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Teine päev: Jumala lapsed
“Meie Isa, kes sa oled taevas!” (Mt 6:9)

Ülistus
• Ülista Jumalat, et Ta on sinu armastav Taevane Isa. “Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: 

meid hüütakse Jumala lasteks.” (1Jh 3:1)
• Kuidas on Jumal oma armastust sinu suhtes hiljuti üles näidanud? Ülista Teda Tema armastuse ilmutuse 

pärast.
• Ülista Jumalat selle eest, mida Ta on teinud sinu elus täna, möödunud nädalal, jne.

Tunnistus
• Tunnista Jumalale oma armastuse puudumist Jumala ning tema laste suhtes. Palu, et Ta andestaks Sulle, 

kui kahtled Tema armastuses ja kui tõeliselt ei hooli teiste inimeste pääsemisest.
• Palu Jumalat, et ta näitaks sulle kõik patud, mis vajavad veel üles tunnistamist; seejärel võta aega, et 

vaikselt kuulata Tema vastust. Palu andestust ning rõõmsalt võta vastu Tema arm.

Palve ja eestpalve
• Võta vastu Püha Vaimu tõotus. “Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui 

palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!” (Lk 11:13)
• Palu Jumalat, et Ta sind distsiplineeriks kui armastav Jumal, et võiksid kasvada Tema sarnaseks.
• “ Minu käsk on see: armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid!” (Joh. 15:12). Palu Jumalat, 

et ta annaks sulle armastust: perekonna, koguduse liikmete, vaenlaste, naabrite, sõprade ja kõigi en-
diste kristlaste suhtes sinu tutvusrinkkonnas. Eriliselt palu Jumalalt abi hoolimaks rohkem inimeste 
pääsemisest ja palveta teadmise pärast kuidas inimesi Jumala juurde armastada.

• Palveta, et sinu elu ja sinu kogudus  demonstreeriks Jumala armastust kõigi nende suhtes, kes sinu üm-
ber elavad.

• Palveta armastavate suhete pärast adventperekondades ja kirikus. Eriliselt palveta laste, noorte ja uute 
koguduseliikmete pärast, et nad võiksid kogeda Jumala armastust.

• Palveta, et Jumalast ja Tema tööst saaks meie kõigeim prioriteet.
• MTTC: Seitsmenda päeva adventistide eest linnades, et nad 1) kogeksid ärkamist ja uuestisündi, et nad 

võiksid edasi anda Jumala armastust ja õigust nende eludes; b) oleksid aktiivselt kaasatud evangeelium-
itöösse nende piirkonnas; c) oleksid täidetud ning volitatud Püha Vaimu poolt.

• Võta karbist üks eestpalvekaart ning palveta seal oleva viie inimese ning nende vajaduste pärast ning 
nende viie inimese eest, kelle eest sina oled lubanud palvetada nende kümne päeva jooksul koos teiste 
inimestega. Palveta Ef. 3:14-19 nende eest.

• Palveta teiste sinu südamel olevate teemade pärast.

Tänu
• Täna Jumalat et “te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses.” (Gl 3:26)
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• Täna Teda palvevastuste eest, mida Jumal Sinu palvetele vastates teeb.

Laule, mida laulda
“Tule, Püha Vaim”; “Isa, imetlen Sind”; “Olen nii rõõmus, et olen osa Jumala perekonnast”; “Perekond, 
oleme perekond”; “Kuninga laps” (SDAH #468); “Õnnelik olen, Jeesus mul on” (SDAH #462); “Jeesus 
armastab mind.”

Ellen White Meie Isa palvest
„Kui te palvetate, siis ütelge: Isa!” (Luuka 11:2)
Jeesus õpetab meid, et meie tema Isa eneste Isaks nimetame; tema ei häbene meid mitte vendadeks 
nimetades. Tema süda on nii valmis ja himulik meid kui jumaliku perekonna liikmeid tervitada, et ta 
meile kohe esimeste sõnade läbi, mida meie Jumalale liginemisel tarvitama peame, tõenduse annab jumali-
kust perekonna liikmetest – meie Isa.
Siin on imelise tõe teadaandmine, täis julgustust ja troosti, et Jumal meid niisama armastab kui oma Poe-
ga, nagu Jeesus ka oma viimses palves oma jüngrite eest ütleb: „Ja armastanud neid, nõnda kui sa mind 
oled armastanud.“
Maailma, mida Saatan omale nõuab, arvab õiguse olevat ja mille üle ta toore valitsusega kui türann valit-
seb, on Jumala Poeg ühe suure tööga ja oma armastusega ümbritsenud ja uuesti Jehoova trooniga ühen-
danud. Keerubid ja seeravid ning mittelangenud inglite lugemata hulgad laulsid Jumalale ja Tallele kiitu-
slaule, kui seda võiduhõiskamist kindlustati. Nemad rõõmustasid endid, et õnnistuste tee langenud soole 
avatakse ja maa patu needmisest lunastatakse. Kui palju enam peaksid need end rõõmustama, kes niisu-
guste imelikkude laulude asjaks ehk aineks on!
Kuidas võime veel ilmaski kahelda ja kahevahel olla ning endid vaeslasteks kutsuda? Nende pärast, kes kä-
sust on üle astunud, võttis Jeesus inimliku loomuse oma peale ja sai meie sarnaseks, et meil ihavene rahu ja 
kindlus oleks. Meil on üks Eestseisja taevas ja kes teda kui isiklikku Õnnistegijat vastu võtab, seda ei jäeta 
vaeseks lapseks, et oma pattude koormat ise kanda.
„Minu armsad, meie oleme nüüd Jumala lapsed.“ „Oleme meie nüüd lapsed, siis oleme meie ka pärijad, 
nii hästi Jumala pärijad kui Kristusega pärijad, kui meie temaga kannatame, et meie ka temaga au sisse 
saame.“ „Ja ei ole veel mitte avalikuks saanud, mis meie saame olema, aga meie teame, kui ta saab avali-
kuks saanud, et meie tema sarnased peame olema, sest meie saame teda näha, nõnda nagu tema on.“
Esimene samm, Jumalale ligineda, on ära tunda ja uskuda „armastust, mis Jumalal on meie vastu“, sest 
tema armastuse tõmbamise läbi virgutakse ehk sunnitakse meid tema juurde tulema.
Jumala armastuse äratundmine saadab korda, et meie endid omakasust lahti ütleme, sest kuna meie 
Jumalat endi Isaks nimetame, tunnistame meie kõiki tema lapsi endi vendadeks. Meie kõik oleme üks osa 
suurest inimese-soost, kõik ühe perekonna liikmed. Endi palvetes peaksime meie niisamuti oma naabrite 
kui eneste eest paluma, sest ükski ei palu õieti, kui tema ainult õnnistust oma enese tarvis üksi palub.
Lõppemata Jumal, ütleb Jeesus, annab meile eesõiguse tema Isa nimega ligineda. Mõelge ometi, mida see 
enesesse mahutab. Ei ühedki maalised vanemad ei ole ilmaski nii tõsiselt eneste eksiva lapse eest palunud 
kui see, kes meid on teinud, patuse eest palub. Ükski inimlik, armastuserikas huvi ei ole iialgi patuka-
hetsemata hingele nii õrnade kutsetega järel käinud. Jumal elab igas majas, tema kuuleb iga räägitud sõna, 
kuulab iga ettetoodavat palvet pealt, kannab iga hinge kurvastust ja pettumusi, paneb tähele vahekorda isa, 
ema, õe, venna, sõbra ja naabri vahel. Tema hoolitseb meie hädaliste tarviduste eest ja tema arm voolab 
alatasa, et meie tarvidusi rahuldada.
Aga kui meie Jumalat endi Isaks nimetame, siis tunnistame endid tema lasteks, kes endid tema tarkusest 
juhatada lasevad ja temale sõnakuulelikud tahavad olla kõigis asjus, hästi teades, et tema armastus muut-



8     /     K Ü M N E P Ä E V A N E  P A L V E A E G  2 0 1 4

mata on. Meie saame tema plaani kui eneste oma vastu võtta, tema au, tema iseloom, tema perekond saab 
meile kui Jumala lastele kõige suuremaks huviks olema ja see saab meile rõõmu tegema endi sugulust 
ehk perekondlikku ühendust oma Isaga ja iga tema perekonna liikmega õigeks tunnistada ja austada. 
Meie saame rõõmuga kõik tegema, kui tähtsuseta see ka võiks olla, mis tema auks ehk meie kaasinimeste 
edukäiguks kaasa aitab.
Taevas. Tema, kelle poole Kristus meid käsib üles vaadata kui meie Isa poole, on taevas, tema teeb kõik, 
mis ta tahab“. Tema varju all võime julgesti hingata, öeldes: „Kui ka kardan, tahan ma sinu peale loota.“ (Ps 
115:3; 56:3)
Ellen G. White „Mõtteid õndsakskiitmise mäelt“, lk 103-1036(1914 aasta trükk) 


