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8. päev — Manna 

“Mina olen taevast alla tulnud leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti; ja leib, mille mina 

annan, on minu liha; ma annan selle maailma elu eest.” Jh 6:51 

 
Soovituslik palveaja formaat 

 
Ülistus (umbes 10 minutit) 

● Alusta oma palveaega, kiites Jumalat selle eest, kes Ta on (Tema iseloom).  

● Kiida Jumalat selle eest, et Jeesus on manna, mis tuli taevast.  

● Kiida Jumalat Tema Sõna eest, millest saame toituda.  

Ülestunnistus ja patu üle võidu taotlemine (umbes 5 minutit) 
● Palu Jumalal näidata, milliseid patte tunnistada privaatselt. Võta vastu Tema võit nende pattude 

üle. 

● Palu andestust nende kordade pärast, mil  valisid mitte toituda taevasest mannast.  

● Palu andestust nende kordade pärast, mil valisid leevendada oma nälga kaduvate asjadega.  

● Täna Jumalat, et Ta andestab sulle nii, nagu on kirjas 1Jh 1:9. 

Anumine ja eestpalve (umbes 35 minutit) 
● Palveta, et just nagu iisraellased kogusid mannat hommikul vara, otsiksime isiklikku igapäevast 

värsket kogemust Issandaga, süües Tema ihu ja juues Tema verd Temale täieliku alistumise läbi 

kuuletudes.  

● Palveta, et igaüks meist võiks mõista, et läheneme armuaja lõpule. Lubagu igaüks meist Pühal 

Vaimul oma elus tegutseda, et meie iseloomu kujundada.  

● Palu Jumalal sulle õpetada, kuidas toituda taevasest mannast.  

● Palu Jumalat, et Ta annaks sulle oma Püha Vaimu, et võiksid mõista Tema sõna ja õppida tundma 

tõde. 

● Palu, et Jumal annaks sulle uue elu, kui loed Tema Sõna ja mõtiskled Kristusest ja Tema elust.  

● Palu, et Jumal aitaks sul mõtiskleda asjadest, mis oleksid vaimulikult ülesehitavad. 

● Palveta, et kogudusejuhid (teie kohalik pastor, liidu, uniooni, divisjoni ja peakonverentsi juhid) ja 

nende perekonnad toituksid taevasest mannast iga päev.  

● Palveta tuhandete maailmamisjoni pioneeride pärast, kes rajavad kogudusi, paljud neist ohtlikes 

oludes. Palveta nende turvalisuse, tarkuse ja edu pärast. 

● Palveta ustavuse pärast Jumalale, Tema Sõnale, Tema taastuleku sõnumile ja Tema missioonile 

meie jaoks. Palveta tahtlikkuse pärast Teda kõiges järgida ja palu, et Ta näitaks oma väge meie 

elus. 

● Palveta, et suureneks hingamispäevakooli osalus, kus liikmed ja külalised saavad keskenduda 

osadusele, misjonile, piibliõppele ja tööle kohalikus kogukonnas. 

● Palveta vaimulikkuse võimsa elavnemise pärast, et puhastada Jumala kogudus viimseil päevil. 

Palveta, et võiksime seista tõe eest, isegi kui taevad langevad. 

● Palveta, et Jumal ärataks noori tegema jüngreid 1459-s inimgrupis 20-s Lõuna Vaikse ookeani 

divisjoni riigis. 

● Palveta, et seitse (või rohkem) inimest sinu nimekirjas näeksid vajadust toituda taevasest 

mannast. 

● Palveta isiklike vajaduste pärast.  

Tänu (umbes 10 minutit) 
● Täna Jumalat selle eest, et süües Tema toitu, ei tule meil enam iial nälga. 

● Täna Jumalat selle eest, et Jeesus näitas meile, kuidas toituda taevasest mannast.  

● Täna Jumalat Tema Sõna väe eest. 
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Manna 

“Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti; ja leib, mille 

mina annan, on minu liha; ma annan selle maailma elu eest.” Jh 6:51 
 
“Neile [Iisraelile] anti nõu koguda iga päev kannutäis inimese kohta, et midagi sellest ei jääks üle 

öö. Mõned püüdsid mannat varuda ka järgmiseks päevaks, kuid leidsid, et see ei kõlvanud siis enam süüa. 

Päevane kogus tuli noppida hommikul, sest maa peale jäänud manna sulas päikese käes ära. /…/ 

Kuuendal päeval kogus rahvas kaks kannu inimese kohta. Rahvavanemad tõttasid asjast Moosesele 

teatama. Mooses vastas: “See ongi see, millest Jehoova rääkis. Homme on puhkus, Jehoova püha 

hingamispäev. Mida küpsetate, seda küpsetage, ja mida keedate, seda keetke. Aga kõik, mis teil üle jääb, 

pange endile homseks tallele!” (“Patriarhid ja prohvetid”, lk 295-296) 
“Manna, mis langes taevast ja toitis Iisraeli, sümboliseeris Teda, kes tuli Jumala juurest selleks, et 

anda maailmale elu. Jeesus ütles: "Mina olen eluleib. Teie esiisad sõid kõrbes mannat ja surid. See on 

leib, mis taevast alla tuleb. /.../ Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti; ja leib, mille mina annan, 

on minu liha, mille ma annan maailma elu eest!" (Jh 6:48-51). Tõotuste hulgas, mis on antud Jumala 

rahvale tulevases elus osaks saavate õnnistuste kohta, on ka selline tõotus: "Kes võidab, sellele ma annan 

süüa varjule pandud mannat" (Ilm 2:17). (“Patriarhid ja prohvetid”, lk 297) 
“Meie Päästja on eluleib ja vaadates Tema armastusele, võttes selle vastu oma hinge, toitume 

leivast, mis tuli taevast. Me võtame vastu Kristuse Tema Sõna läbi ja Püha Vaim on antud, et avada 

Jumala Sõna meie arusaamisele ning teha selle tõdedele kodu meie südames. Peame palvetama päev-

päevalt, et lugedes Tema Sõna, saadaks Jumal oma Vaimu, et paljastada meile tõde, mis annaks meie 

hingele jõudu selle päeva vajaduste tarvis.” (Prayer, lk 297) 
“Kui me hoiame pidevalt ususilmade ees Jeesust, saame jõudu. Jumal avab oma nälgivale ja 

janunevale rahvale kõige kallimad tõed. Nad leiavad, et Kristus on isiklik Päästja. Toites end Tema 

Sõnaga, leiavad nad, et see on vaim ja elu. Sõna suretab loomuliku, maise iseloomu ja annab uue elu 

Jeesuses Kristuses. Püha Vaimu ümberkujundava toime kaudu taastatakse Kristuse järelkäijas Jumala 

kuju; ta muutub uueks looduks. Armastus asendab vihkamise ja inimsüda saab Jumala sarnaseks. Seda 

tähendab elada “igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.” Seda tähendab süüa taevast lähtunud leiba.” 

(“Ajastute igatsus”, lk 391) 
“Täitke süda tervenisti Jumala sõnadega. See on elav vesi, mis leevendab teie põletavat janu. See 

on elav leib taevast. Jeesus ütleb: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei söö Inimese Poja liha ega joo 

tema verd, ei ole teie sees elu.” (Jh 6:53) Ta selgitab end, öeldes: “Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on 

vaim ja elu.” (Jh 6:63) Meie keha on ehitatud sellest, mida me sööme ja joome ning nagu looduslikus 

maailmas, nii ka vaimulikus maailmas, annab see, millele mõtleme, tooni ja tugevuse meie vaimulikule 

olemusele.” (“Kristlik kasvatus”, lk 57) 
“Teil on elava Jumala Sõna ja kui palute, võite saada Püha Vaimu anni, et muuta see Sõna 

tugevuseks neile, kes usuvad ja kuuletuvad. Püha Vaimu töö on juhtida tõetundmisesse. Kui sõltute elava 

Jumala sõnadest südame, mõistuse ja hingega, on kommunikatsiooni kanal katkematu. Sügav, siiras sõna 

uurimine Püha Vaimu juhtimise all, annab teile värsket mannat ning see sama Vaim teeb selle kasutamise 

tulemusrikkaks. Noorte pingutus oma mõistuse distsiplineerimisel kõrgemates ja pühades püüdlustes saab 

tasutud. Need, kes teevad püsivaid pingutusi selle suunas, pannes mõistusele ülesandeks mõista Jumala 

Sõna, on valmis saama Jumala kaastöölisteks.” (“Tunnistused kogudusele”, 6. köide, lk 163-164) 
 “Neil, kellega kristlane kokku puutub, on õigus teada, mida Kristuse järgijale on ilmutatud, ja ta 

peab seda teatavaks tegema nii juhiste kui ka eeskuju näol. Kristlane peab kehastama head sõnumit 

päästest ning ta ei tohi kunagi väsida kordamast sõnumit Jumala headusest. Ta peab pidevalt liikuma koos 

Kristusega ja ammutama Kristusest, süües Inimese Poja liha ja juues Tema verd, mis on Jeesuse ütluse 

kohaselt Tema sõnad, mis on vaim ja elu. Seega on tal alati värske varu taevast mannat. Iga kristlane, 

kõrgel või madalal, rikas või vaene, haritud või harimata, on kohustatud rääkima Jumala kuningriigist, 

rääkima Kristusest ja Tema ristisurmast neile, kes on teadmatuses ja patus. Te peate rääkima patustega, 



 

sest te küll ei tea seda, aga Jumal puudutab nende südameid. Ärge iial unustage, et igal teie sõnal, mida te 

nende juuresolekul ütlete, lasub suur kaal.” (The Publishing Ministry, lk 285) 

  


