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Neljas päev – kuningriiki töö esmalt
„Sinu riik tulgu...“ (Matteuse 6:10)

Ülistus
• „Ja vaata, ma tulen peagi!“ (Ilmutuse 22:7) Ülista Jumalat nende heade tegude eest, mida sa näed Teda 

tegevat Tema kirikus praegu, valmistamaks meid ja maailma ette Tema tagasitulekuks.
• Ülista Jumalat selle eest, kes Ta on ja mida Ta on teinud sinu jaoks sinu elus praegu ja minevikus.

Tunnistus
• Palu andestust, et sa ei aseta Teda ja Tema õiglust oma elus esikohale, eriti arvestades seda, kui peatselt 

Jeesus tagasi tuleb (vt Mt 6:33 ja 3:2).
• Palu Jumalal näidata sinu elus pattu, mis vajab ülestunnistust. Võta aega vaikselt Tema vastuse kuula-

miseks. Palu Tema andestust ja rõõmus võta vastu Tema arm.

Palve ja eestpalve
• Palu Püha Vaimu, et meil oleks väge olla Kristuse tunnistajaks. „Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes 

tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning 
ilmamaa äärteni.“ (Ap 1:8)

• Palu enda ja kõigi adventistide eest, et meil oleks sügav armastus kõigi patuste vastu, mis viiks meid 
kirgliku osaduseni jagades Jeesust regulaarselt.

• Palu, et kiriku liikmed ei oleks oma vaimulikus kasvus sõltuvad pastoritest ning ei loodaks, et pastorid 
teevad kogu evangeeliumi kuulutamise ja juhivad kõiki misjoniprogramme.

• Palu kohalikule ja ülemaailmsele evangeeliumitööle ja misjoniprogrammidele eriliselt:
 ▶ arukaid, Vaimu juhitud plaane,
 ▶ kohaliku kiriku panust,
 ▶ tervisetöö edendamist,
 ▶ kõikehõlmavat evangeeliumi kuulutamist jõudmaks maailma suurlinnadesse,
 ▶ efektiivseid, Vaimuga täidetud programme,
 ▶ koguduse evangeelseid organisatsioone,
 ▶ toetust pingutustele.

• Palu, et kogudustel oleks kasvutsükkel, mis tuleneks evangeeliumi kuulutamisest, teavitustegevusest ja 
jüngerlusest.

• MTTC: Palu nende 250 ja enama inimese eest, kes said eelmisel aastal väljaõppe International Field 
School’is New Yorgis, et olla võimsateks juhtideks teavitustegevuses oma kodulinnades.

• Palu, et Jumal korraldaks maailma sündmused nii, et igal ühel oleks võimalus Jeesust tundma õppida, 
et Tema töö saaks lõpule viidud ja et Tema teine tulemine oleks varsti! Palveta eriliselt oma kohaliku 
kogukonna pärast.

• Koos teistega palveta oma viie inimese eest ja nende eest, kes on eestkoste kaardil. Palveta Pühakirjas 
viidatu eest ja kirjuta üles need kohad, mis Jumal toob su mõtteisse. 
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• Palveta teiste palvete eest, mis on su meelel.

Tänu
• „Küll Issand kisub mu välja igast kurjast teost ja viib mu varjule oma taevasesse  kuningriiki. Tema 

päralt olgu kirkus igavesest ajast igavesti! Aamen.“ (2Tm 4:18)
• Ülista Teda usus nende imede eest, mis ta annab sulle sinu palvevastusteks. 

Ellen White Meie Isa palvest
„Sinu riik tulgu...“ (Matteuse 6:10) 
Jumal, meie Isa, kes meid armastab, ja meie kui oma laste eest hoolitseb, on suur maailmade Kuningas. 
Tema riigi huvid on ka meie omad ja meie peame riigi ülesehitamise juures kaasa töötama. 
Kristuse jüngrid ootasid igatsevalt tema auriigi peatset tulemist; aga kuna Jeesus Meie Isa palvet õpetas, 
näitas Ta sellega, et see veel ei tule. Nemad pidid selle tulemist, kui veel tuleviku sündmuse pärast paluma. 
Kuid selles palves oli siiski üks tõotus nende jaoks – kuigi nemad enda elu jooksul riigi tulemist veel ei näe, 
oli Jeesuse käsk paluda riigi tulemist tõotuseks, et see Jumala poolt määratud ajal kindlasti saab tulema. 
Jumala riiki seatakse nüüd üles, sest igal päeval heidavad endid südamed, kes täis pattu ja määsamist olid, 
tema armastuse valitsuse alla. Kuid Tema auriigi täielik ülesseadmine ei leia aset enne Kristuse tagasitule-
kut. „Ja kuningriik ning valitsus ja võim kuningriikide üle kogu taeva all antakse Kõigekõrgema pühale 
rahvale.“ (Tn 7:27) „Pärige kuningriik, mis teile on
valmistatud maailma rajamisest peale!“ (Mt 25:34) Ja Kristus ise võtab suure valitsuse oma kätte ja valitseb.
Taevalikud väravad saavad jälle lahti tehtud ning kümme tuhat korda kümne tuhande ja tuhat korda 
tuhande pühaga saab meie Päästja kui kuningate Kuningas, kui isandate Issand, tulema. Siis saab „Issand 
kuningaks kogu maale“ (Sk 14:9). Siis saab ainult üks Issand ja üks nimi olema. „Ja ma kuulsin valju häält 
troonilt hüüdvat: „Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad 
saavad tema rahvaiks
ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks.““ (Ilm 21:3)
Aga enne seda tagasitulemist, ütleb Jeesus, peab sedasama kuningriigi evangeeliumi „kuulutama kogu 
ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp“ (Mt 24:14). Tema riik ei tule enne kui tema 
armu rõõmusõnum kõigi maa osadesse on kantud; ja meie kiirustame sellega Tema riigi tulemist, kui me 
endid Jumalale anname ja teiste hingesid Temale võidame. Ainult need, kes end Tema teenistuseks täieli-
kult pühitsevad, ja ütlevad: „Vaata, siin ma olen, läkita mind (Js 6:8) avama nende silmi, et nad pöörduksid 
pimedusest valguse poole ja saatana meelevalla alt Jumala poole, et nad saaksid pattude andeksandmise ja 
osa nende seas, kes on pühitsetud usu kaudu minusse. (Ap 26:18)“, võivad otsekoheselt paluda: „Sinu riik 
tulgu.“
„Mõtteid õndsakskiitmise mäelt“, lk 106, 107


