9. päev - Tasadus
Jakoobuse 3:13-18 & Kolostlastele 3:12-17
Ideid palveks
Võid toetuda ka teistele tõotustele. Pea meeles, et Jumal ise annab väe Tema tahtmist
täita!
 Kiida Jumalat selle eest, et Jeesus näitas meile oma eeskujuga, kuidas olla
tasased.
Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tall, keda viiakse tappa, nagu
lammas, kes on vait oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud. Js 53:7
 Kiida Jumalat selle eest, et ta kutsub meid üles õppima Temalt ja et Tema
eeskujule järgnedes omandame rahu.
Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt
alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Mt 11:29
 Kiida Jumalat, et Tema tasadus teeb meid suureks.
Sa annad mulle oma päästekilbi, su parem käsi toetab mind, su abi teeb mind
suureks. Ps 18:36
 Kiida Jumalat, sest Tema õpetab alandlikele oma teed.
Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele. Ps 25:9
 Palu Jumalat, et Ta annaks sulle oma rahumeelset tarkust.
Aga ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil
halastust ja häid vilju, erapooletu, teeskluseta. Jk 3:17
 Palu Jumalat, et Ta õpetaks sind olema tasane.
Sina aga, Jumala inimene, põgene selle eest! Taotle õigust, jumalakartust, usku,
armastust, kannatlikkust, tasadust. 1.Tm 6:11
Teie ehteks ärgu olgu välispidine juuste palmitsemine ega kuldkeede kandmine
ega rõivad, mida te kannate, vaid selleks olgu varjul olev südame-inimene, tasase
ja vaikse vaimu kadumatuse ilus, mis on Jumala silmis palju väärt. 1.Pt 3:3,4
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 Palu Jumalat, et ta õpetaks sind, kuidas tõsta tasaduses üles kedagi, kes on nõrk
ja langenud.
Vennad, kui inimest peaks ka tabama mingilt üleastumiselt, siis teie,
vaimusaanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei
satuks kiusatusse.
Gl 6:1
 Palu Jumalalt, et ta õpetaks sind, kuidas olla leebe ka nendega, kes ei ole sinu
vastu leebed.
Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal! Fl 4:5
 Kas sinu elus on inimesi ja situatsioone, mille puhul sa peaksid õppima olema
leebem? Palveta nende olukordade pärast ning palu, et sa võiksid õppida
Temalt, kuidas olla leebe.
See on Jumal, kes paneb rammu mu vööle ja teeb laitamtuks mu tee. Ps 18:33
 Palu Jumalat, et ta õpetaks sulle, kuidas ennast alandada.
Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. 1.Pt 5:6
Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda
ülendatakse. Mt 23:12
 Palu suurema toetuse ja huvi pärast kõikide koguduse liikmete ja koguduse
juhtide seas, et säilitada Seitsmenda Päeva Adventistide haridus, selle sisu ja
rõhuasetus. See on väga tähtis kiriku tulevaste töötegijate ja misjonitöö
perspektiivi jaoks.
Juhata poiss ta tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas. Õp 22:6
 Palu suurema rõhuasetuse pärast väikegruppide tööle, nii et kõik liikmed
osaleksid isiklikus tunnistamises ja Jumala suurte tõdede kuulutamises
viimastel päevadel.
Vaid pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele,
kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. 1.Pt 3:15
 Misjon linnadesse projekt - palveta Trans-Euroopa divisjoni eest ja nende
linnade eest, kus üritatakse võita inimesi Kristusele: London, Suurbritannia;
Zagreb, Horvaatia; Tallinn, Eesti; Dublin, Iirimaa; Kopenhaagen, Taani; Helsingi,
Soome; Budapest, Ungari; Bergen, Norra; Randstad, Holland; Varssavi, Poola;
Belgrad, Serbia; Gotenburg, Rootsi. Palveta, et inimestel oleks suur nälg Jumala
Sõna järele.
2

"Vaata, päevad tulevad," ütleb Issand Jumal, "mil ma saadan maale nälja: nälja
mitte leiva ja janu mitte vee järele, vaid Issanda sõnade kuulmise järele." Am 8:11
 Palveta oma isiklike vajaduste eest ning kõige eest, mis on sul südamel.
Mina olen vilets ja vaene, aga Issand mõtleb mu peale! Sina oled mu abi ja mu
päästja! Mu Jumal, ära viivita! Ps. 40:18
 Täna Jumalat, et ta ei hoia oma laste eest tagasi midagi head ja et ta vastab
palvetele.
Teil ei ole, sest te ei palu. ... Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, ja
te saate, et teie rõõm oleks täielik. Jk 4:2; Jh 16:24
Palveaja lõpus võite moodustada kahe- või kolmeliikmelised grupid ja palvetada seitsme
inimese eest, kes on su palvenimekirjas. Palu, et Jumal muudaks neid leebeks ja nad
võiksid olla Tema tunnistajad. Toetu nende puhul tõotusele: "Teadke seda, mu armsad
vennad! Iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama.
Sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees." (Jk 1:19,20) 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 tasadusest
Aga Vaimu vili on . . . tasadus. - Galaatlastele 5:22,23
Te esindate Kristust Tema alandlikkuses, tasaduses ja armastuses. Tõeline tasadus on
Jumala silmis kallihinnaline pärl. (My Life Today, lk 53)
Kui Kristus on meis, oleme kristlased nii kodus kui kodust väljas. Kristlasel jätkub lahkeid
sõnu oma sugulastele ja kaaslastele. Ta on lahke, viisakas, armastav, sümpaatne ja harib
ennast taevase perekonnaga koos elamiseks. Kui ta on kuningliku perekonna liige,
esindab ta kuningriiki, kuhu ta on teel. Ta räägib oma lastega lahkelt, sest ta mõistab, et
ka nemad on Jumala pärijad, taevase õukonna liikmed. Jumala laste keskel ei ole
karmuse vaimu; sest „Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus,
ustavus, tasadus, enesevalitsus: millegi niisuguse vastu ei ole Seadus.“ Meelsust, mida
hellitatakse oma kodus on meelsus, mis avaldub ka kirikus (Ye Shall Receive Power, lk
75).
Ükski perekonnaliige ei saa ennast sulgeda iseendasse, nii et teised perekonnaliikmed ei
saa osa tema mõjust ja vaimsusest. Näoilmetel endil on mõju heaks või halvaks. Inimese
vaimsus, tema sõnad, tema teod ning tema suhtumine teistesse on silmnähtavad... Kui
keegi on täidetud Kristuse armastusega, siis näitab ta välja armastusväärsust, lahkust,
leebet suhtumist teiste tunnetesse, ja edastab oma kaaslastele läbi oma armastuse
tegude leebet, tänulikku, õnneliku enesetunnet. See paistab välja, et ta elab Jeesusele. …
Ta võib öelda Jumalale: „Sinu tasadus on teinud mind suureks!“ (My Life Today, lk 53).
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Oh, me peame õppima olema armulikud, tasased, leebed, andestavad ja kaastundlikud.
Samal ajal kui me lükkame kõrvale kogu edevuse, naeruväärse kõnepruugi, pila ja
naljategemise, ei peaks me muutuma külmaks, ebasümpaatseks ega ebasotsiaalseks.
Jumala Vaim on sinu peal kuni sa oled kui healõhnaline lill Jumala aiast. Sa räägid
valgusest, Jeesusest, õigluse päikesest, kuni sa muutud aust ausse, iseloomust iseloomu,
lähed edasi jõust jõusse ning peegeldad rohkem ja rohkem Jeesuse hinnalist kuju. Kui sa
seda teed, kirjutab Jumal taevastesse raamatutesse: „Hästi tehtud,“ sest sa esindad
Jeesust (Ye Shall Receive Power, lk 75).

Küsimused isiklikuks mõtiskluseks
1. Missugustes eluvaldkondades peaksid olema tasasem? Missugustele inimestele
saaksid sa välja näidata rohkem leebust?
2. Tee nimekiri inimestest kelle vastu sa võiksid olla leebem ja palu Jumalat, et ta annaks
sulle oma tasadust, et sa võiksid neile seda peegeldada. Täna Teda juba ette võidu eest,
mille Tema sulle annab.
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