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9. päev — Käsud 

“Ava mu silmad nägema su Seaduse imesid!” Ps 119:18 
  

Soovituslik palveajaformaat 
 
Ülistus (umbes 10 minutit) 

● Alusta palveaega, ülistades Jumalat selle eest, et Ta andis oma armastuses meile oma seaduse. 
● Ülista Jumalat selle eest, et Tema seadus on armastuse seadus. 
● Ülista Jumalat selle eest, et Ta tahab oma seaduse meie südameisse kirjutada. 

Patu tunnistamine ja selle üle võidu taotlemine (umbes 5 minutit) 
● Palu Jumalat, et Ta näitaks sulle su patte, mida sa pead privaatselt üles tunnistama. Taotle võitu 

nende pattude üle. 
● Palu Jumalalt andestust nende kordade eest, mil oled teadlikult Jumala seadusest üle astunud. 
● Täna Jumalat, et Ta andestab sulle vastavalt 1 Jh 1:9. 

Palvesoovid ja eestpalved (umbes 35 minutit) 
● Palu, et Jumal kirjutaks oma seaduse sinu mõistusesse ja südamesse vastavalt tõotusele Hb 10:15-

17. 
● Palu, et Jumal aitaks sul elada elu, mis on täis Kristuse rõõmu.  
● Palu, et Jumal paneks su südamesse armastuse Tema ja teiste vastu sinu ümber. 
● Palu, et Jumal aitaks sul elada elu, mis näitaks teistele, et Tema seadus on armastuse seadus nii 

Jumala kui inimese jaoks. 
● Palu, et Jumal aitaks sul tõe kasuks ennast salata, et võiksid maailmale avaldada püha mõju. 
● Palu, et meie kogudus kasutaks iga sobilikku meediaformaati, et levitada kolmeinglikuulutust 21. 

sajandi inimestele praktilisel, looval ja värskel viisil. 
● Palu jätkuva fookuse pärast piibellikule loomisele, mis näitab, et meie maailm loodi Issanda sõna 

poolt kuuel järjestikusel reaalsel päeval. 
● Palu, et kasvaks osavõtt evangeelsetest misjonitegevustest, mida korraldavad kõik koguduse 

institutsioonid koguduse missiooni toetamiseks. 
● Palu terviseteenistusele laia vastuvõttu, mis annab koguduse liikmetele võimaluse järgida 

Kristuse isetut eeskuju, aidates teisi nende igapäevastes vajadustes. 
● Palu kannatavate põgenike pärast üle maailma. Palu eriliselt nende pärast, kes on pärit kinnistest 

riikidest – et neist võiksid saada Jeesusesse uskujad, kui neil on võimalus kohtuda kristlastega. 
● Palu, et Jumal kutsuks pensionile jäänud õpetajaid teenima 2566 inimrühma Lõuna-Aasia Vaikse 

ookeani divisjoni 14 riigis. 
● Palu, et Jumal ärataks palvesõdalasi, kes palvetaks Lõuna-Aasia divisjoni nelja riigi 2568 

inimrühma pärast. 
● Palu iga kohaliku hingamispäevakooli / isikliku teenistuse osakonna pärast, kui nad otsivad 

Jumala plaani, et teenida oma kogukonda piibliuurimise ja isikliku tunnistamise kaudu. 
● Palu, et need seitse (või enam) inimest sinu nimekirjas mõistaks, et Jumala seadus on armastuse 

seadus, ning et kui nad Teda armastavad, siis peaksid nad Tema käske pidama. 
● Palu oma isiklike vajaduste pärast. 

Tänu (umbes 10 minutit) 
● Täna Jumalat, et Ta on andnud meile seaduse, mis meid juhatab. 
● Täna Jumalat, et Ta kutsub meid üles näitama teistele Tema armastust. 
● Täna Jumalat, et Tema seadus meie südames võib panna meie huvid alluma kõrgetele ja 

igavestele eesmärkidele. 
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Käsud 

“Ava mu silmad nägema su Seaduse imesid!” Ps 119:18 

 
“Jumala seadus on armastuse seadus. Ta on ümbritsenud sind iluga, et õpetada sulle, et sa pole 

maa peale pandud iseenda jaoks, kaevama, ehitama, rügama, kihutama, vaid, et teha elu kauniks Kristuse 

armastusega – et rõõmustada teisi armastuse teenistusega nagu lilled.” (“Mõtteid õndsakskiitmise mäelt”, 

lk 97) 
“Issanda Seadus on laitmatu, see kosutab hinge; Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase 

targaks. Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant; Issanda käsk on selge, see valgustab 

silmi.” (Ps 19:8, 9) 
“Töö, mille kristlus peab maailmas saavutama, ei ole Jumala seaduse alahindamine või selle püha 

väärikuse vähimalgi määral kahandamine, vaid selle mõistusesse ja südamesse kirjutamine. Kui siis 

Jumala seadus on uskuja hinge istutatud, läheneb ta Jeesuse teenete kaudu igavesele elule. 
Evangeeliumi eesmärk on täidetud, kui see suur lõpp on saavutatud. Selle töö on ajast aega 

ühendada Tema järgijate südamed ühise vennaskonna vaimus tõe uskumise läbi ja nii luua maa peal 

Jumala perekonnas taevane korra ja harmoonia süsteem, et nad võiksid olla väärilised saamaks kuningliku 

perekonna liikmeiks üleval. Jumal proovib oma tarkuses ja armus mehi ja naisi siin, et näha, kas nad 

alluvad Tema häälele ja austavad Tema seadust või mässavad nagu Saatan.” (Sons and Daughters of God, 

lk 50) 
“See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske, ja tema käsud ei ole rasked. Jah, igaüks, 

kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.” 

(1 Jh 5:3, 4) 
“Kuna Jumala valitsuse aluseks on armastuse seadus, siis sõltub kõikide mõistusega varustatud 

olevuste õnn nende täielikust kooskõlast Jumala õiglase seaduse põhimõtetega. Jumal soovib, et kõik 

loodud olevused Teda armastuses teeniksid, et neid ajendaks teenimisele Tema iseloomu hindamine. 

Jumal ei tunne vähimatki rõõmu sunnitud kuulekusest, Ta annab kõigile tahtevabaduse, et me võiksime 

valida Tema.” (Patriarhid ja prohvetid”, lk 34) 
“Jumal andis oma püha seaduse inimesele Tema iseloomu mõõdupuuks. Selle seaduse kaudu 

võid näha ja võita iga oma iseloomu vea. Armu ja tõe kuldse ahela abil võid lahti rebida igast ebajumalast 

ning kinnitada end Jumala trooni külge.” (Bible Echo, 14. jaanuar 1901) 
“Armastuse seadus kutsub keha, mõistuse ja hinge Jumala ja kaasinimeste teenimisele 

pühendama. Ja see õnnistus, mis teeb meist õnnistuse teistele, toob suurimad õnnistused meile. Iga suure 

arengu aluseks on omakasupüüdmatus. Isetu teenistuse kaudu võime jõuda kõrgeima enesearenduseni iga 

võime osas.” (Counsels to Parents, Teachers, and Students, lk 32) 
“Ike, mis köidab meid teenimises, on Jumala käsk. Suur armastuse käsk, millest kõneldi Eedenis, 

mida kuulutati Siinail ning mis uues lepingus kirjutatakse südamesse, on see, mis seob inimese Jumala 

tahtega. Kui me jääksime oma kalduvuste hooleks, jääksime käima teed, mida meie tahame, siis 

langeksime me paratamatult Saatana võimusse ja muutuksime tema sarnaseks. Sellepärast seobki Jumal 

meid oma tahtega, mis on suurepärane, ülev ja õilistav. Ta soovib, et me täidaksime oma elukohustusi 

kannatlikult ja mõistlikult. Kristus kandis inimesena seda tööiket. Ta ütles: «Sinu tahtmist, mu Jumal, 

teen ma hea meelega ja Sinu käsuõpetus on mu sisemuses!» (Ps 40:9). «Ma olen taevast alla tulnud mitte 

oma tahtmist tegema, vaid selle tahtmist, kes mind on läkitanud» (Jh 6:38). Armastus Jumala vastu, soov 

austada Teda, ja armastus langenud inimsoo vastu ajendasid Jeesust tulema maa peale kannatama ja 

surema. Armastus oli Tema elu juhtiv jõud. Ta palub meil omaks võtta sama põhimõtte.” (“Ajastute 

igatsus”, lk 329, 330) 
“Kristlase ainus ülesanne on armastada Jumalat ja inimest. Armastuse seadus on kirjutatud meie 

hingetahvlitele, Jumala Vaim elab tema sees ja ja tema iseloom avaldub heades tegudes. Jeesus sai 

vaeseks, et Tema vaesuse kaudu võiksime meie saada rikkaks. Milliseid ohvreid oleme nõus Tema pärast 

tooma? Kas Tema armastus särab meie südameis? Kas armastame ligimest nii, nagu Kristus meid 

armastas? Kui meil on see armastus, paneb see meid hoolikalt mõtlema, kas meie sõnad, teod või mõju 



 

panevad mingil viisil kiusatusse neid, kellel on vähe moraalset jõudu. Me ei laida nõrku ja kannatavaid 

nagu variserid pidevalt tegid, vaid püüame kõrvaldada iga komistuskivi oma venna teelt, et nõrk ei eksiks 

teelt.” (“Tunnistused kogudusele”, 5. köide, lk 359, 360) 
“Need, kes järgivad Kristuse tõe nimel enesesalgamise eeskuju, avaldavad maailmale suurt mõju. 

Nende eeskuju on veenev ja nakkav. Inimesed näevad, et end Jumala rahvaks tunnistajate seas on usk, 

mis töötab armastuse kaudu ja puhastab hinge isekusest. Jumala käsule kuuletujate eludes näevad 

maailma inimesed veenvat tõendit sellest, et Jumala seadus on armastuse seadus Jumala ja inimese jaoks.” 

(“Tunnistused kogudusele”, 7. Köide, lk 146) 
“Jumala seadus meie südames paneb meie huvid alluma kõrgetele ja igavestele eesmärkidele.” 

(Sons and Daughters of God, lk 50) 
  


