
3. päev – Kristus meie sees

„Ent nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees! Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan

usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese andnud minu eest.“ Gl 2:20

Soovitatav palveaja formaat

Ülistus (ca 10 min)

 Alustage oma palvet kiites/tänades Jumalat selle eest, kes Ta on (Tema iseloom). Kiitke Teda, 
et Tema ei muutu iial, tänage Tema halastuse, ustavuse jne eest.

 Kiitke Jumalat, et pole paremat kohta kui olla Tema armastuse keskel, täielikult Temast 
ümbritsetud.

 Kiitke Jumalat, et Tema kutsub meid Endasse jääma.

Patu tunnistamine ja patu üle võidu taotlemine (ca 5 min)

 Palu Jumalal näidata, kas sul on patte, mida peaksid Jumalale Temaga omavahel olles 
tunnistama. Palu võitu nende pattude üle.

 Palu Jumalalt andestust nende kordade eest, mil sa ei ole lubanud Temal oma südames elada. 
Palu Tal elada sinu südames iga päev.

 Täna Jumalat, et ta andestab sulle vastavalt 1 Jh 1:9.

Palve ja eestpalve (ca 35 min)

 Kas sind ümbritsevad inimesed näevad, et Kristus elab sinu sees? Palu Jumalal oma ellu tulla 
ja paista sinust välja, et teised näeksid Teda sinus.

 Palu oma pere ja sõprade pärast, kes ei ole Kristuses. Palu, et Vaimu vili avalduks nende elus.

 Palu, et Jumal annaks sulle usku selleks, et Kristuse õigus enda omaks vastu võtta.

 Kas sa näed oma elus isekaid jooni? Alista need Jumalale ja palu Temal muuta end isetuks.

 Palu alandlikku ja tasast südant, et Kristus saaks sinus elada

 Palveta, et koguduse juhid ja liikmed tunnetaksid ja aduksid erilise selguse ja teravusega, et 
elame lõpuajal ja Jeesus on peagi tulemas nagu Ta on kolmel korral osutanud Ilmutuse 22. 
peatükis

 Palu, et me me pühendaksime rohkem oma ajast igavikulistele väärtustele Piibli uurimise ja 
palve kaudu, lubades Jumalal täielikult juhtida oma rahvast Enda ja mitte meie tahte kohaselt.
See aitab meil püsida Jumala ligi ja lubab Püha Vaimu väel teha tühjaks ilmalikkuse 
pealetungi, mis ohustab Jumala kogudust ja meie igapäevast elu

 Palu tänulikku südant võtmaks täielikult vastu ja rakendamaks oma ellu see, mis meile 
prohvetikuulutuse vaimu kaudu on antud. Palveta, et koguduse juhid ja liikmed loeksid 
püsivalt prohvetikuulutamise vaimu kirjutisi.

 Misjon suurlinnades Mission to the Cities – palveta Lõuna-Aasia Vaikse ookeani divisjoni ja 
linnade pärast, mis on misjonitöö sihtlinnadeks: Manila ja selle ümbrus, Dhaka, Cebu, 
Makassar, Yangon, Urdaneta, Karachi, Kota Kinabalu, Vavao, Medan. Palu, et töölised 
lubaksid end Pühal Vaimul täita ja julgeks teha.
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 Palu, et seitse (või enam) inimest sinu palvenimekirjas näeksid oma vajadust Jumala järele ja 
avaksid oma südame Pühale Vaimule.

 Palveta oma isiklike vajaduste pärast.

Tänu (ca 10 min)

 Täna Jumalat, et sinu „sisemine inimene uueneb päev-päevalt“ (2 Kr 4:16)

 Täna Jumalat, et Ta tahab tulla ja elada sinu südames.

 Täna Jumalat, et Ta on saatnud oma inglid vastama sinu palveile, mida nende 10 päeva 
jooksul palunud oled.

Soovitatavad laulud

“Live Out Thy Life Within Me” (SDA Hymnal #316); “Yes, Lord, I Give My Life to You”; “I Need 
Thee Every Hour” (SDA Hymnal #483); “Draw Me Nearer” (SDA Hymnal#306); “I Surrender All” 
(SDA Hymnal #309);“Leaning on the Everlasting Arms” (SDA Hymnal #462);“Fill My Cup, Lord” 
(SDA Hymnal #493).

Kristus meie sees

„Ma olen ühes Kristusega risti löödud! Ent nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees! Ja 

mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese 

andnud minu eest.“ Gl 2:19, 20

Miks oleme me nii tuimad mõistma? Miks me ei klammerdu Jeesuse külge ega võta Temalt usus vastu
Tema iseloomu tugevust ja täiuslikkust, nii nagu viinapuu oks imeb endasse elava viinapuu mahla? 
Vaadakem Jeesusele, kui kiusatused meid ümbritsevad, astudes samm sammult kõrgemale kiusatuse 
võitmise teel. Jäädes Kristusesse saame me Temaga üheks. Me oleme siis kaitstud, täielikult kaitstud 
Saatana kõigi rünnakute vastu. Inimese südames elav Kristus avaldub iseloomus. Inimene ei ole ilma 
Kristuseta mitte miski. Kui aga Kristus elab meis, siis teeme me Jumala tegusid. Me peaksime oma 
elus esindama Kristust, peaksime kõnelema Kristusest, seetõttu, et meie mõtted on püsivalt Tema 
juures. Me peaksime Kristuses kasvama meesteks ja naisteks, kelle vaimulik arusaamine vastab 
täisealistele inimestele. (Signs of the Times, Oct. 10, 1892)

 „Mina olen viinapuu, teie olete oksad; kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja; sest
ilma minuta ei või te midagi teha!“ (Jh 15:5)

Kui me tunneme oma südame vajadust, kui me igatseme Püha Vaimu elustavat mõju, siis saab Kristus
meile lähedaseks. Mina lüüakse risti. Kristus elab ja Vaimu vägi täidab meie pingutused – siis saab 
inimhing puhastatud ja ülendatud. Taevasest pühamust meie peale langev valgus muudab meie mõju 
elulõhnaks eluks. Olles ühenduses Kristusega on meil elava usu kaudu eesõigus kogeda Tema 
Vahemehe töö tõhusust. Me oleme koos Kristuega risti löödud, Kristusega koos maha maetud, 
Kristusega koos üles tõusnud selleks, et kõndida uues elus. (Signs of the Times, Oct. 11, 1899).

Inimene vajab väge väljaspool teda ennast ja temast kõrgemal, et temas saaks taastada sarnasuse 
Jumalaga ja teha ta võimeliseks tegema Jumala tööd – kõik see ei muuda inimlikku tegijat 
ebaoluliseks. Inimlikkus haarab kinni jumalikust väest, usu kaudu elab Kristus [inim]südames ja tänu 
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koostööle jumalikuga suunatakse inimese energia tõhusalt hea eesmägi teenistusse. (Colporteur 
Ministry, p. 104).

 „Jeesus vastas ning ütles temale: "Igaüks, kes seda vett joob, see januneb jälle; aga kes iganes joob 
seda vett, mida mina temale annan, see ei janune igavesti mitte, vaid see vesi, mida mina temale 
annan, saab tema sees veeallikaks, mis voolab igavesse ellu!““ Jh 4:13, 14

Jeesus ei andnud mõista, et ainult üks sõõm eluvett rahuldab saajat. See, kes on maitsnud Kristuse 
armastust, igatseb pidevalt lisa – ta ei rahuldu millegi muuga. Maailma rikkus, au ja lõbu ei veetle 
teda. Tema südame pidev palve on: „Rohkem Sinust!“ Tema, kes ilmutab inimhingele tema vajaduse, 
ootab, et rahuldada selle nälga ja janu. Iga inimlik varu ja sõltuvus inimlikust abist on määratud 
hääbuma. Mahutid saavad tühjaks, veekogud kuivavad, kuid meie Päästja on ammendamatu Allikas. 
Me võime juua, ja juua taas ning see varu on alati värske. See, kelles elab Kristus, omab eneses 
õnnistuse lätet, „veeallikat, mis voolab igavesse ellu.“ Sellest allikast saab ta jõudu ja armu, millest 
piisab kõigi tema vajaduste rahuldamiseks. (Ajastute igatsus, orig lk 187).

Nii kaua, kuni oleme maailmas, kohtume jätkuvalt vaenulike mõjudega. Meid tabavad kiusatused, et 
panna proovile meie iseloomu. Kokkupuuted nende kiusatustega õiges meelsuses kasvatavad meis 
kristlikke vilju. Kui Kristus elab meis, oleme kannatlikud, lahked ja pikameelsed, rõõmsameelsed 
murede ja pahameele keskel. Päev päevalt ja aasta aastalt võidame me aina enam ära oma mina ja 
kasvame julgeks Issandas. Selline on meile määratud ülesanne. Seda ei saa aga ellu viia ilma Jeesuse 
abita, kindla otsuseta, eesmärgikindluseta, püsiva valvamise ja lakkamatu palveta. Igaühel on võidelda
oma isiklik võitlus. Isegi Jumal ei saa muuta meie iseloomu imetlusväärseks ega meie elu kasulikuks, 
kui meist ei saa Tema kaastöölisi. Need, kes loobuvad võitlemast, kaotavad jõu ja võidurõõmu. 
(Gospel Workers, p. 477).

Iga inimese eesõiguseks on kasvatada endas usku meie Issandasse Jeesusesse Kristusesse. Ent puhas 
vaimulik elu saabub üksnes alistades end Jumala tahtele Kristuse, lepitava Päästja, kaudu. Meie 
eesõigus on lubada Pühal Vaimul eneses tööd teha. Usu kasvatamine toob meid osadusse Kristuse 
Jeesusega, sest Kristus elab igaühe südames, kes on tasane ja alandlik. Selliste päralt on usk, mis 
tegutseb armastuse kaudu ja puhastab hinge, usk, mis toob südamesse rahu ja juhib enesesalgamise ja 
eneseohverdamise teele. (This Day with God, p. 359)

Küsimused isiklikuks mõtiskluseks

1. Jeesus ei igatse sinuga omada mitte kaugsuhet, vaid olla sulle nii lähedal kui vähegi võimalik. Ta 
tahab elada sinu südames. Mis tunde see sinus tekitab? Kuidas kutsuda Teda oma südamesse 
elama?

2. Mõtiskle palves, mis võiks takistada Kristusel elada sinus?
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