
120 üleskutset – juuni 

1. juuni – kirjakoht, selle kuu palve 

 

"Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim!" Psalm 51:12 

 

Jumal, ole mulle armuline 

oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised 

oma rohket halastust mööda! 

Pese mind hästi mu süüteost 

ja puhasta mind mu patust! 

Sest ma tunnen oma üleastumisi 

ja mu patt on alati mu ees. 

Üksnes sinu vastu 

olen ma pattu teinud, 

ja olen teinud seda,  

mis on paha sinu silmis, 

et sa oleksid õiglane oma sõnades 

ja selge oma kohtumõistmises. 

Vaata, süüteos olen ma sündinud 

ja patus on ema mu saanud. 

Vaata, sul on hea meel tõest, 

mis asub südame põhjas, 

ja salajas annad sa mulle tarkust teada. 

Puhasta mind patust iisopiga, 

et ma saaksin puhtaks; 

pese mind,  

siis ma lähen valgemaks kui lumi! 

Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, 

et ilutseksid mu luud-liikmed,  

mis sina oled puruks löönud! 

Peida oma pale mu pattude eest 

ning kustuta kõik mu pahateod! 

Loo mulle, Jumal, puhas süda, 

ja uuenda mu sees kindel vaim! 

(Psalm 51:3-12) 

Üleskutse: Õpi Psalm 51:12 pähe ja palu seda Jumalalt iga päev. 

2. juuni - eestpalve 

 

Minu kogemus kinnitab Jeesuse sõnu, et "alati tuleks palvetada ja mitte tüdida" Lk 18:1.  

Ligikaudu kaks aastat tagasi suvel rääkis Eha mulle, et kohtas kodupoe juures üht inimest, keda ta juba 

ammusest ajast tundis. Too mees oli alatasa alkoholiga hädas olnud, kuid nüüd kujutas endast üpris armetus 



seisus alkohoolikut. Samas oli tal juba tollest ammusest ajast olemas Jumala tundmine ja nii ütles ta Ehale, 

et praegugi tunneb ta hommikuti, kuidas Jumal teda mere äärde palvetama kutsub, aga tema paneb selle 

asemel suitsu ette ja nii jääbki minemata. Mina teadsin (kuid ei tundnud) seda meest ja tema teod ei 

meeldinud mulle. Mõtlesin kohe, et selle inimese pärast mina palvetama ei hakka. Punkt. Kui ma järgmisel 

hommikul palvetama hakkasin, siis vaidlesin Jumalaga mis ma vaidlesin, kuid ma ei saanud ignoreerida 

Tema soovi, et ma ikkagi palvetaksin selle mehe eest. Niisiis liitsin ta oma palvenimekirja selle rühmaga, 

kus oli juba ees kaks enam-vähem samasuguses alkoholisõltuvuses olevat inimest. Olen sellest ajast peale 

praktiliselt iga päev palvetanud lisaks teistele inimlikult lootusetutele meestele ka tema pärast.  

Märtsikuu lõpunädalal saatis Eha meie koguduse palvelisti palve sellesama mehe pärast, kes on juba mõnda 

aega olnud täiesti kaine ja soovis palvegruppi tulla. Ma ei tea, kas oskate ette kujutada, mis tunne mul oli - 

mitte et see mees oleks tänu minule kaineks saanud, vaid mida Jumal tänu eestpalvetele saab teha! Päris 

kindlasti ei ole mina ainus, kes tema pärast on palunud. Aga ka minule pandi tema pärast palvetamine 

südamele. Mõtlesin, mis tunne oleks mul praegu, kui ma oleksin jäänud oma arvamuse juurde, et SELLE 

inimese pärast mina küll paluma ei hakka.  

Mulle oli see ka kinnituseks, et ei tohi tüdida palvetamast. Ka siis, kui olukord näib lootusetu ja palvetamine 

mõttetu. Paljud asjad vajavad valmimiseks aega. Ärme siis väsi ega tüdi ja usume, et Jumal suudab: "Vaata, 

mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbegi tee, tühjale maale jõed!" Js 43:19. 

(Jana Rosin, "Kogemuste kotike", Meie Aeg, mai 2016) 

 

Üleskutse: Tuleta meelde, kas oled lootusetuna tunduva olukorra pärast palvetamise lõpetanud, sest ei ole 

näinud lahendust, ning esita need palved uuesti Jumalale. 

3. juuni – kogudus 

 

Hingamispäevakooli on õigesti nimetatud “õppivaks koguduseks.” See on üks meie koguduse tööga seotud 

kõige tähtsamatest teenistustest. Hingamispäevast hingamispäeva koguneb suurem osa meie liikmeskonnast 

ühes tuhandete huvitatud sõpradega hingamispäevakooli, et süstemaatiliselt uurida Jumala Sõna. Igat 

koguduseliiget peaks julgustama osa võtma hingamispäevakoolist, ning sinna ka külalisi kutsuma. /.../ 

Hingamispäevakool on Seitsmenda Päeva Adventkoguduse peamine religioosne hariduse süsteem, ning sel 

on neli eesmärki: Pühakirja uurimine, osadus, misjonitöö kogukonnas ja ülemaailmse misjonitöö 

rõhutamine. (Koguduse kord, lk 94, 123)  

 

Üleskutse: Arutlege kogudusekaaslastega, kuidas oma koguduses täita hingamispäevakooli nelja eesmärki 

(Pühakirja uurimine, osadus, misjonitöö kogukonnas ja ülemaailmse misjonitöö rõhutamine), ning palvetage 

ühiselt, et koguduse liikmete osalus hingamispäevakoolis kasvaks.  

 

4. juuni – ajalugu 

 

1905. aastal liitus Narvas adventkogudusega hilisem koguduste rajaja ja jutlustaja August Klement. Tema 

ristimise lugu oli mõnes mõttes erakordne. Kolm kuud pärast tema naise ristimist soovis ka August alustada 

uut elu koos Jumalaga, kuid kuna Narva jõgi oli juba jääs, ei olnud ristimine võimalik. August ei soovinud 

aga ristimisega oodata jää sulamiseni - ta võttis kaasa kirka ja labida ning suundus Narva jõkke endale 

ristimiseks auku raiuma. Oma tuttavatele, keda ta tee peal kohtas, seletas August: „Lähen endale hauda 

kaevama.“ 

 



Nii ristitigi August Klement jääga kaetud Narva jões, kuhu ta ise oli endale ristimiseks augu raiunud. Temast 

sai pikkadeks aastateks ustav tööline Jumala tööpõllul. (Voldemar Viirsalu, „Loojangu eel. Hämarus laskub 

maale“. Misjoniteated nr. 3, Tallinnas 1936) 

Üleskutse: Meenuta oma pöördumise ja ristimise lugu. 

5. juuni - põhiuskumus 

 

Loomine 

Jumal on kõige Looja ning Ta on andnud Pühakirjas oma loomistööst usaldatava aruande. Kuue päevaga 

tegi Jumal "taeva ja maa" ning kõik elusolevused maa peal, ja Ta hingas selle esimese nädala seitsmendal 

päeval. Nii seadis Ta sisse hingamispäeva kui püsiva mälestuse oma lõpetatud loomistööst. Esimene mees ja 

naine valmistati Jumala näo järgi loomistöö kroonina; neid pandi valitsema maailma üle ning neile tehti 

kohustuseks selle eest hoolt kanda. Kui see maailm sai valmis, oli see "väga hea", kuulutades Jumala au. 

(1Ms 1-2; 2Ms 20:8-11; Ps 19:2-7; Ps 33:6,9; Ps 104; Hb 11:3) 

 

Inimese olemus 

Mees ja naine valmistati Jumala näo järgi isikupäraga, võimega ja vabadusega mõelda ja tegutseda. Kuigi 

loodud vabadeks olevusteks, on igaüks neist ihu, meele ja vaimu lahutamatu ühendus, sõltudes Jumalast 

elus, hingeõhus ja kõiges muus. Kui meie esimesed vanemad astusid üle Jumala käsust, eitasid nad sellega 

oma sõltuvust Temast ning langesid oma kõrgelt positsioonilt Jumala ees. Jumala kuju neis sai rikutud ja 

nad muutusid surelikeks. Nende järeltulijad jagavad seda langenud olemust ja kõike sellest tulenevat. Nad 

sünnivad nõrkustega ja kalduvustega kurjale. Kuid Jumal Kristuses lepitas maailma iseenesega ning oma 

Vaimu läbi taastab Ta pattukahetsevais surelikes nende Looja kuju. Loodud Jumala auks, on nad kutsutud 

armastama Teda ja üksteist ning hoolitsema oma elukeskkonna eest. (1Ms 1:26-28; 1Ms 2:7; Ps 8:5-9; Ap 

17:24-28; 1Ms 3; Ps 51:7; Rm 5:12-17; 2Kr 5:19,20; Ps 51:12; 1Jh 4:7,8,11,20; 1Ms 2:15) 

 

Üleskutse: Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumused toetuvad ning 

mõtiskle nende tähendusele oma elus. Anna oma panus selleks, et Looja saaks austatud sinus ja su ümber. 

6. juuni - EGW 

 

Abiga, mida Kristus võib anda, peame olema võimelised oma keelt ohjeldama. Kuigi Teda pandi proovile 

rutakalt ja vihaselt kõnelema, ei patustanud ta kordagi oma huultega. Kannatliku rahulikkusega võttis Ta 

vastu puusepa tööpingi juures oma kaastööliste naeru, mõnituse ja pilke. Selle asemel, et samaga vastata, 

hakkas Ta laulma Taaveti kauneid laule ja Tema kaaslased, enne kui nad mõistsid, mida teevad, ühinesid 

Temaga laulmises. Milline ümberkujundus toimuks selles maailmas, kui mehed ja naised järgiksid 

tänapäeval Kristuse eeskuju sõnade kasutamises.  

(RH, 26. mai 1904). 

 

Jeesus ei olnud kunagi hõivatud maisetest muredest niivõrd, et Tal poleks jätkunud aega mõtelda taevastele 

asjadele. Sageli leidis Tema südamerõõm väljenduse vaimulikes lauludes. Sageli kuulsid Naatsareti elanikud 

Teda häälega kiitmas ja tänamas Jumalat. Ta hoidis ühendust taevaga laulu kaudu ja siis kui Tema kaaslased 

kaebasid tööväsimuse üle, virgutasid neid Tema huulilt kõlavad armsad viisid. Tema ülistuslaulud näisid 

peletavat eemale kurjad inglid ning täitvat ruumi meeldiva lõhnaga. Tema kuulajate mõtted suundusid 

maiselt pinnalt taevase kodu poole.  

(“Ajastute igatsus”, lk 39) 



 

Üleskutse: Harjuta ennast igapäevaseid töid tehes südames või häälega laulma vaimulikke laule. 

7. juuni - misjon 

 

Igasugune töö, kaasa arvatud misjonitöö, saab alguse läkitamisest, saatmisest, millele meil on vaja vastata 

lihtsalt "jah". Piiblist ei leia sellist sõna nagu "misjon" või "misjonitöö", kuid Piiblis on palju läkitamisi. Üks 

tuntumaid ja armastatumaid kirjakohti seoses läkitamisega on kirjas Js 6:8: "Ja ma kuulsin Issanda häält 

küsivat: "Keda ma läkitan? Kes meilt läheks?" Ja ma ütlesin: "Vaata, siin ma olen, läkita mind!" Ja Jumal 

tõesti läkitas: 2Aj 24:19 loeme, et Jumal "läkitas nende keskele prohveteid pöörama neid Issanda poole".  

Uues Testamendis on Jeesus ise see, kelle Jumal läkitas meie keskele. Kui Jeesus oma kodukohas 

Naatsaretis hingamispäeval sünagoogis Jesaja raamatut luges, ütles Ta, et need sõnad käivad Tema kohta: 

"Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele 

rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, 

kuulutama Issanda meelepärast aastat" (Lk 4:18,19). ("Misjonitöö", Andres Ploompuu, Meie Aeg, aprill 

2016, lk 11) 

 

Üleskutse: Võta mitte ainult tänasel päeval, vaid järgnevate kuude jooksul regulaarselt aega, et palvetada 

selle inimese pärast, kelle oled valinud oma eriliseks sõbraks "120 üleskutse" raames. 

8. juuni - kirjakoht 

 

Siis on taevariik kümne neitsi sarnane,  

kes võtsid oma lambid  

ja läksid peigmehele vastu.  

Viis nendest olid rumalad ja viis arukad,  

rumalad võtsid küll oma lambid,  

kuid ei võtnud kaasa õli,  

arukad võtsid aga lampidele lisaks kaasa õlianumad.   

Aga kui peigmees viibis, jäid nad kõik tukkuma 

ja uinusid magama. 

Aga keskööl kostis hüüd: "Ennäe, peigmees! 

Tulge välja teda vastu võtma!" 

Siis ärkasid kõik need neitsid 

ja seadsid korda oma lambid. 

Rumalad ütlesid arukatele: "Andke meile osa oma õlist, 

sest meie lambid kustuvad!" 

Aga arukad vastasid: "Ei mingil juhul, sellest ei jätku meile ja teile! 

Minge parem kaupmeeste juurde ja ostke enestele!" 

Aga kui nad olid ostma läinud, tuli peigmees, 

ja kes olid valmis, läksid temaga pulma, 

ja uks lukustati. 

Hiljem tulid ka need teised neitsid 

ja ütlesid: "Isand, isand, ava meile!" 

Aga tema vastas neile: 

"Tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne teid!" 

Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi! 



Matteuse 25:1-13 

 

Üleskutse: Tee nimekiri tegevustest, mille kaudu sa tunned, et Jumal täidab sinu lampi ning tee neid juba 

täna, "sest te ei tea seda päeva ega tundi!"  

9. juuni - eestpalve 

 

Me ei pea hilise vihma pärast muretsema. Kõik, mida peame tegema, on hoidma oma astja puhta ja õigetpidi 

ning valmistuma taevase vihma vastuvõtmiseks, palvetades: “Lase hilisel vihmal mu astjasse sadada. Lase 

mulle paista kolmanda ingliga koos oleva aulise ingli valgus. Anna mulle töös osa, lase mul kuulutada, luba 

mul olla Jeesuse Kristuse kaastööline.” Luba öelda, et niiviisi Jumalat otsides valmistab Ta sind kogu aeg, 

andes sulle oma armu. 

Sul ei ole vaja muretseda. Sa ei pea arvama, et tuleb eriline aeg, mil sind risti lüüakse. Ristilöömise aeg on 

just praegu. Oma mina peab surema iga päev, iga tund; oma mina tuleb risti lüüa ja siis, kui tuleb aeg, mil 

Jumala rahvast tõsiselt läbi katsutakse, on igavesed käed sinu ümber. Jumala inglid teevad sinu ümber 

tulemüüri ja vabastavad su. 

Oma mina ristilöömisest ei ole siis enam kasu. Seda tuleb teha enne, kui otsustatakse hingede saatus. Praegu 

on see aeg, mil oma mina tuleb risti lüüa, aeg, mil tuleb teha tööd, aeg, mil tuleb kasutada kõiki sulle 

usaldatud võimeid. Just praegu peame tühjendama astja ja puhastama selle kõigest rüvedusest. Praegu 

peame Jumalale pühenduma. See on meie töö, just käesoleval hetkel. /.../ (EGW käsikiri nr 35, 26.09.1891) 

 

Üleskutse: Palveta hilise vihma pärast ning "valmistu taevase vihma vastuvõtmiseks". Palveta, et annetused, 

mis homme Kuresaare kirikuhoone renoveerimiseks kokku pannakse, oleksid õnnistuseks sealsele 

kogukonnale. 

10. juuni - kogudus 

 

Jeesuse ülestõusmise ja taevasse mineku järgselt sai selgeks, et Jeesus ei olnud oma jüngreid kutsunud 

lihtsalt seltsiks, sest üksinda on teed käia igavam kui sõpradega, vaid sellel koguduse algrakul oli kanda 

globaalne ja väga oluline ülesanne. Aga see ülesanne oli nii suur, et inimesed üksinda ei oleks suutnud seda 

kunagi täita. Nii pidi Jumal neile appi tulema ja sel korral tegi Ta seda Püha Vaimu isikus. /.../  

Nii et üheks kogudust iseloomustavaks tunnusjooneks, üheks asjaks, mille poolest on kogudus erinev 

kõikidest teistest olemasolevatest seltsidest ja kooskäimistest, on Püha Vaimu kohalolu ja tegutsemine. See 

tähendab, et kogudus ei saa mitte kunagi olla vaid inimlik üritus, see peab ja saab olla vaid kahe 

komponendi, jumaliku ja inimliku, koostöö ja sümbioos.  

Iga lastetund, iga kord, kui üks koguduseliige teist Jeesuse nimel külastab, iga palvekoosolek ja iga jutlus, 

mida hingamispäeva hommikuks ette valmistatakse - igal sellisel korral saab nähtamatu kokku nähtavaga ja 

üleloomulik loomulikuga. Kõigevägevama kohalolu teeb kokkutulnud inimeste hulgast kristliku koguduse. 

Kui ei ole Jumalat, ei ole ka kogudust. ("Kogudus - ühine kasu", Mervi Kalmus, Meie Aeg, juuni 2016, lk 

12) 

 

Üleskutse: Palvetage kogudusega ühiselt, et Püha Vaim oleks eriliselt Kuressaare kogudusega ning 

õnnistaks annetusi, mis kogutakse täna Kuressaare kiriku remondi jaoks.  



11. juuni – ajalugu 

 

1909. aasta lõpuks oli Eestis 9 adventkogudust, kuhu kuulus 261 inimest. Kõige suurem kogudus oli tol ajal 

Tartu 59 liikmega, järgnesid Narva (52 liiget), Tallinn (45), Paide (38), Pärnu (19), Valga (17), Haapsalu 

(14), Viljandi (10) ja Halliku (7). Järgnevatel aastatel kasvas koguduse liikmeskond kiiresti ning 1917. 

aastaks oli liikmete arv juba 624. Sellise suure organisatsiooni juhtimine vajas organiseeritud juhtimist ning 

nii asutati Narvas 1917. aasta juunikuus Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit. Sellest on 

möödas täpselt 100 aastat. (Voldemar Viirsalu, „Loojangu eel. Hämarus laskub maale“). 

 

Üleskutse: Külasta suve jooksul Eestis mõnda adventkogudust, mida sa varem ei ole külastanud või mida 

külastasid juba kaua aega tagasi. 

12. juuni - põhiuskumus 

 

Suur võitlus 

Kogu inimkond osaleb nüüd suures võitluses Kristuse ja Saatana vahel, mille märklauaks on Jumala 

iseloom, Tema käsk ning Tema ülim võim universumi üle. See konflikt sai alguse taevas, kui üks 

valikuvabadusega varustatud loodolevus muutus eneseülendamise kaudu Saatanaks, Jumala vastaseks, ning 

juhtis osa ingleid mässama Jumala vastu. Selle mässu vaimu tõi ta ka siia maailma, kui ta juhtis Aadamat ja 

Eevat patustama Jumala vastu. Selle patu tulemuseks oli Jumala kuju moondumine inimeses, korratuse 

süvenemine loodud maailmas ning lõpuks selle hävimine ülemaailmses veeuputuses. Meie maailm sai 

areeniks, kus toimub kõikehaarav võitlus, mida jälgib kogu loodu ja millest armastuse Jumal tuleb lõpuks 

välja õigeksmõistetuna. Et abistada oma rahvast selles võitluses, saadab Kristus Püha Vaimu ja ustavad 

inglid neid juhtima, kaitsma ja toetama päästmise teel. (Ilm 12:4-9; Js 14:12-14; Hs 28:12-18; 1Ms 3; Rm 

1:19-32; Rm 5:12-21; Rm 8:19-22; 1 Ms 6-8; 2Pt 3:6; 1Kr 4:9; Hb 1:14) 

 

Üleskutse: Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumus toetub ning mõtiskle 

selle tähendusele oma elus. 

13. juuni - EGW 

 

Mulle näidati mitu ööd vaatepilti väikestest gruppidest Jumalat anumas. Jumal näitas neile mõnda 

ebajumalat, mida nad olid kalliks pidanud. Mõned loobusid sellest, teised mitte. Kuid taevane valgus paistis 

nende nägudelt, kes jätsid ebajumala maha. Neile näidati veel ebajumalaid ning taas jätsid osad need maha. 

Taas paistis taevane valgus kõigile, kes loobusid Kristuse nimel kõigest. 

Me soovime saada kõike, mis Jumalal on meie jaoks neil päevil, mil kurjus kasvab nii kiiresti. Kas me 

oleme saanud õppetunni, et kui näeme kurjuse kasvamist, siis peame sama kiiresti kasvama õiguses? Kas me 

mõistame, et peame kasvama armus ning meie Issanda ja Päästja tundmises, et peame elama 

arendamisplaani järgi?  

“Just seepärast te peategi olema kõigiti valmis arendama oma usus voorust, vooruses tunnetust, tunnetuses 

kasinust, kasinuses kannatlikkust, kannatlikkuses vagadust, vagaduses vennalikkust, vennalikkuses 

armastust, sest kui teil seda kõike on, ja veel rikkalikult, siis te ei jää laisaks ega viljatuks meie Issanda 

Jeesuse Kristuse tundmises; kuid kellel seda pole, on pime ja lühinägelik; ta on unustanud, et on puhastatud 

oma endistest pattudest. Seepärast vennad, olge veelgi innukamad kindlustama oma kutsumist ja äravalimist, 

sest kui te seda teete, ei väärata te iial. Sest nõnda võimaldatakse teile takistamatu sissepääs meie Issanda ja 

Päästja Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki” (2Pt 1:5-11).  (EGW käsikiri nr 73, 10.09.1906) 

 



Üleskutse: Kas tunned, et sinu elus on midagi, millest oleks Jumala nimel vaja loobuda? Kirjuta see paberile 

ning palu selle pärast nädal aega. 

14. juuni – misjon 

 

Adamo oli pärit probleemsest perekonnast. Koolis sattus ta sageli kaklustesse ja ta ignoreeris õpetajaid. Siis 

leidis ta ema ühe kristliku internaatkooli. 

Adamo mõistis, et see oli võimalus muuta tõeliselt oma elu. Talle meeldis koolis ning õpilased tundusid 

olevat sõbralikud ja rõõmsad. /.../ Ta sai teada, et seitsmes päev on Jumala hingamispäev ja Jeesus tuleb 

varsti tagasi. Adamole meeldis see mõte. Kuid ta ei teadnud, kas ta suudab kunagi olla usklik nagu õpetajad 

ja õpilased, kellega ta koos elas. Nemad tundusid temast nii erinevad olevat. Adamo tahtis olla selle kooli 

õpilaste moodi, kuid aastatega tekkinud halbu harjumusi oli raske muuta. /.../  

Direktor märkas, et Adamo teod ei olnud vastuvõetavad ning palus tal koolist ära minna. Adamo läks 

direktori juurde ja palus: “Palun, lubage mul jääda. Ma tean, et rikkusin reegleid ja mul on väga kahju 

kakluste pärast.” Direktor mõistis, et Adamo soovis tõesti kooli jääda. Nad vestlesid hommikul kella kaheni 

sellest, mida Adamo peaks kooli jäämiseks tegema ja kuidas Jumal saab tema elu muuta. 

Adamo leidis õpilase, kes oli nõus temaga Piiblit uurima. Ta hakkas palvetama, paludes Jumalalt jõudu 

muutusteks. Tasapisi tundis ta lahkuvat viha, mis oli siiani ta elu juhtinud. Esimest korda tundis ta end 

õnnelikuna. /.../ Nelja kuu pärast oli Adamo valmis ristimiseks. (Misjonijutustused, 10.juuni 2006) 

 

Üleskutse: Küsi (isiklikult, telefoni teel, internetis) oma väljavalitud sõbralt, kuidas tal läheb ning kuula 

tema vastust. Pühenda eriliselt aega selleks, et sõber saaks võimaluse usaldada sulle lisaks oma rõõmudele 

ka mured.  

15. juuni - kirjakoht 

 

"Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust 

lahus ei suuda te midagi teha." (Jh 15:5) 

 

Kristus osutas viinapuule ja selle okstele: Ma annan teile selle õppetunni, et te mõistaksite Minu suhet teiega 

ja teie suhet Minuga. Tema kuulajatel polnud vähimatki vabandust Tema sõnade mittemõistmiseks. Tema 

kasutatud võrdkuju oli nagu nende ees hoitav peegel, et nad mõistaksid Tema seost nendega. 

Seda õpetust korratakse maailma lõpuni. Kõik, kes usus Kristuse vastu võtavad, saavad Temaga üheks. 

Oksad ei ole viinapuu külge ühendatud mingisuguse mehaanilise protsessi või kunstliku kinnitusvahendiga. 

Nad on viinapuuga üks ja osa sellest. Neid toidavad viinapuu juured. Samamoodi peavad need, kes Kristuse 

usus vastu võtavad, saama Temaga üheks põhimõtetelt ja tegudelt. Nad on Temaga kokku liidetud ja elu, 

mida nad elavad, on Jumala Poja elu. Nad saavad elu Temalt, kes on elu. /.../ 

See on elav oks ja see kannab viinapuu vilja. Samamoodi on ka usklikuga. Heade sõnade ja tegude kaudu 

ilmutab ta Kristuse iseloomu. Nagu oks saab toitained viinapuust, nii saavad kõik tõeliselt meelt parandanud 

vaimuliku elujõu Kristuselt. (EGW käsikiri nr 78,17.06.1898) 

 

Üleskutse: Näita täna mõnele mittekristlasest sõbrale heade, julgustavate sõnade läbi, et oled oks Jeesuse 

viinapuust. 

 



16. juuni - eestpalve 

 

Igapäevase tööga tegelemise ajal peaksime tõstma hinge palves taeva poole. Need vaiksed palved tõusevad 

armu aujärje ette nagu viiruk ja vaenlane on tagasi löödud. Kristlast, kelle süda püsib niimoodi Jumala 

juures, ei ole võimalik võita. Ükski kuri kavalus ei suuda tema rahu hävitada. Kõik Jumala Sõna tõotused, 

kogu jumaliku armu vägi, kõik Issanda ressursid on tõotatud anda tema vabastamiseks./.../ 

Palve on hinge hingamine. See on vaimuliku jõu saladus. Seda ei saa asendada mingi muu armuvahendiga ja 

säilitada samas hinge tervist. Palve toob südame otsesesse ühendusse elu Allikaga ning see tugevdab usulise 

kogemuse kõõluseid ja lihaseid. Jäta palvetamine hooletusse või tegele palvetamisega hootiselt, aeg-ajalt, 

siis kui mugav tundub, ja sa kaotad ühenduse Jumalaga. Vaimulikud omadused minetavad elujõulisuse, 

usuline kogemus kaotab tervise ja jõu./.../ Me võime suhelda Jumalaga südames, me võime käia koos 

Kristusega./.../ (Ellen White “Jeesuse sarnaseks”, lk 33) 

 

Üleskutse: Proovi oma rutiinsete ja igapäevaste tööde ajal palvetada ning Jumalaga suhelda. 

17. juuni - kogudus 

 

Need, kes lasevad oma nimed koguduse nimekirja panna, peavad tegema seda täielikus ja mõistuspärases 

arusaamises, mida see endaga kaasa toob. See tähendab, et oled pühalikult tõotanud Jumalat teenida. See 

tähendab, et oled oma mina täielikult Temale allutanud, et seal, kus kord valitses mina, võiks valitseda 

Kristus. See tähendab, et sa oled loobunud oma lemmikideedest ja teguviisidest ning oled alistanud oma 

mõistuse Kristusele. See tähendab, et sinu kindel eesmärk on olla üks Jumalaga, üks Tema rahvaga, et sa 

oled ennastsalgav ja ennastohverdav Tema riigi huvide edendamise nimel, et sa püüad võita kõike, mis 

takistab armus kasvamist.  

/.../ 

Ma anun kõigi koguduste liikmeid otsima praegu suurimat õnnistust, mida taevas saab anda - Püha Vaimu. 

Kui sa otsid usus Jumala Vaimu suuremas koguses, siis hingad sa pidevalt seda sisse ja välja. Sa saad iga 

päev värske tagavara. Jumala armastuse rikkalik hoovus rikastab su igapäevast kogemust. Sinu ees on 

tohutud tõeväljad, lõputud väeallikad. Olgu igapäevane palve: “Võta meilt see, mida sa oled otsustanud 

võtta, kuid ära keela meile oma Püha Vaimu.” Meil peab olema Püha Vaimu and. 

(Ellen White käsikiri nr 56, 9.05.1902) 

 

Üleskutse: Võtke koguduses plaani külastada neid, kes on mingil põhjusel jäänud kogudusest eemale.  

18. juuni - ajalugu 

 

1917. aastal saadeti Eestist Siberisse tööle Ludvig Hallang. Esmalt jõudis ta rongiga Krasnojarski linna, kuid 

elamist linna saabudes ei õnnestunud leida. Nii tuli esimesed ööd veeta mahajäetud majas. Ka edaspidi oli 

tema töö seal seotud suurte katsumustega: võidelda tuli nii külma kui näljaga. Ludvig Hallangu enda poolt 

kirja pandud mälestuste kohaselt andis talle rasketel hetkedelt jõudu Jumala tõotus: „Issanda ingel on leerina 

nende ümber, kes teda kardavad…“ (Laul 34:8). Vaatamata katsumustele õnnestus Ludvig Hallangul Jumala 

abiga rajada seal kolm uut kogudust ja ristida üle 100 inimese. (Misjoniteated nr 2, Tallinnas 1923) 

 

Üleskutse: Mõtle vähemalt kolmele Jumala tõotustele, mis on sind raskel ajal julgustanud. 



19. juuni - põhiuskumus 

 

Kristuse elu, surm ja ülestõusmine 

 

Jumala tahtega täiuslikus kooskõlas oleva Kristuse elu, Tema kannatuste, surma ja ülestõusmise näol on 

Jumal andnud ainsa vahendi patuse inimese lunastamiseks, nii et neil, kes selle lunastuse usus vastu võtavad, 

oleks igavene elu, ning et kogu loodu võiks paremini mõista Looja lõputut ja püha armastust. See täiuslik 

lunastus vabastab süüdistustest nii Jumala käsu õigluse kui ka Tema iseloomu armulikkuse, mõistes hukka 

meie patu ja valmistades samal ajal meile andestuse. Kristuse surm on asenduslik ja heastav, lepitav ja 

ümbermuutev. Kristuse ülestõusmine kõneleb Jumala võidust kurjuse jõudude üle, kindlustades lõpliku 

võidu patu ja surma üle neile, kes selle lunastuse vastu võtavad. See kuulutab Jeesuse Kristuse Issandaks, 

kelle ees kummardavad kõik põlved taevas ja maa peal. (Jh 3:16; Js 53; 1Pt 2:21,22; 1Kr 15:3,4,20-22; 2Kr 

5:14,15,19-21; Rm 1:4; Rm 3:25; Rm 4:25; Rm 8:3,4; 1Jh 2:2; Jh 4:10; Kl 2:15; Fl 2:6-11) 

 

Päästmise kogemus 

 

Oma lõputus armastuses ja halastuses tegi Jumal Kristuse, kes ei teadnud mingist patust, patuks meie eest, et 

me Tema sees saaksime Jumala õiguseks. Püha Vaimu juhtimisel tunneme me oma vajadust, tunnistame 

oma patusust, kahetseme oma üleastumisi ning ilmutame usku Jeesusesse kui Issandasse ja Kristusesse, 

meie Asemikku ja Eeskujusse. See lunastust vastuvõttev usk tuleb Sõna jumaliku väe kaudu ning on Jumala 

armuand. Kristuse läbi mõistetakse meid õigeks, tehakse Jumala poegadeks ja tütardeks ning päästetakse 

patu kui isanda valitsuse alt. Püha Vaimu läbi oleme me uuesti sündinud ja pühitsetud; Vaim uuendab meie 

meeled, kirjutab Jumala armastuse käsu meie südameisse ning meile antakse vägi elada püha elu. Jäädes 

Temasse, saame me osa jumalikust olemusest ning omame päästekindlust nüüd ja Jumala kohtus. (2Kr 5:17-

21; Jh 3:16; Gl 1:4; Gl 4:4-7; Tt 3:3-7; Jh 16:8; Gl 3:13,14; 1Pt 2:21,22; Rm 10:17; Lk 17:5; Mk 9:23,24; Ef 

2:5-10; Rm 3:21-26; Kl 1:13,14; Rm 8:14-17; Gl 3:26; Jh 3:3-8; 1Pt 1:23; Rm 12:2; Hb 8:7-12; Hs 36:25-

27; 2Pt 1:3,4; Rm 8:1-4; Rm 5:6-10) 

 

Üleskutse: Mõtle, kuidas sa kirjeldaksid oma tuttavale, mida Jeesus sinu heaks on teinud ja jätkuvalt teeb. 

Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumused toetuvad ning mõtiskle nende 

tähendusele oma elus.  

20. juuni – Ellen White 

 

Meil ei ole võimalik teada, millised on Jumala armulised eesmärgid meie suhtes, kuid tõotuste kaudu, 

üksnes tõotuste kaudu õpime tundma, mida Ta on valmistanud neile, kes Teda armastavad. Nagu lilled 

omastavad Jumala aruka korralduse alusel pidevalt maast ja õhust aineid, et areneda puhasteks ja kauniteks 

pungadeks ja õiteks ning rõõmustada meeli oma lõhnaga, nii saab olema ka meiega. 

 Me võtame Jumala tõotustest kogu rahu, lohutuse ja lootuse, mis areneb meis rahu, rõõmu ja usu viljadeks. 

Ning neid tõotusi oma ellu võttes anname need alati teistele edasi. Võtkem siis need tõotused omaks. ...Need 

on nagu Jumala aia kallihinnalised lilled. Need on mõeldud selleks, et äratada lootust ja ootusi ning juhtida 

meid kindlale usule ja usaldusele Jumalasse./.../ (Ellen White kiri nr 27, 1.01.1886) 

 

/.../ Nagu lill pöördub päikese poole, et valguskiired tooksid esile selle ilu ja sümmeetria, nii peaksime ka 

meie pöörduma Õiguse Päikese poole, et taeva valgus saaks meid valgustada ja meie iseloom saaks 

arendatud Kristuse sarnaseks./.../ (Ellen White, “Tee Kristuse juurde”, lk 52) 

 



Üleskutse: Kingi kellelegi lilli koos ühe piiblisalmiga. 

21. juuni – misjon 

 

Ma ei talunud bussisõitu. “Ema, mul on paha olla,” sõnasin emale. “Pea vastu,” ütles ema, “meil on koduni 

veel vaid kaks peatusevahet.” 

“Vabandage mind,“ ütles üks vanem naine mu ema kohale kummardudes, “Ma märkasin, et teie tütreke ei 

tunne end hästi. Kas ma võin tema pärast palvetada?” 

Ema vastas: “Jah, te võite tema pärast palvetada.” 

Mitte keegi ei olnud varem minu pärast palvetanud. Ma ei teadnudki, mis asi palve on. Naise hääl oli lahke 

ja rahustav. Ta kummardus mulle lähemale, sulges silmad ja hakkas rääkima kellegagi, keda ma ei näinud. 

“Isa, Sina armastad seda tüdrukukest, ja Sul on kurb vaadata tema kannatusi. Palun, aita tal tunda ennast 

kiiresti paremini. Aitäh Sulle, Jumal.” 

Ma vaatasin, aga ei näinud ikka kedagi. See palve ei hirmutanud mind, kuid see hämmastas. Ema ja naine 

vestlesid mõne hetke. Äkki ma taipasin, et mul polnudki enam iiveldust. 

“Ema, mul on parem,” sosistasin ma arglikult. 

Ema vaatas otsa minule ja siis naisele. “Aitäh,” ütles ta. Naine naeratas soojalt ja lisas: “Kas tahaksite koos 

tütrekesega külastada kirikut, kuhu ma sellel laupäeval lähen? Te saate pisut rohkem teada Jumalast, kes teid 

armastab ja tahab teile sõbraks olla.” 

“Jah,” vastas ema, “ma tahan!” 

(Misjonijutustused, 18.veebruar 2012) 

 

Üleskutse: Kutsu oma väljavalitud sõber välja teed jooma või lihtsalt jalutama. Veeda temaga koos aega. 

22. juuni - kirjakoht 

 

"Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest." Jr 29:13 

 

Sest mina tunnen mõtteid,  

mis ma teie pärast mõlgutan,  

ütleb Issand:  

need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted,  

et anda teile tulevikku ja lootust.  

Siis te hüüate mind appi  

ja tulete ning palute mind,  

ja mina kuulen teid.  

Ja te otsite mind ja leiate minu,  

kui te nõuate mind kõigest oma südamest.  

Ja ma lasen teil mind leida, ütleb Issand,  

ja ma pööran teie vangipõlve  

ning kogun teid kõigi rahvaste seast  

ja kõigist paigust,  

kuhu ma teid olen tõuganud, ütleb Issand,  

ja toon teid tagasi paika,  

kust ma lasksin teid vangi viia. 

Jr 29:11-14 

 



Üleskutse: Meenuta, kuidas oled läbi mõne raskuse oma elus kasvanud ning näe, kuidas Jumala mõtted sinu 

suhtes olid ja on "rahu, aga mitte õnnetuse mõtted".  

23. juuni - eestpalve 

 

Jõud, mis on saadud palvest Jumala poole, valmistab meid ette meie igapäevasteks kohustusteks. Palve on 

hädavajalik kiusatuste tõttu, millega iga päev kokku puutume. Mõistuse soovid peavad pidevalt vaikses 

palves ülespoole tõusma, et suudaksime püsida usu kaudu Jumala väes. 

Kui meid ümbritsevad mõjud, mis tahavad meid Jumalast eemale juhtida, peaksid meie palved abi ja jõu 

pärast olema väsimatud. Kui see nii ei ole, ei õnnestu meil alistada uhkust ja võita patuste himude 

rahuldamise kiusatusi, mis hoiavad meid Päästjast eemal. Elu puhastava tõe valgus paljastab selle 

vastuvõtjale südame patused kired, mis püüavad võimule pääseda ja mille tõttu on vajalik pingutada iga 

närvi ja võimet Saatanale vastu seismiseks, et saavutada Kristuse teenete kaudu võit.  

(Ellen White, “Jeesuse sarnaseks”, lk 22) 

 

Üleskutse: Kirjuta eestpalvenimekiri inimestest ja palu, et Jumal oleks neile toeks rasketes olukordades. 

Kuidas aitab teiste eest palvetamine ja eestpalvete tegemine kaasa sinu isiklikule kasvule? 

24. juuni - kogudus 

 

Kogudus on see koht, kus inimesed avastavad enda juures asju, mida pole enne tähelegi pannud, ning 

võimeid, mida enne olemas ei olnud. Keegi laulab, keegi teeb eestpalvet, keegi keedab kiriku köögis suppi 

/.../, keegi on külalislahke, keegi oskab eriliselt julgustada, keegi oskab kogudust juhtida ja kellelegi on 

antud jutlused, mis südant puudutavad. Loomulikest annetest saavad Vaimu annid, kui need on antud 

kollektiivseks kasuks ja kui neid rakendatakse koguduse ülesehitamiseks. /.../ 

Ühine kasu on siin see, mida tuleks meeles pidada ja mille kaudu ka oma panust hinnata. "Kes saab 

koguduses minu elust ja panusest kasu?" on päris hea kontrollküsimus, mida endalt teinekord küsida.  

("Kogudus - ühine kasu", Mervi Kalmus, Meie Aeg, juuni 2016, lk 12) 

 

Üleskutse: Küsi iseendalt: "Kes saab koguduses minu elust ja panusest kasu?"  

25. juuni - ajalugu 

 

1920.–1930. aastatel toimusid iga-aastased peakoosolekud, mis olid adventrahva pidupäevadeks. Nii palju, 

kui võimalik, tahtsid koguduse liikmed sellest osa võtta. 1934. aasta peakoosoleku kohta, mis toimus Pärnus, 

on teada, et kaks naist läbisid peakoosolekule jõudmiseks jalgsi teekonna Põltsamaalt Pärnusse ja tagasi 

(kokku ligi 250 kilomeetrit). Üks naine tuli aga jalgsi Petserist Pärnusse ning suundus hiljem samamoodi ka 

tagasi. Teekonna pikkuseks kujunes tal seega üle 400 kilomeetri. Rahaliste võimaluste puudumisel ei saanud 

kasutada transpordivahendit, kuid soov kogeda selle koosviibimise õnnistusi oli nii suur, et sellelt ei saanud 

puududa. Samuti tulid paljud jalgratta või hobusega. Kokku osales peakoosolekul Pärnus ligi 500 inimest. 

(Misjoniteated nr 7/8, Tallinnas 1934) 

 

Üleskutse: Võta aega, et teha täna üks jalutuskäik ning tunne rõõmu liikumisest ja Eestimaa suvest. 

26. juuni - põhiuskumus 

 



Kasvamine Kristuses 

 

Oma ristisurma läbi võidutses Jeesus kurjusejõudude üle. Tema, kes sidus kurjad vaimud oma maise teenistuse 

ajal, on murdnud nende väe ja kindlustanud nende lõpliku hävituse. Jeesuse võit annab meile võidu 

kurjusejõudude üle, kes ikka veel püüavad juhtida meid, kui me käime Temaga rahus, rõõmus ja Tema 

armastuse kindluses. Nüüd elab meis Püha Vaim, kes annab meile jõu ja väe. Olles pidevalt pühendunud 

Jeesusele kui meie Päästjale ja Issandale, oleme me vabastatud oma mineviku tegude koormast. Me ei ela 

enam oma endise eluviisi pimeduses, kurjusejõudude kartuses, teadmatuses ja mõttetuses. Selles uues 

vabaduses Jeesuses oleme me kutsutud kasvama Tema iseloomu sarnaduses, suheldes Temaga iga päev 

palves, toitudes Tema Sõnast, mõtiskledes selle üle ja Tema juhtimise üle, lauldes Talle kiitust, tulles kokku 

jumalateenistusteks ning osaledes koguduse misjonis. Pühendudes meid ümbritsevate inimeste armastuses 

teenimisele ning Tema Päästest tunnistamisele, muudab Tema pidev kohalolu Püha Vaimu läbi iga hetke ja 

iga töö vaimulikuks kogemuseks. (Ps 1:1,2; Ps 23:4; Ps 77:12,13; Kl 1:13,14; Kl 2:6,14,15; Lk 10:17-20; Ef 

5:19,20; Ef 6:12-18; 1Ts 5:23; 2Pt 2:9; 2Pt 3:18; 2Kr 3:17,18; Fl 3:7-14; 1Ts 5:16-18; Mt 20:25-28; Jh 20:21; 

Gl 5:22-25; Rm 8:38,39; 1Jh 4:4; Hb 10:25) 

 

Kogudus 

 

Kogudus on usklike kogu, kes tunnistavad Jeesust Kristust Issandaks ja Päästjaks. Jätkuna Jumala rahvale 

Vana Testamendi aegadel, oleme me kutsutud välja maailmast ning me koguneme jumalateenistuseks, 

osaduseks, Jumala Sõna õppimiseks, Issanda püha-õhtusöömaaja tähistamiseks, kogu inimkonna teenimiseks 

ja evangeeliumi kuulutamiseks kogu maailmas. Kogudus saab oma autoriteedi Kristuselt, kes on lihaks-saanud 

Sõna, ja Pühakirjast, mis on kirjutatud Sõna. Kogudus on Jumala perekond; Tema poolt lapsendatud, elavad 

selle liikmed uue lepingu alusel. Kogudus on Kristuse ihu — usu ühendus, mille peaks on Kristus ise. Kogudus 

on mõrsja, kelle eest Kristus suri, et Ta võiks teda pühitseda ja puhastada. Oma võidukal tagasitulekul esitleb 

Ta teda enesele aulise kogudusena, mis koosneb kõigi aegade ustavaist — oma verepalgana, kellel pole plekki 

ega kortsu, vaid kes on püha ja laitmatu. (1Ms 12:3; Ap 7:38; Ef 4:11-15; Ef 3:8-11; Mt 28:19,20; Mt 16:13-

20; Mt 18:18; Ef 2:19-22; Ef 1:22,23; Ef 5:23-27; Kl 1:17,18) 

 

Üleskutse: Jaga mõnele koguduseliikmele oma lugu Kristuses kasvamisest koos selle rõõmude ja muredega. 

Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumused toetuvad ning mõtiskle nende 

tähendusele oma elus.  

27. juuni - Ellen White 

 

Uuri Jumala Sõna palvemeelsuses! See Sõna avab sulle Jumala käsus ja Kristuse elus avalduvad pühitsuse 

kõrged ideaalid, ilma milleta “ei saa ükski Jumalat näha”. Hb.12:14 See äratab patutundmise, see ilmutab 

selgelt pääsetee. Pane seda tähele kui Jumala häält sinu südamele./.../ 

 Nagu kaevur avastab maa sees varjul olevad väärismetalli lademed, leiab see, kes sihikindlalt uurib Jumala 

Sõna, nii nagu otsiks peidetud varandust, suurima väärtusega tõed, mis hooletu otsija pilgu eest varjule 

jäävad. Inspireeritud sõnad, mille üle on südames mõtiskletud, on kui eluvee allika veeojad. (Ellen White, 

“Tee Kristuse juurde”, lk 27, 69) 

Piibel on teejuht, mis peab lahendama paljusid probleeme, mis kerkivad isekate kalduvustega meeltesse. See 

on Jumala tarkuse peegeldus, mis ei sisalda üksnes suuri ja olulisi põhimõtteid, vaid annab ka praktilisi 

õpetusi eluks ja inimeste käitumiseks kaasinimestega. Selles on pisikesed üksikasjad, mis otsustavad meie 

suhte Jumala ja üksteisega. Siin on ilmutatud täielikult Jumala omadused ja tahe Jeesuse Kristuse isikus ning 

on määratud inimese kohustus teenida siira südamega Jumalat ja küsida igal sammul: “Kas see on Issanda 

tee?”/.../ (Ellen White kiri nr 22, 22 .06.1896) 



 

Üleskutse: Ära lahku täna hommikul kodust enne, kui oled pühendanud aega Jumala Sõna uurimisele.  

28. juuni – misjon 

Misjonitöö on võimalik vaid siis, kui oleme valmis saada läkitatud. See, kuhu meid läkitatakse, mida me 

tegema peame, millega peame rinda pistma või kuidas erinevate olukordadega toime tulema, saab alguse 

suhtumisest: "Vaata, siin ma olen, läkita mind." (Js 6:8) See on eeskuju, mille jättis Jeesus. See on võrdkuju 

sellest, milline on Jumal.  

Nii on ka meiega. Kõik see, mida igatseme oma kogudustes, oma linnas, oma kogukonnas, oma riigis näha 

ja muuta, saab võimalikuks vaid siis, kui me teeme esimese sammu ning vastame jaatavalt üleskutsele töös 

osaleda ja oma panus anda. ("Misjonitöö", Andres Ploompuu, Meie Aeg, aprill 2016, lk 11) 

   

Üleskutse: Küsi oma väljavalitud sõbralt, kas tal on sinu abi milleski vaja. Võimalusel abista teda kasvõi 

pisimas asjas. 

29. juuni - kirjakoht 

 

"Et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada Tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese 

poolest." Ef 3:16 

 

Sellepärast ma põlvitan Isa ees, 

kelle käest iga suguvõsa taevas  

ja maa peal saab nime, 

et ta teile oma kirkuse rikkust mööda 

annaks väge saada tema Vaimu läbi 

tugevaks seesmise inimese poolest, 

et Kristus usu kaudu elaks teie südameis  

ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses,  

et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada,  

milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus, 

ning ära tunda Kristuse armastust,  

mis ületab iga tunnetuse,  

et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. 

Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega  

võib korda saata palju rohkem,  

kui oskame paluda või isegi mõelda,  

temale olgu kirkus koguduses ja  

Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti  

kõigi sugupõlvedeni! Aamen. 

Ef 3:14-21 

 

Üleskutse: Milline on "armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus" sinu jaoks? 

30. juuni - eestpalve 

 



Palveta sageli oma taevase Isa poole. Mida sagedamini sa palvetad, seda lähemale Jumala pühasse ligiolusse 

su hing tõmmatakse. Püha Vaim palub siira anuja eest sõnatute ägamistega ning Jumala armastus 

pehmendab ja alistab südame. Õiguse Päikese eredad kiired hajutavad pilved ja varjud, mille Saatan hingele 

heidab, ning Taeva valgus täidab mõistuse ja südame./.../    (Ellen White, “Jeesuse sarnaseks”, lk 17) 

   Viibides tööl, puhkusel või argielumiljöös, suhtu kujunenud olukorda tõsise, alandliku palvega. Sellega 

näitad, et austad Jumalat ja Jumal austab siis ka sind. Palveta, kui julgus kipub kaduma. Kui meel on sünge, 

proovi seda mitte välja näidata, sest muidu muudad tujutuks teisedki. Kõige parem on sellises olukorras 

pöörduda Jumala poole. Siruta oma käsi välja ja taotle endale osa lõpmatust jõuallikast. Palu alandlikkust, 

tarkust, julgust, tugevamat usku, et võiksid näha valgust Jumala valguses ja rõõmustada Tema 

armastuses./.../ (Ellen White, “Abi argipäevaks”, lk 69) 

 

Üleskutse: Palu Jumalat, et Tema annaks sulle ja sinu kogudusekaaslastele tahet palvetamiseks. Palveta, et 

Tema ise kutsuks sind igapäevaselt palvele. 

 


