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Viies päev: Käies Jeesuse jälgedes
„Nagu taevas, nõnda ka maa peal...“ (Mt 6:10)

Ülistus
• Ülista Jumalat, et „see on Jumala tahtmine: teie pühitsus“ (1Ts 4:3).
• Kuidas sa oled viimastel päevadel näinud Jumala tööd? Ülista Teda selle eest, mida Ta teeb ja selle eest, 

kuidas Jumala inimesed järgivad Tema tahet. 
• Ülista Jumalat Tema iseloomu eest. Lõpeta see lause: „Me ülistame Sind, Jumal, sest Sa oled 

____________________________.“

Tunnistus
• Palu Jumal näitaks sulle ükskõik millisel viisil, kuidas sulle ei ole olnud meelepärane teha Tema taht-

mist. „Sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega
• ja sinu Seadus on mu südames.“ (Ps 40:9)
• Võta aega, et Jumal saaks sulle näidata midagi, mis vajab sinu elus muutmist. Vaikselt tunnista üles oma 

vead ja võta vastu Tema andestus. 
• Ühiselt paluge andestust selle eest, kuidas meie Tema lastena ei ole järginud Tema tahtmist. Palu puhas-

tust ja muutusi. (Ole ettevaatlik olemaks armastav. See on aeg meeleparanduseks, mitte kurtmiseks.)

Palve ja eestpalve
• Palu Püha Vaimu: „Õpeta mind tegema Sinu meelt mööda, sest sina oled mu Jumal!
• Sinu hea Vaim juhatagu mind tasasel maal!“ (Ps 143:10)
• Palu Jumalalt, et Ta muudaks meie mõtteid nii, et teaksime Tema tahtmist. Vt Rm 12:2.
• Palu alandlikkust teada ja aktsepteerida Jumala tahtmist igas oma elu valdkonnas ning mitte vastu 

hakata sellele.
• Palu tugevust järgida Jumala tahtmist, isegi kui see on raske. „Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Juma-

la tahtmist täites saaksite kätte tõotuse.“ (Hb 10:36)
• Palu iga liikme eest (nii oma kohalikus koguduses kui ka ülemaailmselt), et ta teaks, mis on tema töö 

Jumala heaks, kuidas seda teha ja kuidas olla aktiivne misjonitöös.
• Palveta oma pastorite, koguduse vanemate ja kõigi adventliidrite eest, et nad veedaksid palju aega Jee-

susega, teadmaks, mis on Tema tahe meie kiriku jaoks ja kuidas seda ellu viia.
• Palveta, et kurjuse valitsemine siin maal lõpeks, et patt hävitataks igaveseks ja et õiguse kuningriik saaks 

valitsema. 
• MTTC: Et Saatana kindlused saaksid vallutatud neis 630 linnas, kus tehakse evangeeliumitööd. 
• Palveta mitme inimesega nende viie eest, kelle sa oled välja valinud nendeks kümneks päevaks. Vali 

kaart soovide karbist ja palveta nende inimeste eest. 
• Palveta teiste soovide eest, mis sul südames on. 

Tänu
• „Tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses
• Kristuses!“ (1Ts 5:18) Täna Jumalat kindlate asjade eest oma elus, eriti raskuste eest, millega silmitsi 
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seisad. 
• Ülista Teda usus nende imede eest, mis Ta on sulle andnud palevastusteks. 

Ellen White Meie Isa palvest
„Nagu taevas, nõnda ka maa peal...“ (Mt 6:10)
Jumala tahtmine väljendub Tema pühas käsuõpetuses ning selle käsuõpetuse printsiibid on Tema taevari-
igi printsiibid. Taeva inglid ei saa omada kõrgemat teadmist Jumala käsust ja see on kõige ülem teenistus, 
mida nad korda võivad saata, et Tema tahtmist teha. 
Kuid taevas ei saadeta mingit teenistust korda seaduslike sündmuste vaimus. Kui Saatan Jumala käsuse-
aduse vastu üles tõusis, oli inglite mõte ühest käsuseadusest uus: nad ei olnud sellest ilmaski mõelnud. 
Nemad ei ole oma teenistuses mitte kui teenrid, vaid kui pojad; nende Looja ja nende endi vahel valitseb 
täielik üksmeel. Sõnakuulmine ei ole neile sugugi koormaks; armastus Jumala vastu muudab nende teenis-
tuse rõõmuks. Nõnda on ka iga hingega, kelles Kristus, au lootus, elab. Seal kõlavad sõnad: „Sinu tahtmist, 
mu Jumal, teen ma hea meelega ja sinu Seadus on mu südames.“ (Ps 40:9).
Palves „Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal“ palume meie, et kurjuse valitsus selle maa 
peal lõpetataks, patt igaveseks hävitataks ja õiguse riik üles seataks. Siis täidetakse maa peal kui ka taevas 
„kogu teie headuse meelepärasuse“ (2Ts 1:11).
„Mõtteid õndsakskiitmise mäelt“, lk 109, 110


