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Kümnes päev: Palume Püha Vaimu
„Ka mina ütlen teile: Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, 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)

Ülistus
• Ülista Jumalat, sest Ta annab meile Püha Vaimu hea meelega nii nagu isa tunneb rõõmu oma lastele 

andmisest.
• Ülista Jumalat Püha Vaimu töö eest: Lohutajana, Õpetajana, Varustajana jne.
• Ülista Teda nende viiside eest, kuidas Püha Vaim on hiljuti töötanud sinu elus, koguduses ja maailmas.

Tunnistus
• Palu Püha Vaimul uurida sinu südant ja veenda sind patus. „Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale 

selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta.“ (Jh 16:8) Tunnista oma patt ning võta vastu Jumala 
andestus.

• Palu andestust, et sa pole tihti hinnanud Vaimu tõotust ja palunud seda oma ellu.
• „Ärge kustutage Vaimu.“ (1Ts 5:19) Kuidas sa oled ignoreerinud või kustutanud sinu elu juhtivat 

Vaimu? Palu andestust täpses asjas.

Palve ja eestpalve 
• Toetu Püha Vaimu tõotusele Luuka 11:9-13.
• Palu värsket ristimist Püha Vaimuga: „Saage täis Vaimu“ (Ef 5:19).
• Palu lähedasema ühenduse pärast Jumalaga ning et Vaimu vili oleks nähtav sinu elus ja kõigi seitsmen-

da päeva adventistide elus (Ga 5:22-25).
• Palu, et välja valatakse varajane ja hiline vihm (Hoosea 6:1-4, 10:12,  Joel 2:23, 28).
• Palju, et Jumala rahvale valatakse välja palvemeelsuse vaim (Sakarja 12:10).
• Palu ülemaailmse koguduse ärkamise ja usupuhastuse eest (2. Ajaraamatu 7:14).
• MTTC: Et Jumala Vaim töötaks vägevalt 630 linnas üle kogu maailma.
• Palu, et Vaim annaks väge tunnistada ning tooks meile ühtsuse.
• Palu Jumalat, et võiksime olla Vaimu paludes järjekindlad, nii et võiksime saada täisosa.
• Ühine ühe või kahe inimesega, et üheskoos palvetada viie inimese pärast, kes on sinu südamel ja viie 

inimese pärast, kes on ühe eestpalvekaardi peal. Kasuta oma palve juhiseks Efeslaste 1:15-21.
• Palu teiste soovide pärast, mis su südamel võivad olla. 

Tänu
• Täna Jumalat, et kui meie ei tea, kuidas paluda, siis „Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei 

tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest
• sõnatute ägamistega.“ (Rm 8:26)
• Ülista Teda usus nende imede eest, mida Ta valmistab vastusena sinu palvetele.
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Ellen White Vaimu tõotusest
Aja möödumine ei ole muutnud Kristuse lahkumistõotust saata Püha Vaim meile meie esindajana. See, et 
inimesteni ei voola Jumala armu rikkused, ei ole Jumala poolne piirang. Kui tõotuse täitumist pole nähtud 
sellisena, nagu see võiks olla, siis tuleneb see sellest, et tõotust pole nii hinnatud, kui seda peaks hindama. 
Kui kõik tahaksid, siis täidaks Vaim kõiki. Kus iganes nähakse vajadust Vaimu järele väikese asjana, on 
vaimulik põud, vaimulik pimedus taandareng ja surm. Kui tähelepanu köidavad vähetähtsad asjad, siis 
on puudu jumalikust väest, mis on vajalik koguduse kasvuks ja õitsenguks ja mis toob kaasa kõik muud 
õnnistused, ehkki seda pakutakse piisavalt.
Kuna see on vahendiks, mille kaudu me saame väge, miks me siis ei tunne nälga ja janu Vaimu anni 
suhtes? Miks me ei räägi sellest, palu selle pärast ja ei jutlusta sellest? Jumal tahab anda Püha Vaimu oma 
sulastele rohkem kui vanemad anda häid ande oma lastele. Iga tööline peaks paluma Jumalalt igapäevast 
Püha Vaimuga ristimist. Kristlike tööliste grupid peaksid kogunema, et paluda erilist abi, taevast tarkust, et 
nad võiksid teada, kuidas targalt planeerida ning plaane ellu viia. Eriti peaksid nad paluma, et Jumal ristiks 
oma valitud saadikuid misjonipõldudel rikkalikult Püha Vaimuga. Vaimu kohalou Jumala töölistes annab 
tõekuulutusele väe, mida ükski maailma au ega hiilgus suuda anda.
„Apostlite teod“, lk 50

Ellen White  Luuka 11:1-13 kohta
Vaata ka „Kristuse tähendamissõnad“, lk 139-149
Me peame näitama kindlat, kõikumatut usaldust Jumalasse. Tihti viivitab ta meile vastamisega, et panna 
proovile meie usku või meie soovide ehtsust. Kui oleme palunud Tema sõnade kohaselt, peaksime uskuma 
Tema tõotusesse ja palvetama järjekindlusega, mida ei saa tagasi lükata.
Jumal ei ütle, küsige korra ja te saate. Ta kutsub meid küsima. Püsima väsimatult palves.Järjekindel palu-
mine annab palujale tõsisema suhtumise ning annab talle suurema soovi saada asju, mida ta palub.
Meie palved peavad olema sama tõsised ja püsivad, nagu on puudustkannatava sõbra palve, kes palus 
keskööl leiba. Mida tõsisemalt ja püsivamalt me palume, seda lähedasemaks saab meie vaimulik ühendus 
Kristusega. Saame osaks suuremad õnnistused tänu kasvanud usule.
Meie osa on palvetada ja uskuda. Valvake palves. Valvake ning tehke koostööd palveid kuulva Jumalaga. 
Peame meeles, et me oleme „Jumala kaastöölised“ (1 Ko 3:9). Rääkige ja tegutsege kooskõlas oma palvete-
ga. On lõputult suur vahe sinu jaoks, kas katsumused näitavad, et see usk on ehtne või su palved on ainult 
vormilikud. 
On palju neid, kes igatsevad teisi aidata, kuid nad tunnevad, et neil pole vaimulikku jõudu või valgust, 
mida edasi anda. Toogu nad oma palved armutrooni ette. Paluge Püha Vaimu pärast. Jumal seisab iga 
antud tõotuse taga. Öelge, Piibel käes, ma olen teinud, nagu Sina oled öelnud. Ma esitan Sinu tõotuse. „ 
Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse.“
Me peame paluma mitte ainult Kristuse nimel, vaid ka Püha Vaimu juhtimisel. .. Jumal vastab rõõmuga 
sellisele palvele. Kui me tõsiselt ja innukalt palume Kristuse nimel, siis on selles väga võimas tõotus Jum-
alalt, et Ta vastab meie palvele „palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda.“ (Ef 3:20)
Kristus ütles: „Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale palute - uskuge, et te olete 
saanud, ja see saabki teile!“ (Mk 11:24). „ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et Isa saaks 
kirgastatud Pojas. „ (Jh 14:13). Ning armastatud Johannes, räägib Pühast Vaimust inspireerituna väga sel-
gelt ja kindlalt: „Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me
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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)
Tooge siis oma palved Isale Jeesuse nimes. Jumal austab seda nime.
„Kristuse tähendamissõnad“, lk 145-147


