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                                                                      7. päev – Headus 
                                                                      Roomlastele 12:9-21 
 
Ideid palveks 
Võid toetuda ka teistele tõotustele. Pea meeles, et Jumal ise annab väe Tema tahtmist täita! 
 

 Kiida Jumalat Tema headuse pärast sinu vastu. 
Kui suur on Sinu headus, mille Sa oled tallele pannud neile, kes Sind kardavad, ja oled 
osutanud neile, kes Sinu juures pelgupaika otsivad inimlaste nähes. Sa varjad neid oma 
palge varju all meeste õeluse eest; Sa peidad nad ulualla tigedate keelte riiu eest.  
Ps 39:20-21 
 
Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Jehoova kotta eluajaks. 
Ps 23:6 
 

 Kiida Jumalat selle eest, et hea saab Temalt tunnustuse. 
Hea inimene saab Issandalt tunnustuse. Õp 12:2 

 
 Kiida Jumalat kindlate olukordade eest, milles sa oled näinud Tema headust sinu vastu. 

Ometi ma usun, et saan näha Issanda headust elavate maal. Ps 27:13 
 

 Kiida Jumalat selle eest, et kõik tuleb kasuks neile, kes Teda armastavad. 
             Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on   
             Tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Ro 8:28 
 

 Palu Jumalalt tarkust ja arusaamist, et sa võiksid kõike teha tarkuse tasaduses. 
Kes teie seas on tark ja arusaaja? Las ta näitab hea käitumisega oma tegusid tarkuse 
tasaduses. Jk 3:13 

 
 Palu Jumalalt abi näha, kuidas sa võid näidata oma headust pereliikmete ning Kristuses 

olevate vendade ja õdede vastu. 
Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke! Niisiis, 
kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele! Ga 6:9-10 

 
 Palu Jumalat abi, et näidata headust võõraste vastu. 

Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest ohvritest on Jumalal hea meel! 
Hb 13:16 
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 Palu, et sa ei võtaks iseenesestmõistetavalt seda head, mida sa saad ning et Jumal 
meenutaks, et kõik hea tuleb Temalt. 
Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt, kelle juures ei ole muutust ega 
varjutuste varju. Jk 1:17 

 
 Palu, et Issand õpetaks sul nägema ja hindama Tema headust. 

Maitske ja vaadake, et Issand on hea! Õnnis on mees, kes Tema juures pelgupaika otsib. Ps  
34:9 

 
 Palu suurema Taanieli ja Ilmutuse raamatu uurimise suurema huvi vastu. Palu, et 

inimesed mõistaksid ja kuulutaksid pühamuteenistust kui päästeprotsessi kaunist seletust. 
Palu, et Kristus ja Tema töö meie heaks Tema elus siin maa peal, Tema surm ristil, Tema 
ülestõusmine, Tema praegune teenistus meie heaks taeva kõige pühamas paigas ja Tema 
teine tulek oleksid selges fookuses. 
Püüa hoolega osutuda Jumala ees kõlblikuks töötegijana, kel pole tarvis häbeneda, kes tõe 
sõna kuulutab õigesti. 2 Tm 2:15 
 
Aga peaasi selles, millest siin räägitakse, on see: meil on selline Ülempreester, kes on 
istunud Ausuuruse trooni paremale poole taevas, kes talitab pühamus ja tõelises 
lepingutelgis, mida ei ole püstitanud inimene, vaid Issand. Hb 8:1-2 

 
 Palu kõigi koguduseliikmete ning institutsioonide, mis toetavad koguduse jätkuvat 

missiooni, suuremat osalemist ning pühendumist evangeeliumitöös. 
Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes 
on taevas. Mt 5:16 

 
 Palu tuhandete „mõjukeskuste” rajamise pärast, eriti maailma suurlinnades ning palu, et 

need keskused tooksid esile inimeste elus suure muudatuse kui nad kogevad Jumala tõde 
kristliku teenimise kaudu. 
Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see 
kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus. Ei 
saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, 
vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. Nõnda paistku teiegi valgus 
inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas. Mt 5:13-16 

 
 Misjon linnades – Palu Lõuna-Aafrika-India ookeani divisjoni ning nende linnade eest, mida 

püütakse võita Kristusele: Luanda, Angola; Antananarivo, Madagaskar; Lilongwe, Malawi; 
Maputo, Mosabiik; Saurimo, Angola; Bloemfontein, Lõuna Aafrika Vabariik; Lubango, 
Angola; Kitwe, Sambia; ning Harare, Zimbabwe. Palu samuti Lõuna Aasia divisjoni ning 
India linnade eest, mida püütakse võita Kristusele: Mumbai, Kochi, Bidar, New Delhi, 
Coimbatore, Surat, Imphal, ja Vijayawada. Palu, et Jumala Sõna kannaks vilja. 
Nõnda on ka minu Sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid 
teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Js 55:11 

 
 Palu ükskõik millise isikliku vajaduse või südameasja pärast. 

Olgu sul rõõm Issandast; siis Ta annab sulle, mida su süda kutsub! Ps 37:4 
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 Kiida Jumalat, et Ta tunneb heameelt palvele vastamisest ning Ta vastab õigel ajal ja õigel 
moel. 
Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale palute - uskuge, et te olete 
saanud, ja see saabki teile! Mk 11:24 
 

 
Palveaja lõpus võite moodustada kahe- või kolmeliikmelised grupid ja palvetada seitsme inimese 
eest, kes on su palvenimekirjas. Palu, et nad näeksid Jumala headust ja sooviksid seda enda 
südametesse ja tahaksid seda teistele peegeldada. Palu, et täituks Matteuse 12:35: „Hea inimene 
võtab heast varamust head ja kuri inimene võtab kurjast varamust kurja.” 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 headusest 
                                               Aga vaimu vili on ... headus. - Galaatlastele 5:22 
 
Tõelist headust peetakse Taeva poolt tõeliseks suuruseks. Inimese väärtuse määrab ära tema 
kõlbeline seisund. Inimesel võib olla vara ja mõistust ja siiski võib ta olla väärtusetu, sest tema 
südame altaril pole kunagi põlenud headuse hiilgav tuli. 
Headus on inimloomust muutva jumaliku väe vili. Uskudes Kristusesse võib tema poolt lunastatud 
langenud sugu omada usku, mis tegutseb armastuse läbi ning puhastab hinge kogu rikutusest. Siis 
tulevad esile Kristuse sarnased omadused: sest Kristust vaadeldes muudetakse inimesed 
samasuguseks aust ausse, iseloomust iseloomu. Kantakse head vilja. Iseloomu kujundatakse 
jumaliku eeskuju järgi ning patuse inimkonna vastu näidetakse üles ausust, õiglust ja tõelist 
heasoovlikust. 
Jumal on iga inimese pannud proovile ja katsele. Ta igatseb meid läbi katsuda, et näha, kas me 
oleme head ning teeme selles elus head, näha, kas ta võib meile usaldada igavesi aardeid ning teha 
meid kuningliku pere liikmeteks, taevase Kuninga lasteks. 
Pole seatud piire heale, mida sa võid teha. Kui sa teed Jumala Sõnast oma elu eeskirja ning valitsed 
oma tegusid selle määruste järgi, seades kõik oma eesmärgid ning pingutused selleks, et täita oma 
kohust olla teistele õnnistuseks ja mitte needuseks, siis kroonib sinu pingutusi edu. Olles pannud 
end ühendusse Jumalaga; saab sinust valgusekanal teiste jaoks. Sind austatakse sellega, et oled 
saanud Jeesuse kaastööliseks ning sa ei või saada suuremat au kui Päästja huultelt pärit 
õnnistussõnad: „Hästi tehtud, sa hea ja ustav sulane” (My Life Today, lk 54) 
 
 
 
Küsimused isiklikuks mõtiskluseks 
1. Mil moel oled hiljuti näinud oma elus Jumala headust? Võta veidi aega, et tänada Jumalat selle 
eest, mis ta on teinud. 
2. Mida saad sa teha, et sama headust teistele peegeldada? Palu Jumalal näidata, mida sa võid 
teha ning anda sulle jõudu peegeldada Tema headust teistele. 


