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7 päev elu, mis toob teistele õnnistusi

"Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee
jõed.” Joh 7:38

Ülistus (ligikaudu 10 minutit)
 Alusta  palvet  ülistades  Jumalat  selle  eest, milline  Ta  on  (Tema  iseloomu).  Ta  on  igavene 

Jumal, kannatlik ja armastav Jumal. Ta on meie tugevus (Laul 27:1).
 Ülista  Jumalat,  et  Ta  on  valmis  kasutama  meid  teistele  õnnistuste  toomiseks  vaatamata 

sellele, et me teeme vigu ja oleme ekslikud.
 Ülista  Jumalat,cet mitte me  ise,  vaid meie  sees  elav Kristus  toob õnnistusi  ning puudutab 

elusid.

Patutunnistus ning võidu taotlemine (ligikaudu 5 minutit)
 Palu, et Jumal näitaks sulle, milliseid patte tunnistada avalikult ning milliseid vaid Jumalale. 

Pühitse Tema võitu nende pattude üle.
 Palu Jumalalt andestust aegade eest, mil su elu ei ole olnud teistele õnnistuseks.
 Palu andestust aegade eest,  mil olid rohkem huvitatud oma edust, kui Tema teenimisest.
 Täna Jumalat, et Ta andestab sulle 1. Johannese 1:9 kohaselt.

Palvesoovid ning eestpalve ( ligikaudu 35 minutit)
 Palu,  et  Jumal  annaks  sulle  usku  ka  siis,  kui  saatan  püüab  sind  heidutada  teistele 

kuulutamast
 Palu, et Jumal paneks sulle hingede koorma ning armastuse Tema kadunud  laste vastu.
 Palu endale veetlevat, Kristusesarnast iseloomu, mis tõmbaks inimesi Jeesuse juurde.
 Palveta, et iga liige tunneks endal hingede võitmise vastutust ning mõistaks, et taevas tahab, 

et kõik astuksid Jeesuse jälgedes jagades Jumala juhtimisel oma isiklikku usku.
 Palveta,et kolme ingi kuulutust jagataks värskel ning loomingulisel viisil tänapäeva hõivatud 

inimestele kasutades selleks kõiki sobivaid sotsiaalmeedia kanaleid.
 Palveta, et suureneks iga kirikuliikme ning instututsiooni osalus evengeeliumi kuulutamise 

töös, mis toetab kiriku käimasolevat missiooni.
 Linnamisjon  palveta  InterAmeerika  divisjoni  ning  linnade  pärast,  mida  divison  püüab 

Kristusele võita: Mexico, Caracas, Bogota, Nassau, Belize linn, Georgetown, Cali, Cayenne, 
Guatemala  linn,  Quetzaltenango,  PortauPrince,  Tegucigalpa, Mérida,  Puerto  Rico  (kogu 
saar), Santiago de los Caballeros ja Maracaibo.  Palveta, et liikmed looksid õige strateegia, 
millega nende suurte linnadeni jõuda.

 Palveta  tuhandete  mõjukeskuste  loomise  eest  (kirikud,  tervisekeskused,  päevahoiud, 
kirjanduskeskused,  kogukonna  misjoni  keskused,    noortekeskused,  taimetoidu  restoranid, 
kliinikud  ja  palju  muud)  just  suurtesse  linnadesse  üle  kogu  maailma  ning  palveta,  et 
keskused võiksid  nende inimeste elusid, kes kogevad Jumala Tõde läbi kristliku teenistuse, 
vägevalt mõjutada.

 Palveta, et need seitse või enam  inimest, kes sinu nimekirjas on, mõistaksid oma vajadust 
ning avaksid oma südamed Pühale Vaimule.

 Palveta  mistahes isiklike vajaduste pärast, mis sul on.

Tänupalve (ligikaudu 10 minutit)
 Too  Jumalale  tänu  selle  eest,  et  Ta  on  valmis  kasutama  meid  oma  kaastöölistena  inglite 

asemel, et teistele inimestele õnnistusi tuua.
 Too Jumalale tänu selle eest, et Jeesus jättis meile eeskuju, kuidas olla teistele õnnistuseks.



 Too Jumalale tänu selle eest, et ta saadab Püha Vaimu nende inimeste südamete kallal tööd 
tegema, kelle eest sa palvetad.

Soovitatavad laulud

"Jumal on hea" “Give of Your Best to the Master” ;“I’ll Go Where You Want Me to Go” ;“So Send 
I You” ;“Let Your Heart Be Broken” ;“I Love Thee”;“Far and Near the Fields Are Teeming” 

Elu, mis toob teistele õnnitusi

  Igaüks,  kelle  südames  elab  Kristus,  igaüks,  kes  ilmutab  maailmale  Tema  armastust,  on  Jumala 
kaastööline  inimkonna õnnistuseks. Sedamööda, kuidas  ta võtab Õnnistegijalt vastu armu, et seda 
edasi anda teistele, voolab kogu Tema olemusest välja vaimuliku elu hoovus. (Apostlite teod, lk 13).

Kõige  tagasihoidlikumad  ja  vaesemad  Jeesuse  jüngrid  võivad  olla  teistele  õnnistuseks. Võibolla 
nad ei mõista, et teevad midagi eriliselt head, kuid alateadliku mõju abil võivad nad panna liikvele 
õnnistuselained, mis suurenevad ja süvenevad ja mille mõjust võivad nad teada saada alles lõplike 
kokkuvõtete  tegemise  päeval.  Nad  ei  tunne  ega  tea,  et  teevad  midagi  suurt.  Neil  pole  vaja  end 
väsitada muretsemisega õnnestumise pärast. Nad peavad rahulikult jätkama ja tegema ustavalt tööd, 
mille Jumala ettenägevus on neile määranud, ja nende elu pole siis kasutu. Nende hing kasvab üha 
enam  Kristuse  eeskuju  sarnaseks;  nad  on  Jumala  kaastöölised  selles  elus  ja  on  nõnda  sobivad 
tulevase elu kõrgema tegevuse ja varjutamatu rõõmu jaoks. (Tee Kristuse juurde, lk 83)

Jumal ootab, et   ärkaksime mõistmaks oma kohustusi. Jumal on andnud igale inimesele tema töö. 
Igaüks  saab  elada  kasulikku  elu.  Õppigem  kõike,  mida  saame,  ning  olgem  teistele  õnnistuseks, 
andes edasi  tõe  tundmist. Toimetagu  igaüks oma mitmete võimete kohaselt, aidates vabatahtlikult 
koormaid kanda. (Tervise teejuht lk 218)

Püüa  hoolega  osutuda  Jumala  ees  kõlblikuks  töötegijana,  kel  pole  tarvis  häbeneda,  kes  tõe  sõna 
kuulutab õigesti (2Tm 2:15).

Sa  saad  olla  teistele  suureks  õnnistuseks,  kui  annad  ennast  kindlalt  Issanda  teenistusse.  Sulle 
antakse vägi kõrgemalt poolt, kui võtad vastu oma koha Jumala poolel.
Kristuse läbi saad pääseda rikutusest, mis on maailmas himu läbi ning olla vääriline näide sellest, 
mida Tema teeb nende heaks, kes Temaga koostööd teevad. (Juhised lapsevanematele, õpetajatele ja 
õpilastele lk 489)

Jumal  soovib, et mehed  ja naised elaksid kõrgemalseisvat elu. Ta annab neile elu õnnistuse mitte 
pelgalt selleks, et rikkust koguda, vaid et täiustada oma kõrgemaid võimeid tehes tööd, mille Tema 
on inimkonnale usaldanud välja selgitada ning leevendada kaasinimeste hädavajadusi. Inimene ei 
peaks töötama lähtudes oma isekatest huvidest,vaid kõigi teiste huvidest, kes tema ümber on, tuues 
oma mõju  ja  lahkete  tegudega  teistele  õnnistusi.  Seda  Jumala  eesmärki  näitlikustab Kristuse  elu. 
(Mõistus, Iseloom ja Isiksus, vol 2, lk 645)

Aga  ta  annab  veel  suuremat  armu;  seepärast  ta  ütleb:  „Jumal  paneb  vastu  ülbeile,aga  alandlikele 
annab armu!” Jaakobuse 4:6

Kui oleme alandlikud ning kahetsevad, seisame seal, kus Jumal saab ja end meile ka ilmutab. Tal on 
heameel  sellest, kui nõutame  jagatud halastuse  ja õnnistuse varal Temalt  rohkemaid õnnistusi. Ta 
täidab rohkesti nende ootused, kes Teda täielikult usaldavad. Issand Jeesus teab täpselt, mida Tema 
lapsed  vajavad  ning  kui  palju  jumalikku  jõudu  saame  inimkonnale  õnnistuste  toomiseks;  Tema 
rikastab  meid  kõige  sellega,  mida  kasutame  teistele  õnnistuste  jagamiseks  ning  oma  hinge 



õilistamiseks. (Abi igapäevaseks eluks, lk 61)

Kes Jumalat tõeliselt armastavad, soovivad  südamest  Jumala poolt saadud andeid täiustada, et nad 
võiksid olla teistele õnnistuseks.  Ning taevaväravad paisatakse neile kord valla, et nad vastu võtta 
ja Kuningliku Hiilguse huultelt langeb nende kõrvadele õnnistus kui  rikkalikem muusika: 
„Tulge  siia, minu  Isa  õnnistatud,  pärige  kuningriik, mis  teile  on  valmistatud maailma  rajamisest 
peale!" (Matt 25:34). (Taevastes paikades, lk 367)

Küsimusi isiklikuks mõtiskluseks:

1. Milliseid väikseid asju saaksid teha, et olla õnnistuseks teistele enda ümber?
2. Tihtilugu  on  lihtsam  olla  õnnistuseks  neile,  kes  on  kaugel  eemal,  kui  oma  perekonnale. 

Kuidas saaksid olla õnnistuseks oma  kõge lähedasematele?


