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2 — Põletusohvri altar 

“Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, 

pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.” Rm 12:1 

 
Soovituslik palveajaformaat 

 
Ülistus (umbes 10 minutit) 

● Alusta palveaega Jumala ülistamisega – kes Ta on. 
● Ülista Jumalat päästeanni eest. 
● Täna Jumalat Jeesuse ohvri eest. 
● Ülista Jumalat Jeesuse elu eest, mis näitas meile, kuidas ennast ohverdada ja oma tahet Jumala 

tahtele allutada. 
Patu tunnistamine ja selle üle võidu taotlemine (umbes 5 minutit) 

● Palu Jumalal sulle näidata, millised patud pead oma südames üles tunnistama. Nõua Tema võitu 

nende pattude üle. 
● Palu Jumalalt andestust nende kordade eest, mil oled kartnud ohverdada asju, mis panevad sind 

komistama. 
● Täna Jumalat, et Ta andestab sulle vastavalt 1 Jh 1:9. 

Palvesoovid ja eestpalved (umbes 35 minutit) 
● Palu, et nii nagu põletusohvri altarit võiti püha õliga (2Ms 40:10), saaks sinu elu võitud Püha 

Vaimuga, et kõik, mida Issandale ohverdad, oleks Jumalale vastuvõetav. 
● Palu, et Jumal võtaks ära kõik, mis takistab sul alistada oma aega, raha, jõudu, võimeid, hirme, 

lootusi ja tahet. Ütle Talle, et tahad täielikult Kristusele kuuluda.  
● On su südames midagi, mis takistab sul end täielikult Talle anda? Räägi Talle sellest. Palu, et Ta 

teeks sind tahtlikuks alistama kõike. 
● Palu oma pereliikmete ja sõprade pärast, kes kardavad kogu oma elu ohvrialtarile asetada. Palu, et 

Jumal teeks nad tahtlikuks andma Talle kõik. 
● Palu, et su kohalik pastor ja koguduse juhid eri tasemeil alistuksid jäägitult Jumalale Tema 

teenimises. 
● Palu, et veedaksime rohkem aega igavikuliste väärtuste juures Piibli õppimise ja palve kaudu. 

Palu, et sünniks Jumala, mitte sinu tahtmine, ja palu, et Püha Vaim hoiaks sind maailmalike 

mõjude ja trendide eest, mis igapäevaselt meie vaimulikku kogemust ohustavad. 
● Palu, et meie koguduse noored ei kardaks end risti lüüa.  
● Palu kõigi mittekristlaste eest. Palu, et Jumala rahvas õpiks ehitama mis tahes sildu, et nendeni 

jõuda. 
● Palu Jumalalt jumalakartlikke, õppust võtvaid ja alandlikke kogudusejuhte, kes portreteeriks 

kristusekeskset juhtimist koguduse missioonil kuulutada kolmeinglikuulutust. Palu, et Kristuse 

õigus oleks nende sõnumite südames. 
● Palu, et organiseeriksime palju mõjukeskusi suurlinnades üle maailma. Palu, et neil keskustel 

oleks inimeste eludele mõju, kui nad avastavad Jumala tõe kristliku teenimise kaudu.  
● Palu, et sinu nimekirja seitse (või enam) inimest näeksid vajadust avada oma süda Pühale 

Vaimule. 
● Palu oma isiklike vajaduste pärast. 

Tänu (umbes 10 minutit) 
● Täna Jumalat, et Ta vastab vastavalt oma tahtele ja omal ajal. 
● Täna Jumalat, et Ta on nõus võtma sinu patuse südame ja selle puhtaks ja pühaks tegema. 
● Täna Jumalat, et Jeesus oli nõus elama ja surema mitte Talle endale, vaid sellele, kes Ta saatis.  
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● Täna Jumalat, et Ta end neil kümnel palvepäeval eriliselt ilmutab. 

 

Põletusohvri altar 

“Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, 

pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.” Rm 12:1 
 
“Igal hommikul ja õhtul põletati altaril aastane tall, mis sümboliseeris igapäevast rahva 

pühitsemist ja nende pidevat sõltumist Kristuse lunastavast verest. Ainult veatu ohver võis sümboliseerida 

Tema täiuslikku puhtust, kes ohverdas iseend kui laitmatu ja puhta Talle (1Pt 1:19). Apostel Paulus ütleb: 

“Kutsun /.../ teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja 

meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.” (Rm 12:1). Need, kes Teda kogu 

südamest armastavad, soovivad anda Talle elu parima teenistuse, otsides pidevalt võimalusi viia kogu 

oma jõud Tema tahtega kooskõlla.” (From Eternity Past, lk 244-245) 
“Selleks, et seda kõrget ideaali saavutada, tuleb ohverdada see, mis paneb hinge komistama. Patt 

hoiab meid ohjes tahte kaudu. /…/ Tihti näib meile, et tahte Jumalale allutamine tähendab minna läbi elu 

sandistatu ja vigasena. Aga Kristus ütleb, et parem on olla sandistatud, haavatud ja vigane, kui selle läbi 

on võimalik minna ellu. See, millele vaatad kui õnnetusele, on uks kõrgeimasse hüvesse.” (Reflecting 

Christ, lk 377) 
“Jumal ei aktsepteeri midagi vähemat kui jäägitu alistumine. Loiud, patused kristlased ei saa iial 

taevasse. Nad ei leiaks seal rõõmu, sest nad ei tea midagi kõrgetest, pühadest põhimõtetest, mis juhivad 

kuningliku perekonna liikmeid.” (This Day with God, lk 145) 
“Ma olen ühes Kristusega risti löödud: aga elan siiski; nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab 

minus. Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on 

iseenese loovutanud minu eest.” (Gl 2:19, 20) 
“Iseenda Jumalale andmine nõuab ohvrit; aga see on ohver madalamalt kõrgemaks, maisest 

vaimseks, kaduvast igaveseks. Jumal ei taha, et meie tahe saaks hävitatud, sest ainult selle harjutamise 

kaudu saame saavutada selle, mida Ta tahab, et teeksime. Meie tahe peab Talle alistuma, et saaksime selle 

uuesti puhastatud, selitatud ja sellisesse kooskõlla jumalikuga, et Ta saab selle kaudu valada meisse oma 

armastuse ja väe. Ükskõik, kui kibe ja valus see alistumine kangekaelsele ja väänikust südamele ka 

poleks, on see siiski sulle kasulik (Mt 5:29)”. (Reflecting Christ, lk 377) 
“Issandal on meile anda suur töö ja Ta kutsub meid Temale vaatama, Teda usaldama, Temaga 

käima ja rääkima. Ta kutsub meid üles alistama jäägitult kõik, mis meil on ja mis me oleme, et kui Ta 

kutsub meid Talle ohvrit tooma, võiksime olla valmis ja kuuletuda. Naudime jumalikku armu ainult siis, 

kui anname Kristusele kõik. Saame teada, mida tähendab tõeline rõõm, ainult siis, kui hoiame ohvrialtaril 

tule põlemas. Neile, kes on olevikus rohkem teinud, pärandab Jumal rohkem tulevikus. /…/ Ta paneb 

meid proovile iga päev erinevates situatsioonides ja valib oma töölisi igas tõsimeelses ettevõtmises – 

mitte sellepärast, et nad on täiuslikud, vaid sellepärast, et nad on nõus töötama Tema heaks isetult; ning 

Ta näeb, et läbi ühenduse Temaga võivad nad saavutada täiuslikkuse.” (Our High Calling, lk 191) 
“Kristuse kutse tuua ohver ja jäägitult alistuda tähendab enda ristilöömist. Sellele kutsele 

vastamiseks peab meil olema kõhklematu usk Temasse kui täiuslikku Eeskujusse ja me peame selgelt 

mõistma, et esindame maailmale Teda. Need, kes töötavad Kristusele, peavad töötama vastavalt Tema 

viisidele. Nad peavad elama Tema elu. Tema kutse jäägitule alistumisele peab nende jaoks olema ülim. 

Nad ei tohi lubada ühelgi maisel seosel takistada Talle oma südame ja elu-teenistusega austuse andmist. 

Tõsimeelselt ja väsimatult peavad nad töötama koos Jumalaga, et päästa kaduvaid hingi kiusaja võimu 

alt.” (The Upward Look, lk 235) 
“Igaüks saab kord kutse asetada kogu oma teenistus altarile. Meid kõiki ei kutsuta teenima Eliisa-

taoliselt ega kästa ära müüa kõik, mis meil on. Ent Jumal palub, et annaksime oma elus Tema teenimisele 

esikoha. Me ei peaks laskma ühtegi päeva mööduda ilma, et kuidagi edendaksime Tema tööd maa peal. 

Ta ei oota kõigilt ühesugust teenistust. Üks võib saada kutse evangeeliumitööle välismaal, samas kui 

teisel palutakse vahenditega toetada misjonitööd. Jumal võtab vastu mõlema ohvri. On lihtsalt vajalik, et 



 

elu ja kõik selle huvid pühendataks Jumalale. Need, kes selliselt pühenduvad, kuulevad taeva kutset ja 

järgivad seda.” (“Prohvetid ja kuningad”, lk 221) 

  


