööda, vastab Ta meile kohe. Me ei 
pruugi kohe näha nähtavaid vastuseid. Tavaliselt ei märka me ka emotsionaalsel tasemel min-
git muutust. Meie palvetele vastatakse usu kaudu, mitte tunnete kaudu. Tunne tuleb alles 
hiljem, kuid praegusel hetkel usaldame tõotust. 

Toon näiteks, mida olen õppinud, kui olen palvetanud inimestega, kes on alkoholi- ja 
nikotiinisõltlased. Sel hetkel, kui nad palvetavad vabastamise pärast, ei pruugi nad märgata 
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mingit muutust. Nad peavad usu kaudu vabastuse vastu võtma. See eest võivad nad juba 
mõne tunni pärast tunda, et nad ei ihka enam vana viisi alkoholi või suitsu. Sel hetkel on nad 
saanud praktilise vabastuse, mida nad palves palusid. 

Ellen White pakub samuti mõtteainet palvetamise kohta, mis tugineb tõotustel. „[Jumal] 
on väga meelitatud sellest, kui nad esitavad oma kõige kõrgemad nõudmised Temale, et nad 
võiksid tuua au Temale. Nad võivad oodata suuri asju, kui nad usuvad Tema tõotustesse.“ 
(Ajastute igatsus, lk. 668) „Anuge Püha Vaimu. Jumal vastutab iga tõotuse eest, mis Ta andnud 
on. Hoides oma Piiblit käes, ütle: „Olen teinud nii, nagu Sa oled öelnud. Esitan Sinu lubaduse: 
„Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse.“ (Mt 7:7) (Christ’s Object 
Lessons, lk. 147)

Jeesus tõotab: „Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale palute – 
uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile!“ (Mk 11:24) Kas sa palvetad iga päev, tuginedes 
Tema tõotustele? Kui palvetame Tema nimel ja Tema tahet mööda, liigutab see kogu taevast!

Palveta, toetudes Jumala Sõnale 
Jumal ootab, et saaks anda meile Püha Vaimu.
„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 seda Ta ütles Vaimu kohta, kelle pidid saama Temasse uskujad; sest veel ei olnud 

Vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud.“ (Jh 7:39)
„Ja meie oleme kõige selle tunnistajad ning samuti Püha Vaim, kelle Jumal on andnud 

neile, kes on Talle kuulekad.“ (Ap 5:32)
Isa, nagu loeme, annad sa Püha Vaimu neile, kes Sind paluvad, Sinusse usuvad ja on Sulle 

kuulekad. See on meie südamesoov. Palun vii see meie elus täide, sest me üksi ei suuda seda. Aitäh, 
et täidad meie südamed oma armastusega.

Ta kutsub meid saama täidetud Püha Vaimuga.
„Saage täis Vaimu“ või „Laske end pidevalt ja korduvalt täita Vaimuga.“ (Ef 5:18, parafraas)
Kallis Isa, õpeta meid pidevalt ja korduvalt paluma Püha Vaimuga täitumise pärast. Me ei 

taha kannatada Vaimu puudust nagu rumalad neitsid. Täida meid oma Sõnas peituva arukusega.

Veel soovitusi palveks
Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.
Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja 

tänada Jumalat Tema andestuse eest. 
Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.
Meie kogudus: Palu Jumalalt, et Ta õnnistaks kohaliku, divisjoni ja ülemaailmse kiriku 

ettevõtmisi.
Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduse liikmete, perede ja naab-

rite praeguste vajaduste pärast.
Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused Lauluraamatust: Sadagu õnnistusvihmad (#144); Auline elu, mis juhitud 
Vaimust (#151); Anna mull’ Piibel, südames kui mure (#162); Ma tunnen üht imelist jõge (#129); Suur 
on Su ustavus, Jumal, mu Isa (#498). Muud ülistuslaulud: Järgnen Sulle; Kõike suudan ma, kui 
Loojalt väge saan; Sinu käed on kindlalt minu üle.
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8. PÄEV 
KUULEKUS JEESUSE KAUDU
„Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on 
sündinud.“ (2. Kor 5:17)

Ususammud
Kas mäletad seda, kui Jeesus tegi oma esimese imeteo Kaana pulmas? Maarja, Jeesuse 

ema, ütles teenritele: „Mida iganes Tema teile ütleb, seda tehke!“ (Jh 2:5) End niiviisi väljen-
dades, süstis ta teenritesse usaldust Jeesusesse. Kui Ta käskis neil veeanumad täita, tegid nad 
täpselt nii, nagu Ta oli öelnud. Siis ütles Jeesus: „Ammutage nüüd ja viige pulmavanemale!“ 
Ja nemad viisid. (salm 8) Rõhutan veelkord, nad järgisid Jeesuse juhist, ehkki see kõlas kum-
malisena. Peagi said neist ime tunnistajad. Peatume veelkord juhtunul kolme etapi abil: 

1. Andes teenritele juhiseid, kasvatas Maarja teenrite usku Jeesusesse. 

2. Teenrid väljendasid oma usku ja soovi teha täpselt nii, nagu Jeesus ütles. Teisisõnu, 
nad tegid ettevalmistavaid samme, mis tegid ime tegemise võimalikuks. 

3. Siis tegi Jeesus üksi imeteo.

Teenrid ei teinud midagi selleks, et veest vein teha, kuid kas imetegu oleks juhtunud 
nende ettevalmistavate sammudeta? Täpselt niimoodi töötabki kuulekus usu kaudu. Valime 
Jeesuse usaldamise, allutame oma tahte Temale ja astume kuulekuse ususamme. Kuid Jeesus, 
ainult Jeesus, on see, kes teeb imesid. 

Kuidas see töötab?
Apostel Paulus selgitab, et püha saladus on ilmutatud meile kindlal eesmärgil – et kõik 

usuksid Temasse ja oleksid Talle kuulekad (vaata Rm 16:25–27). Mis on see saladus? Vastavalt 
Kol 1:27 on see „Kristus teie sees.“ Ja mis on selle tulemuseks, kui oleme Kristuses saavutanud 
kuulekuse usu kaudu? „Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, 
vaata, uus on sündinud.“ (2. Kor 5:17) Jeesuse kaudu, kes meis elab ja tegutseb, on meil uus 
elu. Oleme uued loodud!

Kui Kristus on meie sees, muutub meie hoiak Tema käskude vastu. „Tema käsud ei ole ras-
ked.“ (1 Jh 5:3) „Minu koorem on kerge!“ ütles Jeesus (Mt 11:30) „Ma tahan ennast rõõmustada 
Sinu käskudega, mida ma armastan,“ sest „seadus su huultelt on mulle kallim kui tuhanded 
kulda ja hõbedat ja enam kui mesi mu suule.“ (Ps 119:47, 72, 103). „Sinu Seaduse armastajail on 
suur rahu ja nad ei komista.“ (Ps 119:165) Kuulekus usu kaudu on meeldiv, sest Jumal on oma 
armastuses andnud meile vaid parimad reeglid. 

Ja ehkki kuulekus on oluline, ei suuda me sellega kunagi päästet ära teenida ega saavu-
tada päästet oma headuse kaudu. Ellen White ütleb: See, kes püüab oma tegudega taevasse 
saada, järgides seadust, taotleb võimatut. Kuulekuseta pole võimalik kedagi päästa, kuid tema 
teod ei tohi olla temast enesest. Kristus peab töötama tema sees, et ta tahaks ja suudaks teha 
Tema tahtmist.“ (Faith and Works, lk. 94). 

Tooksin välja 3 olulist mõtet:
1. Oma tegude kaudu pole võimalik päästet saavutada. Proovida Jumalalt midagi ära 

teenida on asjatu.
2. Siiski on kuulekus asendamatu osa, käies Jumalaga, sest Jeesuse järgijad on kutsutud 

elama kooskõlas Tema tahtega. 
3. Kuulekus ei tohiks olla meie enda saavutus, vaid ime, mis on täide viidud meis elava 

Kristuse kaudu.
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Mis on meie osa?
Rõhutan veelkord: me ei suuda midagi ära teha, et end päästa. Jumal austab inimese vaba 

tahet ja lubab meil valida. Nagu ütleb Ellen White: „Jumal on kavandanud nii, et jumalik vägi 
teeks koostööd inimlike pingutustega.“ (Ye Shall Receive Power, lk. 10) Mida see tähendab?

1. Usaldame. Teeme valiku arendada oma usaldust Jeesusesse, kes tegutseb meis, et 
me tahame ja toimime Temale meelepäraselt. (Fil 2:13) Tema loob meis tahte toimida 
Temale meelepäraselt ja näitab meile, mida peame tegema. 

2. Meie otsustame. Peame valima Jumala tahte täitmise. Kuna Ta austab täielikult meie 
isikupärasust ja vaba tahet, sekkub Ta vaid siis, kui oleme otsustanud täita Tema tahet. 
Ta ootab seda otsust.

3. Teeme ettevalmistavaid samme. Väljendame oma otsust kuulekuse sammudega, 
mis võivad olla suured või väikesed.

4. Jumal üksi teeb kõige olulisema töö päästeks.

Ja pea meeles, et isegi need meie ülesanded – usaldamine, otsustamine, ettevalmistavate 
sammude tegemine – saavad tehtud vaid Jumala väe läbi, kui Jeesus meis Püha Vaimu kaudu 
elab. See teeb kuulekuse rõõmuks.

Palveta, toetudes Jumala Sõnale 
Kuulekus võimaldab meil täielikult kogeda Jumala armastust. 
„Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Aga kes armas-

tab mind, seda armastab mu Isa, ja mina armastan teda ning näitan talle ennast.“ (Jh 14:21)
Isa, aitäh, et oled meile näidanud, kuidas parimat võimalikku elu saavutada. Andesta meile, 

kui oleme hüljanud Sinu seaduse ja Sinu armastuse. Juhata meid, et usaldaksime Sind täielikult ja 
alistaksime kogu oma südamed Sulle.

Jumal on rõõmus, kui palume kuulekaid südameid.
„Anna seepärast oma sulasele sõnakuulelik süda… see kõne oli Issanda silmis hea… Ma 

teen, nagu sa ütled.“ (1. Kun 3:9, 10, 12)
Jumal, palun anna meile sõnakuulelik süda. Anna meile täielik usaldus Sinu juhtimisse ja 

põhimõtetesse, isegi kui me kõike ei mõista. Ôpeta meid Püha Vaimu väe kaudu nägema kuule-
kust naudingu, mitte koormana.

Veel soovitusi palveks
Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.
Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja 

tänada Jumalat Tema andestuse eest. 
Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.
Meie kogudus: Palu Jumalalt, et Ta õnnistaks kohaliku, divisjoni ja ülemaailmse kiriku 

ettevõtmisi.
Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduse liikmete, perede ja naab-

rite praeguste vajaduste pärast.
Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.
Laulusoovitused Lauluraamatust: Usalda mind (#451); Sind ma usaldan, mu Jeesus (#265); 

Ta saadab mind (#248); Su peale, Issand, loodan ma (#250); Jeesus — meie rõõm ja lootus (#359); 
Meil on see lootus (#536); Rõõmsas lootuses me minna võime (#340).
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9. PÄEV

KAS TÖÖTAN JUMALA HEAKS VÕI 
KAS TA TÖÖTAB MINU KAUDU?
„Ma olen ühes Kristusega risti löödud; nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab 
minus.“ (Gl 2:19, 20)

Loodud heade tegude tegemiseks
Zsolt, Austriast pärit teoloogiaõpilane, oli löödud. Teda oli kutsutud Keeniasse evangee-

liumit kuulutama, kuid esimesel nädalal tuli igal õhtul kohale vaid 30 kuulajat. Ta oli lootnud, 
et kuulajaid tuleb palju rohkem. Segaduses olles lukustas ta end oma tuppa ja palvetas neli 
tundi. Olles puistanud kogu oma meeleheite Jumala ette, alistus ta kogu oma olemusega 
Jumalale ja ootas. Ta oli kindel, et Jumal oli teda kuulanud, ehkki kartused ja kahtlused teda 
aeg-ajalt ründasid. Saabus õhtune koosoleku aeg. Kohale tuli 600 inimest! Hiljem oli neid 700, 
siis 1000. Lõpuks ristiti Jumala armus 39 inimest. 

Alati, kui proovime saavutada midagi suurt Jumala heaks, tõuseb päevakorda ääretult 
oluline küsimus: kas töötan oma inimlike võimetega Jumala heaks või kas minu kaudu töötab 
Jumal oma jumalike võimetega? 

Piibel käsitleb müsteeriumit sellest, kui jõuliselt töötab Jumal nõrkade inimeste kaudu? 
„Sest meie oleme Tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu 
Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda.“ (Ef 2:10) See Piiblisalm viitab kahele 
teole. Esiteks, Jumal on meid loonud Kristuses Jeesuses. See on uus elu, mille Ta Kristuses on 
meile andnud. Jumal teeb ka teise teo meis. Selleks on head teod, milled Ta on juba enne ette 
valmistanud, et me teeksime neid. Kuidas peaksime elama, et Jumal võiks neid tegusid meis 
teha?

1. Ela Pühas Vaimus: „Kuniks nad pole Vaimu saanud, ei suuda nad mõista, mida 
Jumal nende kaudu teha saab.“ (Ye Shall Receive Power, lk. 286)

2. Ela, allutades kogu oma elu Kristusele: „Seda, kes end täielikult Jumalale 
annab, juhatab jumalik käsi… Kui ta püüdleb jumaliku tarkuse õppetundide 
poole, usaldatakse tema hoolde pühad ülesanded.“ (Apostlite teod, lk. 283, 284)

Täites ülesandeid, milled Jumal meile on seadnud, kasvame usus ning meie vaimsed ja 
hingelised võimed arenevad. Isegi meie läbikukkumistel on oluline õppetund, sest õpime, et 
inimlik pingutus ei vii sihile, kui Jumal pole kesksel kohal. „Jumala Sõna kuulutamine oleks 
kasutu, kui poleks Püha Vaimu jätkuvat ligiolekut ja abi.“ (Ajastute igatsus, lk. 671)

Mitte väe ega võimu läbi
Nii nagu jutlustajad peavad olema varustatud Püha Vaimuga, nii peavad seda olema ka 

vaimulike materjalide autorid. „Kui Jumala pääste on sellega, kes kirjutab, tunnetab ka lugeja 
sama Vaimu… Kuid kui teos on kirjutatud inimese poolt, kes ei ela täielikult Jumala austuseks, 
olles täielikult Talle pühendunud, kurvastavad inglid puuduse üle. Nad pöörduvad ümber ega 
avalda selle teose kaudu lugejale muljet, sest teosest puudub Jumal ja Tema Vaim. Sõnad on 
head, kuid sealt puudub Jumala Vaimu soe mõju.“ (EGW Letters and Manuscripts, 1. köide, lk. 532)

See põhimõte kehtib kõikide ülesannete kohta, olgu selleks siis teenimine, õpetamine, 
misjoniprojekti juhtimine, lapse õpetamine või miski muu. „Meie tööd ei tee edukaks mitte 
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see vägi, mis inimestest välja kiirgab, vaid meie töö teeb täiuslikuks taevaste olendite arukus, 
mis töötab inimese kaudu.“ (Christian Service, lk. 260)

Isegi naatsaretlase Jeesuse töö sõltus igapäevaselt Tema ühendusest taevaga. Ta küsis 
jüngritelt: „Kas sa ei usu, et mina olen Isas ja Isa on minus? Neid sõnu, mida ma teile ütlen, 
ei räägi ma iseenesest, vaid Isa, kes asub minus, teeb oma tegusid.“ (Jh 14:10) Või vaadakem 
apostel Paulust. Kuidas suutis üks inimene teha nii suurepärast misjonitööd? Ta ütles: „Ma 
olen ühes Kristusega risti löödud; nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus.“ (Gl 2:19, 
20) Paulus loobus oma autonoomiast ja laskis Jumalal oma elu juhtida. Ta selgitas: „Sest ma 
julgen ju rääkida ainult sellest, mida Kristus paganate kuulekuseks on teinud minu kaudu 
sõna ja teoga, tunnustähtede ja imetegude väe läbi, Jumala Vaimu väe läbi.“ (Rm 15:18, 19) 
Võtmeks on Kristuses olemine.

Jumal soovib ka täna teha suuri asju. Tema plaanid ulatuvad palju kaugemale kui meie 
enda võimed. Vaid pideva ühenduse kaudu palves võime täita ülesandeid, milled Ta on meile 
seadnud. Ta kutsub meid: „Hüüa mind, siis ma vastan sulle ja ilmutan sulle suuri ja salajasi asju, 
mida sa ei tea!“ (Jr 33:3)

Palveta, toetudes Jumala Sõnale 
Inimlikud võimed saavutavad vaid inimlikke tulemusi.
„Ja Moosesele õpetati kogu egiptlaste tarkust ja tema oli vägev oma sõnadelt ja tegu-

delt... Ta arvas, et ta vennad mõistavad, kuidas Jumal tema käe läbi annab neile pääste, aga 
nad ei mõistnud… [Jumal] viis nad välja, tehes imetegusid ja tunnustähti.“ (Ap 7:22, 25, 36)

Kallis Isa, juhi meid, et võiksime alistada end Sulle, nagu tegi seda Mooses pärast aastastepik-
kust tööd karjasena. Teame, et võid ka meie läbi teha imetegusid ja tunnustähti, kui elame Püha 
Vaimu väes. Kasvata meis soovi minna sinna, kuhu Sa meid saadad. Aitäh Sulle Sinu jumaliku väe 
eest.

Meid on loodud headele tegudele Kristuses.
„Sest meie oleme Tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii 

nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda.“ (Ef 2:10)
Jumal, tee meist oma tööriistad, et võiksime olla päästeks ja õnnistuseks oma ligimestele. 

Teame, et sellest sõltub evangeeliumi täitumine: kas töötan Jumala heaks oma inimlike võimetega 
või kas Jumal töötab minu kaudu oma jumalike võimetega? Õpeta meile, et üksi ei suuda me Sind 
teenida. Aitäh, et oled lubanud töötata meie kaudu. Palun õnnista meie tööd ja pingutusi. 

Veel soovitusi palveks
Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.
Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja 

tänada Jumalat Tema andestuse eest. 
Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.
Meie kogudus: Palu Jumalalt, et Ta õnnistaks kohaliku, divisjoni ja ülemaailmse kiriku 

ettevõtmisi.
Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduse liikmete, perede ja naab-

rite praeguste vajaduste pärast.
Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused Lauluraamatust: Võta minu elu Sa (#194); Issand, Su teed ka olgu mu teed 
(#198); Mu süda siin (#191); Tahan alata Sinuga, Jeesus (#196).



PÄEVA 
PALVES

35

10. PÄEV 
ÜHESKOOS ÄRATUST OTSIDES 
„See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.“ (Sk 4:6)

Mida järgmisena teha? Kolm sammu uue alguseni vaimulikus elus
Kas sooviksid koos koguduseperega kogeda vaimulikus elus uut algust? Siin on üks soo-

vituslik plaan, mis on viinud vaimuliku ärkamiseni ja täitnud lootusega kogudused Saksamaal, 
Sveitsis, Inglismaal, Tadžikistanis ja Ameerikas. Äratus võib aset leida ükskõik kus, isegi ilmali-
kes maades, kui inimesed end jätkuvalt Jeesusele alistavad ja paluvad Püha Vaimu õnnistust. 

Palveta selle eest, kuidas sinu kogudus või perekond või palvegrupp võiks sel aastal 
kogeda uut algust vaimulikus elus. Koosta plaan, otsi ideid ja määra tegevusele alguskuu-
päev. Kindlasti soovid kohandada oma ideid vastavalt kultuurile, kogukonnale ja oma grupi 
vajadustele. 

Järgnevalt soovime jagada ühe koguduse näidet USA-s Alabama osariigis, linnas nimega 
Decatur.

1. Uus algus
Võta mitu nädalat või mitu kuud aega, et intensiivselt palvetada Püha Vaimu pärast, 

õppides samal ajal tundma Pühakirja ja lugedes võimalusel veel lühikest pühendu-
mise kohta käivat raamatut.

Evangeelsete koosolekute jaoks ettevalmistusi tehes palvetasid Decaturi koguduseliik-
med 30 minutit igal hingamispäeva hommikul. Nad jagasid koguduse infolehes näpunäiteid, 
kuidas edendada palvet, äratust ja Püha Vaimu tööd. Lisaks viisid nad kahel hingamispäeva 
õhtul läbi Püha Vaimu kohta käiva videoseminari. Pärast seminari jagasid nad osalejatele õhu-
kese raamatu vaimuliku ärkamise kohta ja palusid neil selle järgmise 6 nädala jooksul läbi 
lugeda. (Nad valisid raamatu „Sammud isikliku ärkamiseni.“ Teised variandid võiksid olla näi-
teks „Tee Kristuse juurde“ või Piibliuurimise käsikiri, mis räägib äratusest). Hiljem, kümnepäe-
vase palveaja jooksul, palvetasid nad äratuse ja Püha Vaimu pärast ja veetsid palve ja ülistuse 
hingamispäeva.

2. Suhte eest hoolitsemine
Alusta eestpalvegrupiga viie uskmatu inimesega, võta nendega ühendust ja säilita 

nendega sõprussidemeid, mis oleksid siirad ja taktitundelised. Sel perioodil tahad ehk 
veel üht raamatut lugeda, mis räägiks palvest ja äratusest. Kaaluge paarides lugemist, 
et saada toetust ja sügavamat arusaamist antud teemal. 

Selle teise etapi jooksul hakkasid Decaturi koguduseliikmed paarides lugema raamatut 
„40 Days: Prayers and Devotions to Prepare for the Second Coming“ (40 päeva: palved ja pühen-
dumised Kristuse teiseks tulekuks valmistumisel). Selle tulemusena kasvas nende rõõm, kui 
nad teistele Jeesusest rääkisid. Nagu ka selles raamatus soovitatakse, hakkasid koguduseliik-
med palvetama enda tutvusringkonnas oleva 5 uskmatu inimese pärast. Seejärel võtsid nad 
ühendust nende tuttavate või endiste koguduseliikmetega ja hoidsid nendega kontakti. Selle 
töö tulemusena tulid paljud ristimisele ja kogesid õnnistust – nii uued liikmed kui ka need, kes 
olid nende pärast palvetanud.

Mõtle sellele: kui 10 koguduseliiget palvetaksid ja hoiaksid kontakti 5 inimesega, teeks 
see kokku 50 inimest ja see arv kasvaks veelgi. 40 päeva pärast võite kutsuda inimesed, kelle 
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pärast palvetasite, erilisele külaliste hingamispäevale. Järgmiseks kutsu igaüht liituma väikeg-
rupiga (Piibliuurimine, tervisliku toidu valmistamine, liikumine, sotsiaalsed tegevused, mis iga-
nes seda inimest huvitab). Võid neid kutsuda ka tulevastele evangeelsetele koosolekutele. Ära 
unusta ka ise oma sõpradega koosolekutel osaleda ja aidata teistel end teretulnuina tunda.

3. Jagamine
Iga koguduseliige võib kutsuda need inimesed, kelle pärast ta palvetas, evangeel-

setele koosolekutele, väikegruppide Piibliuurimisele või individuaalsele Piibliuuri-
misele. (Kui keegi sinu eestpalve nimekirjast pole valmis Piibliuurimiseks, kutsu nad 
väikesesse gruppi, mis keskenduks nende hobile, näiteks liikumine, tervisliku toidu 
tegemine, harrastused või sotsiaalsed tegevused.)

Kui Decaturi kogudus viis läbi evangeelseid koosolekuid, kogesid koguduseliikmed ära-
tust ja sügavamat ühendust Jeesusega. Püha Vaim töötas kutsutud inimeste südametes ja 
veel kümme inimest andsid oma elud ristimise kaudu Jeesusele (hiljem liitus nendega veel 5). 
Need tulemused on suureks tunnistuseks palve väest!

(Decaturi koguduse lugu on võetud Elida Menesese artiklist ajakirjast „Southern Tidings.“)

Mida võib sinu kogudus teha?
Palvetage koos ja koostage juba täna plaan oma kogudusele. „Kogu taevas on tegus ja 

Jumala inglid ootavad, et teha koostööd kõikidega, kes teevad plaane, et hinged, kellede eest 
Kristus suri, võiksid kuulda rõõmusõnumit päästest. Inglid, kes jutlustavad neile, kes pärivad 
pääste, ütlevad igale tõelisele pühale: „Sul on ülesanne täita.“ (Tunnistused kogudusele, 6. 
köide, lk. 433, 434) „Minge, seiske ja kõnelge rahvale... kõik selle elu sõnad!“ (Ap. t 5:20) Jumal 
saadab sind maailma tõotusega: „See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb 
vägede Issand.“ (Sk 4:6)

Palveta, toetudes Jumala Sõnale 
Püha Vaim viib selle täide.
„See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.“ (Sk 4:6)
Kallis Isa, Sina ütled meile, et edu ei tule inimliku pingutuse tulemusena. Palun andesta meile, 

kui meil puudub Püha Vaimu vägi. Elusta meid, et me ei oleks leiged nagu Laodikea kogudus. 
Ärata meid nii meie enda kui ka ligimeste pääste pärast. Aitäh Sulle igavese õnne eest, mida oled 
tõotanud.

Veel soovitusi palveks
Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.
Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja 

tänada Jumalat Tema andestuse eest. 
Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.
Meie kogudus: Palu Jumalalt, et Ta õnnistaks kohaliku, divisjoni ja ülemaailmse kiriku 

ettevõtmisi.
Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduse liikmete, perede ja naab-

rite praeguste vajaduste pärast.
Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused Lauluraamatust: Anna mull’ Piibel (#162); Uuri nüüd hoolsalt püha Sõna 
(#166); Mind tervitab taevas suur hommik (#341); Auline elu, mis juhitud Vaimust (#151); Veel kõlab 
armukutse: kõik tulge minu juurde (#180); Jeesuse juurde rutta, oh, hing (#181); Päästja hääl kutsu-
valt kõlab (#175). Muud ülistuslaulud: People need the Lord


