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4. päev — Ohvrileibade laud 

“Jeesus ütles neile: „Mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, 

see ei janune enam iialgi.” Jh 6:35 

 
Soovituslik palveaja formaat 

 
Ülistus (umbes 10 minutit) 

● Alusta oma palveaega sellega, et sa kiidad Jumalat selle eest, kes Ta on. 
● Kiida Jumalat selle eest, et Jeesus on eluleib. 
● Kiida Jumalat selle eest, et Ta kutsub sind sööma eluleivast. 

Ülestunnistus ja patu üle võidu taotlemine (umbes 5 minutit) 
● Palu, et Jumal näitaks sulle, kui sa hoidud milleski Talle alistumast. Tunnista seda Talle isiklikult. 

Kinnita Tema võitu nende pattude üle. 
● Palu, et Jumal andestaks sulle need korrad, kui sa ei otsustanud eluleivast süüa.  
● Täna Jumalat, et Ta andestab sulle nii, nagu on kirjas 1Jh 1:9. 

Anumine ja eestpalve (umbes 35 minutit) 
● Palu Jumalat, et nii, nagu ohvrileibade laud võiti õliga (2Ms 40:9), juhataks ja õpetaks Püha Vaim 

sind sinu piibliuurimises. 
● Palveta, et Jumal aitaks sul süüa iga päev eluleivast ja veeta iga päev aega Sõnaga. 
● Palveta, et kogudusejuhid (sinu kohalik pastor, liidu, uniooni, divisjoni ja Peakonverentsi juhid) 

veedaksid iga päev aega Jumala Sõnaga. 
● Palveta, et Jumal õpetaks sulle, kuidas jagada eluleiba teistega. 
● Palveta uuenenud fookuse pärast Taanieli ja Ilmutusraamatu uurimisel erilise rõhuga 

pühamuteenistuse õnnistustel. 
● Palveta intensiivsema osavõtu pärast isiklikus igapäevases piiblilugemises „Usu Tema 

prohveteid“ („Believe His Prophets“) materjali abil, mis paneb rõhu Piibli ja prohvetikuulutuse 

Vaimu uurimisele.  
● Kas sul on sõpru või tuttavaid, kes ei toitu eluleivast, vaid ajutistest asjadest, mida see maailm 

pakub? Palveta nende pärast. Palu Jumalat, kuidas sa saad aidata neil mõista, kui tähtis on võtta 

aega, et süüa taevast leiba.  
● Palveta Aasia inimrühmade pärast, sealhulgas budistide ja hindude pärast, kelle hulgast paljud ei 

ole kunagi isegi kuulnud Jeesusest või sellest, mida Ta tegi. Palveta, et Jumal annaks meile erilist 

tarkust, et teada, kuidas jõuda nende südameni. 
● Palveta, et Jumal kutsuks tööliste armee, kes rajaks kogudusi 948 inimrühma jaoks Inter-

Ameerika divisjoni 38 riigis. 
● Palveta, et Jumal kutsuks üles märtreid, kes tahavad teha tööd 746 inimrühma seas Lähis-Ida ja 

Põhja-Aafrika divisjoni 20 riigis. 
● Palveta inimeste pärast 10/40 aknas, kus on väga vähe kristlikku mõju. Palveta, et Jumal avaks 

inimeste südame võtma vastu häid sõnumeid Jeesusest.   
● Palveta suureneva huvi pärast prohvetikuulutuse Vaimu kirjutiste vastu ja nende rakendamise 

pärast tänapäeval. Palveta, et kogudusejuhid ja -liikmed loeksid juhtnööre, nõuandeid ja 

julgustusi regulaarselt.  
● Palveta, et seitse (või rohkem) inimest sinu nimekirjas mõistaks vajadust lugeda Jumala Sõna ja 

toituda eluleivast. 
● Palveta oma isiklike vajaduste pärast. 

Tänu (umbes 10 minutit) 
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● Täna Jumalat nende viiside eest, mida Jeesus õpetas meile oma eeskuju kaudu, kuidas veeta aega 

igapäevases ühenduses Isaga. 
● Täna Jumalat juba ette selle eest, kuidas Ta töötab ja vastab sinu palvetele. 
● Täna Jumalat selle eest, et kui me sööme eluleiba, siis me muutume Tema iseloomu sarnaseks.  

 
 

Ohvrileibade laud 

“Jeesus ütles neile: „Mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, 

see ei janune enam iialgi.” Jh 6:35 

 
“Ohvrileibu hoiti alati Issanda ees pideva ohvrina. Seega oli see osa igapäevasest 

ohvriteenistusest. Seda nimetati ohvrileivaks või „kohalolu leivaks“, sest see oli alati Issanda palge ees. 

See oli tunnistus inimese sõltuvusest Jumalast nii ajutise kui ka vaimuliku toidu osas ning seda sai vastu 

võtta ainult Kristuse vahendusel. Jumal oli toitnud Iisraeli kõrbes taevast tulnud leivaga ja nad olid ikka 

veel sõltuvuses Tema heldekäelisusest nii ajutise toidu kui ka vaimulike õnnistuste osas. Nii manna kui ka 

ohvrileivad osutasid Kristusele, elavale Leivale, kes on meie pärast alati Jumala juures. Tema ise on 

öelnud: „Mina olen taevast alla tulnud elav leib.“ (Jh 6:51)”  (“Patriarhid ja prohvetid”, lk 354) 
“Jumala Sõna peab olema meie vaimulik toit. „Mina olen eluleib,“ ütles Kristus. „Kes minu 

juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi.“  Maailm vajab puhast 

võltsimatut tõde. Kristus on tõde. Tema sõnad on tõde ning neil on suurem väärtus ja sügavam tähtsus kui 

väliselt tundub. /.../ Meeled, mida elavdab Püha Vaim, märkavad nende ütlemiste väärtust.” (Lift Him Up, 

lk 106) 
“Pühakirja rutakast lugemisest on väga vähe kasu. On võimalik Piibel läbi lugeda ja ometi mitte 

näha selle ilu ega mõista selle sügavat ja varjatud tähendust. Ühe peatüki uurimisest, kuni selle olulisus 

on mõistusele selge ja selle seos lunastusplaaniga on ilmne, on rohkem kasu kui paljude peatükkide 

läbilugemisest ilma mingi kindla eesmärgita ja ilma mingit positiivset nõu saamata. Kanna oma Piiblit 

kaasas. Kui sul tekib võimalus, siis loe seda; õpi tekste pähe. Isegi siis, kui sa tänaval kõnnid, võid sa 

lugeda mõnda kirjakohta ja selle üle mõtiskleda, jättes niimoodi teksti endale meelde. 
Kristuse elu, mis annab elu maailmale, on Tema Sõnas. Oma sõna abil tervendas Jeesus 

haigustest ja ajas välja deemoneid; oma sõna abil vaigistas Ta mere ja äratas surnuid ellu ning inimesed 

tunnistasid, et Tema sõnas on vägi. Ta kõneles Jumala Sõna, nii nagu ta oli kõnelnud kõigile Vana 

Testamendi prohvetitele ja õpetajatele. Kogu Piibel on Kristuse ilmsikssaamine. See on meie väeallikas. 
Nii nagu meie füüsiline elu sõltub toidust, nii sõltub meie vaimulik elu Jumala Sõnast. Ja iga hing 

peab enda jaoks vastu võtma elu, mis tuleb Jumala Sõnast. Nii nagu me peame ise sööma, et saada 

toidetud, nii peame ise Sõna vastu võtma. Me ei saa seda ainult kellegi teise vahendusel. 
Jah, Jumala Sõna on eluleib. Need, kes söövad ja seedivad seda Sõna, muutes selle iga teo ja iga 

iseloomuomaduse osaks, kasvavad tugevaks Jumala tugevuses. See annab hingele surematut jõudu, 

täiustades vilumust ja tuues rõõme, mis jäävad igaveseks.” (Lift Him Up, lk 261) 
“Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub, sellel on igavene elu. Mina olen eluleib. Teie esiisad sõid 

kõrbes mannat, ja surid. See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene sellest sööks ega sureks.” (Jh 6:47-

50) 
“Paljud on nälginud ja jõuetud, kuna selle asemel, et süüa Leiba, mis tuleb taevast alla, täidavad 

nad oma meeled vähetähtsate asjadega. Aga kui patune võtab osa eluleivast, saab temast uuestisündinud 

ja taastatud elav hing. Taevast saadetud Leib annab uut elu tema nõrgenenud jõuvarudele. Püha Vaim 

näitab talle Jumala asju ja kui ta need vastu võtab, siis puhastatakse tema iseloom kogu isekusest ning 

täiustatakse ja puhastatakse taeva jaoks.” (That I May Know Him, lk 106) 
“Pühakirja sõnade teadmisest ja austamisest ei piisa. Me peame hakkama neid mõistma neid 

siiralt uurides. /.../ Kristlased ilmutavad taset, milleni nad on jõudnud, oma vaimuliku iseloomu tervise 

kaudu. Me peame oskama Sõna rakendada oma isikliku iseloomu kasvatamise juures. Me peame olema 

pühad templid, milles Jumal saab elada ja kõndida ja töötada. Me ei tohi kunagi pürgida selle poole, et 



 

tõsta ennast kõrgemaks teenritest, kelle Jumal on valinud tegema oma tööd ja austama Tema püha nime. 

„Teie kõik olete aga vennad.“ Rakendagem seda Sõna endale isiklikult, võrreldes kirjakohti 

kirjakohtadega. 
Meie igapäevaelus oma vendade ja maailma ees peame olema elavad Pühakirja tõlgendajad, 

austades Kristust selle kaudu, et näitame üles Tema tasadust ja Tema alandlikkust. Kui me sööme ja 

seedime eluleiba, siis tuleb ilmsiks meie tasakaalustatud iseloom. Oma ühtsuse kaudu, selle kaudu, et 

peame teisi endast paremaks, peame olema maailmale elavaks tunnistuseks tõe väest.” (Lift Him Up, lk 

105) 
“Püha Vaim tuleb kõigile, kes paluvad eluleiba, mida oma naabritele jagada.” (The Faith I Live 

By, lk 334) 
  


