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10. päev — Templi eesriie 

 “Ja see on nimi, millega teda hüütakse: “ISSAND, MEIE ÕIGUS”.” Jr 23:6 
 

Soovituslik palveajaformaat 
 
Ülistus (umbes 10 minutit) 

● Alusta oma palvet, ülistades Jumalat Tema õiguse eest, mis on meile kättesaadav.  

● Ülista Jumalat, sest Tema õigus on tasuta and. 

● Ülista Jumalat selle eest, et Jeesuse ohvri ja Tema eestkoste kaudu võime tulla Jumala trooni ette 

ja saada Tema õiguse rüüd.   

Patu tunnistamine ja selle üle võidu taotlemine (umbes 5 minutit) 
● Küsi Jumalalt, milliseid patte tunnistada avalikult ja milliseid privaatselt. Kinnita võitu nende 

pattude üle.  

● Palu andestust nende kordade eest, mil toetusid iseenda jõule.   

● Palu andestust nende kordade eest, mil olid ennastõigustav.   

● Täna Jumalat, et Ta andestab sulle vastavalt 1 Jh 1:9. 
Palvesoovid ja eestpalved (umbes 35 minutit) 

● Kas sa tead kedagi, kes vajab Kristuse õiguse rüüd? Palveta tema pärast.  

● Palu Jumalat, et Ta annaks sulle soovi võita oma patte ja saada Jeesuse-sarnane iseloom.  

● Palveta, et Jumal paneks su südamesse soovi omada Kristuse õigust.   

● Palveta, et Püha Vaim õpetaks, kuidas vastu võtta Kristuse õigust.   

● Palu Jumalat, et igaüks meist võiks esindada Kristust ja Tema õiguse rüüd oma igapäevases elus, 

elustiilis ja riietuses.  

● Palu koguduse juhtidele ja liikmetele suuremat pakilisuse tunnetust. Palu, et teadvustaksime, et 

me elame lõpuaegadel ja Jeesus tuleb varsti.  

● Palu seitsmenda päeva adventistide koguduse meediatöö pärast, kui selle töö tegijad planeerivad 

suuri evangeelseid initsiatiive kogu maailmas. 

● Palu, et jätkuks selliste imeliste raamatute nagu “Suur Võitlus”, “Ajastute Igatsus”, “Tee Kristuse 

juurde” jt jagamine. Palveta, et nende raamatute poolt istutatud seemnetest võiks tulla rikkalikku 

lõikust. 

● Palu, et pühendumine seitsmenda päeva adventistide koguduse haridusele suureneks igal tasandil, 

kuna see on nii tähtis koguduse tulevase tööjõu ja misjonimeelsuse jaoks. 

● Palu, et Jumal võiks äratada eestpalve sõdalasi, et nad palvetaksid 893 inimgrupi eest 25-s Trans-

Euroopa divisjoni riigis.   

● Palu, et Jumal kasvataks/tõstaks üles õdesid ja arste, kes võiksid istutada uusi kogudusi 1978 

inimgrupi hulgas 22-s Lääne-Kesk-Aafrika divisjoni riigis.  

● Palveta adventistide lihtliikmete teenistuse  (ASI) pärast, et nad võiksid aidata kohalikku liitu või 

misjonijuhti kavandada pikaajalisi linnapiirkonna misjoniplaane, mis sisaldaks ka ulatusliku 

terviseteenistuse ja kõikide koguduseliikmete kaasatuse initstiatiivi. 

● Palu, et seitse (või rohkem) inimest sinu nimekirjas näeksid vajadust Kristuse õiguse järele.  

● Palu isiklike vajaduste pärast.   

Tänu  (umbes 10 minutit) 
● Täna Jumalat, et Ta töötab sinu pere, sõprade ja naabrite elus.  

● Täna Jumalat, et Tal on inimesi, kes igatsevad olla rohkem nagu Tema.  

● Täna Jumalat, et Ta töötab kõigi nende inimeste südames, kelle eest palvetad.  
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Templi eesriie  

“Ja see on nimi, millega teda hüütakse: “ISSAND, MEIE ÕIGUS”.” Jr 23:6 

 
“Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime 

eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma Isa ees ja Isa inglite ees.” (Ilm 3:5) 
“Kõik, kes on end riietanud Kristuse õiguse rüüga, seisavad Tema ees kui valitud, ustavad ja 

õiged. Saatanal pole võimu neid ära kista Kristuse käest. Iga hing, mis on ustav ja kahetsenud pattu, on 

saanud Tema kaitse, mis ei lase tal sattuda vaenlase võimu alla. Tema sõnas on tõotatud: “Või olgu siis, et 

haaratakse kinni minu kaitsest, tehakse minuga rahu - jah, minuga tehakse rahu.” (Js 27:5) Joosuale antud 

tõotus on antud kõigile:  “ Kui sa /…/ täidad minu antud kohustust, siis ma annan sulle ligipääsu nende 

hulgas, kes siin seisavad.” (Sk 3:7) Jumala inglid kõnnivad nende mõlemal pool, isegi selles maailmas, ja 

nad saavad olla nende hulgas, kes ümbritsevad Jumala trooni.” (Testimony Treasures, 2. köide, lk 174) 
“Ainult riietus, mille Kristus ise on valmistanud, võimaldab meile ilmuda Jumala ette. See riietus, 

Tema õiguse rüü, on rüü, mille Kristus paneb igale kahetsevale, uskuvale hingele. /…/ Selles riietuses, 

kootud taeva enda kangast, pole ühtegi niiti inimese poolt pandud. Kristus oma inimlikkuses sepitses 

täiusliku iseloomu ja seda iseloomu pakub Ta ka meile. “Ja kõik meie õigused on määrdunud riide 

sarnased.” Kõik, mida me ise saame teha, on saada rüvetatud patu poolt. Aga Jumala Poeg “on ilmunud 

patte ära kandma ning temas endas ei ole pattu.”” (Lift Him Up, lk 163) 
“Kui oleme kaetud Kristuse õigusega, siis ei ole patul meie jaoks enam veetlust. Kristus teeb siis 

tööd meie eest. Me võib-olla teeme vigu, kuid me vihkame pattu, mis põhjustas kannatusi Jumala Pojale.” 

(“Kuulutus noortele”, lk 338) 
“Issand on tulemas ja me vajame just nüüd armuõli oma lampidesse. /…/ Me oleme võõrad ja 

rändajad selles maailmas. Me oleme, et oodata, valvata, palvetada ja töötada. Kogu mõistus, kogu hing, 

kogu süda ja kogu jõud on ostetud Jumala Poja vere kaudu. Me ei peaks tundma, et meie kohus on kanda 

just sellist värvi, just sellise tegumoe ja sellise kujuga ränduririietust, vaid puhast ja mõõdukat kehakatet, 

nii nagu õpetab meid Sõna. Kui meie südamed on ühendatud Kristuse südamega, siis on meil tugev soov 

olla riietatud Tema õigusega. Miski ei saa siis pöörata ära selle inimese tähelepanu või luua temas 

vastuolu.”  (Testimonies to Ministers, lk 130, 131) 
“Kui Jumala rahvas toob oma hinged Tema ette, paludes südame puhtust, siis antakse vaid üks 

käsk: “Võtke tal määrdunud riided seljast ära,” ja lausutakse julgustavad sõnad: “Vaata, ma olen su süü 

sinult ära võtnud ja ma riietan sind uute riietega!” Kristuse ühegi plekita õiguse rüü on pandud 

läbikatsutud, kiusatud, kuid ustavaks jäänud Jumala laste peale. Põlatud jääk on riietatud hiilgava rüüga, 

mis ei saa enam kunagi rüvetatud maailma pahelisusega. Nende nimed on kinnitatud Talle eluraamatusse, 

kõigi ajastute ustavate nimedega kirja pandud. Nad on vastu pannud petja kavalustele, nad pole ära 

pöördunud oma ustavusest lohe möirge peale. Nüüd on nad igaveseks kaitstud kiusaja/ahvatleja 

plaanidest. Nende patud on üle kantud patu algatajale.” (“Nõuandeid kogudusele”, lk 353) 
“Jumala laps ei rahuldu, kuni ta on riietatud Kristuse õigusega ja tugevdatud Tema eluandva 

väega. Kui ta näeb oma iseloomus nõrkust, ei ole tema jaoks piisav seda üha jälle ja jälle tunnistada, ta 

peab töötama otsustavuse ja energiaga, et võitu saada oma vigadest, ehitades üles häid iseloomujooni. Ta 

ei hoidu sellest tööst seepärast, et see on raske. Raugematu energia on nõue kristlasele, kuid ta ei pea 

töötame omaenda jõust, vaid jumalik vägi toetab teda tema vajaduses. Igaüks, kes siiralt püüab saada 

võitu iseenda üle, hindab tõotust “Sulle piisab minu armust.” (2Kr 12:9)” (Gospel Workers, lk 420) 
“Igaüks peab rasket võitlust, et võitu saada patust oma südames. Aeg-ajalt on see väga valulik ja 

heidutav töö, sest kui me näeme oma iseloomus inetusi, keskendume neile, samas kui peaksime vaatama 

hoopis Jeesusele ja panema selga Tema õiguse rüü. Igaüks, kes läheb sisse Jumala linna pärliväravatest, 

siseneb kui võitja, ja tema suurimaks võiduks on iseenda võitmine.” (“Tunnistused kogudusele” , 9. 

köide, lk 182) 
“Ühtki pattu ei sallita neis, kes käivad koos Kristusega valges rüüs. Räpased rõivad on 

eemaldatud ja Kristuse õiguse rüü pannakse meie peale. Läbi patukahetsuse ja usu oleme võimelised 

olema kuulekad Jumala kõikidele käskudele, ja meid leitakse olevat ilma süüta Tema ees. Need, kel on 



 

Jumala heakskiit, alandavad oma hinge, tunnistavad enda patte ja anuvad armu Eestkostja Jeesuse kaudu. 

Nende tähelepanu on fikseeritud Temale, nende lootused, nende usk on keskendunud Temale. Ja kui 

antakse käsk: “Võtke tal määrdunud riided seljast ära!” Ja ingel ütles temale: „Vaata, ma olen su süü 

sinult ära võtnud ja ma riietan sind uute riietega! /.../ Pange temale puhas mähis pähe”,” siis on nad 

valmistunud, et anda kogu lunastuse au Jumalale.” (Testimony Treasures, 2. Köide, lk 175) 
  


