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Õ P E T A  M E I D  P A L V E T A M A
Meie Isa palve 10 elumuutvat päeva

Tere tulemast 2014. aasta 10-päevasele palveajale! Alates sellest ajast, kui 2006. aastal esimest korda Oper-
atsioon Globaalne Vihm (Operation Global Rain) raames korraldati esimest korda 10-päevane palveaeg, 
on Jumal teinud tuhandeid imesid. Püha Vaim on esile kutsunud ärkamise, pöördumisi, uuendanud kirge 
evangeeliumitöö tegemiseks ja parandanud suhteid. Tõepoolest, palve on ärkamise sünnikoht.
• Me usume, et sinu elu ning nende elu, kelle eest sa palvetad, saavad muudetud, kui ühined palves oma 

koguduse liikmetega Püha Vaimu väljavalamise pärast. Siin on mõned mõtted, mida väljendasid need, 
kes võtsid osa 2013. aasta 10-päevasest palveajast:

• Nende kümne päeva jooksul kogunedes kogesime Püha Vaimu kohalolu, nagu see oli apostlite päevil. 
Oli tõelist kahetsust ja järeleandmist, kui liikmed loobusid oma nurisemistest ning andestasid ük-
steisele. See oli meie jaoks tõesti üks uuenemise aeg siin Strong Tower Outreach’is (Ikenna Joseph, 
Nigeeria).

• Viimaste päevade palved on mind tõeliselt mõjutanud ning mulle “hakkab” kohale jõudma, mida Jumal 
võib PÄRISELT teha: ja see on palju rohkemat, kui parkimiskoha leidmine Costco’s! Olen Tema armust 
üle kuhjatud (Värskelt ristitud liikme poolt, nagu seda jagas Loralyn Horning, USA).

• See on esimest korda, kui meil on 10-päevane palveaeg täisformaadis. Oleme tunnistajateks imedele: 
Väike tüdruk, kes palvetab oma vanemate pärast, ütles meile, et tema isa ei soovi enam abielulahutust. 
Teisel liikmel, kes ütles, et ta tihti tunnistusi ei jaga, avanes võimalus kinkida oma kliendile raamat 
“Suur võitlus”. Naisterahvas, kes igapäevaselt palvetab oma kolleegide pärast, oli kolleeg, muslim, kes 
küsis temalt küsimusi Jeesuse kohta. Tunnen, et olen Jumalaga nii palju lähedasem. Võtta endale palve-
juhi ülesanne on suur väljakutse, kuid ma tänan iga päev Jumalat, et ta mulle jõudu annab (Mylène 
Peronet, Prantsusmaa).

• Suured tänud teile! Me võime juba näha tulemusi ja ühendatud palve väge meie koguduseliikmete ning 
noorte eludes. Jumal on hea! (William Wolfgramm, Uus-Meremaa)

Meie palve teema: Meie Isa palve
2014. aasta 10-päevase palveaja jooksul palvetame me läbi Meie Isa palve, mille võib leida Matteuse 6:9-13 
ja Luuka 11:1-4. Meie Päästja elu oli palvega kastetud. Olles osaduses oma Isaga leidis Ta oma jõu, oma 
kindluse, oma väe ja oma rõõmu. Nende varajaste palves veedetud hommikutundide jooksul andis Jumal 
talle juhtnööre eesseisvaks päevaks.
Jüngritele avaldas Jeesuse harjumuspärane palvetamine muljet ning nad palusid Temalt, et Ta neid palveta-
ma õpetaks. Vastusena kordas Jeesus neile Meie Isa palvet, mille Ta oli mäejutlust pidades varem rahvale 
andnud. Selles lihtsas palves oli tegelikult rohkem, kui nad algselt mõista suutsid, sest see juhtis nende 
tähelepanu neilt endilt ära Jumalale, samas rahuldades kõik nende vajadused.
Ka meie peame õppima palvetama, nagu Jeesus palvetas. Järgneva 10ne päeva jooksul avastad sa Meie 
Isa palves väljenduvate mõtete sügavuse, mida sa ei osanud ettegi kujutada, tunned oma südame Jumala 
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armastusest kutsutud olevat ning leiad kirglikkuse Tema tööd teha ja näed imelisi vastuseid esitatud palve-
tele.

Igapäevased palvesoovid
Igapäevane palve- ning eestpalvete osa sisaldab endas ka neid palvesoove, mis kajastavad nii isiklikke kui 
ka korporatiivseid, ülemaailmse Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse, vajadusi. Järgnev osa toob välja 
ka ülemaailmse koguduse 2014. aasta initsiatiivid ja misjoniprojektid.

Missioon linnadesse (MTTC ehk “Mission to the Cities”)
Eriline palvefookus on sel aastal suunatud MTTC (Missioon linnadesse) initsiatiivile. MTTCi näol on 
tegemist Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse sooviga jagada Jeesuse armastust ning Tema peatse 
saabumise lootust nende inimestega, kes elavad linnastunud keskkonnas. Selle kohaselt on ette nähtud 
tegevus rohkem 630 maailma suurimas linnas. Nende programmidega tehti algust möödunud aastal 
New Yorkis ning tegevus jätkub ka 2014, 2015 ning nendele järgnevatel aastatel. Misjoniprogrammid on 
mitmekülgsed (et arvestada vaimsete, füüsiliste ja vaimulike vajadustega) ja jätkusuutlikud, luues püsiva 
seitsmenda päeva adventistide kohaloleku linnades. Lähenemisviiside hulka kuuluvad LifeHope (EluLoo-
tus) mõjukeskused, kogukondlikud sündmused, terviseseminarid, väikegrupid, palve- ning teised taastus-
grupid, naisteteenistus, noorteteenistus ja evangelisatsioonikampaaniad.
Igal päeval selle 10 palvepäeva jooksul toome esile ühe palvevajaduse, mis puudutab MTTC initsiatiivi. 
Linnade nimekirja ning ja lisainformatsiooni saamiseks külasta: www.MissiontotheCities.org  ja www.
RevivalandReformation.org/777

Ühispalve (United Prayer)
Oleme kõik varem koos teistega palvetanud, kuid võib olla, et sa pole kogenud õnnistusi ning väge, mida 
annab ühispalve. Nende kümne päeva jooksul saad sa enneolematult õnnistatud, kui ühined oma õdede 
ning vendadega avatud vestluseks Jumalaga.  Siin mõned nõuanded, kuidas muuta ühispalve kõigile naudi-
tavamaks:
• Hoia oma palved lühikesed - vaid üks või kaks laused antud teemal. Seejärel anna võimalus teistele. 

Võid palvetada nii mitu korda, nagu soovid, täpselt nagu vestluses.
• Vaikus on hea, sest see annab kõigile võimaluse kuulda Püha Vaimu häält. Ja ühislaulude laulmine vas-

tavalt sellele, kuidas Vaim juhatab, tuleb õnnistuseks.
• Selle asemel, et kulutada väärtuslikku aega oma palvesoovide väljaütlemiseks, lihtsalt pane need ise 

palves Jumala ette. Teised saavad siis sinu palvet kuuldes kaasa palvetada ning Piiblist tõotusi Jumala 
ette sinu eest panna.

Palvetamine ning Piibli tõotustele toetumine
Lühikese piibliteksti lugemine või palvetamine on imeline viis tagamaks selle, et palvetad seda, mis on ka 
Jumala tahe. Jumala tõotuste palves tagasiesitamine on imeline usukasvataja. Jumalale meeldib, kui esitame 
palves Tema Sõna Talle ülistuse ning tõotuste näol tagasi. “Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges 
tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest 
tänulikult Jumalale!” (Kl 3:16) Sa veel hämmastud, kuidas sa palvetada saad ning sellest rõõmu tunda võid.
Siin teile üks näide sellest, kuidas pühakirja Jumalale tagasi palvetada. 1. Tessaloonika 3:12,13 ütleb : “Ning 
Issand kasvatagu teie armastust ja tehku see rohkeks üksteise ja kõikide vastu, nii nagu see meilgi on teie 
vastu, et kinnitada teie südameid olema pühaduses laitmatud Jumala ja meie Isa palge ees, kui meie Is-
sand Jeesus tuleb kõigi oma pühadega.” Siis palveta midagi sellist: “Kallis Jumal, palun kinnita minu poja 
südant. Kinnita teda olema pühaduses laitmatu, et ta teeks mis on õige. Jeesus, oodaku ta rõõmuga Sinu 
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teist tulekut oma pühadega, jne.”

Palveta viie pärast
Nende 10ne palvepäeva jooksul oled sa oodatud eriliselt palvetama viie inimese pärast sinu mõjupiirkon-
nas.  Nendeks inimesteks võivad olla perekonnaliikmed, sõbrad, kaastöötajad, naabrid või keegi teine, kelle 
pärast muret tunned. Esimesel päeval kirjuta kahele kaardile üles need viis nime ning nende palvevaja-
dused. Üks kaart jäta endale, et sulle meelde tuletada, kelle pärast eestpalvet teha. Teine kaart anna oma 
palvegrupi juhile. Igal järgneval päeval võta kellegi teise palvekaart, et seal kirja pandud inimeste ja nende 
vajaduste eest palvetada.
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Esimene päev: Tema väe saladus
“Ja sündis, kui Jeesus oli ühes paigas palvetamas, et kohe, kui ta oli lõpetanud, ütles üks ta jüngreid 
talle: „Issand, õpeta meidki palvetama, nõnda nagu Johannes õpetas oma jüngreid!” (Lk 11:1)

Ülistus (Umbes 10 minutit)
• Alusta oma palveaega ülistades Jumalat selle eest, et Ta on meid õpetanud paremini palvetama.
• “Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim 

ise palub meie eest...” (Rm 8:26)
• Võta aega, et ülistada Jumalat selle eest, kes Ta on (Tema loomus) ning selle eest, mis Ta teeb.

Tunnistus (Umbes 5 minutit)
• Tunnista üles meie palvetamise ja Jumalaga suhtelmise vähesus - nii isiklikult kui ka üldiselt - ning palu 

andestust, et oleme Temaga palve kaudu sidepidamises läbi kukkunud. “Ka mina ise - jäägu see minust 
kaugele! - teeksin pattu Issanda vastu, kui ma lakkaksin palvetamast teie eest. (1Sm 12:23)

• Palu Jumalat, et ta näitaks sulle kõik patud, mis vajavad veel üles tunnistamist; seejärel võta aega, et 
vaikselt kuulata Tema vastust. Palu andestust ning rõõmsalt võta vastu Tema arm.

Palve ja eestpalve (Umbes 35 minutit)
• Palu, et Jumal annaks meile Püha Vaimu, et Ta õpetaks meid palvetama nagu Jeesus ja tõeliselt teiste 

eest paluma. “Ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu” 
(Sk 12:10).

• Palu kirgliku palvemeelsuse pärast, selle veendumuse pärast, et kui palju on meil vaja palvetada ning 
teadmise pärast, mida palve suudab.

• Palu, et igal pool võiksid sündida palvegrupid. Küsi Jumalalt, kuidas saaks sinu kirikusse rohkem palvet.
• Palveta, et õpiksime palvetama ja paluma Jumala juhtimist enne, kui teeme plaane.
• MTTC: et koguduse juhid, kes töötavad 630nes linnas misjonialgatusega, võiksid olla targad, Vaimu 

poolt juhitud, teenivad juhid, kes otsivad ning viivad ellu Jumala tahet ning demonstreeriksid edukat 
hingede võitmist.

• Palveta adventistide ning kõigi kristlaste pärast, et nad kogeksid oma teekonnal koos Jumalaga tõelist 
ärkamist ning uuestisündi. Palveta, et nad saaksid täidetud Püha Vaimuga, võiksid isiklikult tunda Jee-
sust Pühakirja ning palve kaudu ning elada püha elu. Palveta seda ka enda pärast, oma kohaliku kogu-
duse ning pastori pärast ja järgnevate inimgruppide pärast: kõigi tasandi kirikujuhid, vanemad, lapsed/
noored, vallalised, õpetajad, pastorid, tervisetöötajad ja misjonärid.

• Küsi Jumalalt, millise viie inimese pärast nende järgneva 10 päeva jooksul palvetada ning luba Pühal 
Vaimul sulle rääkida. Kirjuta nende nimed (kui kohane) ning nende palvevajadused kahele kaardile. 
Kanna ühte endaga kaasas ning pane teine ühisesse karppi, et nende pärast igal õhtul koos palvetada.

• Palveta teiste sinu südamel olevate teemade pärast.

Tänu (umbes 10 minutit)
• Rõõmusta, et Jumal kuuleb ja vastab palvetele. Vaata Jeremia 33:2, 3.
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• Täna Teda, et Ta vastab meie palvetele isegi enne, kui me tulemusi näeme.

Laule, mida laulda (laula neid laule või teisi, mida Jumal Sulle laulda annab)
“Tule, Püha Vaim”; “Elava Jumala Vaim” (SDA Hymnal #672); “Kuule meie palvet, oo Issand” (SDA Hym-
nal #684); “Vajan palvet” (SDA Hymnal #505), “Sinu eest ma palvetan” (SDA Hymnal #284).

Ellen White meie isa palvest
“Teie palvetage siis nõnda...” (Mt 6:9)
Kaks korda on meie Õnnistegija seda palvet välja rääkinud; ükskord rahvahulga vastu mäejutluses ja jälle 
mõned kuud pärastpoole üksi oma jüngrite vastu. Jüngrid olid ühe aja endi Issanda juurest ära olnud, 
ja leidsid teda endi tagasitulekul Jumalaga osasaamisesse vajunud. Nähtavasti nende juuresolekut mitte 
teades palvetas Õnnistegija valjusti edasi. Tema nägu oli valgustatud taevalikust selgusest. Tema paistis 
nägemata Isa otsekoheses läheduses viibivat ja üks niisugune elav vägi oli tema sõnades, kui selle sõnades, 
kes Jumalaga isiklikult kõneleb.
Pealkuulavate jüngrite südamed said kõige sügavamini liigutatud. Nemad olid tihti tähele pannud, et 
nende Meister tundide viisi üksindudes palves 0ma Isaga viibis. Päevaaega tarvitas tema rahvahulga teen-
imiseks, kes tema ümber tungisid, ja rabide äraandliku võõriti-elu (valskuse) paljastamiseks; see järele-
jätmata töö kurnas teda kõige äärmiseni, nii et tema ema ja vennad, jah, koguni tema jüngrid kartsid, et 
ta enese elu ohverdab. Aga nemad olid ka tähele pannud, kui tema ühe niisuguse vaevarikka päeva lõpul 
palvetundidelt tagasi tuli, et üks rahu tundmuse avaldus tema näo peal hingas, ja et tema lähedusest üks 
kosutuse puhang välja minema näis. Niisugustelt Jumalaga möödasaadetud tundidelt võis tema üks hom-
mik teise järele välja minna inimestele taeva valgust viima. Tema jüngrid olid juba ammugi tema sõnade 
ja tegude võimu nende palvetundidega ühendusse toonud, ja nüüd, kus nad tema palvet pealt kuulasid, 
said nende südamed alandatud ja pühaliku aukartusega täidetud. Oma eneste suure puuduse üle selgusele 
jõudnud, palusid nad teda, kui ta oma palve oli lõpetanud: „Issand, õpeta meid paluma!“
Jeesus ei andnud neile mingit palvevormi ehk seaduslikku määrust. Tema kordas ainult seda, mis ta neile 
enne oli õpetanud, otsekui tahaks ta ütelda: teie peate ainult mõistma, mis ma teile juba olen andnud; sellel 
on üks sügav tähendus, mida teie veel välja ei ole uurinud.
Siiski ei kitsenda Jeesus meid mitte just nende sõnade peale. Üks inimese sooga olles paneb ta neile oma 
enese palve ideaali ette – sõnad, nii lihtsad, et väikene laps neid mõista võib, ja siiski nii sisurikkad, et 
nende tähendust iialgi kõige suuremad vaimud ilmaski täitsa ära ei või mõista. Meid õpetatakse tänuga 
Jumala juurde tulema, et endi tarvidusi teada anda, endi patud üles tunnistada ja tema armu, mis tema 
tõotuste peale toetatud, paluda.

Ellen G. White „Mõtteid õndsakskiitmise mäelt“, lk 102, 103 (1914 aasta trükk) 
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Teine päev: Jumala lapsed
“Meie Isa, kes sa oled taevas!” (Mt 6:9)

Ülistus
• Ülista Jumalat, et Ta on sinu armastav Taevane Isa. “Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: 

meid hüütakse Jumala lasteks.” (1Jh 3:1)
• Kuidas on Jumal oma armastust sinu suhtes hiljuti üles näidanud? Ülista Teda Tema armastuse ilmutuse 

pärast.
• Ülista Jumalat selle eest, mida Ta on teinud sinu elus täna, möödunud nädalal, jne.

Tunnistus
• Tunnista Jumalale oma armastuse puudumist Jumala ning tema laste suhtes. Palu, et Ta andestaks Sulle, 

kui kahtled Tema armastuses ja kui tõeliselt ei hooli teiste inimeste pääsemisest.
• Palu Jumalat, et ta näitaks sulle kõik patud, mis vajavad veel üles tunnistamist; seejärel võta aega, et 

vaikselt kuulata Tema vastust. Palu andestust ning rõõmsalt võta vastu Tema arm.

Palve ja eestpalve
• Võta vastu Püha Vaimu tõotus. “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)
• Palu Jumalat, et Ta sind distsiplineeriks kui armastav Jumal, et võiksid kasvada Tema sarnaseks.
• “ Minu käsk on see: armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid!” (Joh. 15:12). Palu Jumalat, 

et ta annaks sulle armastust: perekonna, koguduse liikmete, vaenlaste, naabrite, sõprade ja kõigi en-
diste kristlaste suhtes sinu tutvusrinkkonnas. Eriliselt palu Jumalalt abi hoolimaks rohkem inimeste 
pääsemisest ja palveta teadmise pärast kuidas inimesi Jumala juurde armastada.

• Palveta, et sinu elu ja sinu kogudus  demonstreeriks Jumala armastust kõigi nende suhtes, kes sinu üm-
ber elavad.

• Palveta armastavate suhete pärast adventperekondades ja kirikus. Eriliselt palveta laste, noorte ja uute 
koguduseliikmete pärast, et nad võiksid kogeda Jumala armastust.

• Palveta, et Jumalast ja Tema tööst saaks meie kõigeim prioriteet.
• MTTC: Seitsmenda päeva adventistide eest linnades, et nad 1) kogeksid ärkamist ja uuestisündi, et nad 

võiksid edasi anda Jumala armastust ja õigust nende eludes; b) oleksid aktiivselt kaasatud evangeelium-
itöösse nende piirkonnas; c) oleksid täidetud ning volitatud Püha Vaimu poolt.

• Võta karbist üks eestpalvekaart ning palveta seal oleva viie inimese ning nende vajaduste pärast ning 
nende viie inimese eest, kelle eest sina oled lubanud palvetada nende kümne päeva jooksul koos teiste 
inimestega. Palveta Ef. 3:14-19 nende eest.

• Palveta teiste sinu südamel olevate teemade pärast.

Tänu
• Täna Jumalat et “te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses.” (Gl 3:26)
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• Täna Teda palvevastuste eest, mida Jumal Sinu palvetele vastates teeb.

Laule, mida laulda
“Tule, Püha Vaim”; “Isa, imetlen Sind”; “Olen nii rõõmus, et olen osa Jumala perekonnast”; “Perekond, 
oleme perekond”; “Kuninga laps” (SDAH #468); “Õnnelik olen, Jeesus mul on” (SDAH #462); “Jeesus 
armastab mind.”

Ellen White Meie Isa palvest
„Kui te palvetate, siis ütelge: Isa!” (Luuka 11:2)
Jeesus õpetab meid, et meie tema Isa eneste Isaks nimetame; tema ei häbene meid mitte vendadeks 
nimetades. Tema süda on nii valmis ja himulik meid kui jumaliku perekonna liikmeid tervitada, et ta 
meile kohe esimeste sõnade läbi, mida meie Jumalale liginemisel tarvitama peame, tõenduse annab jumali-
kust perekonna liikmetest – meie Isa.
Siin on imelise tõe teadaandmine, täis julgustust ja troosti, et Jumal meid niisama armastab kui oma Poe-
ga, nagu Jeesus ka oma viimses palves oma jüngrite eest ütleb: „Ja armastanud neid, nõnda kui sa mind 
oled armastanud.“
Maailma, mida Saatan omale nõuab, arvab õiguse olevat ja mille üle ta toore valitsusega kui türann valit-
seb, on Jumala Poeg ühe suure tööga ja oma armastusega ümbritsenud ja uuesti Jehoova trooniga ühen-
danud. Keerubid ja seeravid ning mittelangenud inglite lugemata hulgad laulsid Jumalale ja Tallele kiitu-
slaule, kui seda võiduhõiskamist kindlustati. Nemad rõõmustasid endid, et õnnistuste tee langenud soole 
avatakse ja maa patu needmisest lunastatakse. Kui palju enam peaksid need end rõõmustama, kes niisu-
guste imelikkude laulude asjaks ehk aineks on!
Kuidas võime veel ilmaski kahelda ja kahevahel olla ning endid vaeslasteks kutsuda? Nende pärast, kes kä-
sust on üle astunud, võttis Jeesus inimliku loomuse oma peale ja sai meie sarnaseks, et meil ihavene rahu ja 
kindlus oleks. Meil on üks Eestseisja taevas ja kes teda kui isiklikku Õnnistegijat vastu võtab, seda ei jäeta 
vaeseks lapseks, et oma pattude koormat ise kanda.
„Minu armsad, meie oleme nüüd Jumala lapsed.“ „Oleme meie nüüd lapsed, siis oleme meie ka pärijad, 
nii hästi Jumala pärijad kui Kristusega pärijad, kui meie temaga kannatame, et meie ka temaga au sisse 
saame.“ „Ja ei ole veel mitte avalikuks saanud, mis meie saame olema, aga meie teame, kui ta saab avali-
kuks saanud, et meie tema sarnased peame olema, sest meie saame teda näha, nõnda nagu tema on.“
Esimene samm, Jumalale ligineda, on ära tunda ja uskuda „armastust, mis Jumalal on meie vastu“, sest 
tema armastuse tõmbamise läbi virgutakse ehk sunnitakse meid tema juurde tulema.
Jumala armastuse äratundmine saadab korda, et meie endid omakasust lahti ütleme, sest kuna meie 
Jumalat endi Isaks nimetame, tunnistame meie kõiki tema lapsi endi vendadeks. Meie kõik oleme üks osa 
suurest inimese-soost, kõik ühe perekonna liikmed. Endi palvetes peaksime meie niisamuti oma naabrite 
kui eneste eest paluma, sest ükski ei palu õieti, kui tema ainult õnnistust oma enese tarvis üksi palub.
Lõppemata Jumal, ütleb Jeesus, annab meile eesõiguse tema Isa nimega ligineda. Mõelge ometi, mida see 
enesesse mahutab. Ei ühedki maalised vanemad ei ole ilmaski nii tõsiselt eneste eksiva lapse eest palunud 
kui see, kes meid on teinud, patuse eest palub. Ükski inimlik, armastuserikas huvi ei ole iialgi patuka-
hetsemata hingele nii õrnade kutsetega järel käinud. Jumal elab igas majas, tema kuuleb iga räägitud sõna, 
kuulab iga ettetoodavat palvet pealt, kannab iga hinge kurvastust ja pettumusi, paneb tähele vahekorda isa, 
ema, õe, venna, sõbra ja naabri vahel. Tema hoolitseb meie hädaliste tarviduste eest ja tema arm voolab 
alatasa, et meie tarvidusi rahuldada.
Aga kui meie Jumalat endi Isaks nimetame, siis tunnistame endid tema lasteks, kes endid tema tarkusest 
juhatada lasevad ja temale sõnakuulelikud tahavad olla kõigis asjus, hästi teades, et tema armastus muut-
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mata on. Meie saame tema plaani kui eneste oma vastu võtta, tema au, tema iseloom, tema perekond saab 
meile kui Jumala lastele kõige suuremaks huviks olema ja see saab meile rõõmu tegema endi sugulust 
ehk perekondlikku ühendust oma Isaga ja iga tema perekonna liikmega õigeks tunnistada ja austada. 
Meie saame rõõmuga kõik tegema, kui tähtsuseta see ka võiks olla, mis tema auks ehk meie kaasinimeste 
edukäiguks kaasa aitab.
Taevas. Tema, kelle poole Kristus meid käsib üles vaadata kui meie Isa poole, on taevas, tema teeb kõik, 
mis ta tahab“. Tema varju all võime julgesti hingata, öeldes: „Kui ka kardan, tahan ma sinu peale loota.“ (Ps 
115:3; 56:3)
Ellen G. White „Mõtteid õndsakskiitmise mäelt“, lk 103-1036(1914 aasta trükk) 
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Kolmas päev: Nimi üle kõigi nimede
„Pühitsetud olgu sinu nimi...“ (Matteuse 6:9)

Ülistus
• Kiida Jumalat Tema püha nime pärast ja kõige selle pärast, mida see meile avab Tema iseloomu kohta. 

„Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks Imeline 
Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst.“ (Jesaja 9:5)

• Kiida Jeesust selle eest, et Ta on meid oma õiguses puhtaks pesnud, et me saame olla pühad nii, nagu 
Tema on püha.

• Kasuta laule Psalmidest, et need juhataksid sind Jumala kiitmisel selle eest, mida Ta on teinud ja kes Ta 
on.

Tunnistus
• Palu andestust, et oled teotanud Jumala nime oma sõnade, mõtete ja tegudega. Tunnista oma ebatäius-

likkust ja võta vastu Tema andestus. „Sinu lunastaja on Iisraeli Püha, teda nimetatakse kogu maailma 
Jumalaks.“ (Jesaja 54:5)

• Palu, et Jumal näitaks Sulle ühte pattu Sinu elus, mis vajab ülestunnistamist; võta aega, et vaikuses Tema 
vastust kuulda. Palu Tema andestust ja võta rõõmsalt vastu Tema arm.

Palve ja eestpalve
• Palu vastavalt tõotusele, et „.tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.“ (Matteuse 3:11)
• Palveta enda eest, kohaliku koguduse liikmete eest ja kõigi seitsmenda päeva adventistide eest, et:

 ▶ vihkaksime pattu selle kõigis vormides,
 ▶ õpiksime jätkuvalt jääma Jeesusesse: „Kes ütleb enese püsivat temas, see on ka ise kohustatud käima 

nõnda, nagu tema on käinud.“ (1 Johannese 2:6),
 ▶ kogeksime pühitsust selliselt, et saaksime elada püha elu. „Vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, 

nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud; sest kirjutatud on: `Olge pühad, sest mina olen püha!“ 
(1. Peetruse 1:15,16)

• Palu, et igas oma elu valdkonnas saaksime teha Jumala nime „manifestiks“ ja seda mitte häbistada.
• Palveta, et Jumal näitaks, kuidas tulla Tema ette aukartuse ja austusega.
• Palvetada nende eest, kes teevad toetavaid töid koguduse juures: piiblitunnid, terviseteenistus, kogu-

kondade teenimine ja katastroofi de leevendamine, laste- ning noorteteenistus, palveteenistus jne, et nad 
oleksid varustatud andidega, mis on vajalikud nende töös, ja et nende töö kannaks suurt vilja.

• Palvetada, et Jumal aitaks meil omada Tema iseloomu.
• Palveta, et me võiksime täielikult võtta vastu Jeesuse armu ja õiguse.
• Võta kaart eestpalvete kastist ja loe üle sinna kirjapandud palved koos nende palvetega, mis on kirjas 

Sinu isiklikul kaardil. Palu, et Jumal juhiks sind kirjakohtade juurde, mida kasutada, et nende inimeste 
eest palvetada. See võib olla üks kirjakoht või mitu. Kirjuta need viited kaardile ja palveta koos kirja-
kohtadega nende inimeste eest.
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• Palveta nende soovide eest, mis on hetkel sinu südamel.

Tänu
• Täna Jumalat, et Tema läbi saame elada püha elu, mis peegeldab Teda maailmale õiges valguses.
• Kiida Teda usus nende imede eest, mida Tema teeb, et su palvetele vastata.

Ellen White Meie Isa palve kohta
„Pühitsetud olgu sinu nimi...“ (Matteuse 6:9)
Selleks, et Jumala nimi oleks pühitsetud, peavad meie sõnad, mida kasutame Kõigekõrgemast rääkimis-
el, olema öeldud aukartuses. „Püha ja kardetav on tema nimi“ Psalmid 111:9. Me ei tohiks mitte kunagi 
Jumala nimesse ja tiitlisse kergemeelselt suhtuda. Palve kaudu siseneme Kõige Pühama audientsi ette; ja 
me peaksime tulema Tema ette pühas aukartuses. Inglid katavad oma näo Tema kohalolekul. Keerubid ja 
säravad ning pühad seeravid lähenevad Tema troonile pühas aukartuses. Seda enam peaksime meie, sureli-
kud ja patused olevused, tulema, meie Looja Jumala ette aukartlikult!
Kuid Jumala nime pühitsemine kannab endast veel sügavamat tähendust. Nagu juudid Jeesuse päevil, 
võime meiegi paista väljastpoolt Jumala suhtes väga aukartlikena, kuid samal ajal Tema nime korduvalt 
teotada. „Issand, Issand “ on „halastaja ja armuline, pika meelega, ja rikas helduses ning tõest, ...annab an-
deks ülekohtu ja üleastumised ning patu.“ 2.Moosese 34:5-7. Jeesuse koguduse kohta on kirjutatud, „Ja see 
on nimi, millega teda nimetatakse: „Issand, meie õigus.“ Jeremia 33:16. See nimi on pandud igale Jeesuse 
järgijale. See on Jumala lapse pärandus. Perekonda nimetatakse Isa nime järgi. Prohvet Jeremia palvetas 
Iisraeli rahva häda ning katsumuste ajal: „Meile on pandud sinu nimi, ära jäta meid maha!“. Jeremia 14:9.
Seda nime pühitsevad taeva inglid ja langemata planeetide elanikud. Kui sa palvetad: „Pühitsetud olgu 
Sinu nimi“ siis sa palud, et see oleks pühitsetud siin maa peal, pühitsetud sinus. Jumal on tunnistanud sind 
inimeste ja inglite ees kui oma last, palu, et sa ei teotaks seda „kaunist nime, mis on nimetatud teie üle.“ 
Jakoobuse 2:7. Jumal saadab sind maailma oma esindajana. Igas oma elu aspektis peaksid püüdlema Jum-
ala nime manifestiks tegemist. See palvekiri kutsub Sind üles omama tema iseloomu. Sa ei saa Tema nime 
pühitseda, sa ei saa Teda maa peal esindada, kui Sa oma iseloomus ja elus ei esita Jumala enda iseloomu ja 
elu. Seda saad sa aga teha ainult Jumala armu ja õigeksmõistmise vastuvõtmise läbi.
„Mõtteid õndsakskiitmise mäelt“, lk 106-107
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Neljas päev – kuningriiki töö esmalt
„Sinu riik tulgu...“ (Matteuse 6:10)

Ülistus
• „Ja vaata, ma tulen peagi!“ (Ilmutuse 22:7) Ülista Jumalat nende heade tegude eest, mida sa näed Teda 

tegevat Tema kirikus praegu, valmistamaks meid ja maailma ette Tema tagasitulekuks.
• Ülista Jumalat selle eest, kes Ta on ja mida Ta on teinud sinu jaoks sinu elus praegu ja minevikus.

Tunnistus
• Palu andestust, et sa ei aseta Teda ja Tema õiglust oma elus esikohale, eriti arvestades seda, kui peatselt 

Jeesus tagasi tuleb (vt Mt 6:33 ja 3:2).
• Palu Jumalal näidata sinu elus pattu, mis vajab ülestunnistust. Võta aega vaikselt Tema vastuse kuula-

miseks. Palu Tema andestust ja rõõmus võta vastu Tema arm.

Palve ja eestpalve
• Palu Püha Vaimu, et meil oleks väge olla Kristuse tunnistajaks. „Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes 

tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning 
ilmamaa äärteni.“ (Ap 1:8)

• Palu enda ja kõigi adventistide eest, et meil oleks sügav armastus kõigi patuste vastu, mis viiks meid 
kirgliku osaduseni jagades Jeesust regulaarselt.

• Palu, et kiriku liikmed ei oleks oma vaimulikus kasvus sõltuvad pastoritest ning ei loodaks, et pastorid 
teevad kogu evangeeliumi kuulutamise ja juhivad kõiki misjoniprogramme.

• Palu kohalikule ja ülemaailmsele evangeeliumitööle ja misjoniprogrammidele eriliselt:
 ▶ arukaid, Vaimu juhitud plaane,
 ▶ kohaliku kiriku panust,
 ▶ tervisetöö edendamist,
 ▶ kõikehõlmavat evangeeliumi kuulutamist jõudmaks maailma suurlinnadesse,
 ▶ efektiivseid, Vaimuga täidetud programme,
 ▶ koguduse evangeelseid organisatsioone,
 ▶ toetust pingutustele.

• Palu, et kogudustel oleks kasvutsükkel, mis tuleneks evangeeliumi kuulutamisest, teavitustegevusest ja 
jüngerlusest.

• MTTC: Palu nende 250 ja enama inimese eest, kes said eelmisel aastal väljaõppe International Field 
School’is New Yorgis, et olla võimsateks juhtideks teavitustegevuses oma kodulinnades.

• Palu, et Jumal korraldaks maailma sündmused nii, et igal ühel oleks võimalus Jeesust tundma õppida, 
et Tema töö saaks lõpule viidud ja et Tema teine tulemine oleks varsti! Palveta eriliselt oma kohaliku 
kogukonna pärast.

• Koos teistega palveta oma viie inimese eest ja nende eest, kes on eestkoste kaardil. Palveta Pühakirjas 
viidatu eest ja kirjuta üles need kohad, mis Jumal toob su mõtteisse. 
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• Palveta teiste palvete eest, mis on su meelel.

Tänu
• „Küll Issand kisub mu välja igast kurjast teost ja viib mu varjule oma taevasesse  kuningriiki. Tema 

päralt olgu kirkus igavesest ajast igavesti! Aamen.“ (2Tm 4:18)
• Ülista Teda usus nende imede eest, mis ta annab sulle sinu palvevastusteks. 

Ellen White Meie Isa palvest
„Sinu riik tulgu...“ (Matteuse 6:10) 
Jumal, meie Isa, kes meid armastab, ja meie kui oma laste eest hoolitseb, on suur maailmade Kuningas. 
Tema riigi huvid on ka meie omad ja meie peame riigi ülesehitamise juures kaasa töötama. 
Kristuse jüngrid ootasid igatsevalt tema auriigi peatset tulemist; aga kuna Jeesus Meie Isa palvet õpetas, 
näitas Ta sellega, et see veel ei tule. Nemad pidid selle tulemist, kui veel tuleviku sündmuse pärast paluma. 
Kuid selles palves oli siiski üks tõotus nende jaoks – kuigi nemad enda elu jooksul riigi tulemist veel ei näe, 
oli Jeesuse käsk paluda riigi tulemist tõotuseks, et see Jumala poolt määratud ajal kindlasti saab tulema. 
Jumala riiki seatakse nüüd üles, sest igal päeval heidavad endid südamed, kes täis pattu ja määsamist olid, 
tema armastuse valitsuse alla. Kuid Tema auriigi täielik ülesseadmine ei leia aset enne Kristuse tagasitule-
kut. „Ja kuningriik ning valitsus ja võim kuningriikide üle kogu taeva all antakse Kõigekõrgema pühale 
rahvale.“ (Tn 7:27) „Pärige kuningriik, mis teile on
valmistatud maailma rajamisest peale!“ (Mt 25:34) Ja Kristus ise võtab suure valitsuse oma kätte ja valitseb.
Taevalikud väravad saavad jälle lahti tehtud ning kümme tuhat korda kümne tuhande ja tuhat korda 
tuhande pühaga saab meie Päästja kui kuningate Kuningas, kui isandate Issand, tulema. Siis saab „Issand 
kuningaks kogu maale“ (Sk 14:9). Siis saab ainult üks Issand ja üks nimi olema. „Ja ma kuulsin valju häält 
troonilt hüüdvat: „Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad 
saavad tema rahvaiks
ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks.““ (Ilm 21:3)
Aga enne seda tagasitulemist, ütleb Jeesus, peab sedasama kuningriigi evangeeliumi „kuulutama kogu 
ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp“ (Mt 24:14). Tema riik ei tule enne kui tema 
armu rõõmusõnum kõigi maa osadesse on kantud; ja meie kiirustame sellega Tema riigi tulemist, kui me 
endid Jumalale anname ja teiste hingesid Temale võidame. Ainult need, kes end Tema teenistuseks täieli-
kult pühitsevad, ja ütlevad: „Vaata, siin ma olen, läkita mind (Js 6:8) avama nende silmi, et nad pöörduksid 
pimedusest valguse poole ja saatana meelevalla alt Jumala poole, et nad saaksid pattude andeksandmise ja 
osa nende seas, kes on pühitsetud usu kaudu minusse. (Ap 26:18)“, võivad otsekoheselt paluda: „Sinu riik 
tulgu.“
„Mõtteid õndsakskiitmise mäelt“, lk 106, 107
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Viies päev: Käies Jeesuse jälgedes
„Nagu taevas, nõnda ka maa peal...“ (Mt 6:10)

Ülistus
• Ülista Jumalat, et „see on Jumala tahtmine: teie pühitsus“ (1Ts 4:3).
• Kuidas sa oled viimastel päevadel näinud Jumala tööd? Ülista Teda selle eest, mida Ta teeb ja selle eest, 

kuidas Jumala inimesed järgivad Tema tahet. 
• Ülista Jumalat Tema iseloomu eest. Lõpeta see lause: „Me ülistame Sind, Jumal, sest Sa oled 

____________________________.“

Tunnistus
• Palu Jumal näitaks sulle ükskõik millisel viisil, kuidas sulle ei ole olnud meelepärane teha Tema taht-

mist. „Sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega
• ja sinu Seadus on mu südames.“ (Ps 40:9)
• Võta aega, et Jumal saaks sulle näidata midagi, mis vajab sinu elus muutmist. Vaikselt tunnista üles oma 

vead ja võta vastu Tema andestus. 
• Ühiselt paluge andestust selle eest, kuidas meie Tema lastena ei ole järginud Tema tahtmist. Palu puhas-

tust ja muutusi. (Ole ettevaatlik olemaks armastav. See on aeg meeleparanduseks, mitte kurtmiseks.)

Palve ja eestpalve
• Palu Püha Vaimu: „Õpeta mind tegema Sinu meelt mööda, sest sina oled mu Jumal!
• Sinu hea Vaim juhatagu mind tasasel maal!“ (Ps 143:10)
• Palu Jumalalt, et Ta muudaks meie mõtteid nii, et teaksime Tema tahtmist. Vt Rm 12:2.
• Palu alandlikkust teada ja aktsepteerida Jumala tahtmist igas oma elu valdkonnas ning mitte vastu 

hakata sellele.
• Palu tugevust järgida Jumala tahtmist, isegi kui see on raske. „Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Juma-

la tahtmist täites saaksite kätte tõotuse.“ (Hb 10:36)
• Palu iga liikme eest (nii oma kohalikus koguduses kui ka ülemaailmselt), et ta teaks, mis on tema töö 

Jumala heaks, kuidas seda teha ja kuidas olla aktiivne misjonitöös.
• Palveta oma pastorite, koguduse vanemate ja kõigi adventliidrite eest, et nad veedaksid palju aega Jee-

susega, teadmaks, mis on Tema tahe meie kiriku jaoks ja kuidas seda ellu viia.
• Palveta, et kurjuse valitsemine siin maal lõpeks, et patt hävitataks igaveseks ja et õiguse kuningriik saaks 

valitsema. 
• MTTC: Et Saatana kindlused saaksid vallutatud neis 630 linnas, kus tehakse evangeeliumitööd. 
• Palveta mitme inimesega nende viie eest, kelle sa oled välja valinud nendeks kümneks päevaks. Vali 

kaart soovide karbist ja palveta nende inimeste eest. 
• Palveta teiste soovide eest, mis sul südames on. 

Tänu
• „Tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses
• Kristuses!“ (1Ts 5:18) Täna Jumalat kindlate asjade eest oma elus, eriti raskuste eest, millega silmitsi 
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seisad. 
• Ülista Teda usus nende imede eest, mis Ta on sulle andnud palevastusteks. 

Ellen White Meie Isa palvest
„Nagu taevas, nõnda ka maa peal...“ (Mt 6:10)
Jumala tahtmine väljendub Tema pühas käsuõpetuses ning selle käsuõpetuse printsiibid on Tema taevari-
igi printsiibid. Taeva inglid ei saa omada kõrgemat teadmist Jumala käsust ja see on kõige ülem teenistus, 
mida nad korda võivad saata, et Tema tahtmist teha. 
Kuid taevas ei saadeta mingit teenistust korda seaduslike sündmuste vaimus. Kui Saatan Jumala käsuse-
aduse vastu üles tõusis, oli inglite mõte ühest käsuseadusest uus: nad ei olnud sellest ilmaski mõelnud. 
Nemad ei ole oma teenistuses mitte kui teenrid, vaid kui pojad; nende Looja ja nende endi vahel valitseb 
täielik üksmeel. Sõnakuulmine ei ole neile sugugi koormaks; armastus Jumala vastu muudab nende teenis-
tuse rõõmuks. Nõnda on ka iga hingega, kelles Kristus, au lootus, elab. Seal kõlavad sõnad: „Sinu tahtmist, 
mu Jumal, teen ma hea meelega ja sinu Seadus on mu südames.“ (Ps 40:9).
Palves „Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal“ palume meie, et kurjuse valitsus selle maa 
peal lõpetataks, patt igaveseks hävitataks ja õiguse riik üles seataks. Siis täidetakse maa peal kui ka taevas 
„kogu teie headuse meelepärasuse“ (2Ts 1:11).
„Mõtteid õndsakskiitmise mäelt“, lk 109, 110
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Kuues päev: Pilgeni täis 
„Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev“ (Mt 6:11)

Ülistus
• Ülista Jumalat meie vajaduste rahuldamise eest. Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on va-

jalik eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese kirkuse ja väärikusega 
(2Pt 1:3).

• Kuidas on Jumal sinu ees hoolitsenud viimasel ajal? Ülista Teda konkreetsete tegude eest, mis Ta on 
teinud sinu füüsiliste, vaimsete, spirituaalsete ja sotsiaalsete vajaduste rahuldamiseks täna, eelmisel 
nädalal jne. 

Tunnistus
• Kas sa usaldad Jumalat, et Ta hoolitseb sinu iga eluvaldkonna eest? Luba Jumalal uurida oma südant 

ning näidata Tal, mida ta soovib sulle avaldada. Tunnista oma patud ja võta vastu Tema andestus. 
• Kas sa oled sundimatult jaganud Jumala sulle antud ressursse – aega, raha, talente jne – nendega, kellel 

on puudust? Kui ei, siis palu, et Jumal näitaks sulle, kuidas olukorda parandada. Kas Jumal palub sul 
anda ennast mingil moel nende heaks, kes seda vajavad?

Palve ja eestpalve
• Nõua lubadust Pühast Vaimust, kes annab meile elu läbi Jumala Sõna. „Pöörduge minu noomimise alla! 

Vaata, ma lasen teile voolata oma vaimu, teen teile teatavaks oma sõnad.“ (Õp 1:23)
• Palveta, et seitsmenda päeva adventistid oleksid „maailma inimesed“, kes uurivad Piiblit (ja Vaimu 

ettekuulutust) ning praktiseerivad kõike, mida Jumal on neile õpetanud. „Ärge nõutage rooga, mis 
hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Seda annab teile Inimese Poeg...“ (Jh 6:27)

• Kosta miljonite inimeste eest ülemaailmselt, kes on füüsiliselt või vaimselt näljased. Palveta adventist-
like organisatsioonide (ADRA, Adventist Community Services jne) eest, kes aitavad selliseid inimesi. Et 
organisatsioonidel jätkuks oma töö tegemiseks ressursse. 

• Palveta, et sina, sinu kohalik kogudus ja meie ülemaailmne kirik oskaksid aidata meid ümbritsevaid 
vaeseid ja vajaduses olevaid inimesi. Palveta, et me suudaksime olla teenimisele keskendunud. 

• MTTC: Palveta, et töö New Yorgis võiks jätkuda rikkaliku saagiga ja et see algataks „vägeva liikumise“, 
mis on lubatud meile, kui töötame linnades. 

• Palveta, et adventistlik haridus võiks olla kõik, mis Jumal tahab, et see oleks. Eriti palveta, et õpetajad 
tunneksid Jumalat isiklikult, et nad selle läbi saaksid õpilasi toita „eluleivaga“. (Palveta enda kohalike 
adventistlike koolide eest.)

• Palveta koos kellegagi oma viie inimese eest ja inimeste eest, kes on kaardil. Palveta, et nad oleksid in-
nukad Piibli õppijad ja et nad selle kaudu Jeesusesse armuksid.

• Mida sa vajad just praegu? Palu seda Jumalalt ja ülista Teda, et Ta seda sulle lubab.
• Palu teiste soovide pärast, mis su südames on.

Tänu
•  Täna Jumalat, et Jeesus on eluleib. „Kes minu juurde tuleb,
• see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi.“ (Jh 6:35)
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• Ülista Teda nende imede eest, mis Ta annab sulle sinu palvevastusteks. 

Ellen White Meie Isa palvest
„Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev…“ (Mt 6:11)
Jeesuse poolt meile õpetatud palve esimene pool käib Jumala nime, riigi ja tahtmise kohta – et Tema nimi 
oleks austatud, Tema riik saaks üles ehitatud ja et Tema tahtmine võiks sündida. Kui meie seda viisi Jumala 
teenistust endi kõige esimeseks asjaks oleme seadnud, siis võime Teda ka julgesti paluda meie vajaduste 
peale mõelda. Kui me oleme ennast oma minast lahti öelnud ja end Kristusele andnud, siis oleme Jumala 
perekonna liikmed ja kõik Isa majas on meie päralt. Kõik Jumala varandused on meie tarvitada – niihästi 
selle kui ka tuleva ilma varandused. Inglite teenistus, Vaimu annid, Tema sulaste töö – kõik on meie päralt. 
Maailm on kõigega, mis Temas on, meie päralt nii kaua kui see meile kasuks tuleb. Isegi kurjade vihavaen 
saab meile õnnistuseks, sest et ta meid taeva jaoks välja koolitab. „Kui teie olete Kristuse omad, siis on kõik 
teie päralt.“ (1Kr 3:23, 21). 
Aga meie oleme kui lapsed, kes veel enda pärandust ei ole kätte saanud. Jumal ei usalda veel enda päriso-
sa meie kätte, et Saatan meid oma kavalusega petta ei saaks, nagu ta seda Aadama ja Eevaga on teinud. 
Kristus hoiab seda meie jaoks ja nimelt nii, et ärarikkuja seda kätte ei saaks. Nõnda nagu ka lapsed, kes ei 
ole oma pärandust veel kätte saanud, saame meie päev päevalt nii palju kätte, kui päeva tarvidus nõuab. 
Meie peame aga iga päev paluma: „Meie igapäevane leib anna meile tänapäev,“ ja ei tohi julgust kaotada, 
kui Jumal meile kohe järgmiseks päevaks küllast ei anna. Meil on tema tõotus: „Olgu sul rõõm Issandas, 
siis ta annab sulle, mida su süda kutsub!“ (Ps 37:4). Taavet ütles: „Ma olin noor ja olen vanaks saanud, aga 
ma pole näinud õiget hüljatuna ega tema lapsi leiba kerjavat.“ (Ps 37:25). Jumal, kes saatis kaarnad Elijat 
Kriti jõe äärde toitma, ei lähe truudest ja iseennast ohverdavatest lastest mööda. Sellest, kes õiguses käib, 
on kirjutatud: „See elab kõrgustikel,
ligipääsmatud kaljud on temale varjupaigaks; temale antakse ta leib, temale on vesi kindlustatud (Js 
33:16)“, „Nemad ei jää häbisse kurjal ajal, ja nälja päevil on neil küllalt (Ps 37:19)“. „Tema, kes oma Poe-
gagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga meile kõike 
muud kinkima? (Rm 8:32)“. Tema, kes oma leseks jäänud ema muresid ja koormat kergendas ning aitas 
tal Naatsaretis majapidamise eest hoolt kanda, sümpatiseerib iga ema, kes raske tööga oma lastele leiba 
muretseb. Tema, kellel on kaastunnet rahva vastu, sest nemad on „väsitatud ja vaevatud“ (Mt 9:36). Tal 
on kaastunnet kannatavate vaeste vastu, Tema käsi on neile õnnistustega välja sirutatud. Jah, isegi selles 
palves, mis ta oma jüngritele õpetas, manitseb ta meid vaeste peale mõtlema. 
Kui meie palvetame: „Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev,“ siis palume meie niisama teiste eest kui 
enda eest ja tunneme ära, et see, mis Jumal meile annab, ei ole ainult meie enda jaoks. Jumal usaldab meie 
kätte varandused, et me näljaseid toidaksime. „Sina, Jumal, kinnitad oma headusega viletsat“ (Ps 68:11) ja 
tema ütleb: „Kui sa teed lõuna- või õhtusöömaaja, siis ära kutsu oma sõpru ega oma vendi ega oma sugu-
lasi ega rikkaid naabreid... vaid kui sa teed võõruspeo, siis kutsu vaeseid, küürakaid, jalutuid, pimedaid, 
siis oled sa õnnis, sest neil ei ole millegagi sulle tasuda, vaid see tasutakse sulle õigete ülestõusmisel. (Lk 
14:12-14)“
„Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite 
rikkad iga teo tarvis, aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see 
ka lõikab rohkesti. (2Kr 9:8,6)“
Palve igapäevase leiva pärast ei käi mitte üksnes toidu kohta, et üleval hoida oma keha, vaid sisaldab endas 
ka vaimulikku leiba, mida hing igaveseks eluks tarvitab. Jeesus käsib meid: „Ärge nõutage rooga, mis 
hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Mina olen taevast alla  tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda 
leiba, siis ta elab igavesti. (Jh 6:27, 51)“ Meie Päästja on elu leib, ja kuna meie tema armastust vaatame, selle 
üle järele mõtleme, seda vastu võtame, sööme meie elu leiba, mis on taevast tulnud.
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Meie võtame Kristust tema sõna läbi vastu, ja Püha Vaim on meile antud, et tema Jumala sõna meie mõis-
tusele avaks ja selle tõdesid meie südamesse tooks. Me peaksime iga päev palvetama, et Jumal meile oa 
sõna lugemisel oma Vaimu annaks, kes meile tõdesid ilmutaks, mis meie hinged päeva tarbeks kinnitaks.
Õpetades meid paluma nii ihu kui ka vaimulikkuse jaoks igapäevast leiba, teeb Jumal seda meie kasuks. 
Tema tahaks, et me oma iseseisvuse tema hooleks annaksime, sest ta otsib osadust meiega. Osaduses Kris-
tusega palves ja tema sõna suurte ja kallite tõdede uurimise läbi toidetakse meid kui näljaseid hingi, meid 
värskendatakse elu allikast. 
„Mõtteid õndsakskiitmise mäelt“, lk 110–113
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Seitsmes päev: Puhtad käed, puhas süda
„Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!“ (Mt 6:12)

Ülistus
• Kiida Jumalat, et andestus on Tema iseloomu üks põhiomadusi (2Ms 34:6,7).
• „Sest Sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest.“ (Ps 86:5)
• Kuidas oled täna näinud Jumalat töötamas? Kiida Teda selle eest, mida Ta teeb.

Tunnistus
• Võta aega, et omaette olles Jumalat paluda, et Ta uuriks sinu südant ja näitaks igat pattu, mis lahutab 

Teda sinust. Kui Jumal avaldab patte, palu tema andestust (1Jh 1:9).
• Kas sinu elus on ala, mis on olnud kurjuse kindlus? Kui nii, ava oma Piiblist Psalm 51 ja vaikselt palveta 

see patukahetsusega, nii et Jumal saaks kindlustada sulle võidu selle patu üle.
• Palu vaikselt Jumala andestust sellele, et sa pole tahtnud teistele andestada.
• Kas su elus on kedagi, kellele sul on vaja andestada? Palu andestust sellele, et sa pole tahtnud andestada 

ja kuula, nii saab Jumal sulle näidata, kuidas teha õigesti. Kirjuta üles see, mida Ta sul teha palub.

Palve ja eestpalve
• Palu, et saaksid Püha Vaimu, keda on lubatud patukahetsuse tulemusena. “Parandage meelt ja igaüks 

teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks, ning siis te saate Püha 
Vaimu anni.“ (Ap 2:38,39)

• Palu vennalikku lahkust meie kõigi suhetesse. „Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage ük-
steisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses.“ (Ef. 4,32)

• Palu Jumalalt lepitust, tervendamist ja ühtsust murtud suhetele, kaasa arvatud: 1) vanemate ja laste, ja 
teiste pereliikmete; 2) sõprade – nii kirikuliikmete vahelisele kui ka inimestega, kes ei tunne veel Jeesust 
ja 3) koguduse juhtide ja liikmete suhete eest.

• Palu, et ühtsus koguduses oleks rajatud Jumala Sõnale.
• Palveta, et ühtsus iseloomustaks kõiki meie ettevõtteid, koole, evangeelseid kuulutustöid, toetavaid 

teenimisi ja kogudusi. Palu eriliselt, et sinu kodukogudus oleks ühtne. Palu Jeesuse palve Jh 17, eriti 
salmid 20 ja 21.

• Misjon linnadesse (MTTC): palu, et Jumal valmistaks inimeste südameid ja tõmbaks neid enda poole. 
Et iga eelarvamus adventistide suhtes 630 linnas saaks murtud. Et adventistid näitaksid Jumala armas-
tust kõigile.

• Ühine ühe või kahe teisega, et palvetada oma viie ja nende eest, kes on eestpalvenimekirjas. Palu lootust 
neile isikutele. Palu eriliselt, et nad võiksid kogeda andestust ja nad andestaksid teistele.

• Palveta teisi oma südames olevaid palvesoove.

Tänu
• Täna Jumalat Tema andestuskingi eest. „Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib Ta meist meie 

üleastumised.“ (PS 103,12)
• Täna Jumalat selle eest, kuidas Ta vastab palvele.
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Ellen White Meie Isa palvest
„…ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks igaühele, kes on meile võlgu!“ – Luuka 
11:4.
Jeesus õpetab, et me saame Jumalalt andestust ainult siis, kui me andestame teistele. Jumala armastus tõm-
bab meid Tema juurde ja see armastus ei puuduta meie südameid ilma, et looks armastust meie vendade 
vastu. Pärast palve lõpetamist lisas Jeesus: „kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab 
ka teie taevane Isa teile andeks, kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi 
andeks.“ See, kes on andestamatu, lõikab läbi hea ühenduse, mille kaudu ta üksnes saab Jumalalt armu vas-
tu võtta. Me ei peaks mõtlema, et nii kaua, kui need, kes on meile liiga teinud pole tunnistanud oma viga, 
oleme me õigeks mõistetud selles, et hoidume neile andestamast. Pole kahtlust, et nende osa on alandada 
oma südameid kahetsuses ja ülestunnistuses; aga meil peab olema kaastundemeelt nende vastu, kes on 
patustanud meie vastu, ükskõik kas nad tunnistavad oma viga või mitte. Kui tahes sügavalt nad ka meid ei 
ole haavanud, me ei peaks hellitama oma vimma ja kaasa tundma iseendale meile tehtud halva pärast; kuid 
nagu me loodame, et meile on andestatud meie sõnakuulmatus Jumala vastu, nii peame andestama kõigile, 
kes on kurja meile teinud.
Aga andestusel on laiem tähendus, kui paljud arvavad. Kui Jumal annab lubaduse, et Ta „annab palju 
andeks“, lisab Ta, nagu selle tõotuse tähendus ületaks kõik, mis me suudame hoomata: „minu mõtted ei 
ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand. Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda 
on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted.“ Js 55:7-9. Jumala an-
destus ei ole lihtsalt kohtulik toiming, mille läbi ta teeb meid vabaks süüdimõistmisest. See ei ole pelgalt 
andestus patule, vaid patust välja toomine. Päästva armastuse väljavool muudab südame. Taavetil oli õige 
arusaamine andestusest, kui ta palvetas: „Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel Vaim!“ 
Ps 51:12. Ja jälle ta ütleb: „Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib Ta meist meie üleastumised.“ Ps 
103:12.
Jumal andis end Jeesuses meie pattude eest. Ta kannatas julma ristisurma, kandis meie süükoormat, „õige 
ülekohtuste eest“, et Ta võiks ilmutada meile Tema armastust ja tõmmata meid enda juurde. Ja Ta ütleb: 
„Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kris-
tuses.“ Ef 4:32. Laske Kristusel, jumalikul Elul, voolata endasse ja enda läbi ilmutada taevas sündinud ar-
mastust, mis annab lootust lootusetuses ja toob taeva rahu patuga haavatud südamele. Kui tuleme Jumala 
juurde ja saame armu Temalt, siis juhtub, et me jätame iseend, et ilmutada Tema armu teistele.
Selleks, et vastu võtta ja edasi anda andestavat Jumala armastust, on oluline teada ja uskuda seda armas-
tust, mis Temal on meie jaoks. 1Jh 4:16. Saatan töötab iga pettuse kaudu, mis ta saab korraldada, et me ei 
tajuda seda armastust. Ta tahab juhtida meid mõttele, et meie vead ja üleastumine on olnud nii ränk, et 
Issandal ei ole austust meie palvetele ja ei õnnista ega päästa meid. Iseendas saame näha ainult nõrkust, 
mitte midagi sellist, mis soovitaks meid Jumalale, ja Saatan ütleb meile, et sellest pole kasu; me ei saa ravi-
da oma iseloomuvigu. Kui püüame tulla Jumala juurde, siis vaenlane sosistab, et sul pole mõtet palvetada; 
kas sa mitte ei teinud seda kurja asja? Kas sa pole mitte patustanud Jumala vastu ja eksinud oma südame-
tunnistuse vastu? Kuid me võime öelda vaenlasele, et „Jeesuse [Kristuse], Tema Poja veri puhastab meid 
kogu patust.“ 1Jh 1:7. Kui tunneme, et oleme patustanud ja ei saa palvetada, siis on aeg palvetada. Võime 
olla häbistatud ja sügavalt alandatud, aga me peame palvetama ja uskuma. „Ustav on see sõna ja väärib 
igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid, kelle seast esimene olen mina.“ 
1Tm 1:15. Andestus, taasühendus Jumalaga, saab meile mitte meie endi tegude tasuna, seda ei kingita pa-
tuse inimese teenete eest, vaid see on kink meile, kes oleme ühegi plekita täiesti õiged tänu Kristuse kingi-
tusele.
Me ei peaks üritama pattu vabandades oma süüd vähendada. Meil tuleb aktsepteerida Jumala hinnangut 
patule. Ja see on loomulikult raske. Üksnes Kolgata võib ilmutada patu kohutavat suurust. Kui meil tuleks 
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ise kanda oma süüd, siis see purustaks meid. Aga Ainus patuta on võtnud meie koha; kuigi ärateenimata, 
on Ta kandunud meie süüd. „Kui me oma patud tunnistame, on“ Jumal „ustav ja õige, nõnda et Ta annab 
andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.“  1Jh 1:9. Suurepärane tõde! – Tema enda seaduse 
järgi õiglane, ja siiski Õigeksmõistja kõigile, kes usuvad Jeesusesse. „Kes on Jumal nagu Sina, kes annab 
andeks süü ja läheb mööda oma pärisosa jäägi üleastumisest, kes ei pea viha mitte igavesti, vaid osutab 
armu.“ (Mik 7:18).
„Mõtted õndsakskiitmise mäelt“, lk 113-116.
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Kaheksas päev: Võit Jeesuses
 „Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast!“ (Mt 6:13)

Ülistus
• Kiida Jumalat, sest Ta on võimsam kui vaenlane! (vt Ilm 5:12)
• Kiida Jumalat selle eest, et Ta on iseenda läbi tõotanud, et Ta „kisub mu välja igast kurjast teost ja viib 

mu varjule oma taevasesse kuningriiki.“ (2Tm 4:18)
• Kiida Jumalat selle eest, et Ta on  tõotanud meid muuta tugevaks iga kiusatuse ja katsumuse vastu võt-

miseks (1Kr 10:13).
• Täna Jumalat selle eest, kuidas Ta juba sel nädalal on palvetele vastanud.

 Tunnistus
• Palu, et Jumal näitaks iga harjumust, mõtteviisi või muud asja su elus, mis annab Saatanale võimaluse 

sinu ellu sekkuda. Tunnista oma patud Jumalale ning palu, et Ta näitaks, kuidas neid oma elus Jeesuse 
läbi võita.

• Palu andestust, et oleme nii isiklikult kui kogudusena olnud leiged laodikealased. Palu Jumalalt tõelist 
igatsust Tema järele, et Ta saaks meid täita oma õigusega.

 Palve ja eestpalve
• Palu, et Püha Vaim võiks meid täita nii, et me võiks elada puhast elu. „Käige Vaimus, siis te ei täida 

lihalikke himusid.“ (Gl 5:16)
• Palveta nii enda kui ka kõikide teiste seitsmenda päeva adventistide pärast, et me võiks kogeda tõeliselt 

võitu patu üle võttes vastu nii Kristuse elu kui surma. (Vt ka Rm 6:1-14)
• Palvemeeles võta vastu kogu Ef 6:10-18 kirjeldatud Jumala sõjavarustus. Palveta meie laste, pastorite, 

lähedaste, sõprade ja teiste pärast, et ka nemad võiksid olla täielikult riietatud Jumala sõjavarustusega ja 
seeläbi seista vastu kurja rünnakutele.

• Palu, et sa võiksid hakata südamest pattu vihkama ja tõtt armastama. (Vt 1Ms 3:15)
• Palu, et Jumal võiks meid vabastada sellest mõjust, mis meedial (TV, Internet, muusika jne) meie üle 

on.
• Palu vabadust sõltuvusttekitavatest mõtetest, käitumisest ja harjumustest. (Vt 2Kr 10:3-5)
• Palu, et Jumal võiks murda sekulaarsuse, valeõpetuste ja fi losoofi ate mõju inimeste südametes ja 

mõtetes. Et inimesed võiksid mõista postmodernistliku mõttemalli petlikkust a et nad võiksid tunda 
sügavat igatsust tõe järgi.

• Palu Jumalalt abi, et me südamest kahetseksime oma Laodikea-leigust ja et me võiks olla valmis vastu 
võtma hilist vihma.

• Palvetage väikestes gruppides viie inimese pärast, et ka nemad võiksid kogeda oma elus võitu Jeesuses. 
(Vt 1Kr 10:13)

• Palu ka teiste teemade pärast, mis sul südamel on.

Tänu
• „Aga ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab.“ (2Ts 3:3)
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• Täna Jumalat selle eest, et Ta tegutseb nende eludes, kelle pärast me palvetame isegi siis, kui me veel 
tulemusi ei näe.

Ellen White Meie Isa palvest
„Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast!“ (Mt 6:13)
Kiusatus meelitab meid pattu tegema. Kiusatusi ei saada meile Jumal vaid saatan ja meie oma kavalust täis 
ja rikutud süda. „Jumalat ei saa kiusata kurjaga, Tema ise ei kiusa kedagi.“ (Jk 1:13)
Saatan otsib võimalusi, kuidas meile kiusatusi ette valmistada. Kiusatustes saavad meie iseloomuvead 
nähtavale nii inimeste kui ka inglite ees ning saatan saab meid omadeks kuulutada. Vaata ka Sk 3:1-4.
Jumal oma armastuses seevastu aga otsib võimalusi, et meis arendada Püha Vaimu hinnalisi vilju. Ta lubab 
meie ellu takistusi, tagakiusu ja raskusi ainult kui õnnistustena meie eluteel. Iga võidetud kiusatud, iga 
vapralt talutud katsumus on meie uueks kogemuseks, mis on vajalik meie iseloomu ülesehitamise töös. 
Hing, mis jumaliku jõu toel paneb vastu kiusatustele, näitab nii meie maailmale kui ka taevastele olenditele 
Kristuse armu väge ja võimsust.
Olgu katsumus kuitahes mõru, ei peaks see meid kohutama vaid hoopis panema palvetama Jumala poole, 
et Ta hoiaks, et meie valeliku südame soovid ei veaks meid ühes katsumusega eemale Jumalast. Kristuse 
nimel paludes allutagem end täiesti Jumala tahtele, et Tema võiks meid juhatada ohututele radadele. Siiralt 
sellist palvet paludes pole võimalik otsustada edasi minna enda valitud suunas. Peame ootama Tema võim-
sa käe juhtimist ja kuulama Teda, kui Ta ütleb „See on tee, käige seda!” (Jes 30:21)
On ohtlik mõtiskleda selle üle, millised võiksid olla meie kasud, kui alistuksime saatana soovitustele. Olgu-
gi, et patt oma pimestava ja petliku loomusega ahvatleb meid kõige meelitavamal moel, siis patt häbistab ja 
hävitab iga hinge, kes pattu hellitab. Kui me oleme söandanud minna saatana maale, siis meil pole hiljem 
temalt loota enam mingit kaitset. Nii palju, kui meist oleneb, peaksime sulgema kõik võimalused suurel 
ahvatlejal meile ligineda.
Palve “päästa meid ära kurjast” on tegelikult ka tõotus. Kui me pühendame end Jumalale, siis on ka meil 
kindlus, et Ta  “on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega 
valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda” (1 Kor 10:13)
Meie ainus kaitse kurja vastu on Kristuse õigusesse uskumise läbi meie südames elav Kristus. Kiusatustel 
on meie üle nii suur mõju selle pärast, et meie südametes on nii palju isekust. Kui me aga mõistame Jumala 
suurt armastust, mõistame ka seda, kui kohutav ja eemaletõukav on isekus ning soovime selle oma südam-
est välja heita. Meie südamed pehmenevad ja alistuvad sedavõrd, kuidas Püha Vaim saab meile avada Kris-
tuse au. Nii kaotab kiusatus oma mõju meie üle, et Kristuse arm saaks meie iseloomu üha enam muuta.
Kristus ei hülga ühtegi hinge, kelle eest Ta surnud on. Meie võime Teda jätta ja vajuda kiusatustekoorma 
all, kuid Kristus ei pöördu selle juurest, kelle eest Ta on oma eluga lunaraha maksnud. Kui me saaksime 
avada oma vaimulikud silmad, siis näeksime koormatud ja rõhutud hingi, kes on valmis heitunult sure-
ma. Me näeksime, kuidas inglid tõttavad aitama kiusatustes olijaid, kes seisavad otsekui kuristiku serval. 
Taevainglid sunnivad neid inimesi ümbritsevad kurjad jõud taganema ning juhivad nad kindlale pinnale. 
Taeva- ja kurjuse armee lahingud on sama reaalsed nagu need, kus võitlevad selle maailma armeed, kuid 
vaimulikus võitluses on kaalul igavikulised eluteed.
Nagu ka Peetrusele, nõnda ka kõneletakse ka meile: “Vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu 
nisu! Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks.” (Lk 22:31,32) Tänu Jumalale, et 
meid pole üksi jäetud. Tema, kes “nõnda on maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on and-
nud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. “ (Joh 3:16), ei hülga meid ka 
võitluses Jumala vastasega. “Vaata,” ütleb Ta meile “ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja 
skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju. “(Lk 10:19).
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Ela ühenduses oma Kristusega, kes on elav ja kes hoiab su käest kindlalt kinni ega lase sul kunagi ise käest 
lahti. Tea ja usu Jumala armastust meie vastus ja sa oled kaitstud. See armastus on vallutamatuks kind-
luseks Saatana kõikide pettekujutelmade ja rünnakute suhtes. “Issanda nimi on tugev torn: sinna jookseb 
õige ja leiab varju.” (Õp 18:10)
„Mõtteid õndsakskiitmise mäelt“, lk 116–119
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Üheksas päev: Piiramatu vägi
„Sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen“ (Matteuse 6:13)

Ülistus
• Kõigeväeline Jumal valitseb! Ülista Teda koos prohvet Taanieliga: „Jumala nimi olgu kiidetud igavikust 

igavikku! Sest tema päralt on tarkus ja vägi.  Tema muudab aegu ja aastaid, tema tagandab kuningaid 
ja tõstab kuningaid; tema annab tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust. Tema paljastab sügavused ja 
saladused, tema teab, mis on pimeduses, sest tema juures elab valgus.“ (Taaniel 2:20-22)

• Ava oma Piibel Psalmide juures ja kasuta neid, et ülistada Jumalat kui meie vägevat, võidukat Kuningat. 
• Ülista Jumalat nende eriliste viiside pärast, kuidas Jumal töötab selle nädala palvele vastates

Tunnistus
• Jeesus tuleb varsti! Kas sa oled elanud nii, et maailm näeb, et sa valmistud Tema peatseks tulekuks? 

Paranda Jumala juhtimisel meelt ja võta vastu Tema andestus.
• Kahetsege üheskoos, et adventismil on vähe indu Jumala au ja inimeste pääste suhtes.
• Palu Issandal andestada meile, et me pole valla päästnud Tema suurt väge paludes Temalt visiooni oma 

elu ja Tema töö jaoks ning et me liiga tihti oleme püüdnud asju ajada oma jõust ja vähese visiooniga.

Palve ja eestpalve
• Palu, et Püha Vaimuga täitmine teeks meid suutlikuks olla sellised tunnistajad, nagu oli Jeesus. Pal-

vetage Jeesuse teenistuse kirjelduse abil (Luuka 4:18,19), paludes, et Tema teenistus oleks ka meie 
teenistus.

• Palveta, et Jumal annaks väge viia evangeelium kogu maailmale selle inimpõlve ajal. Tugine Kristuse 
sõnadele suures misjonikäsus Matteuse 28:18-20.

• Palu, et nii kohaliku koguduse kui ülemaailmse koguduse evangeeliumitöö püüded viiksid taeva jaoks 
päästetud inimeste lõikuseni.

• MTTC: Et jõutaks paljudeni nende tuhandete ettevalmistustööde ja väljapoole suunatud ürituste kaudu, 
mis toimuvad praegu linnades ja nende ümber ning mis toimuvad tulevikus. Kõigi liikmete, juhtide ja 
evangeeliumitööliste pärast, et Püha Vaim annaks neile väge.

• Palveta, et Jeesus juhiks kogudust ja maailma sündmusi, et Ta võiks kiiremini tulla.
• 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
• „Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi 

mõelda,  21 temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest
• ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen.“ (Ef 3:20-21)
• Täna Jumalat südamest nende paljude õnnistuste eest, mis Ta selle nädala jooksul on andnud.
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Ellen White Meie Isa palvest
„…sest sinu on riik, vägi ja au…“ Matteuse 6:13
Meie Isa palve viimane lause, nagu ka esimenegi, osutab meie Isale kui kellelegi, kes üle kõigi vägede, 
võimude ja nimede. Päästja vaatas neid aastaid, mis seisid Tema jüngritel ees, mitte sellistena, nagu nemad 
olid unistanud – lesides maailmaliku jõukuse ja au päikesepaistes - , vaid tumestatud inimliku vihkamise 
ja saatanliku viha tormidest. Rahvusliku kaose ja languse seas pidid jüngrite sammud olema sillutatud 
hädadega ning nende südameid pidi tihti rõhuma hirm. Nad pidid nägema Jeruuselemma hävingut, templi 
lammutamist, selle teenistuse igavest lõppu ning Iisraeli hajutatuna üle kõigi maade, nagu rusud kõrbeser-
vadel. 
Jeesus ütles: „Te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid“ „rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi 
vastu ja on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid. See kõik on aga sünnitusvalude algus.“ (Matt 24:6-8). 
Ometi ei pidanud Kristuse järgijad kartma, et nende lootus on kadunud või et Jumal on maa maha jätnud. 
Vägi ja au kuulub Temale, kelle suured eesmärgid jäävvad püsima kuni nende täitumiseni. Palves, mis ka-
jastas nende igapäevaseid vajadusi, juhiti Kristuse jüngreid vaatame üle kurjuse väe ja võimu nende Issan-
da Jumala poole, kelle riik valitseb üle kõige ja kes on nende Isa ja igavene Sõber.
Jeruusalemma hukk oli viimase huku sümboliks, mis pidi maailma allutama. Prohvetikuulutused,  mis 
täitusid osaliselt Jeruusalemma vallutamisega, lähevad otsesemalt täide viimastel päevadel. Seisame suurte 
ja pühalike sündmuste lävel. Meie ees on selline kriis, mida maailma pole veel varem näinud. Ja nagu es-
imestele jüngritele, tuleb meie sama lohutavalt kinnitus, et Jumala riik valitseb üle kõige. Tulevaste sünd-
muste programm on meie Looja kätes. Taeva Majesteet kontrollib nii rahvaste saatust kui oma koguduse 
käekäiku. Jumalik Juht ütleb igale oma plaani täidesaatvale tegijale nagu Ta ütles Kyrosele: „Mina vöötasin 
sind, ehkki sa mind ei tundnud“ (Jesaja 45:5)
Prohvet Hesekieli nägemuses oli keerubite tiibade all näha kätt. See pidi Tema teenijatele õpetama, et see 
on jumalik vägi, mis toob kaasa edu. Need, keda Jumal kasutab oma saadikutena, ei pea tundma, et Tema 
töö sõltub neist endist. Seda vastutusekoormat ei jäeta surelikele kanda. Tema, kes ei komista, kes töötab 
pidevalt oma plaanide elluviimise nimel, viib oma tööd edasi. Ta lükkab ümber õelate eesmärgid ning 
ajab segadusse nende nõu, kes plaanivad ülekohut Tema rahva vastu. Tema on Kuningas, vägede Issand.
kes istub keerubite vahel ja kes rahvaste mässu ja möllu seas juhib endiselt oma lapsi. Tema, kes valitseb 
taevaid, on meie Päästja. Ta mõõdab iga katsumust. Ta vaatab tuld, mis peab iga hinge läbi katsuma. Kui 
vallutatakse kuningate kindlused, kui raevunooled läbistava tema vaenlaste südamed, siis on Tema rahvas 
turvaliselt Tema käte vahel.
„Sinul, Issand, on suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au, kõik, mis on taevas ja maa peal.
...  sinu käes on jõud ja vägi, sinu käes on voli kõike teha suureks ja tugevaks.“ (1 Aj 29:11-12)
„Mõtted õndsakskiitmise mäelt“, lk 120-122 
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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
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Üheteistkümnes päev: 
Rõõmustades Jumalalt tulnud tulemuste üle

Selle palvenädala viimane hingamispäev peaks olema aeg, mil rõõmustatakse kõige selle hea üle, mida 
Jumal on teinud sulle ja su kogudusele nende kümne palvepäeva jooksul. Kavanda oma päev selliselt, 
et saaksid ülistada Jumala headust ja vägevust. Võta arvesse oma kogemusi Püha Vaimu väljavalamisest 
nende päevade jooksul. See hingamispäev on võimalus rõõmustada selle üle, mida Ta on teinud, teeb prae-
gu ja teeb tulevikus.
„Kristus rõõmustas sellepärast, et Ta võis teha oma järelkäijate jaoks rohkem, kui nad oskasid paluda või 
ette kujutada. Ta rääkis kindlusetundega, teades, et Kõigevägevam oli nii kavandanud juba enne maailma 
rajamist. Ta teadis, et tõde, mida saadab Püha Vaimu vägi, võidab võitluse kurjusega. Ta teadis, et Tema 
verega niisutatud lipp lehvib võidukalt Tema järelkäijate kohal. Ta teadis, et Teda usaldavate järelkäijate elu 
on nii nagu Temagi elu lakkamatute võitude seeria, mida, tõsi küll, siin ei mõisteta, kuid mida mõistetakse 
kord igavikus.“ („Ajastute igatsus“, lk 394)

Päeva tekst/lugemiskoht
„Ja sündis, kui Jeesus oli ühes paigas palvetamas, et kohe, kui ta oli lõpetanud, ütles üks ta jüngreid talle: 
„Issand, õpeta meidki palvetama, nõnda nagu Johannes õpetas oma jüngreid!” Aga tema ütles neile: „Kui 
te palvetate, siis ütelge: Isa! Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu! Meie igapäevast leiba anna meile 
päevast päeva, ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks igaühele, kes on meile võlgu! 
Ja ära lase meid sattuda kiusatusse!”
Ja Jeesus ütles neile: „Kui kellelgi teie seast oleks sõber ja see tuleks südaöösel ta juurde ja ütleks talle: 
„Sõber, laena mulle kolm leiba, sest mu sõber on rännakul tulnud mu juurde ja mul ei ole midagi talle pa-
kkuda!”, kas saaks ta toast vastata: „Ära tüüta mind, uks on juba lukus ja ma olen koos lastega voodis, ma 
ei saa üles tõusta sulle andma!”? Ma ütlen teile, kui ta ka ei tõuse teisele leiba andma sõpruse pärast, siis ta 
teeb seda ometi tema järelejätmatu pealekäimise pärast, kui ta kord juba on üles äratatud, ja annab talle, 
niipalju kui tal vaja.
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, an-
naks 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!” 
(Luuka 11:1-13)

Ettepanekud jumalateenistuseks
Iga koguduse vajadused on unikaalsed, tehke kindlasti tööd kohalike kogudusevanematega, et ettepanekud 
sobiksid teie kogudusega. Allolevalt toome ära mõned ettepanekud laupäevaseks jumalateenistuseks:
Luuka 11 peatüki kasutamine: See võib olla jutluse osa või saab tekstilõike kasutada, põimides neid läbi 
lugudega selle kohta, kuidas Jumal on kümne palvepäeva jooksul korda saatnud imelisi tegusid.
Tunnistused: Leidke küllaldane aeg tunnistuste ja vastatud palvete jagamise jaoks. Neil, kes osalesid palve-
päevadel, peaks olema palju lugusid, mida saab kogudusega jagada. Jagamisel oleks oluline rõhutada konk-
reetsust ja lihtsust nii, et jagada saaksid paljud erinevad inimesed. Osad tunnistused võiksid olla eelnevalt 
planeeritud ja läbi mõeldud ning võiks lisada aega ka spontaansete tunnistuste jaoks. 
Ühine palveaeg: Kutsuge üles tervet kogudust ühinema ühises palves. See võib olla sarnane palvestiil, 
nagu on kümne päeva jooksul tehtud. See võib olla palve väikestes gruppides, kus kõik saavad võima-
luse palveks. Kolmas võimalus oleks jumalateenistuse ajal rakendada erinevaid palvestiile: palvetamine 
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väikestes gruppides, individuaalpalve, koguduse ühine palvehetk, vaikne palve jne. 
Laulmine: See on ülistamise päev ja muusika on suurepärane võimalus ülistamiseks. Kui on mõni laul, mis 
on teie grupile eriti meeldinud või on muutunud isegi teemalauluks, siis jagage seda terve kogudusega.
Tulevikuplaanid: Kui Jumal on juhtinud sind mingi teenistuse või oma panuse andmise suunas nende 
palvepäevade jooksul, siis anna kindlasti sellest märku ka oma kogudusele ja kutsu neid ühinema.
Lapsed/noored: Lastejutt palve olulisusest oleks sellel jumalateenistusel väga kohane. Samuti, kui teie pal-
venädala kogunemistel on osalenud mõni noor või laps, siis julgustage neid jagama oma kogemusi. 
Paindlikkus: Olge paindlikud oma plaanides, nii et te saaksite anda võimaluse ka Püha Vaimu tööle 
teenistuse ajal.
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Ööpalve
See vabatahtlik läbi öö kestev palvetamine kümnepäevase palvepäeva lõpuks katab 14 tundi ja teemat. Me 
soovitame, et iga tundi juhib erinev inimene või paar. Nemad vastutavad materjalide jagamise eest just 
selleks tunniks. Allpool on iga tunni teemad välja toodud, palve vahele võiks lükkida laulmist ja piib-
lisalmide lugemist.

• 19.00: palvetamine laste ja noorte eest 
• 20.00: palvetamine abielude ja perekondade eest 
• 21.00: palvetamine koguduseliikmete eest, et nad õpiksid Jeesust isiklikult tundma 
• 22.00: palvetamine äratuse ja uuenemise pärast ning piibliuurimise 
• 23.00: palvetamine adventhariduse pärast 
• 00.00: palvetamine, et adventmisjon jõuaks maailma 
• 01.00: palvetamine Jumala töö majanduslike vahendite pärast 
• 02.00: palvetamine hingede koorma ja tunnistamise julguse pärast
• 03.00: palvetamine kogudusejuhtide eest 
• 04.00: palvetamine endiste koguduseliikmete eest 
• 05.00: palvetamine Misjonilinnade projekti pärast 
• 06.00: palvetamine terviseteenistuse ja haigete pärast
• 07.00: palvetamine koguduse ühtsuse pärast  
• 08.00: palvetamine Jumala Vaimu väljavalamise pärast
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Ühispalve juhtnöörid juhtidele 

Tere tulemast osa võtma 2014. aasta kümnepäevasest palveajast! 
Jumal on tuhandeid imesid korda saatnud läbi kümnepäevase palveaja, alates programmi „Operation 
Global Rain“ (Ülemaailmne vihm) algusest 2006. aastal. Püha Vaim on valmistanud ärkamise, inimeste 
pöördumise, uuendanud kirge evangeliseerida, ja parandanud suhteid. Tõesti, palve on ärkamise aluseks!
Need juhtnöörid on mõeldud juhte aitama. Esimene osa räägib 2014. aasta kümnepäevase palveajaga 
seonduvatest teemadest. Teine osa osutab sellele, mis on teistele palvejuhtidele abiks olnud ja mis sind ja su 
palvegruppi aitavad. Pea meeles, et need on vahendid ja ideed. Ole vaba asju muutma, nii nagu Vaim juhib.
Kümnepäevase palveaja jooksul, 8.–17.jaanuaril 2014 peaks teie grupp iga päev tunniks ajaks kokku tu-
lema (kas või telefoni teel), et ühiselt palvetada. Üheteistkümnes päev, 18. jaanuar, on hingamispäev. See 
on päev, mil tähistada kõike seda, mis Jumal on teinud vastuseks ühispalvele. Me loodame, et need ideed ja 
ettepanekud on sulle kui palvejuhile kasulikud ja aitavad 2014. aasta kümnepäevase palveaja muuta võim-
saks kogemuseks sinu väikegrupile või koguduse perele. 
Enne sellele teekonnale asumist sooviksime sinuga jagada paari tunnistust inimestelt, kes osalesid 2013. 
aasta kümnepäevasel palveajal:
• Kohalolijaid oli meie kogemustest rohkem. Me nägime Jumala au ja Püha Vaimu väljavalamist. 

Kümnepäevase palveaja lõpetasime imelise ristimisega, mis leidis aset meie ilusas Victoria järves. Umbes 
17 inimest ristiti, nende hulgas meie  õde Kristuses, Sunvy Soomest. ~ Emmanuel Mgata, Mwanza, Tan-
saania 

• Palvetele vastatakse. . . . Inimesed tunnistavad, saavad terveks. Me täname Jumalat iga üksiku päeva eest 
Kümnepäevases Palveajas. Kõik meie keskused saavad õnnistuste osaliseks. Inimesed tunnistavad. Liikmed 
loovad tugevaid palvegruppe. ~ Christopher Chalo, Eldoret, Keenia

• Eelmisel aastal kümnepäevase palveaja jooksul me palvetasime mu abikaasa isa Petraq’i pärast. Ta oli 
ahelsuitsetaja (peaaegu, et 50 aastat), aga pärast meie palvet sai ta jõudu, et sellest loobuda, ja märtsis või 
aprillis jättis ta suitsetamise täiesti maha! Mõned korrad oli tal küll kiusatus, kuid ta ei langenud tagasi. 
Ta oli suitsetamise tõttu väga haige ning köhis palju, kuid nüüd on ta rõõmus ja terve mees! ~ Jan Johans-
son, Gothenburg, Rootsi 

• Me juba näeme ühispalve tulemusi võimsust meie kiriku liikmete ja noorte hulgas. Jumal on nii hea! ~ 
William Wolfgramm, Uus-Meremaa 

• Meie kirikuga juhtus 2012. aasta kümnepäevasel palveajal üks imeline lugu. Eelmisel aastal oli meie kiri-
kusse veel järele jäänud vaid kolm perekonda ja mu vanim poeg polnud huvitatud kirikus käimisest, kuna 
ta oli ainus teismeline poiss kirikus. Kuid pärast Kümnepäevast Palveaega hakkas kirikus uuesti käima 
üks pere, kus on seitse last, kellest kolm on minu poja vanused...mu poeg naudib osadust... Lisaks on veel 
neli perekonda meie kirikuga liitunud. Jumal on hea! Ta on ustav. ~ Sulueti Toga, Nadi Inglisekeelne SPA 
Kogudus, Fiji 

“Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi 
mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! 
Aamen.” (Eefeslaste 3:20, 21). 
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Kümnepäevase palveaja üldised osad

Miks palvetada Meie Isa palvet? 
Me palvetame 2014. aasta kümnepäevase palveaja jooksul Meie Isa palvet, mis on kirja pandud Matteuse 
6:9-13 ja Luuka 11:1-4. Meie Päästja elu oli rohkelt palvega läbi põiminud ja just läbi Isaga suhtlemise 
leidis Ta oma jõu, troosti, väe ja rõõmu. See oli lisaks ka koht, kus Ta igapäevaselt Oma Isa plaane tundma 
õppis.
Jüngritele jättis sügava mulje Jeesuse palveharjumus ja nad palusid Tal neid palvetama õpetada. Tema 
vastus, kuigi ka lapse jaoks piisavalt lihtne ja arusaadav, hõlmab endas kõiki meie vajadusi ja suunab meie 
tähelepanu endalt Jumala peale. 
Me usume, et meie seitsmenda päeva adventistidena peame ka õppima palvetama nii nagu Jeesus palvetas. 
Nii, kuidas sa oma palvegruppi juhid läbi Meie Isa palve erinevate aspektide, avab Jumal sulle selle palve 
sellised sügavad tähendused, millest sa unistadagi poleks osanud. Need palved juhatavad meid Jumala sü-
damesse, ja kui me selleks valmis oleme, avaldavad meile Tema plaani meie ülemaailmse kiriku, kohaliku 
kogudusepere ja igaühe jaoks eraldi.  

Igapäevased teemalehed
Kümnepäevase palveaja igaks päevaks on ette valmistatud teemaleht. Esimene lehekülg pakub välja plaani 
ühispalveks ning hõlmab soovitusi palveformaadi, Piiblitõotuste, spetsiifi liste palvesoovide ja ühiselt laul-
davate laulude osas.
Teisel leheküljel on lõik Ellen White’ilt, mis annab põhjalikuma ülevaate õhtu teemast. 
Me soovitame teemalehtedest koopiad teha, selleks, et igal osalisel oleks see olemas. See aitab juhendada 
igat palvekoosolekust osavõtjat, et ta teaks, mille pärast palvetada.  
Kirikud üle kogu maailma ühinevad sinuga iga päeva teemade pärast palvetamises. Niisiis, ühine nende-
ga ühispalves ja palveta kasutades Piiblikirjakohti, tsitaate ja palvesoovitusi, mis on igal teemalehel. Mida 
rohkem te saate keskenduda palveteemadele, seda tähenduslikum saab see palveaeg olema kõigi osaliste ja-
oks. Siiski, te ei pea end sundima etteantud teemade juurde jääma – laske sel lihtsalt end juhtida. Te ei pea 
igat punkti pärast õiges järjekorras palvetama – need on lihtsalt ettepanekud, mida kaasata oma palvetesse.
Sellel aastal pole eraldi liidrite juhendit koostatud, selleks, et asju ühtlustada ja aidata kõigil aru saada, 
kuidas kõige paremini koos palvetada.  

Igapäevased eestpalvesoovid
Igapäevased eestpalvesoovid on valitud peegeldama meie kõige suuremaid vajadusi nii isiklikul kui ka 
kiriklikul tasandil.  Need toovad esile ka meie ülemaailmse kiriku 2014. aasta algatusi ja misjoniplaane. 
Olge vabad lisama oma kohalikke vajadusi, mis haakuvad päeva teemadega. 

„Misjon suurtes linnades“ (MTTC) eestpalvesoovid 
Selleaastane eriline palvefookus keskendub „Misjon suurtes linnades“ initsiatiivile. „Misjon suurtes lin-
nades“ on Seitsmenda Päeva Adventistide kiriku suur misjoniprojekt, mille eesmärgiks on jagada linna-
keskkondades Jeesuse armastust ja lootust Tema peatsest tagasitulekust. See hõlmab endas algatusi enam 
kui 630’s suuremas linnas. Need said alguse New Yorgis eelmisel aastal ja jätkuvad aastatel 2014, 2015 ja 
nii edasi. Misjoniüritused on väga laialdased (suunatud vaimsetele, füüsilistele ja hingelistele vajadustele), 
ja edasikestvad, luues püsiva Seitsmenda Päeva Adventistide kohalolu linnades. Misjoni meetodid hõl-
mavad endas mõjukeskuseid, palve ja elustumise tööd, kogukonna üritusi, terviseseminare, väikegruppe, 
naistetööd, noortetööd ja lõikuse kampaaniaid. Igas kohas kasutavad meie liikmed Kristuse viisi inimeste-
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ga suhelda, kaasa tunda, vajadustele vastu tulla, usaldust võita ja siis kutsuda neid üles Jeesust oma ellu 
vastu võtma. (Th e Ministry of Healing, p. 143) 
Igal päeval selle Kümnepäevase palveaja jooksul tõstame me esile ühe eestpalve seoses „Misjon suurtes 
linnades“ projektiga. Linnade nimekirja ja lisainfo leiab aadressidelt www.MissiontotheCities.org ja www.
RevivalandReformation.org/777 

Üldine päeva formaat
Sissejuhatus: Grupijuhina on sul privileeg määrata palveaja varjund ja fookus. Sa saad inimeste mõtted 
suunata Jumalale, Tema väele ja armastusele ning valmidusele palvetele vastata või siis lasta loomuli-
kul inimolemusel keskenduda iseendile, lastes inimestel rääkida palvesoovidest, mis tegelikult võib olla 
tagarääkimine, või mis on keskendunud vaid paarile üksikule väga isiklikule soovile.
Sinu igapäevased sissejuhatavad kommentaarid peaks sisaldama kolme asja: 1) Tervita kõiki. 2) Anna 
lühike ülevaade päeva teemast ja palve eesmärkidest. Vastava päeva lõik Ellen White’ilt annab sulle hea 
aluse sissejuhatuse tegemiseks. Sa võid mainida mõtteid EGW lõigust või selle koos teistega ette lugeda.
3) Tuleta inimestele meelde sellised ühispalve põhiprintsiibid, nagu lühikeste lausete kaupa palvetamine, 
teiste palvetega nõustumine, vastavate teemade pärast palvetamine ja Piiblikirjakohtadega palvetamine. 
Neid punkte käsitleme hiljem põhjalikumalt alapeatükis “Ühispalve viited“. Esimesel paaril palve-
koosolekul võid lisaks selgitada üldist palveformaati, mis on siin välja toodud.
Kiitus: Alusta ja lõpeta oma grupi palveaega tänu ja kiitusega. Sa võid valida mõne sobiliku psalmi, mil-
lele toetuda. Näiteks, „Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu 
ta nimele!“ (Psalm 100:4). „Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega. . . . Tulge, 
kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette!“ (Psalm 95:2, 6). 
Palveaja tänu ja kiitusega alustamine on võimas kogemus. Lisaks, ära unusta lisamast tänu- ja kiitusesoove. 
Piiblis leiduvad selliste meeste nagu Taaniel, Eelija ja teiste palved, mis algavad alati tänu ja kiitusega või 
Jumala suuruse tunnistamisega. 
Pattude tunnistamine: “Armsad, kui meie süda ei süüdista, siis on meil julgus Jumala ees ja mida me iganes 
palume, seda me saame temalt, sest me peame tema käske ja teeme, mis on tema silmis meelepärane.” (1. 
Johannese 3:21, 22). 
Väga suure erinevuse loob see, kui palveaja alguses mõned minutid pühendada end Jumalale avamisele, et 
ta kuuleks teie grupi palveid. Lase Jumalal endale meelde tuletada iga patt, mis vajab ülestunnistamist. See 
peaks üldiselt olema vaikse palve hetk, kus igaüks palvetab omaette.
Eestpalve: Siin me haarame kinni Jumala Sõnast. Ta on öelnud, et me küsiksime, otsiksime ja koputak-
sime. “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! . . . Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda 
häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!”  (Luuka 11:9, 
10, 13). Võtkem siis Jumalat sõnast ja palugem! 
Ärge kartke Jumalalt suuri asju paluda. Ta on ise öelnud, et me seda teeksime! Anuge siis, et te saaksite 
Püha Vaimu, et inimesed saaksid päästetud, et Jumal end teile avaldaks ja et uksed oleksid evangeeliumile 
avatud. Ja siis ülistage teda, et ta on teie palvetele vastanud. Toetuge oma palves ka kirjakohtadele ja tõotu-
stele. 
Tänu: Oma palveaja lõpus pöördu tagasi Jumalat kiitma ja ülistama. See on aeg, kus Jumalat eriliselt täna-
da nende paljude kinkide eest, mis ta meile andnud on – pääste, elu, pere, sõbrad, jne. Sel ajal võib palvev-
astuseid jagada kui tänu Jumalale. Lisaks, kiida ja täna Jumalat usus selle eest, et Ta kuuleb ja vastab sinu 
äsjaesitatud eestpalvetele. Palvetamine, kasutades Psalme ja teisi Piibli kirjakohti, on suurepärane võimalus 
Jumala tänamiseks.
“Me oleme liiga kitsid tänu andma. Kui Jumala armastus kutsuks esile rohkem tänu ja kiitust, oleks meil 
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palvetades palju rohkem väge. Meil oleks Jumala armastust veelgi külluslikumalt ja meil oleks veelgi enam 
põhjuseid, mille eest Teda kiita.” (Tunnistused, vol. 5, lk 317. Loe lk 315-317. Need on väga head!). 

Lõik Ellen White’ilt Meie Isa palve kohta 
Me oleme igaks õhtuks lisanud lõigu Ellen G. White’i sulest. Enamus neist on võetud raamatust „Mõtteid 
õndsakskiitmise mäelt“ ja need toovad esile iga Meie Isa palve osa tõelise sügavuse ja tähenduse. Me soovi-
tame neid lõike koos lugeda millalgi palveaja jooksul. Seda võib teha näiteks palveaja alguses, et juhtida 
mõtted vastava päeva palveteemade juurde, või pattude tunnistamise ja eestpalvete vahepeal. 

Soovitatav aeg igaks palveosaks
Kui palju aega läheb teil ühe või teise palveosa peale, on ilmselt iga kord, kui te koos palvetate, erinev. Järg-
nevad ajaraamid on soovituslikud ja näitavad, milline ajajaotus tavaliselt ühispalveks parim on.
• Tervitus/sissejuhatus: 5 minutit
• Ülistus/kiitus: 10 minutit
• Pattude tunnistamine: 5-10 minutit
• Palved/eestpalved: 20 minutit
• Tänu: 5-10 minutit

Kahe- või kolmekaupa
On tore, kui on palju rahvast koos, kuid vaja läheb kõigest kahte või kolme. Olenemata sellest, kas 
Kümnepäevase Palveajaga ühineb palju või vähe rahvast, tehke kindlaks, et teie palveid kuuldakse taevas 
ja et neile vastatakse. “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. Sest kus kaks või 
kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.” (Matteuse 18:19, 20). 
“Meie Päästja lisab oma õppetundidele lubaduse, et kus kaks või kolm on koos midagi Jumalalt palumas, 
siis see antakse neile. Kristus näitab sellega, et inimeste vahel peab leiduma üksmeel, isegi siis, kui see 
puudutab mõnda soovitavat asja. Ühispalvele ja ühtsusle omistatakse suur tähtsus.” (Tunnistused, vol. 3, lk 
429). 
Kui 2014.aasta Kümnepäevasest palveajast võtab osa palju rahvast, veendu, et neil oleks igal päeval võima-
lus palvetada väikestes kahe- kuni neljaliikmelistes gruppides. See on aeg, mil palvetada kirjapandud 
eestpalvesoovide pärast. Julgusta inimesi, et nad ei palvetaks iga kord ühe ja sama grupiga, vaid süven-
daksid oma suhteid ka teiste kirikuliikmetega, palvetades koos erinevate inimestega. 

Eestpalve viie inimese pärast
Julgusta igat inimest Jumalalt paluma, et Ta näitaks neile viit inimest, kelle pärast palvetada kümne päeva 
jooksul. Need võivad olla pereliikmed, sõbrad, töökaaslased, kirikuliikmed, jne.  Lase neil Jumalalt küsi-
da, mille pärast nad nende inimeste elus peaksid palvetama, seejärel tee nimekiri neist kõigist ja palvetage 
nende pärast iga päev ning suhelge nendega nii, nagu Jumal teid juhatab. 

Eestpalvekaardid
Jaga kõigile esimesel õhtul viis 3 x 5 kaarti. Igale kaardile tuleb kirjutada nende viie inimese nimed ja 
palvesoovid, kelle eest on valitud palvetada nende kümne päeva jooksul. (Kui inimese privaatsus on olu-
line, siis võib talle viidata, kas kasutades ainult eesnime või mõnda muud viidet). Esimese palvekoosoleku 
lõpus korjake kokku kõik kaardid ja koguge need kokku ühte karpi. Iga koosoleku palveaja jooksul, lase 
inimestel karbist üks kaart võtta ja palvetada seal kirjasoleva inimese ja tema olukordade pärast. Kui Jumal 
tuletab kellelegi eriliselt meelde mõne kirjakoha selle inimese jaoks, siis võib selle teksti sama kaardi peale 
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kirja panna ka hilisemaks kasutamiseks. Veendu, et kaardid pärast karpi tagasi pandaks.

Viimane reede õhtu
Viimase reede õhtu läbiviimiseks on mitu varianti. Te võite lihtsalt kokku tulla, nagu teistelgi õhtutel. Aga, 
te võite ka korraldada ühissöömise ning pärast seda erilise püha õhtusöömaaja ja jalgade pesemise talituse. 
Veel üks võimalus on korraldada kogu öö kestev jumalateenistus, kus erinevad kirikuliikmed juhivad tund 
aega palvust. Vaata lisaks Öö Palvuse (Night of Prayer) lehte, kus on soovitused palveteemadeks tundide 
kaupa.

Hingamispäeva teenistused 2014. aasta kümnepäevase palveaja jooksul 
Valige mõlemaks hingamispäevaks keskne palveteema ja jagage jumalateenistuste ajal tunnistusi palvevas-
tustest. Ole loominguline—on palju erinevaid viise, kuidas koguduse perega jagada seda, mis igapäevastel 
palvekoosolekutel toimub. 

Viimase hingamispäeva tähistamine 
Viimane hingamispäev peaks olema eriliselt pühendatud tänuks Jumalale kõige selle eest, mis ta nende 
kümne päeva jooksul teinud on. Võtke rohkelt aega palvevastuste jagamiseks, piibellikuks palveteemaliseks 
õpetuseks ja laulmiseks. Juhata kogudust ühispalves, nii et ka need, kes pole palvekoosolekutest osa võt-
nud, saaksid kogeda koospalvetamise rõõmu. Lisaideede saamiseks vaata 11.päeva materjale. 

2014. aasta kümnepäevase palveaja jätk 
Palvetage rohkelt, et teada saada, kuidas Jumal tahab, et te jätkaksite oma koguduse/grupiga seda, mis 
Jumal on 2014.aasta Kümnepäevase palveajaga alustanud. Võib-olla te jätkate iganädalaste ühispalvustega. 
Võib-olla tahab Jumal, et te alustaksite oma kirikus mõne uue tööharu või mõnda kohalikku kogukonda 
aitava projektiga. Ole avatud ja järgi Jumala juhtimist. Temaga käies sa hämmastud kindlasti. 

Tunnistused
Palun jaga teistega lugusid sellest, kuidas Jumal on 2014.aasta Kümnepäevase palveaja läbi töötanud! Sinu 
lood on julgustuseks paljudele teistele. Tunnistused võib saata aadressile  stories@ministerialassociation.
org või postitada internetis www.tendaysofprayer.org.

Nõustuge omavahel
Kui keegi palvetab Jumala poole, siis veenduge, et ka teised sama eestpalve pärast palvetaksid ja nõustuksid 
omavahel—see on võimas! Ära arva, et kuna üks inimene on juba selle eestpalve pärast palvetanud, siis 
keegi teine ei pea seda rohkem tegema. “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.” 
(Matteuse 18:19). Kui julgustav on olla palves üles tõstetud! 

Piiblitõotused
Palu Jumalat, et Ta juhataks sind Tema Sõnas leiduvate tõotuste juurde, et sa saaksid neile toetuda palveta-
des erinevate inimeste ja olukordade eest. 
Meile on öeldud, et me paneksime oma sõrme lubaduste peale ja tooksime need Jumala ette, tänades Teda 
ette, et ta vastab meile Oma tahtele vastavalt. 
„Ta on rahul usuga, mis  võtab Teda sõnast. Augustiinuse ema palus oma poja pöördumise pärast. Ta ei 
näinud ühtegi tõendit sellest, et Püha Vaim oleks ta poja südant puudutanud, aga ta ei vandunud alla. Ta 
pani oma sõrme erinevatele kirjakohtadele, esitas neid Jumalale ja anus nii, nagu ainult üks ema seda suud-
ab. Tema sügav alandus, tema sihikindel anumine ja tema vankumatu usk said võitu ja Jumal täitis tema 
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südamesoovi. Täna on ta täpselt samamoodi valmis kuulama Oma rahva palveid. Ta käsi pole lühemaks 
jäänud, et see ei saaks päästa, nagu pole Ta kõrv raske, et see ei kuuleks.“ (Tunnistused, vol. 5, lk 322, 323). 
Julgusta inimesi üles kirjutama neid tõotusi, milleni Jumal nad juhatab, et nad saaksid ka tulevikus samad-
ele tõotustele tugineda. 

Paastumine
Kutsu üles kõiki, kes võtavad osa Kümnepäevasest palveajast kaaluma mingit tüüpi paastumist, nagu 
näiteks televisioonist, ilmalikust muusikast, fi lmidest, Internetist, magusast või mõnest muust toiduainest. 
Nendest tegevustest ülejäävat aega kasuta palvetamiseks ja Piibli uurimiseks, paludes, et Jumal end teie 
kogudusele avaldaks.

Püha Vaim
Palu kindlasti, et Püha Vaim näitaks sulle, kuidas ja mille pärast sa peaksid palvetama kellegi elus või 
mõnes konkreetses olukorras. Toetu Roomlaste 8:26 kirjakohale: “Samuti tuleb ka Vaim appi meie 
nõtrusele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamiste-
ga.” 

Füüsiline koosolemine
Kui te ühispalve sessiooni alustate, siis tulge üksteisele lähemale. Kui inimesed tulevad kokku tihedasse 
ringi, aitab see luua suurema ühtsustunde, mis on ühispalve puhul väga oluline. Kui inimesed on ruumis 
hajali, siis on raske üksteiste palveid kuulda.

Toetu kirjakohtadele
Piiblist mõne lühikese kirjakoha lugemine või selle palvetamine on suurepärane viis veenduda, et sa palve-
tad Jumala tahet. Jumala tõotustega palvetamine on uskumatu usu kinnitaja. “Kristuse sõna elagu rikkali-
kult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge 
kogu südamest tänulikult Jumalale!” (Koloslaste 3:16). Sa võid hämmastuda sellest, kui kaua üks grupp võib 
koos palvetada ja seda nautida!
Siin on näide sellest, kuidas Jumala tõotusega palvetada: 1.Tessaloonika 3:13 ütleb, “Kinnitagu Issand teie 
südameid olema pühaduses laitmatud Jumala ja meie Isa palge ees, kui meie Issand Jeesus tuleb kõigi oma 
pühadega.” Seejärel palveta midagi taolist: “Kallis Jumal, palun anna mu pojale tarkust olla oma südames 
kindel. Anna talle oma arm, et ta võiks teha otsuseid, mis juhatavad ta pühadusse. Jeesus, ma palun, et ta 
ootaks sinu tagasitulekut . . .” ja nii edasi. 

Päeviku pidamine 
Palvepäeviku pidamine Kümnepäevase palveaja jooksul võib olla hea moodus, kuidas palvekoosolekutest 
osavõtjate seas kinnistada palveteemasid, teha Jumalale konkreetseid lubadusi ja mõista Tema õnnistusi. 
Oma palvete väljakirjutamine ja Jumala antud vastuste üle arvepidamine on hea viis saada rohkem jul-
gustatud.  On mitmeid viise, kuidas päeviku pidamist kaasata Kümnepäevasesse palveaega, kui selleks on 
soovi. Sa võid välja käia võimaluse võtta palvekoosoleku jooksul aega, et inimesed saaksid oma isiklikesse 
palvepäevikutesse kirja panna Jumala vastused. Te võite ka pidada grupi päevikut eestpalvetest ja vastustest 
– kas siis märkmikus, suurel paberilehel või Internetis. Üks lihtne võimalus selle teostamiseks oleks paberi 
keskele joon tõmmata. Palvesoovid kirjuta vasakule poole ja vastused paremale. On põnev ja uskukasvatav 
tagasi vaadata ja näha, kuidas Jumal palvetele vastanud on! 

Austus
Julgusta ja kujunda austavat suhtumist. Me läheneme Universumi Kuninga trooniruumile. Ärgem suhtu-
gem palveaega hooletult ei oma kehahoiaku ega käitumisega. Samas, pole vajalik, et kõik koguaeg põlvi-
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taksid. Sa tahad, et inimesed tunneksid end mugavalt selle tunni jooksul, seega julgusta inimesi kas põlvi-
tama, istuma või seisma nii, nagu Jumal juhatab ja kuidas mugavam on.

Lausepikkused palved
Palved peaksid olema lühikesed ja sisutihedad. See annab ka teistele võimaluse palvetada. Ürita hoida oma 
palved mõne lause pikkustena. Iga inimene võib mitu korda palvetada. Lühilausetega palvetamine muudab 
palveaja huvitavamaks ja lubab Pühal Vaimul juhtida gruppi palvetama. Igat lühidat palvet ei pea alustama 
sõnadega „kallis Jumal“ ja lõpetama sõnaga „aamen“. See on kestev vestlus Jumalaga.

Vaikus
Juhina ära domineeri palveaega. Põhiline eesmärk on teised palvetama panna. Vaiksed hetked on head, 
sest need annavad Jumalale aja rääkida meie südamega. Lase Pühal Vaimul töötada ja anna igaühele aega 
palvetada. 

Laulmine
Spontaansed palvete vahele põimitud grupilaulud lisavad palvekoosolekule ilu. Sobilike laulude nimekirja 
leiad iga teemalehe lõpust. Ära tunne kohustust kasutada kõiki laule – need on lihtsalt soovitused. Laulm-
ine on lisaks hea moodus üleminekuks ühelt palveosalt teisele. 

Palvesoovide kogumine
Ära küsi grupi käest eestpalvesoove. Selle asemel palu inimestel nende soovide pärast ise palvetada ja 
julgusta teisi eestpalvetes ühinema. Miks nii? Aeg! Eestpalvesoovidest rääkime võtab kõige rohkem aega. 
Saatan on rahul, kui me aina räägime oma probleemidest, selle asemel, et nende pärast palvetada. Grupi 
liikmed hakkavad tihti nõustama ja soovitusi jagama. Vägi tuleb Jumalalt! Mida rohkem me palvetame, 
seda rohkem pääseb valla Tema vägi. 

Sinu igapäevane aeg
See on väga oluline! Veendu, et sina kui juht, veedad igapäevaselt aega Jeesuse jalge ees, Temaga rääkides 
ja Tema Sõna lugedes. Kui sa tõstad Jumala tundmise oma elus esimesele kohale, avab see sulle väga ilusa 
kogemuse. 
“Salajasest palvepaigast väljus jõud, mis vapustas maailma suure reformatsiooni ajal. Püha rahulikkusega 
asetasid Issanda teenrid oma jalad Tema tõotuste kaljule” (Suur võitlus, lk 210). 
„Osaks Jumala plaanist on vastata usupalvele sellisel viisil, kuidas Ta ei vastaks siis, kui me Teda ei paluks.“  
(„Suur võitlus“, lk 525)


