
 1. päev – Meie suurim vajadus: Püha Vaim 

„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 11:13 

 

Ülistus (umbes 10 min) 

 Alusta oma palveaega Jumala kiitmisega Tema olemuse, armastuse, tarkuse, pühaduse eest 

jne. 

 Kiida Jumalat, et Ta õpetab sulle, kuidas jääda Temasse. 

 Kiida Jumalat, et Ta on rohkem kui tahtlik andma sulle suurimat andi, Püha Vaimu. 

Ülestunnistus ja patu üle võidu kinnitamine (umbes 5 min) 

 Palu Jumalal näidata, missuguseid patte peaksid oma südames üles tunnistama. Haara kinni 

Tema võidust nende pattude üle. 

 Palu Jumalalt andestust, et pole piisavalt hinnanud Tema Püha Vaimu andi ja palu Tal anda 

nälga ning janu Püha Vaimu järele. 

 Täna Jumalat, et Ta andestab sulle – 1 Johannese 1:9. 

Anumine ja eestpalve (umbes 35 min) 

 Palu Jumalal ilmutada rohkem Tema iseloomu, et saaksid Teda tundma õppida. 

 Palu Jumalat teha sind tahtlikuks saama täidetud Püha Vaimuga. 

 Palu, et su pereliikmed ja sõbrad tunneksid oma vajadust Püha Vaimu järele. 

 Kas miski takistab Püha Vaimu tulemast sinu südamesse? Räägi nendest asjadest Jumalale. 

 Palu, et kiriku juhid (kohalik pastor, liidu, uniooni, divisjoni ja Peakonverentsi juhid) näeksid 

vajadust Püha vaimu järele oma elus. 

 Palu koguduse ühtsuse eest tões ja Vaimus. 

 Palu kestva ja suureneva fookuse eest üleskutsele „Äratus ja Reformatsioon“ („Revival and 

Reformation“)  koguduse liikmetele, konverentsidele, unioonidele, institutsioonidele, 

divisjonidele ja Peakonverentsile. Pööra tähelepanu isiklikule „Äratuse ja Usupuhastuse“ 

aspektile sinu, sinu pere, kiriku ja kogukonna jaoks. Palu, et inimesed haarduksid ühispalvuse 

initsiatiiviga („United In Prayer“), paludes Püha Vaimu hilist vihma ja Joel 2, Hoosea 6 ja Ap 

2 täitumist. 

 Palu, et iga liige tunneks hingedevõitmise koormat ja mõistaks, et taevas kutsub kõiki järgima 

Kristuse rada (eeskuju) jagades oma isiklikku usku läbi Jumala juhatuse. 

 Palu suurenevat rõhuasetust isikliku ja koguduse igapäevase lugemise pärast ning Piibli 

järgimise eest „Usu Tema prohveteid“ („Believe His Prophets“) initsiatiivi läbi, mis rõhutab 

Piibli ja prohvetikuulutamise vaimuanni lugemist ja uurimist. 

 Misjon Linnadesse (Mission to the Cities) – palveta Kesk-Lääne Aafrika Divisjoni eest ja 

linnade pärast, mida nad soovivad võita Kristusele: Lagos, Douala, Calabar, Accra, Abuja, 

Lome (ingl). Samuti palveta Lõuna-Aasia Divisjoni ja India linnade eest, mida püütakse võita 

Kristusele: Mumbai, Kochi, Bidar, New Delhi, Coimbatore, Surat, Imphal, Vijayawada. Palu, 

et Jumala Sõna kannaks vilja. 

 Palu, et need seitse (või rohkem) inimest sinu nimekirjas näeksid oma vajadust Püha Vaimu 

järele ja avaksid Talle oma südame. 

 Palveta oma isiklike vajaduste eest. 

Tänamine (umbes 10 min) 

 Täna Jumalat Tema Püha Vaimu anni eest! 

 Täna Jumalat selle eest, kuidas Püha Vaim töötab sinu südames. 



 Täna Jumalat selle eest, kuidas Ta nende kümne päeva jooksul päästab hingi oma kuningriigi 

jaoks. 

Laulusoovitused: “Live Out Thy Life Within Me” (SDA Hymnal #316); “I Need Thee Every Hour” 

(SDA Hymnal #483); “Seek YeFirst”; “Draw Me Nearer” (SDA Hymnal #306); “Hover O’er Me, Holy 

Spirit” (SDA Hymnal #260); “Sweet, Sweet Spirit” (SDA Hymnal #262); “Baptize Us Anew” (SDA 

Hymnal #258) 

 

Meie suurim vajadus – Püha Vaim 

„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!“ 

Luuka 11:9-13 

  

See on Püha Vaimu vägi, mida vajame. Sinul ja Jumala karjal on enesega rahulolu tunne, mis peab 

katki murtama. Jumala Vaim on veenev vägi. Kui see laskub kogudusele, toimub otsustav muutus 

nende vaimulikus efektiivsuses. Issand Jumal on valmis andma, kuid paljud ei tunne oma vajadust 

saada. Nad on nõrgad, kuigi võiksid olla tugevad; jõuetud, kui võiksid olla vägevad Püha Vaimu 

efektiivsuse saamise kaudu. Nende valgus on tuhm. Ärata nad nende enesega rahulolu ja eneseõiguse 

seisundist. („Testimonies to Southern Africa“ lk 69) 

„Kuid ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie 

juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale 

selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta.“ (Johannese 16:7, 8) 

Me vajame Püha Vaimu pehmendavat, alistavat, puhastavat mõju, vormimaks meie iseloomu ja 

võtmaks Kristuse vangistusse kõik mõtted. Püha Vaim võimaldab meil võita; juhatab meid Maarja 

sarnaselt Jeesuse jalge ette istuma; õppida Tema südame tasasust ja alandlikkust. Me peame olema 

Püha Vaimuga pühitsetud igal tunnil päevas, et me ei langeks vaenlase lõksu ja hinged poleks ohus. 

(„God´s Amazing Grace“, lk 203). 

„Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, 

mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja 

kuulutab teile.“ (Johannese 16:13, 14) 

Tõelise jumalakartuse taaselustumine meie seas on kõikidest meie vajadustest suurim ja 

kiireloomulisem. Selle otsimine peaks olema meie esmane töö. Peab olema tõsine jõupingutus 

saamaks Issanda õnnitust, mitte et Jumal poleks tahtlik oma õnnistust meile andma, vaid meie oleme 

ettevalmistamata seda vastu võtma. Meie taevane Isa on rohkem valmis andma oma Püha Vaimu neile, 

kes Temalt paluvad, kui maapealsed vanemad on valmis andma häid kinke oma lastele. Kuid see on 

meie töö - ülestunnistuse, alanduse, meeleparanduse ja tõsise palve kaudu täita tingimused, mille 

korral on Jumal tõotanud anda oma õnnistused. Ärkamist võib oodata ainult palve vastusena. Kuni 

inimesed on vaesed Jumala Püha Vaimu poolest, ei suuda nad Sõna jutlustamist hinnata; kuid kui 

Vaimu vägi puudutab nende südant, pole jutlused enam mõjuta. Juhitud Jumala Sõna õpetustest koos 

Tema Vaimu avaldumisega, toimides taktitundeliselt (ingl „in the exercise of sound discretion“), 

saavad need, kes osalevad meie koosolekutel hinnalise kogemuse ja on koju naastes valmistatud 

avaldama  tervislikku (ingl healthful) mõju.  („Selected Messages“, 1. raamat, lk 121) 



Püha Vaimu laskumist kogudusele oodatakse kui sündmust tulevikus; kuid koguduse eesõigus on seda 

saada praegu. Otsi seda, palu seda, usu seda. Peame selle saama, ja taevas ootab, et seda anda. („The 

Review and Herald“, 19. märts, 1895) 

Kristus on tõotanud oma kogudusele Püha Vaimu anni ja see tõotus kuulub meile täpselt samuti nagu 

esimestele jüngritele. Kuid ka see tõotus on tingimuslik. Paljud usuvad seda tõotust ja väidavad, et 

öeldu käib nende kohta; nad kõnelevad Kristusest ja Pühast Vaimust, kuid sellest pole kasu. Nad ei 

anna ennast Jumala väe juhtimise ja kontrolli alla. Meie ei saa Püha Vaimu kasutada. Vaim peab 

kasutama meid. Püha Vaimu kaudu töötab Jumal oma rahva hulgas, et nad „tahaksid ja tegutseksid 

tema hea meele järele“ (Fl 2:13). Kuid paljud pole sellega nõus. Nad tahavad ennast ise juhtida. 

Seetõttu ei saagi nad taevast andi. Vaimu antakse ainult neile, kes alandlikult ootavad Jumalalt jõudu ja 

armu. Jumala vägi ootab nendepoolset igatsust ja vastuvõtmist. Kui see tõotatud õnnistus usus vastu 

võetakse, toob see kaasa kõik teised õnnistused. („Ajastute igatsus“ orig. lk 672) 

Küsimused isiklikuks mõtiskluseks: 

1. Sõna „paluvad“ (aiteo) vorm, 

mida on kasutatud Lk 11 ptk 13 salmi lõpus, tähendab püsivat palumist. Miks kasutas Jumal 

sinu arvates selle sõna sellist vormi? 

2. Kas miski takistab sind küsida 

Jumalalt iga päev Püha Vaimu tulemist sinu südamesse ja ellu? Kas sa loovutad need asjad 

Jumalale täna? 

 

 


