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                                                                       8. päev – Ustavus 
                                                                     Heebrealastele 11:1-11 
 
Ideid palveks 
Võid toetuda ka teistele tõotustele. Pea meeles, et Jumal ise annab väe Tema tahtmist täita! 
 

 Ülista Jumalat Tema ustavuse ja andestuse eest. 
Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie 
patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. 1Jh 1:9 

 
 Ülista Jumalat sulle antud usu anni eest. 

Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu – ja see ei ole teist enestest, vaid see on and 
Jumalalt. Ef 2:8 

 
 Ülista Jumalat, et ta tunnustab meie ustavust. 

Ustav mees saab suure õnnistuse. Õp 28:20a 
 

 Palveta, et Jumal muudaks sind ustavaks väikestes asjades. Räägi Talle mõnest väikesest 
asjast, milles on sul vaja õppida ustav olema. 
Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus, ja kes on ülekohtune pisimas, see on 
ülekohtune ka paljus. Lk 16:10 

 
 Palveta, et Jumal annaks sulle usku ja aitaks sul usaldada. 

Aga Jeesus ütles talle: „Sa ütled: Kui sa võid! Kõik on võimalik sellele, kes usub.” Mk 9:23 
 
Aga Issand ütles: „Kui teil oleks usku nagu sinepiivakene, te võiksite öelda sellele 
mooruspuule: „Juuri end üles ja istuta merre!” ja see kuulaks teie sõna.” Lk 17:6 

 
 Palveta, et Jumal õpetaks sulle kuidas käia usu, mitte nägemises. Palveta kindlate 

olukordade pärast, kus sul on vaja õppida käimist usu mitte nägemise järgi. 
Sest me käime usus, mitte nägemises. 2Kr 5:7 

 
 Palveta, et sa ei usu inimeste tarkusesse, vaid Jumala vägevusse. 

Et teie usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes. 1Kr 2:5 
 

 Palveta, et Jumal kasvataks sinu usku. 
Ja apostlid ütlesid Issandale: „Kasvata meie usku!” Lk 17:5 

 
 Palveta oma kohaliku pastori pärast, paludes, et Jumal täidaks teda rikkalikult uskuga. 

Ja kõike, mida te palves palute uskudes, seda te saate. Mt 21:22 
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 Palveta, et iga koguduse juht üle kogu maailma hoiaks sügavalt usuliselt vaimulikku ja 
evangeelset perspektiivi. Palu Jumalalt, et ta kaitseks pastoreid ja kiriku liikmeid 
kaotamast Seitsmenda Päeva Adventistide kirikule, kui Jumala ülejäänute kogudusele, 
omast prohvetlikku identiteeti aegade lõpul.  
Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te 
kuulutaksite tema kiidetavust”, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse – 
teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas, teie, kelle peale polnud 
halastatud, nüüd aga on. 1Pt 2:9,10 

 
 Palveta, et kristliku kirjanduse kasutus kasvaks kõigi kiriku liikmete poolt ning suureneks 

tähelepanu kirjandusevangelismile, palveta nii paberkandjal kui ka elektroonsete 
väljaannete eest. 
Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka 
lõikab rohkesti. 2Kr 9:6 

 
 Suurlinnade misjon – Palveta Lõuna-Aasia Vaikse ookeani divisjoni ja linnade eest, millele 

nad on oma pingutused suunanud: Metro Manila, Filipiinidel; Dhaka, Bangladeshis; Cebu, 
Filipiinidel; Makassar, Indoneesias; Yangon, Myanmaris; Urdaneta, Filipiinidel; Karachi, 
Pakistanis; Kota Kinabalo, Malaysias; Davao, Filipiinidel; ning Medan, Indoneesias. 
Palveta, et töölised oleksid täidetud ja volitatud Pühast Vaimust. 
Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema tunnistajad 
Jeruusaemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni. Ap 1:8 

 
 Palveta enda vajaduste pärast või millegi pärast, mis su südamel on. 

Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse. Mt 7:7 
 

 Ülista Jumalat, et Ta on ustav kuulamises ja palvetele vastamises. Ülista Teda selle eest, 
mida Ta tulevikus teeb. 
Ja kõike, mida te iganes palves palute uskudes, seda te saate. Mt 21:22 

 
Palveaja lõpus võite moodustada kahe- või kolmeliikmelised grupid ja palvetada seitsme inimese 
eest, kes on su palvenimekirjas. Palveta, et Jumal suurendaks nende usku. Nõua neile Heebrea 
11:6 järgi: „Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab 
uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.” Kui sul on mõni isiklikku 
laadi palvesoov, mida sa ei taha suuremas grupis nimetada, jaga seda oma palvekaaslasega, et 
selle eest kahekesi palvetada. 
 
 
 
                                                            Ellen White usust ja ustavusest 
                                             Aga Vaimu vili on ... ustavus. – Galaatlastele 5:22 
 
Kristuse juurde tulemises peab olema usu kasutamist. Me peame Ta tooma oma igapäevaellu; siis 
me saame rahu ja rõõmu ning me saame kogemuste läbi teada Tema sõna tähendust: „Kui teie 
peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa käske ja 
jään tema armastusse” (Jh 15:10). Meie usk peab tuginema tõotusele, et me võime püsida Jeesuse 
armastuses. Jeesus ütles: „Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks 
täielikuks” (s 11).  
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Usk töötab läbi armastuse ja puhastab hinge. Usu läbi leiab Püha Vaim tee südamesse ning loob 
pühaduse seesmiselt. Inimene ei saa alustada Kristuse töö tegemist, kui ta ei ole Jumalaga 
osaduses Püha Vaimu kaudu. Meie kõlblikus taeva jaoks saab tulla vaid läbi iseloomu muutumise;  
Isa juurde pääsemiseks peame omama Kristuse õigust kui tagatist. Me peame olema jumaliku 
loomuse osalised, põgenenud selle maailma kõlvatuste eest, mis on tulnud läbi himude. Me 
peame igapäevaselt muutuma Püha Vaimu mõjutusel; kuna see on Püha Vaimu töö, mis ülendab 
kalduvusi, et pühitseda südant, töödelda inimest tervikuna, näidates hingele Jeesuse võrratuid 
võlusid. (Ye shall Recieve Power, p. 77) 
 
Iga tegu meie elus, ükskõik kui väike, kannab endas head või halba. Ustavus või hooletus asjades, 
mis tunduvad väikseimate kohustustena, võivad avada ukse elu kõige rikkalikumatele õnnistustele 
või suurimatele õnnetustele. Väiksed asjad on need, mis panevad iseloomu proovile. Need on 
tagasihoidlikud igapäevased ennastsalgavad teod, tehtud rõõmsal meelel ja alti südamega, mille 
peale Jumal naeratab. Me ei ela enda jaoks, vaid teiste jaoks. Ja see on ainult läbi enesesalgamise, 
hinnates armastavat ja abivalmist meelsust, millega me saame olla õnnistuseks teistele. Väikesed 
tähelepanekud, pisikesed ja lihtsad viisakused kokku liites moodustavad elu õnne summa ning 
nende eiramine panustab väikse osana inimkonna rikutusse. (Conflict and courage, p. 52) 
 
Sinu ustavusest selles töös ei sõltu mitte ainult teiste heaolu, vaid ka sinu enda igavene elu. Kristus 
otsib ülendamiseks neid, kes ise tähtsustavad seltsi Temaga, et meie oleksime üks Temaga nagu 
Tema on üks Isaga. Ta lubab meil kokku puutuda kannatuste ja õnnetustega, et kutsuda meid üles 
vaatama kaugemale oma isekusest; Ta soovib arendada meis neid iseloomujooni, mis on Temas – 
kaastundlikkus, õrnus ja armastus. Võttes vastu teenimise töö, astume Tema kooli, kus meid 
luuakse sobivaks taevaste õuede jaoks. (Christ's object lessons, p. 388) 
 
Need, kes võtavad selle töö vastu kui „moepärast teenimise” leiavad, et nende töö ei talu 
järelevalvet ei surelike ega inglite poolt. Eduka töö oluliseks osaks on Kristuse tundmine; sellest 
lähtuvad tõe kindlad põhimõtted, edastades üllast ja isetut vaimsust nagu on meie Päästjal, keda 
avalikult tunnistame teenivat. Ustavus, kokkuhoidlikus, hool ja põhjalikkus peaksid iseloomustama 
meie tööd ükskõik kus me oleme – köögis, töökojas, kirjastuse kontoris, sanatooriumis, ülikoolis 
või kuhu iganes on meid Jumala istanduses saadetud. „Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus, 
ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus.”  
(Review and Herald, September 22, 1891)  
 
Me peame hoidma oma silmad Kristusel, et olla seeläbi muudetud. Me peame tulema Tema 
juurde kui avatud ja ammendamatu allika juurde, kust me saame juua ikka ja jälle ning üha uuesti 
leida värskendust.  Meie vastata on Tema armastuse kutsele, et saada täidetud Elu Leivast, mis tuli 
taevast ja joodetud Elu Veest, mis voolab Jumala trooni juurest. Me peame hoidma oma silmi 
üleval, et usk seoks meid Jumala trooni külge. Ära vaata alla nagu oleksid sa seotud selle maailma 
külge. Ära jää kinni oma usu kontrollimise juurde, korjates seda üles justkui oleks see lill, et näha, 
kas sellel on juured. Usk kasvab märkamatult. (Ye shall receive power, p. 77) 
 
 
Küsimused isiklikuks mõtiskluseks 
1. Kas sa usaldad Jumalat isegi kõige raskemates olukordades? Palu Jumalal suurendada su usku! 
Palu kinnitust Tema tõotustele. 
2. Loe viimast lõiku ülalt. Tee nimekiri asjadest, mis saavad su usku suurendada. Palu Jumalalt, et 
Ta õpetaks sind neid kasutama oma elus. 
 


