Majanduslik /materjaalne olukord
Tunnistus: Tänu Jumal, et täidad kõik mu vajadused oma rikkust
mööda.
”Aga küll minu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust
mööd auga Kristuses Jeesuses.” (Fil 5:19)
Tunnistus: Kõik mis ma teen, läheb korda ja ma olen otsegu puu,
mis on istutatud veeojade ääre sest mul on hea meel Issanda
oT:34
õpetusest.
”Vaid kel on hea meel Issanda käsuõpetusest ööd ja päevad..siis
ta on otsegu puu, mis on istutatud veeojade ääre, ja kõik mis ta
teeb, läheb korda!” (L 1:3)
Tunnistus: Mul on rõöm Issandas, sest Kirjutatud on:
”Olgu sul rõõm Issandast; siis ta annab sinule, mida su süda
kutsub” (L 37:4)
Tunnistus: Kirjutaud on: ”Issand on mu karjane, mul pole
millestki puudus” (L 23:1)
Tunnistus: Tänu, Jumal, et mul on armust kõike igati küllaldaselt
ning olen rikas iga hea teo tarvis. ”Aga Jumal on vägev teile
andma kõike armu rohkesti, et teil ikka oleks kõike igati
küllaldaselt ning oleksite rikkad iga hea teo tarvis” (2 Kor 9:8)
Tunnistus: Kirjutaud on: ”Kristus on meid lahti ostnud käsu needusest et Aabrahami õnnistus saaks meile osaks Jeesuses Kristuses
ja me usu kaudu saaksime vaimu tõotuse.” (Gal 3:14-15)
Taeva Jumal annab meile kordamineku ja meie tema sulased
ehitame.. (Neh 2:20)
Tervis
Tunnistus: Tänu Issand, et Vaim kes Jeesuse surnuist üles äratas
elab minus ja teeb ka minu sureliku ihu elavaks.
”Aga kui selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, teeb ka teie
surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi kes teis elab.” (Ro 8:11)

Tunnistus: Kirjutaud on: Jeesus…”kes meie patud ise kandis üles
ristipuule oma ihus et meie pattudele ära sureksime ja elaksime
õigusele, kelle vermete tõttu te olete terveks saanud.” (1Pe 2:4)
Tunnistus: Kirjutatud on: Kristus on meid lahti ostnud käsu
needusest, kui ta sai needuseks meie eest..”(Gal 3:13)
Tunnistus: Kirjutatud on: ja ta ajas vaimud välja sõnaga ja tegi
haiged terveks, et läheks täide, mis on üteldud prohvet Jesaja kaudu,
Tema võttis enese peale meie haigused ja kandis meie tõved”
(Mt 8:16-17)
Tunnistus: Tänus Issand, et läkitasid mulle oma sõna ja parandasid
mind. ”Ta läkitas neile oma sõna ja parandas nad ning päästis nad…”
(L 107:20)
Tunnistus: Tänu Issand, et vägi lähtub sinust ja parandab kõik.
”sest vägi lähtus temast ja parandas kõik.” (Lk 6:19)
Aga teile kes te mu nime kardate, tõuseb õiguse päike ja paranemine
tema tiibade all! (Mal 3:20)
Süüdistused
Tunnistus: Keegi ei saa mind hukka mõista, sest Jeesus suri ja äratati
üles minu eest! ”Kes on kes võib hukka mõista? Kristus Jeesus on,
kes suri, ja mis veel enam kes üles äratati.” (Ro 8:34)
Tunnistus: Kristuse veri puhastab minu südametunnistust ja elu
teenima elavat Jumalat. ”kui palju enam siis Kristuse veri, Kristus,
kes igavese Vaimu läbi ohverdas iseenese laitmatuna Jumalale,
puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat
Jumalat.” (Heb 9:14)
Tunnistus: Kirjutatud on:
”Nii ei ole siis mingisugust hukkamõistmist neile kes on Kristuses
Jeesuses” (Ro 8:1)

Tunnistus: Kirjutatud on:
”Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks, aita mind siis ma
saan abi, sest sina oled mu kiitus!” (Jr 17:14)

Tunnistus: Tänu Jumal, et oled mind kutsunud ja mind õigeks teinud!
“Aga keda ta on ette määranud, neid on ta ka kutsunud; ja keda ta
on kutsunud, need on ta ka õigeks teinud, aga keda ta on õigeks
teinud, neid on ta ka kirgastanud.“ (Rm 8:30)

Tunnistus: Tänu Jumal, et tood mulle paranemist ja tervist ja
teed mind terveks. ”Vaata ma toon temale paranemist ja tervist
ja ma teen nad terveks ning ilmutan neile rohket rahu ja tõtt!”
(Jr 33:6)

Tunnistus: Tänu Jumal, et annad andeks mu süü ja ei tuleta enam
meele mu pattu! ”Sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam
meele nende pattu!” (Jr 31:34)

Tunnistus: Tänu tervise eest sest kirjutatud on:
”Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude
tõttu! Karistus oli tema peal et meil oleks rahu, ja tema vermete
läbi on meile tervis tulnud!” (Js 53:5)
Tunnistus: Jumal, ma panen tähele su sõnu ja see on terviseks
kogu mu ihule! ”Pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu
kõnede poole! Sest need on eluks sellele, kes need leiab, ja
terviseks kogu ta ihule! (Õp 4:20.22)
Tunnistus: Kirjutaud on:”Tema annab andeks kõik su pahateod ja
parandab kõik su vigadused! (L103:2)

Tunnistus: Issand kustutab kõik mu üleastumised iseenese pärast ja
ej tuleta meele mu patte!
”Mina, mina olen see, kes kustutab su üleastumised iseenese pärast
ega tuleta meele su patte! (Js 43:25)
Tunnistus: Kijutatud on:
”Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie
üleastumised.” (L 103:12)

USU TUNNISTUS
- Kuidas sa teed leppingu tegelikuks oma
elus.
Meie suu tunnistus suunab meid. See on üks vaimulik
seadus mida vähesed inimesed on korralikult aru
saanud. Markuses 11:23 õpetab Jeesus, et kõik mida
me ütleme tuleb sündima kui me ei mõtle kaksipidi oma
südames (vaimus) vaid usume tervest südamest ja
tunnistame seda oma suuga. (tunnistades Jumala sõna
ja seda uskudes).
Tunnistus

Paljud käivad kirikus, saavad palju teadmisi Piibli kohta aga
nad ej tunnista (rakenda) seda oma ellu. Nõnda nagu
Jumala sõnas kirjutatud päästmise kohta: ”Sest kui sa oma
suuga tunnistad, et Jeesus on Issand ja oma südames
usud, et Jumal on Ta üles äratanud surnuist, siis sind
päästetakse, sest südamega (mitte mõistusega) usutakse
õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks” (Rm 10:9).
Keegi on ütelnud: ”Elu usklikuna ilma Kristuse tunnistuseta
on religioone, tühi ja tüütu!” See ei ole Jumala tahe ega
plaan et me elu usklikuna oleks religioone või tüütu (ilma
väeta). Jumal tahab anda meile ja on andnud: ”Elu ja
kõike ülirohkesti” Jeesuses Kristuses (Jh 10:10).

Usu tunnistus loob tegelikuse.
Mõista et usu tunnistus loob tegelikuse sinu ümber.
Jumala silmis on kõik mis sul on ja kes sa oled Kristuses
tegelikus! Tema on teinud oma osa. Kõik Piibli tõotused
kuuluvad meile täna ja just nüüd. Piibel on üks kehtiv
dokument – kinnitatud, pitseriga mis sündis ristil
Jeesuse verega. Aga see on sinu usk ja sinu tunnistus
selle kohta mis teeb selle tegelikuks sinu elus. Sa võid
isegi uskuda südames samal ajal kui sul on mõistuses
kahtlused. Uuri Jumala sõna, eriti uues testamendis aga
ka vanas Testamendis. Kirjakohad kus seisab ”Kristuses”
Temas” ”Tema läbi” jne. Piiblis on üle 30000 tõtuse
(lubaduse) sinu jaoks. Tunnista tõotused ”minu” vormi.
Tee need isiklikuks ja hakka tunnistama neid oma
suuga. Ütle ”See on minu, see olen mina Kristuses, seda
saan ma teha tema läbi…” jne. Jumala sõna on tõde ja
püsiv ning Jumal valvab selle üle et see toimiks.

Hea päeva algus
Sa võid muuta iga päeva algust ja suunda. Kui juba
hommikul tuleb kurat negatiivsete mõtetega. Sa saad valida
vaatamata tunnetele, mõtetele, olukordadele ja suunata
oma mõtted ning tunnistused Jumala suunas Kristuse poole.
Jumal on andnud meile kõike selleks et käia tema teedel
,,rahus, lootuses, heades tulevikuplaanides (Jr 29:11). Kui
negatiivne vaimsus meile peale kipub saame seista vastu kui
hoiame endid Jumala ligidal; tunnistades tema sõna meie
elu üle. Ilmutuse raamat 12:11 kinnitab meile: ”Ja nemad
on tema (saatana) võitnud Talle vere tõttu ja oma
tunnistuse sõna tõttu…”
Tunnista ”kirjutatud on”.
Tunnistus on üks tähtis osa usuelust. Tunnista seda mida
Jumala sõna ütleb sinu kohta ja sinu olukorra üle, isegi siis
kui sa veel ei usu kõike seda korrapealt. ”Nii tuleb siis usk
kuuldust, aga kuuldu Jumala sõna kaudu!” (Ro 10:17).
Jeesus tunnistas ”kirjutatud on” ja ”tagane” kui saatan tuli
kõrbe kiusama. Sellega võitis Jeesus hingevaenlase ja
õpetas meid ka tunnistama samal moel Jumala sõna.
Tunnista tänuga
Öeldakse ”Tänu avab taevaväravad”. Kui tunnistame Jumala
tõotusi ja lubadusi saame seda teha tänuga. Jumala sõnas
loeme ”Sest kõik mis Jumal on loonud, on hea ja miski ei
ole hüljatav, kui seda vastu võetakse tänuga! ” (1 Tim 4:4)
Sa valid oma tunnistused
Marthin Luther ütles: ”Me ej saa teha midagi selleks et
linnud (mõtted) meie pea kohal tiirlevad, aga me vastutame
selle eest, kui laseme neil meile pea kohale pesa ehitada!”
(kui usume ja tunnistame seda vale mõtet hingevaenlaselt).
Vajame olla valvel, oma mõtete ja tunnistuste üle. Valed
tunnistused tulevad vahel kergemini – õiged tunnistused
vajavad rohkem ”tööd”. Kui nõustume krippi või vaesusege kukub see meile kaela. Kui tunnistame Jumala sõnaga
tervist ja edu oma tegemistes siis see saab meile osaks usu
kaudu mis tuleb Jumala sõnast ja Vaimust. Valik on sinul.
Jumal ütleb oma sõnas: ”Ma olen pannud su ette elu ja
surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu,,,(5 Mo 30:19).
Hoia oma suu kinni kui negatiivsed tunnistused keelel.
Ära oota – hakka pihta
Tunnistus vormib su tuleviku! Ja Jumala sõna on tõde! Tunnista
Jumala tõotusi isiklikult oma suuga iga päev, usu seda oma
südames (ja mitte mõistusega). Sa võid südames uskuda ka kui
sul on alguses kahtlused mõistuses, sest Jumala sõna on see
mis on tõde ja need tõed pusivad igavesti. ”Aga Issanda sõna
püsib igavesti (1 Pe 1:25) ”Sest mina olen valvas oma sõna
teoks tegema” (Jr 1:12)

Tunnistused
Ära piirdu ainult nendega vaid otsi pidevalt uusi ”kes otsib see leiab”
(Mt 67:8)
Jumala pilt minust.
Tunnistus: Jumal armastab mind igavese armastusega ja Tema
osadus jääb minuga.“ Issand ilmutas ennast mulle kaugelt: Ma olen
sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb mu osadus
sinuga.“ (Jr 31:3)
Tunnistus: Tänu Jumal, et ma olen Issanda silmis kallis ja auline!
„Et sa mu silmis oled kallis ja auline ja et ma sind armastan, siis
annan ma sinu asemel inimesi ja su hinge eest rahvaid.“
(Js 43:4)
Tunnistus: Kirjutatud on, et ma olen loodud ja kujundatud ning
tehtud Jumala auks. ”Kõik, keda nimetatakse minu nimega ja keda
ma oma auks olen loonud, kujundanud ning valmis teinud!“ (Js 43:7)
Tunnistus: Tänu, et kirjutatud on:
”Kui nüüd Jumal lilli väljal, mis täna on ja homme ahju visatakse,
nõnda ehib kas siis mitte palju enam teid,, (Mt 7:30)
Tunnistus: Tänu, et oled min märkinud oma peo- pesadesse.
”Vaata ma olen sind märkinud oma peopesadesse, su müürid on alati
mu silme ees!” (Js 49:16)
Kartus (Piiblis on 365 korda kirjutatud ”ära karda” – see on igaks
päevaks aastas.)
Tunnistus: Tänu, et suurem on see kes on minu sees, kui see kes on
maailmas! “Teie, lapsukesed, olete Jumalast ja olete nad ära
võitnud, sest suurem on see, kes on teie sees, kui see, kes on
maailmas.” (1 Jh 4:4)
Tunnistus: Kirjutatud on:
”Ka kui ma kõnniksin surmavarju orus ei karda ma kurja sest sina
oled minuga” (L 23:4)
Tunnistus: Tänu, et kirjutatud on:
”Ei kõlba ükski relv, mis valmistatakse sinu vastu..see..on nende
õigus minult, ütleb Jehoova!” (Js 54:17)
Tunnistus: Jumal on mind käskind, et ma ei kohku ja ei karda sest
Issand on minuga kõikjal kuhu ma lähen!
”Eks ole mina sind käskinud: Ole vahva ja tugev! Ära kohku ja ära
karda, sest Issand, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed!" (Jos
1:9)
Tunnistus: Ma mõtlen oma Jumala peale ja ei karda mitte sest tema
on suur ja kardetav!
Ärge kartke neid! Mõtelge suurele ja kardetavale Issandale.. (Neh
4:8)
Tunnistus: Kirjutatud on: mul ei ole midagi karta sest Issand on
minuga ja teeb mind tugevaks. Tänu Jumal sina aitad!
..ära karda, sest mina olen sinuga, ära vaata ümber, sest mina olen
su Jumal, ma teen su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma
parema käega. (Js 41:10)

Tulevik
Tunnistus: Mul on Issandas alati lootust tulevikku!
”
Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan,
ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda
teile tuleviku ja lootust.“ (Jr 29:11)
Tunnistus: Jumal ei loobu mulle tegemast head. ” Ja ma teen
nendega igavese lepingu, et ma ei loobu tegemast neile head; ja
ma annan neile südamesse minu kartuse, et nad ei lahkuks
minust.” (Jr 32:40)
Üksindus
Tunnistus: Tänu Issand, et oled alati minu juures sest kirjutatud
on: ”Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma-ajastu
otsani!” (Mt 28:20)
Tunnistus: Jumal ei hülga mind kunagi. ”Sest mu isa ja ema
hülgasid minu, aga Issand võtab mu üles!” (L 27:10)
Tunnistus: Tänu Issand, et oled mulle alati ligi ja päästad mind,
sest kirjutatud on: ”Jehoova on ligi neile, kes murtud südamelt,
ja päästab need, kelledel on rõhutud vaim! (L 34:19)
”Aga minu õnn on et ma olen Jumalale ligi!” (L 73:28)
Vastuseis ja võitlused
Tunnistus: Kirjutatud on: ” Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb
mind vägevaks.!”(Fil 4:13)
Tunnistus: Tänu Jumal, et kirjutatud on: ”Sest temas (Issandas)
elab kõik Jumala olemise täius ihulikult. Ja te olete täidetud
temas, kes on iga valitsuse ja võimu pea!”(Kl 2:9-10)
Tunnistus: Tänu Issand, et kirjutatud on:”Aga Jumal on ustav,
kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos
kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda.”
(1 Kor 10:13)
Tarkust
Tunnistus: Jumal annab mulle tarkust ja tööoskust oma Püha
Vaimu läbi! ”Ma olen ta täitnud nad Jumala Vaimuga, tarkuse ja
mõistuse ja teadmisega ning igasuguse tööoskusega,..” (2
Ms31:3)
Tunnistus: Issand annab mulle sõnad ja tarkuse õigel ajal! ”Sest
ma annan teile suu ja tarkuse, mille vastu ei saa panna ega
rääkida ükski teie vastaseist.” (Lk 21:15)
Tunnistus: Kirjutatud on, Jumal annab mulle tarkust kui palun
seda! ”Aga kui kellegil on puudu tarkusest, see palugu Jumalalt,
kes kõigile annab suisa ega tee etteheiteid, ja siis antakse..“
(Jk 1:5)
Tunnistus: Jumala juures leian ma õige otsustusvõime!
”Kui sa mu sõnad vastu võtad ja mu käsud enesele talletad..kui
sa seda otsid nagu hõbedat ja püüad leida nagu peidetud
varandust..siis tuleb tarkus su südamesse.. otsustusvõime valvab
su üle, mõistus kaitseb sind.“ (Õp 2:1,4,10,11)

