
6. Päev—Kuuletumise rõõm
“Ma tahan ennast lõbustada sinu käskudega, mida ma armastan.” Ps. 119:47

Soovitatav palveaja formaat
Ulistus (u 10 min)

 Alusta oma palvet kiites Jumalat selle eest, milline Ta on (Tema iseloom). Ta on trööstija, taastaja jne.
 Täna Jumalat Jeesuse eest, kes näitas meile, mis tähendab omada kuuletumise rõõmu. 
 Täna Jumalat, et Jeesusele kuuletumises on rõõm, rahu ja õnn. 

Patu kahetsus ja patu üle võidu taotlemine (u 5 min)
 Palu Jumalalt, et Ta näitaks sulle, millised patud sa pead Talle privaatselt tunnistama. Kinnita Tema võitu 

nende patude üle. 
 Palu andeks nende aegade eest, millal pimedus ja kurbus varjutasid su kristliku teed.
 Täna Jumalat, et Ta andestab sullle nii nagu Ta on tõotanud 1 Joh 1:9.

Palve  ja eestpalved (u 35 min)
 Kas sa oled õnnelik tehes seda, mida Jumal palub sul teha? Palveta, et Jumal annaks sulle tahte kuuletuda 

Talle ja rõõmu teha seda, mida Ta iial palub sul teha. 
 Palveta, et noored kirikus avastaksid kuuletumise rõõmu. 
 Palveta, et kiriku juhid (kohalik pastor, liit, union, division, peakonverents) teeksid rõõmsalt seda mida Jumal 

neile ütleb.
 Palu., et Jumala armastus oleks kirikus täiuslik.
 Palu, et pöörataks suuremat tähelepanu imelisele piibli õpetusele – et meie maa on loodud kuue sõnasõnalise, 

järjestiku päevaga läbi Jumala sõna. 
 Palu Seitsmenda Päeva Adventistide laagrites käivate noorte vaimse toe tohutu kasvu eest. Palu, et neist 

saaksid elujõulised missionäärid, kes teeniksid teisi avalikes ülikoolides ja kolledžites üle terve maailma. 
 Palu tugevat kööstööd ja ühtsus kiriku organisatsioonide ja toetavate organisatsioonide vahel evangeeliumi 

kuulutamisel.
 Palu, et Jumal kasvataks ja annaks tulevikuks Jumalakartlikud, õpetatavad ja alandlikud kiriku juhid, kes 

oleksid eeskujulikud Kristuse kesksed juhid, kui Tema kirik täidab oma Taeva poolt antud kohustust maailma 
ees kuulutada kolme ingli kuulutust, mille tuum on Kristuse õigus. 

 Mission linnades—Palu  Põhja-Ameerika Divisioni: New York, Calgary, Indianapolis, St. Louis, Seattle, San 
Francisco, Oakland, Tampa, Oklahoma City. Palu ka Põhja Aasia Vaikse ookeani divisioni ja nende linnade 
pärast kuhu nad tahavad jõuda: Tokyo, Daegu, Daejon, Wuxi, Ulaanbaatar, Taipei. Palu, et Jumala Vaim 
töötaks nendes linnades jõudsalt. 

 Palu, et nii kiriku liikmed kui ka avalikus saaksid aru tervise reformi tähtsuset, et see on osa Jumala plaanist 
inimeste taastamisel Jumala kuju sarnaseks läbi Kristuse Õiguse. Palu, et me kõik võtaksime vastu tervisliku 
eluviisi ja mõõdukuse ja et meie kehasi saaks kohelda, kui Pühavaimu templeid, et läbi selle mõistaksime 
paremini Jumalat. 

 Palu, et seitse või enam inimest su nimekirjas näeksid vajadust Pühavaimu järele ja võtaksid ta oma 
südamesse vastu. 

 Palu oma isiklike asjade pärast.. 
Tänu (u 10 min)

 Täna Jumalat, et läbi Kristuse sa saad öelda, “Sinu tahtmist mu Jumal teen ma hea meelega” (Ps. 40:9). 
 Täna Jumalat, et Tal on oma inimesed igas linnas, kes igatsusega vaatavad Taevasse!
 Täna  Jumalat,  et  Ta  kasvatab  Jumalakartlike,  alandlike  ja  õpetatavaid  juhte  tulevikuks.

Soovitatavad laulud
“Trust and Obey” (SDA Hymnal #590); “Blessed Assurance” (SDA Hymnal #462); “It Is Well With My Soul” (SDA
Hymnal #530); “Wonderful Peace” (SDA Hymnal #466); “There Is Sunshine in My Soul Today” (SDA Hymnal #470).



Kuuletumise rõõm
“Ma tahan ennast lõbustada sinu käskudega, mida ma armastan.” Ps. 119:47

Jumal on kindlaks määranud., et iga hing, kes kuuletub Tema sõnale saab Tema rõõmu, rahu ja püsiva hoidva 
jõu.. Sellised mehed ja naised on alati Temaga koos, mitte ainult siis kui nad põlvitavad palveks vaid igal elu hetkel. Ta
on valmistanud neile püsiva koha enda juures, kus elu on puhastatud kõigist jõhkrustest ja ebameeldivustest. Läbi selle 
pideva ühenduse Temaga tehakse nad Tema kaastööliseks. (Heavenly Places, lk. 53)

Kui Kristus elab meie südames on meie hing täidetud Tema armastusega, rõõmuga ühendusest Temaga, et 
meie hing kleepub Tema külge nii et meie enese mina ununeb. Armastus Kristuse vastu on tegevuse allikas. Need, kes 
armastavad Jumalat ei küsi, et palju me peame tegema, et Jumala nõudmised täita. Nad ei küsi madalaid standarteid 
vaid sihivad täiusliku kuulekuse poole, et täita nende Päästja tahet. Oma ausas soovis nad alistuvad kõiges ja 
väljendavad tõelist huvi nende asjade kohta mida nad otsivad.

Jumal tahab alandliku ja õpetatavat vaimu. See, mis annab palvetele täiuslikuse on fakt, et see on tulnud 
armastavast ja sõnakuulelikust südamest. (My Life Today, lk. 7)

Kui te armastate mind, siis te peate minu käske. (Joh 14:15, KJV)

Mees, kes üritab täita käske ainult selle pärast, et seda peab tegema -  ei sisene kunagi kuuletumise rõõmu.  Ta 
ei kuuletu. Kui Jumalikud nõuded on meile koormaks, sest need segavad inimlike huve siis võime kindlad olla, et me 
ei ela kristliku elu. Tõeline sõnakuulelikus töötab seestpoolt väljapoole. See lähtub armastusest õiguse vastu, 
armastusest Jumala seaduste vastu. Õiguse olemus on ustavus meie Päästjale. See juhatab meid tegema õigesti, sest see
on õige – sest õiguse tegemine on meeltmööda Jumalale. (Christ’s Object Lessons, pp. 97, 98)

Me oleme siin maailmas üksteisele abiks ja õnnistuseks, ühinedes Kristusega, et taastada Jumala kuju 
inimeses. Selleks, et seda tööd teha me peame õppima Jeesuselt “Võtke oma peale minu ikke” ütleb Ta “ ja õppige 
minult, et ma olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele” Selles tõotuses ei ole ühtegi “kui-
d” Need, kellele on kogemusi Kristuse ikke kandmises tagasihoidlikuses ja kuuletumises teavad, et see tähendab 
omada puhkust ja rahu Temas. Kuulekuses on rõõm ja lohutus. Pühad inglid on kuulekate ümber, et neid hoida rahu 
teel.(Atlantic Union Gleaner, Sept. 9, 1903)

Ei ole päästvat usku Kristuses, kui see ei väljendu sõnakuulmises. Iga inimese püha kohus on kuuletuda 
Jumalale.  Tema praegune ja tulevane õnn sõltub tema kuulekusest Jumalikule tahtele. Inimese tahe peab täielikult 
alanduma Jumalale. Kui see on tehtud siis inimene teeb koostööd Jumalaga, näidates, õpetuse ja eekujuga, et ta on 
otsustanud kõigis oma tegudes olla oma Looja kontrolli all. Jumal rõõmustab kui Tema lapsed nagu Mooses 
otsustavad pigem teenida Teda, kui nautida selle maailma hüvesid. . Kui me saaks kardinad eest ära lükata ja inimesed 
näeksid ingleid, kuidas nad ülistavad Jumalat lauludega rõõmus ja hõiskamises, saaksid nad aru, et kuulekus põhjustab 
rõõmu ja mitte kuuletumine kurbust. Jumal ja inglid rõõmustavad iga võidu üle, mille kristlased saavutavad aga kui 
kiusatus saab võidu hinge üle, on taeva kurbus. (Review and Herald, Dec. 14, 1897)

Me anname tõele vale välimuse ja ülistame saatanat, kui me kõnnime kurbuses ja sünguses, sest me mõtleme, 
et meie käest on meie kristlikus elus rohkem nõutud, kui me suudame saavutada. Sinu Päästja armastab sind ja ta 
pakub sulle kuulekas elus igavest rõõmu. Ei ole kedagi,  kes on tundnud täieliku ja tahtliku kuuletumise rõõmu 
Jumalale, kes ei oleks tundnud rahu, õnne ja kindlust Tema armastusest. (Review and Herald, Jan. 13, 1891)

Questions for Personal Reflection
1. Kas sa oled kogenud kuulekuse rõõmu Kristuses?
2. Kas miski takistab sul olemast oma armastavale Päästjale röõmsalt kuulekas?


