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Soovitatav palve formaat

Tänu, kiituse toomine (umbes 10 minutit)   
• alusta palveaega ülistades Jumalat, et Ta on heasüdamlik, lahke ja leebe.  
• Ülista Jumalat, et Ta valis sind kasutada jõudmaks hingedeni, kes janunevad eluvee järele. 

Pattude tunnistamine ja usupalve patu võitmiseks  (umbes 5 minutit)  
• Palu Jumalal sulle näidata, milliseid patte peaks tunnistama avalikult ja milliseid vaid nelja silma all. 
Palu (nõua taga) võitu nende pattude üle.  
  • Palu  andestust  nende kordade pärast,  kui  sul  oli  piinlik  teistega oma usku  jagada. Palu,  et  Jumal 
annaks sulle Kristuse sinusse jäämise läbi julgust ja armastust. 
• Täna Jumalat, et kooskõlas 1.Joh.1,9ga annab Ta sulle andeks.

Palved ja eestpalved  (umbes 35 minutit) 
• Palu, et Jumal annaks sulle hingede koorma ja armastuse Tema kadunud laste vastu. 
• Palu, et Jumal paneks su naabrite südametesse nälja ja janu Tema järele. 
• Palu, et Jumal täidaks sind oma Püha Vaimuga ja õpetaks, kuidas jõuda oma naabriteni   armastuse 
tegude, nende vajaduste  rahuldamise  ja nende usalduse võitmise   kaudu   ning kutsudes neid Jeesust 
järgima.  
• Palveta, et kogeksid  Kristusest kuulutamise rõõmu.
• Palu kütkestavat, Kristusesarnast  iseloomu, mis tõmbaks inimesi Jeesuse juurde. 
• Palu, et Jumal õpetaks sind, kuidas suunata inimeste pilk Kristusele, mitte sulle. 
•  Palu,  et  kõik  koguduseliikmed  hakkaksid  rohkem  kasutama  kristlikku  kirjandust,  et  pandaks 
suuremat rõhku kirjandusevangelismile nii paberraamatute kui ka elektrooniliste raamatute kujul. 
•  Palveta,  et  taaskord  mõistetaks,  kui  tohutusuur    tähtsus  on  osalemisel  hingamispäevakoolis,  mis 
keskendub  osadusele, missioonile, piibliuurimisele ja   ümbruskonna inimesteni jõudmisele. 
•  Palveta  suurema  rõhuasetuse  pärast  väikegruppide  kuulutustööle,  nii  et  kõik  liikmed  osaleksid 
isiklikus tunnistamises ja Jumala viimaste päevade suurepärase  tõe kuulutamises. 
• Palveta, et koguduse  juhid  (  sinu kohalik pastor,  liidu, uniooni, divisjoni  ja Peakonverentsi    juhid) 
võiksid olla heaks tunnistuseks oma naabritele. 
• Misjon Suurlinnadesse – Palveta  InterEuroopa Divisjoni pärast  ja nende  linnade   Genfi, Praha  ja 
Viini      pärast,  kus   on otsustatud  suurt  tööd  teha.   Tõsta palves  Jumala ette ka LähisIda  ja Põhja 
Aafrika Unioon ja need 45 linna, kus nad planeerivad tööd teha järgmise neljaviia aasta jooksul. Palu 
koguduseliikmete pärast, kes nendes linnades töötavad. 
• Palu Jumalalt julgust Temast tunnistamiseks igas olukorras. 
• Palu, et suureneks keskendumine seitsmenda päeva adventistide väljapoole suunatud meedia  tööle, 
mis juhiks üleilmsele suuremahulisele terviklikule evangeelsele tunnistamisele.   
• Palveta, et seitse (või rohkem) inimest sinu nimekirjast näeksid oma vajadust ja avaksid oma südame 
Pühale Vaimule. 
• Palu kõigi oma isiklike vajaduste pärast. 

Tänu toomine (umbes 10 minutit)
• Täna, et Jumal töötab sinu pereliikmete, sõprade ja naabrite eludes. 
• Täna jumalat, et Tal on igas linnas rahvast, kes igatsedes vaatab taeva poole. 
• Täna Jumalat, et Ta töötab iga inimese südames, kelle pärast sa oled palvetanud.  
Väljapakutud üldlaulud: “Live Out Thy Life Within Me” (SDA Hymnal #316); “Give of Your Best 
to  the Master”  (SDA Hymnal  #572);  “Let  Your  Heart  Be  Broken”  (SDA Hymnal#575);  “Seek  Ye 
First”; “This Little Light of Mine” (SDA Hymnal #580); “Rescue the Perishing” (SDA Hymnal#367); 
“Seeking the Lost” (SDA Hymnal #373). 
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Jumala lapsed on kutsutud olema Kristuse esindajad, neist peaks välja paistma Issanda headus 
ja halastus. Nii nagu Kristus ilmutas meile Isa tõelist iseloomu, nii peame ka meie ilmutama Kristust 
maailmale, kes ei  tunne Tema hella  ja kaastundlikku armastust.  „Nii nagu Sina oled mind  läkitanud 
maailma“ ütles Jeesus, „nii olen mina nemad läkitanud maailma“ „Mina nendes ja Sina minus; … et 
maailm  tunneks,  et  Sa mind  oled  läkitanud“.  Jh.  17:18.23. Apostel  Paulus  ütleb  Jeesuse  jüngritele: 
„Sest teist on ju ilmsi näha, et te olete Kristuse kiri“, „kõigile inimestele tuttav ja loetav“. 2Ko.3:3.2. 
Igas oma lapses saadab Jeesus maailmale kirja. Kui sa oled Kristuse järgija, siis saadab Ta sinus kirja 
sellele  perekonnale,  külale,  tänavale,  kus  sa  elad.  Jeesus,  kes  sinus  elab,  igatseb  rääkida  nende 
südametele,  kes  ei  ole  Temaga  tuttavad.  Võibolla  nad  ei  loe  Piiblit,  või  ei  kuule  nad  häält,  mis 
nendega Piibli  lehekülgedelt  räägib; nad ei näe Jumala armastust Tema  tegude kaudu. Kuid kui sina 
oled Kristuse  tõeline  esindaja,  siis võib olla nii,  et  sinu kaudu  juhitakse nad mõistma ühtteist Tema 
headusest  ning nad võidetakse armastama ja Teda teenima. („Tee Kristuse juurde“, orig. lk. 115)  

Külasta  oma  naabreid  ja  näita  üles  huvi  nende  hingede  päästmise  vastu. Kasuta  tegevuseks 
kogu vaimulik energia.  Räägi nendele, keda sa külastad, et kõigi asjade lõpp on lähedal. Issand Jeesus 
Kristus  avab  nende  südame  ukse  ja  avaldab  nende mõistusele  kestvat mõju.  Isegi  igapäevase  tööga 
hõivatuina  saab  Jumala  rahvas  teisi  Jeesuse  juurde  juhatada. Kui nad  seda  teevad, on neil hinnaline 
kinnitus, et nende Päästja on  neile väga lähedal. Nad ei pea arvama, et nad on jäetud sõltuma nende 
oma  nõtradest  pingutustest.   Kristus  annab  neile  sõnad, mida  rääkida,  sõnad, mis  värskendavad    ja 
julgustavad pimeduses olevaid vaeseid võitlevaid hingi ning annavad neile jõudu.  Kui nad mõistavad, 
et Lunastaja  tõotus  täitub, saab nende endi usk  tugevamaks.   Nad ei ole üksnes  teistele õnnistuseks, 
vaid  töö,  mida  nad  Kristusele  teevad,  toob  ka  neile  endile  õnnistuse.  („Counsels  for  the  Church“, 
orig.lk 62) 

Sinu mõju võib hinge puudutada; sa pole võibolla otseselt midagi  teinud, aga hing pöördub 
Jumala  poole  ….  Sinu  kohus  on  olla  kristlane  selle  sõna  kõrgeimas  tähenduses,  olla  „Kristuse 
sarnane“.   Nähtamatute sidemete kaudu, mis ühendavad sinu mõttemaailma sinuga kontaktis olevate 
inimeste mõttemaailmaga,  võid  sa,    kui  sul  on  Jumalaga  pidev  ühendus,  avaldada  sellist mõju, mis 
teeb sind  inimese  jaoks elulõhnaks eluks.  (Vt.2.Ko.2,16 –  tõlk.)       Teisalt, kui sa oled  isekas, kui sa 
oled eneseupitaja, kui  sa oled maailmameelne,  siis hoolimata  sinu positsioonist  ja hoolimata  sellest, 
millised  kogemused  sul  on  olnud,  hoolimata  sellest,  kui  palju  sa  tead,  kui  sinu  huultel  pole 
heatahtlikkuse  käsku,  meeldivat  armastuse  lõhna,  mis  lähtub  sinu  südamest,  siis  sa  ei  suuda  teha 
midagi nii, nagu see peaks tehtud olema.  (My Live Today, orig. lk 178)

Kui inimene ütleb: ma armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis ta on valetaja: sest kes ei 
armasta oma venda, keda on näinud, kuidas saab ta armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud? Ja meil 
on  temalt  see käsk,  et  kes  armastab  Jumalat,  armastab ka oma venda.  (1.Joh.4:2021 KJV otsetõlge 
ingl.keelest)   

Venna või  õe või sõbra tõeliselt lihtsal ausal ja siiral ütlusel on vägi avada Kristusesarnaste 
sõnade mõju    ja Kristuse  armastuse    vaimu delikaatset  puudutust  vajavate  inimeste    südamete uksi.   
(My Life Today, orig. lk 178) 

Kõik meie ümber on kuulnud maailma kurba hala. Vasakul ja paremal on puudustkannatavad 
ja õnnetud inimesed.     Meie osa on aidata häda leevendada ning eluraskusi  ja viletsust  talutavamaks 
muuta. Hingeigatsust võib rahuldada ainult Kristuse armastus.  Kui Kristus on meis, siis on meie süda 
täis jumalikku kaastunnet.  Pitseeritud siira Kristusesarnase armastuse allikad tehakse lahti. (Sons and 
Daughters of God, orig. lk 151) 

Milline  armsus  hoovas  Kristuse  enda  lähedalolust.  Sama  vaim  ilmneb  Tema  lastes.    Need, 
kellega  Kristuse  koos  elab,  on  ümbritsetud  taevasest  atmosfäärist.    Nende  valged  puhtad  rüüd  on 
lõhnastatud  Jumala  aia  aroomiga.  Nende  näod,  mis  peegeldavad  Temalt  tulevat  valgust,  muudavad 
komistavate ja väsinud jalgade jaoks teeraja selgeks.  (Adventkodu orig.lk, p. 424) 

Küsimused isiklikuks mõtiskluseks: 



1. Kas sa igatsed olla täidetud Kristuse armastusega ja Tema kaastundega sureva maailma vastu? 
2. Millistel  praktilistel viisidel  võiksid sina oma naabruskonnas tunnistada?  


