Päev 6 – Lahkus
Filiplastele 2:1-11
Ideid palveks
Võid toetuda ka teistele tõotustele. Pea meeles, et Jumal ise annab väe Tema tahtmist täita!
 Kiida Jumalat, et Ta kutsub meid tegema teistele seda, mida me tahame, et nemad meile
teeks.
Ja nii, nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile! Lk. 6:31
 Kiida Jumalat, et Tema võib anda sulle jõu olla lahke.
Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu
Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Ef. 2:10
Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega,
alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega. Kol.3:12
 Kiida Jumalat eriliste situatsioonide eest, milles sa võid näha Tema lahkust sinu suhtes. Kiida
Jumalat, et Ta võib sind teha veatuks ja hoida veatuna kuni Ta tuleb taas.
Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud
laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks! Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema
teebki seda. 1. Tes. 5: 23-24
...ja olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse
Jeesuse päeva. Fil. 1:6
 Palu Jumalal anda jõudu olla lahke igaühe suhtes, sealhulgas sinu pereliikmed ja vaenlased.
Aga armastage oma vaenlasi ning tehke head ning laenake ilma midagi tagasi lootmata, ja teie
palk on suur ja te olete Kõigekõrgema lapsed, sest tema on helde tänamatute ja kurjade
vastu! Lk. 6:35
 Kas keegi on sinu vastu olnud lahkusetu? Palveta, et Jumal õpetaks sulle, kuidas olla lahke
selle inimese vastu. Palveta ka selle pärast, et Jumal annaks sinu südamesse andestuse selle
inimese suhtes.
Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest
ette! Rm.12:10
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Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile
andestanud Kristuses. Ef. 4:32
 Palveta, et Jumal näitaks sulle, kuidas olla lahke võõraste suhtes.
Vennaarmastus jäägu kindlaks! Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda
aimamata võtnud külalistena vastu ingleid. Hb. 13:1-2
 Palu Jumalal teha sind uueks looduks ja anda sulle uus süda. Räägi talle inimestest, kelle
vastu sa peaksid näitama välja rohkem lahkust.
Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.
2.Kor. 5:17
 Palveta, et Jumal annaks täieliku mõistmise Kristuse meetodist (täielik terviseteenistus), mis
lubaks kõigil koguduseliikmetel vastata inimeste vajadustele ja järgida Kristuse teenimise
mustrit.
Sest nõnda on meid Issand käskinud: „Ma olen su pannud paganate valguseks, et sa oleksid
päästeks ilmamaa otsani.” Apt. 13:47
Jeesus ütles nüüd neile taas: „Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka
mina teid.” Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile: „Võtke vastu Püha
Vaim! Jh. 20:21,22
 Palveta, et toimuks tohutu kasv nende noorte Seitsmenda Päeva Adventistide vaimulikus
toetamises, kes käivad avalikes ülikoolilinnakutes. Palveta, et nad saaksid elavateks
misjonärideks teenimaks teisi avalikes ülikoolides ja kolledžites üle maailma.
Ära siis häbene tunnistamast meie Issandat ega mind, tema vangi, vaid kannata koos minuga
kurja evangeeliumi pärast Jumala väe abil 2. Tim 1:8
Ma vannutan sind Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute
üle, ning tema ilmumise ja tema kuningriigi nimel: Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või
ärgu olgu, noomi,
manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega. 2. Tim. 4:1-2
 Palveta kõigi koguduseliikmete eest, et nad veedaksid rohkem aega Piiblit uurides ja
palvetades, mis lubaks Jumalal täielikult juhtida oma rahvast vastavalt Tema ja mitte meie
tahtele.
Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks,
kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole.
2.Tim. 3:16-17
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 Misjon linnadesse – Palveta Lõuna-Ameerika Divisjoni ja 43 linna pärast, millele nad on
valinud oma jõupingutused kontsentreerida. Palveta ka Lõuna Vaikse Ookeani Divisjoni ja
nende linnade pärast, kuhu nemad püüavad jõuda sõnumiga Kristusest: Sydney Austraalias,
Christchurch Uus-Meremaal, Lae Paapua Uus-Guineas ja Apia Samoas. Palveta, et Jumal
saadaks töölisi ja õnnistaks nende pingutusi.
Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma. Jh. 17:18
 Palveta kõigi isiklike vajaduste või asjade pärast, mis on sul südamel.
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. 3:20-21
 Kiida Jumalat selle eest, et Ta annab sulle kõike, mida sa palud Tema nimel ja vastavalt Tema
tahtele.
Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume,
siis tema kuuleb meid. Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis
teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud. 1. Joh. 5:14-15

Palveaja lõpus võid moodustada kahe-kolmeinimeselised grupid ja palvetada nende seitsme inimese
pärast, kes on teie nimekirjas. Palveta, et nad õpiksid Jeesuselt, kuidas olla lahke ja hell. Palu nende
eest 1. Johannese 3:18 sõnadega: “Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega!”
Kui sul on isiklik palvesoov, mida sa ei soovi suures grupis jagada, siis ole vaba seda tegema oma
palvepartneriga ja palvetage selle pärast koos.

Ellen White lahkusest
Aga vaimu viljad on … lahkus. Galaatlastele 5:22
Issand aitab meist igaüht just seal, kus me vajame enim abi enda alistamise ja endast jagu saamise
töös. Las lahkuse seadus olla su huultel ja armu õli sinu hinges. See annab suurepäraseid tulemusi. See
teeb sind õrnaks, kaastundlikuks ja viisakaks. Sa vajad kõiki neid arme. Püha Vaim peab olema vastu
võetud ja muudetud sinu iseloomu osaks, siis on see kui püha tuli , andes välja head lõhna, mis tõuseb
üles Jumalani. Mitte huultelt, mis hukka mõistavad, vaid kui hingesid parandavalt tervendajalt. Sinu
olemus peegeldab siis jumalikku kuju. (Ye Shall Receive Power, lk 81)
Ühtegi teravat, kriitilist, ebaviisakat või karmi sõna ei peaks kõneldama. See on tavapärane viga ja selle
peaks jätma välja kõigist koosolekutest ja suhtlemistest meie õdede-vendadega. Jumal nõuab, et iga
Tema teenistuses olev hing süütaks oma suitsuastjad püha tule sütest. Levinud, karmid ja järsud sõnad,
mis tulevad nii kergesti üle sinu huulte, peavad saama tagasi hoitud ja siis saab Jumala Vaim rääkida
läbi inimesest vahendaja. Hoides ülal Kristuse iseloomu saad sa muudetud tema sarnaseks. Üksnes
Kristuse arm võib muuta sinu südant ja siis sa peegeldad Issandat Jeesust. Jumal kutsub meid üles
olema tema sarnased – puhtad, pühad ja rüvetamata. Meie kohus on kanda jumalikku kujutist. (Ye
Shall Receive Power, lk 81)
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Issand Jeesus on meie ainus aitaja. Tema armu läbi õpime me külvama armastust, õpetame ennast
rääkima lahkelt ja õrnalt. Tema armu läbi muutuvad meie külmad ja järsud maneerid. Lahkuse seadus
on meie huultel ja need, kes on Püha Vaimu väärtusliku mõju all, ei tunne, et see oleks nõrkuse märk
nutta koos nutjatega ja rõõmustada koos rõõmustajatega. Me peame kasvatama taevalikku täiuslikkust
meie iseloomus. Me peame õppima, mida tähendab heatahtlikkus kõigi inimeste suhtes, siiras soov
olla kui päikesepaiste ja mitte kui vari teiste inimeste eludes. (God's Amazing Grace, lk 299)
Kasuta iga võimalust panustada nende õnnesse, kes on su ümber, jagades nendega oma kiindumust.
Lahked sõnad, kaastundlikud pilgud, tänusõnad võivad paljudele, kes on võitlustes, olla kui klaas
jahedat vett janusele... (God's Amazing Grace, lk 299)
Ela Päästja armastuse päikesepaistes. Siis on sinu mõju õnnistuseks maailmale. Lase Kristuse Vaimul
ennast kontrollida. Lase lahkuse seadusel olla alati oma huultel. Kannatlikkus ja isetus iseloomustavad
nende sõnu ja tegusid, kes on uuesti sündinud, et elada uut elu Kristuses (God's Amazing Grace, lk 299)
Me võime rääkida Püha Vaimu õnnistustest ja palvetada nende saamise pärast, kuid kui inimest ei juhi
Jumala Vaim, siis saab ilmseks, et temas ei ole Jumalat. Kui Vaim voolib ja kujundab iseloomu jumaliku
lähedaseks, siis saab Tema eksimatult ilmseks igas sõnas, mille me räägime ja igas teos, mille teeme,
näidates maailmale, et on märkimisväärne erinevus valguse laste ja pimeduse laste vahel. Issand tahab,
et me seisaks kindlalt usus, mis kord pühadele anti. Me peame rääkima tõtt armastuses. Meie suur
Õpetaja ütleb: “Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt
alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!”
Mt. 11:29-30 (Ye Shall Receive Power, lk 81)

Küsimusi isiklikuks mõtiskluseks
1. Kas sind iseloomustab lahkus? Kuidas sa reageerid kui inimesed ei ole sinu vastu lahked? Kas sa
sooviksid olla võimeline peegeldama Jumala lahkust? Palju Jumalal sulle õpetada, kuidas olla lahke.
Võta kinni Tema lubadustest sulle.
2. Tee nimekiri asjadest, mida sa saad teistele teha, et näidata üles lahkust nende vastu ja palu
Jumalalt võimalusi näidata Tema lahkust, eriti nende suhtes, kes näivad seda väärivat kõige vähem.
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