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Kolmas päev: Nimi üle kõigi nimede
„Pühitsetud olgu sinu nimi...“ (Matteuse 6:9)

Ülistus
• Kiida Jumalat Tema püha nime pärast ja kõige selle pärast, mida see meile avab Tema iseloomu kohta. 

„Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks Imeline 
Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst.“ (Jesaja 9:5)

• Kiida Jeesust selle eest, et Ta on meid oma õiguses puhtaks pesnud, et me saame olla pühad nii, nagu 
Tema on püha.

• Kasuta laule Psalmidest, et need juhataksid sind Jumala kiitmisel selle eest, mida Ta on teinud ja kes Ta 
on.

Tunnistus
• Palu andestust, et oled teotanud Jumala nime oma sõnade, mõtete ja tegudega. Tunnista oma ebatäius-

likkust ja võta vastu Tema andestus. „Sinu lunastaja on Iisraeli Püha, teda nimetatakse kogu maailma 
Jumalaks.“ (Jesaja 54:5)

• Palu, et Jumal näitaks Sulle ühte pattu Sinu elus, mis vajab ülestunnistamist; võta aega, et vaikuses Tema 
vastust kuulda. Palu Tema andestust ja võta rõõmsalt vastu Tema arm.

Palve ja eestpalve
• Palu vastavalt tõotusele, et „.tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.“ (Matteuse 3:11)
• Palveta enda eest, kohaliku koguduse liikmete eest ja kõigi seitsmenda päeva adventistide eest, et:

 ▶ vihkaksime pattu selle kõigis vormides,
 ▶ õpiksime jätkuvalt jääma Jeesusesse: „Kes ütleb enese püsivat temas, see on ka ise kohustatud käima 

nõnda, nagu tema on käinud.“ (1 Johannese 2:6),
 ▶ kogeksime pühitsust selliselt, et saaksime elada püha elu. „Vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, 

nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud; sest kirjutatud on: `Olge pühad, sest mina olen püha!“ 
(1. Peetruse 1:15,16)

• Palu, et igas oma elu valdkonnas saaksime teha Jumala nime „manifestiks“ ja seda mitte häbistada.
• Palveta, et Jumal näitaks, kuidas tulla Tema ette aukartuse ja austusega.
• Palvetada nende eest, kes teevad toetavaid töid koguduse juures: piiblitunnid, terviseteenistus, kogu-

kondade teenimine ja katastroofi de leevendamine, laste- ning noorteteenistus, palveteenistus jne, et nad 
oleksid varustatud andidega, mis on vajalikud nende töös, ja et nende töö kannaks suurt vilja.

• Palvetada, et Jumal aitaks meil omada Tema iseloomu.
• Palveta, et me võiksime täielikult võtta vastu Jeesuse armu ja õiguse.
• Võta kaart eestpalvete kastist ja loe üle sinna kirjapandud palved koos nende palvetega, mis on kirjas 

Sinu isiklikul kaardil. Palu, et Jumal juhiks sind kirjakohtade juurde, mida kasutada, et nende inimeste 
eest palvetada. See võib olla üks kirjakoht või mitu. Kirjuta need viited kaardile ja palveta koos kirja-
kohtadega nende inimeste eest.
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• Palveta nende soovide eest, mis on hetkel sinu südamel.

Tänu
• Täna Jumalat, et Tema läbi saame elada püha elu, mis peegeldab Teda maailmale õiges valguses.
• Kiida Teda usus nende imede eest, mida Tema teeb, et su palvetele vastata.

Ellen White Meie Isa palve kohta
„Pühitsetud olgu sinu nimi...“ (Matteuse 6:9)
Selleks, et Jumala nimi oleks pühitsetud, peavad meie sõnad, mida kasutame Kõigekõrgemast rääkimis-
el, olema öeldud aukartuses. „Püha ja kardetav on tema nimi“ Psalmid 111:9. Me ei tohiks mitte kunagi 
Jumala nimesse ja tiitlisse kergemeelselt suhtuda. Palve kaudu siseneme Kõige Pühama audientsi ette; ja 
me peaksime tulema Tema ette pühas aukartuses. Inglid katavad oma näo Tema kohalolekul. Keerubid ja 
säravad ning pühad seeravid lähenevad Tema troonile pühas aukartuses. Seda enam peaksime meie, sureli-
kud ja patused olevused, tulema, meie Looja Jumala ette aukartlikult!
Kuid Jumala nime pühitsemine kannab endast veel sügavamat tähendust. Nagu juudid Jeesuse päevil, 
võime meiegi paista väljastpoolt Jumala suhtes väga aukartlikena, kuid samal ajal Tema nime korduvalt 
teotada. „Issand, Issand “ on „halastaja ja armuline, pika meelega, ja rikas helduses ning tõest, ...annab an-
deks ülekohtu ja üleastumised ning patu.“ 2.Moosese 34:5-7. Jeesuse koguduse kohta on kirjutatud, „Ja see 
on nimi, millega teda nimetatakse: „Issand, meie õigus.“ Jeremia 33:16. See nimi on pandud igale Jeesuse 
järgijale. See on Jumala lapse pärandus. Perekonda nimetatakse Isa nime järgi. Prohvet Jeremia palvetas 
Iisraeli rahva häda ning katsumuste ajal: „Meile on pandud sinu nimi, ära jäta meid maha!“. Jeremia 14:9.
Seda nime pühitsevad taeva inglid ja langemata planeetide elanikud. Kui sa palvetad: „Pühitsetud olgu 
Sinu nimi“ siis sa palud, et see oleks pühitsetud siin maa peal, pühitsetud sinus. Jumal on tunnistanud sind 
inimeste ja inglite ees kui oma last, palu, et sa ei teotaks seda „kaunist nime, mis on nimetatud teie üle.“ 
Jakoobuse 2:7. Jumal saadab sind maailma oma esindajana. Igas oma elu aspektis peaksid püüdlema Jum-
ala nime manifestiks tegemist. See palvekiri kutsub Sind üles omama tema iseloomu. Sa ei saa Tema nime 
pühitseda, sa ei saa Teda maa peal esindada, kui Sa oma iseloomus ja elus ei esita Jumala enda iseloomu ja 
elu. Seda saad sa aga teha ainult Jumala armu ja õigeksmõistmise vastuvõtmise läbi.
„Mõtteid õndsakskiitmise mäelt“, lk 106-107


