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5. päev — Lambijalg 

“Teie olete minu tunnistajad, ütleb Issand, et mina olen Jumal.” Js 43:12 
 

Soovituslik palveajaformaat 
 
Ülistus (umbes 10 minutit) 

● Alusta palveaega Jumala ülistamisega selle eest, kes Ta on (Tema iseloom). 
● Ülista Jumalat selle eest, et Tema kutsub meid oma tunnistajateks. 
● Ülista Jumalat selle eest, et Ta on valguseks meie teel. 

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. 
● Kas on olnud aegu, mil sa ei ole olnud heaks tunnistuseks Jumalast? Palu Temalt andestust. 
● Täna Jumala, et Ta andestab sulle vastavalt 1 Jh 1:9. 

Palvesoovid ja eestpalved (umbes 35 minutit) 
● Palu, et nii nagu lambijalg oli võitud õliga (2Ms 40:9), võiksid ka sina saada täidetud Püha 

Vaimuga ja saada valguseks ja tunnistuseks Jumalast. 
● Palu, et Jumal aitaks sul avaldada Tema iseloomu neile, kes on sinu ümber. 
● Palu Jumalalt alandlikku südant, nii et sa võiksid näha neid elualasid, kus sa ei ole heaks mõjuks 

teistele. 
● Kas sinu elus on valdkondi, kus sa pead kasvama selleks, et peegeldada Kristust? Anna Jumalale 

õigus töötada nendes valdkondades. 
● Palu Jumalal täita sind Tema armastusega, nii et Tema armastus võiks üle voolata teistele. 
● Palu, et iga koguduseliige oleks osaline valju hüüde kuulutamisel. Palu ka, et kui me alistume 

Pühale Vaimule, siis teeb Ta meid üheks endaga. 
● Palu iga koguduse administraatori eest kõikjal maailmas, et nende vaimulik ja evangeelne 

mõistmine kasvaks, kui nad tõstavad üles Kristust ning seitsmenda päeva adventistide koguduse 

unikaalset missiooni ja sõnumit ning ei kaotaks kunagi prohvetliku identiteeti sellest, kes me 

oleme. 
● Palu tugeva fookuse eest väikeste gruppide misjonitöös, andes kõigile liikmetele võimaluse 

isiklikult tunnistada Jeesusest ja Tema imelisest iseloomust. Palu, et kõiki meie põhiuskumusi ja 

õpetusi kuulutataks nii, et Jeesus oleks nende keskpunktis. 
● Palu, et seitsmenda päeva adventistide perekonnad ilmutaks Jumala armastust kodudes ja 

kogukondades, näidates seda, kuidas Kristus võib tuua harmoonia kodudesse ja eemaldada 

kuritarvitamise ja stressi oma õiguse pühitseva väe kaudu. Palu, et me suunaksime teisi sellele 

õnnistatud võimalusele ühineda Jumala igavese perekonnaga taevas. 
● Palu tuhandete globaalmisjoni pioneeride eest, kes rajavad kogudusi ning kelledest paljud on 

ohtlikes olukordades. Palu nende turvalisuse, tarkuse ja edu pärast. 
● Palu, et Jumal valmistaks vabatahtlikke teenima 70 inimgruppi Iisraeli misjonipõllul. 
● Palu, et seitse (või enam) inimest sinu nimekirjas mõistaksid vajadust Püha Vaimu järele ja 

avaksid Talle südame. 
● Palu oma isiklike vajaduste pärast (Õp 3:5-6) 

Tänu (umbes 10 minutit) 
● Täna Jumalat selle eest, et Ta on valmis sinuga töötama ja sind muutma. 
● Täna Jumalat, et Ta võib sind teha valguseks, mis särab pimeduses. 
● Täna Jumalat, et Ta vastab palvetele, mida sa palud Tema tahtmise järele. 
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Lambijalg 

“Teie olete minu tunnistajad.” Js 43:12 

 
“Kaks oliivipuud annavad endast kuldset õli, mis voolab kuldsete torukeste kaudu kuldseisse 

astjatesse, millest saavad toidet pühamu lambid. Kuldne õli on Püha Vaimu sümboliks. Jumala teenrid 

peavad olema selle õliga pidevalt varustatud, et nad võiksid seda omakorda anda kogudusele. 
“See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.” (Sk 4:6) 

(Testimonies to Ministers, lk 188) 
“Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile 

meelde kõik, mida mina teile olen öelnud.” (Jh 14:26) 
“Ja nende palve järel kõikus paik, kus nad olid koos, ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ja nad 

kõnelesid Jumala sõna julgesti.” (Ap 4:31) 
“Kuid keegi ei saa jagada seda, mida ta ise pole vastu võtnud. Jumala töös ei saa inimlikkusega 

midagi teha. /…/ Pideva heleda leegi saab siis, kui taevased saadikud valavad kuldsetesse torudesse õli, 

mis voolab pühamu lambijalgade kuldseisse astjaisse. Pidevalt inimesele antav Jumala armastus 

võimaldab inimesel valguseks olla. Kõigi südamesse, kes on usu kaudu Jumalaga ühendatud, voolab 

kuldne armastuse õli tasuta, et paista taas heades tegudes, tõelises, siiras Jumala teenimises. (To Be Like 

Jesus, lk 261) 
“Igaühel meist on mõju neile, kellega kokku puutume. See mõju on Jumalalt antud ja me 

vastutame selle eest, kuidas seda kasutame. Jumala plaan on, et see kõneleks õiguse poolt, aga meist 

igaühe otsustada on, kas see mõju on puhas ja ülendav või toimib nagu mürgine malaaria. Need, kes on 

osa saanud jumalikust loomusest, avaldavad Kristusega sarnast mõju. Pühad inglid käivad nendega kaasas 

ja kõik, kellega nad kokku puutuvad, saavad abi ja õnnistust. Aga need, kes ei võta Kristust oma 

isiklikuks Päästjaks, ei saa teisi heas suunas mõjutada. /…/ Niisugused inimesed kaotavad ise igavese elu 

lootuse ja nende eeskuju juhib teised eksiteele. Jälgi hoolega oma mõju, „teie mõistlik jumalateenistus“ 

on seada see Issanda poolele.” (To Be Like Jesus, lk 94) 
“Püha elu mõju on kõige mõjuvam jutlus, mida kristlusest saab pidada.” (My Life Today, lk 122) 
“Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on 

taevas.” (Mt 5:16) 
“Ükski inimene ei saa olla teistest sõltumatu, sest iga inimese heaolu mõjutab teisi. Jumala 

eesmärk on, et igaüks tunneks end teiste hüvanguks vajalikuna ja püüaks aidata kaasa nende õnnele. 
Igal hingel on oma mõju, mis võib olla laetud usu, julguse ja lootuse eluandva väega ning 

armastuse meeldiva lõhnaga. Kuid see võib olla ka tõsine ja kõle, mürgitatud rahulolematuse ja isekuse 

sünguse või hellitatud patu surmahaigusega. Meid ümbritseva õhkkonnaga mõjutame teadlikult või 

alateadlikult iga inimest, kellega me kokku puutume. 
See on vastutus, millest me ei saa ennast vabastada. Meie sõnadel ja tegudel, meie riietusel ja 

hoiakul, isegi näoilmel on mõju. Nii sõltuvad muljest, mille jätame, head või halvad tagajärjed, mida 

keegi ei suuda mõõta. Iga antud impulss on järelikult külvatud seeme, mis annab saagi. See on lüli pikas 

sündmuste ahelas, mille pikkust me ei tea. 
Kui me aitame oma eeskujuga teistel häid põhimõtteid arendada, siis annab see neile jõudu head 

teha. Nemad omakorda avaldavad teistele sama mõju ja nood omakorda veel järgmistele. Nii võib meie 

alateadlik mõju olla õnnistuseks tuhandetele. 
Viska kivike järve ja tekib laine, siis veel üks ja veel ning mida suuremaks need muutuvad, seda 

kaugemale nad ulatuvad, kuni kaldani välja. Nii on ka meie mõjuga. See avaldab väljaspool meie teadmist 

või kontrolli teistele õnnistavat või needvat mõju.” (To Be Like Jesus, lk 96) 
“Kui need, kes nimetavad end Kristuse järelkäijaks, ei sära maailmas kui valgus, lahkub elu vägi 

neist ning nad jäävad ilma Kristuseta ja jahtuvad. Neil lasub ükskõiksuse lumm, surmataoline loidus, mis 

muudab neid surma ihuks, mitte Jeesuse elavaks esindajaks. Kõik peavad tõstma üles risti ning võtma 

tagasihoidliku, tasase ja alandliku meelsusega Jumala antud kohustused isiklikeks pingutusteks nende 

heaks, kes nende ümber vajavad abi ja valgust. 



 

Kõigil, kes need kohustused vastu võtavad, on rikkalikud ja mitmekesised kogemused, nende 

enda süda hõõgub innukuses, nad saavad uut jõudu ja virgutust visades pingutustes valmistada endale 

päästet kartuse ja värinaga, sest Jumal on see, kes neis tegutseb, et nad tahavad ja toimivad Tema hea nõu 

kohasel.” (To Be Like Jesus, lk 260) 

 
 

 
  


