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6. päev — Suitsutusaltar 

“Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest.” 1Tm 2:1 
 

Soovituslik palveaja formaat 
 
 

Ülistus (umbes 10 minutit) 
● Alustage palvet Jumala ülistamisega selle eest, milline Ta on (Tema iseloom). 

● Tänage Jumalat Jeesuse eest, kes näitas meile, et me peame teiste eest palvetama. 

● Tänage Jumalat, et Ta on andnud meile selle suure privileegi eestpalve näol. 

Ülestunnistus ja patu üle võidu taotlemine (umbes 5 minutit) 
● Palu Jumalal sulle näidata, milliseid patte tunnistada avalikult ning milliseid vaid Temale. Tähista 

Tema võitu nende pattude üle. 

● Palu Jumalalt andestust nende kordade eest, mil sa ei palvetanud teiste eest. 

● Täna Jumalat, et Ta andestab sulle nii, nagu on kirjas 1Jh 1:9.  

Anumine ja eestpalve (umbes 35 minutit) 
● Palu, et samamoodi nagu suitsutusaltar oli võitud õliga (2Ms 40:9), oleksid ka sinu palved 

inspireeritud ja juhitud Pühast Vaimust. 

● Kas on kedagi, kelle pärast on Jumal pannud su hingele koorma? Tõsta nad palves üles.  

● Kas sinu elus on inimesi, keda sul on raske aktsepteerida? Palveta nende pärast ja palu Jumalal 

anda sulle armastust nende vastu. 

● Tee eestpalvet nende pärast, kes on end pühendanud Sõna kuulutamisele. 

● Tõsta üles palves oma koguduse, liidu, uniooni ja Peakonverentsi juhtkond. 

● Kas tead kedagi, kes on valinud Jumala juurest lahkumise? Tõsta nad palves üles. 

● Tõsta üles palves need, kes on koormatud ja julgusetud. 

● Tee eestpalvet koguduseliikmete pärast, kes elavad väljakutsete rohketes maailma paikades ja 

seisavad igapäevaselt silmitsi ahistamistega oma usu praktiseerimise pärast. Täitku Jumal neid 

jõuga elada oma elu tunnistajana Jumala lunastavast ja igavesest väest. 

● Palveta, et kõik seitsmenda päeva adventistid üle kogu maailma oleksid Püha Vaimu kasutuses 

misjonitöös, olgu väikegrupis, isiklike tunnistustega või avalikus evangeeliumitöös. 

● Palveta globaalmisjoni linna mõjukeskuste pärast linnades üle kogu maailma, mis töötavad, et 

tuua haridust, tervishoidu, tervislikke eluviise ja teisi misjonitegevusi oma kogukondadesse. Palu, 

et nad võiksid vastata inimeste tõelistele vajadustele ja ühendada nad seejärel Jeesusega. 

● Palu adventistidest ärijuhtide eest, et nad võiksid olla tunnistajad Kristuse armastusest 691 

inimgrupis kaheksas Põhja-Aasia Vaikse ookeani divisjoni riigis. 

● Palu ühtsuse pärast igas koguduses ja üksuses üle maailma, mis põhineks alandlikul austusel 

Jumala Sõna vastu, respektil teineteise suhtes, koguduse poolt vastu võetud põhimõtete austusel 

ning siiral palvel ja Püha Vaimu väel. Palu ka täieliku kaasatuse pärast kiriku misjonitöösse 

kolmeinglikuulutuse kohaselt (Ilm 14) ning neljanda ingli kuulutuse (Ilm 18) levitamisel. 

● Palu, et Jumala armastus saaks Tema koguduses täiuslikuks. 

● Palu seitsme (või enama) inimese pärast oma nimekirjas, et nad näeksid oma vajadust järgida 

Jeesusest ja kanda vilja. 

● Palju oma isiklike vajaduste pärast.  

Tänu (umbes 10 minutit) 
● Täna Jumalat selle eest, et Ta armastab neid inimesi, kelle eest sa palusid, enam kui sa ise. 

● Täna Jumalat, et  Püha Vaim „palub meie eest sõnatute ägamistega.” Rm 8:26 

● Täna Jumalat, et Kristus teeb meie eest eespalveid taevases pühamus 
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Suitsutusaltar 

„Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest.” 1Tm 2:1 
 

“Kui preester hommikul ja õhtul viirukisuitsutamise ajal pühasse paika sisenes, oldi eesõues 

valmis teostama igapäevast ohverdamist seal oleval altaril. Jumalateenistusele kogunenud inimesed 

jälgisid toimuvat suure huviga. Enne kui nad preestri teenistuse vahendusel Jumala ette astusid, tuli neil 

tõsiselt süda läbi katsuda ja patud tunnistada. Pilk pühamule suunatud, ühinesid nad vaikse palvega. Nii 

tõusis nende palve suitsutusrohu pilves üles ning haaras usus kinni tõotatud Päästja teenetest, mida 

lepitusohver kujutas. Hommikuse ja õhtuse ohvri aegu peeti pühaks ning hiljem peeti neid 

jumalateenistuse korralisteks aegadeks kogu Iisraelis. Kui juudid olid aegade käigus sunnitud hajuma 

pagulastena kaugematesse maadesse, pöördusid nad neil teadaolevail päevatundidel ikka näoga 

Jeruusalemma poole ja kummardasid Iisraeli Jumalat. See tava pakub kristlastele eeskuju hommiku- ja 

õhtupalvuseks. Ehkki Jumal ei kiida heaks tühja tseremooniat, milles pole tõelise Jumala kummardamise 

meelsust, on Tal hea meel näha inimesi, kes Teda armastavad, kummardumas hommikul ja õhtul selleks, 

et paluda andestust tehtud pattude eest ja paluda vajalikke õnnistusi.” (“Patriarhid ja prohvetid”, lk 353-

454) 
“Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala Poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem 

kinni usust, mida me tunnistame!  Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie 

nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta. Läki siis 

julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!” (Hb 4:14-16) 
“Vennad, palvetage kodus, oma pere keskel hommikul ja õhtul, palvetage siiralt oma kambris, 

ning igapäevase töö tegemise ajal tõstke oma hing palves Jumala poole. Nii kõndis Eenok Jumalaga. 

Sõnatu, tulihingeline hinge palve tõuseb kui püha viirukisuits armutrooni ette ning on Jumala poolt 

samamoodi vastuvõetav kui ohverdatuna pühamus. Kõigile, kes Teda otsivad, saab Kristus olemasolevaks 

abimeheks vajaduse tunnil. Nad saavad olema tugevad kohtupäeval.” (“Adventkodu”, lk 212, 213). 
“Me peaksime Jumala poole palvetama palju enam, kui me seda teeme. Palves koos perega ja 

lastega ning laste eest on suur tugevus ja õnnistus.” (Child Guidance, lk 525) 
“Meie palved ei peaks olema isekad nõudmised, vaid meie endi kasuks. Me peaksime paluma, et 

me võiksime anda. Kristuse elu printsiibid peavad olema ka meie elu printsiibid. „Ja ma pühitsen end 

nende eest,“ ütles Kristus, viidates oma jüngritele, „et ka nemad oleksid pühitsetud tões.“ (Jh 17:19) Sama 

pühendumine, sama enesesalgamine, samasugune allumine Jumala Sõna väidetele, mis väljendusid 

Kristuse isikus, peab olema nähtav ka Tema teenijates. Meie missioon maailmas ei ole teenida või 

rahuldada iseend; me peame ülistama Jumalat Temaga koos töötades patuste päästmiseks. Me peaksime 

paluma Jumalalt õnnistusi, et saaksime neid teistele edasi anda.  Võime saada püsib ainult edasi andes. 

Me ei saa jääda vastu võtma taevasi aardeid ilma, et annaksime neid edasi ümbritsevatele.” (“Kristuse 

tähendamissõnad”, lk 142,143) 
“On hingi, kes on kaotanud julguse; räägi nendega, palveta nende eest. On neid, kes vajavad 

eluleiba. Loe neile Jumala Sõna. On hingehaigusi, mida ei ravi ükski palsam ega üksi rohi. Palveta nende 

eest ning too nad Jeesuse Kristuse juurde. Kristus on kohal kõigis sinu tegemistes, et jätta jälg inimeste 

südametesse.” (“Tervise teenistuses”, lk 71) 
“Kui me püüdleme selle poole, et võita teisi Kristusele, kandes hingede koormat oma palvetes, 

tuksuvad meie enda südamed koos Jumala armu aina kiireneva mõjuga; meie endi kiindumused säravad 

taevasest mõjust; kogu meie kristlik elu saab olema tõelisem, siiram ja aina enam täis palvet.” (“Kristuse 

tähendamissõnad”, lk 354) 
“Kui mina sureb, ärkab tungiv soov päästa teisi - soov, mis juhib pidevate püüdlusteni teha head. 

Saab aset leidma külvamine kõigi vete äärde, ja siiras anumine, anuvad palved sisenevad taevasse 

kaduvate inimeste eest.” (“Evangeeliumitöölised”, lk 470) 
“Oh, et siiras usupalve võiks kõikjal tõusta üles, anna mulle hingi, mis on mattunud vigade 

koorma alla, või ma suren! Too nad tõe tundmisele, mis on Jeesuses.” (This Day With God, lk 171) 



 

“Hingi tuleb otsida, nende eest palvetada, nende nimel tööd teha. Tuleb teha siiraid palveid. 

Tuleks pakkuda innukaid palveid. Meie tundetud, vaimutud avaldused peaksid muutuma tungivateks 

siirasteks avaldusteks.!” (“Tunnistused kogudusele”, 7. köide, lk 12) 
“Hakka palvetama hingede eest, tule Kristuse ligi, tema veritseva külje alla. Las alandlik ja tasane 

vaim ehib teie elusid ja tõusku teie siirad, murtud ja alandlikud palved tarkuse eest Temani, et teil oleks 

edu mitte ainult oma hinge, vaid ka teiste hingede päästmisel.” (“Tunnistused kogudusele”, 1. köide, lk 

513) 

  


