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Kaheksas päev: Võit Jeesuses
 „Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast!“ (Mt 6:13)

Ülistus
• Kiida Jumalat, sest Ta on võimsam kui vaenlane! (vt Ilm 5:12)
• Kiida Jumalat selle eest, et Ta on iseenda läbi tõotanud, et Ta „kisub mu välja igast kurjast teost ja viib 

mu varjule oma taevasesse kuningriiki.“ (2Tm 4:18)
• Kiida Jumalat selle eest, et Ta on  tõotanud meid muuta tugevaks iga kiusatuse ja katsumuse vastu võt-

miseks (1Kr 10:13).
• Täna Jumalat selle eest, kuidas Ta juba sel nädalal on palvetele vastanud.

 Tunnistus
• Palu, et Jumal näitaks iga harjumust, mõtteviisi või muud asja su elus, mis annab Saatanale võimaluse 

sinu ellu sekkuda. Tunnista oma patud Jumalale ning palu, et Ta näitaks, kuidas neid oma elus Jeesuse 
läbi võita.

• Palu andestust, et oleme nii isiklikult kui kogudusena olnud leiged laodikealased. Palu Jumalalt tõelist 
igatsust Tema järele, et Ta saaks meid täita oma õigusega.

 Palve ja eestpalve
• Palu, et Püha Vaim võiks meid täita nii, et me võiks elada puhast elu. „Käige Vaimus, siis te ei täida 

lihalikke himusid.“ (Gl 5:16)
• Palveta nii enda kui ka kõikide teiste seitsmenda päeva adventistide pärast, et me võiks kogeda tõeliselt 

võitu patu üle võttes vastu nii Kristuse elu kui surma. (Vt ka Rm 6:1-14)
• Palvemeeles võta vastu kogu Ef 6:10-18 kirjeldatud Jumala sõjavarustus. Palveta meie laste, pastorite, 

lähedaste, sõprade ja teiste pärast, et ka nemad võiksid olla täielikult riietatud Jumala sõjavarustusega ja 
seeläbi seista vastu kurja rünnakutele.

• Palu, et sa võiksid hakata südamest pattu vihkama ja tõtt armastama. (Vt 1Ms 3:15)
• Palu, et Jumal võiks meid vabastada sellest mõjust, mis meedial (TV, Internet, muusika jne) meie üle 

on.
• Palu vabadust sõltuvusttekitavatest mõtetest, käitumisest ja harjumustest. (Vt 2Kr 10:3-5)
• Palu, et Jumal võiks murda sekulaarsuse, valeõpetuste ja fi losoofi ate mõju inimeste südametes ja 

mõtetes. Et inimesed võiksid mõista postmodernistliku mõttemalli petlikkust a et nad võiksid tunda 
sügavat igatsust tõe järgi.

• Palu Jumalalt abi, et me südamest kahetseksime oma Laodikea-leigust ja et me võiks olla valmis vastu 
võtma hilist vihma.

• Palvetage väikestes gruppides viie inimese pärast, et ka nemad võiksid kogeda oma elus võitu Jeesuses. 
(Vt 1Kr 10:13)

• Palu ka teiste teemade pärast, mis sul südamel on.

Tänu
• „Aga ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab.“ (2Ts 3:3)
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• Täna Jumalat selle eest, et Ta tegutseb nende eludes, kelle pärast me palvetame isegi siis, kui me veel 
tulemusi ei näe.

Ellen White Meie Isa palvest
„Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast!“ (Mt 6:13)
Kiusatus meelitab meid pattu tegema. Kiusatusi ei saada meile Jumal vaid saatan ja meie oma kavalust täis 
ja rikutud süda. „Jumalat ei saa kiusata kurjaga, Tema ise ei kiusa kedagi.“ (Jk 1:13)
Saatan otsib võimalusi, kuidas meile kiusatusi ette valmistada. Kiusatustes saavad meie iseloomuvead 
nähtavale nii inimeste kui ka inglite ees ning saatan saab meid omadeks kuulutada. Vaata ka Sk 3:1-4.
Jumal oma armastuses seevastu aga otsib võimalusi, et meis arendada Püha Vaimu hinnalisi vilju. Ta lubab 
meie ellu takistusi, tagakiusu ja raskusi ainult kui õnnistustena meie eluteel. Iga võidetud kiusatud, iga 
vapralt talutud katsumus on meie uueks kogemuseks, mis on vajalik meie iseloomu ülesehitamise töös. 
Hing, mis jumaliku jõu toel paneb vastu kiusatustele, näitab nii meie maailmale kui ka taevastele olenditele 
Kristuse armu väge ja võimsust.
Olgu katsumus kuitahes mõru, ei peaks see meid kohutama vaid hoopis panema palvetama Jumala poole, 
et Ta hoiaks, et meie valeliku südame soovid ei veaks meid ühes katsumusega eemale Jumalast. Kristuse 
nimel paludes allutagem end täiesti Jumala tahtele, et Tema võiks meid juhatada ohututele radadele. Siiralt 
sellist palvet paludes pole võimalik otsustada edasi minna enda valitud suunas. Peame ootama Tema võim-
sa käe juhtimist ja kuulama Teda, kui Ta ütleb „See on tee, käige seda!” (Jes 30:21)
On ohtlik mõtiskleda selle üle, millised võiksid olla meie kasud, kui alistuksime saatana soovitustele. Olgu-
gi, et patt oma pimestava ja petliku loomusega ahvatleb meid kõige meelitavamal moel, siis patt häbistab ja 
hävitab iga hinge, kes pattu hellitab. Kui me oleme söandanud minna saatana maale, siis meil pole hiljem 
temalt loota enam mingit kaitset. Nii palju, kui meist oleneb, peaksime sulgema kõik võimalused suurel 
ahvatlejal meile ligineda.
Palve “päästa meid ära kurjast” on tegelikult ka tõotus. Kui me pühendame end Jumalale, siis on ka meil 
kindlus, et Ta  “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)
Meie ainus kaitse kurja vastu on Kristuse õigusesse uskumise läbi meie südames elav Kristus. Kiusatustel 
on meie üle nii suur mõju selle pärast, et meie südametes on nii palju isekust. Kui me aga mõistame Jumala 
suurt armastust, mõistame ka seda, kui kohutav ja eemaletõukav on isekus ning soovime selle oma südam-
est välja heita. Meie südamed pehmenevad ja alistuvad sedavõrd, kuidas Püha Vaim saab meile avada Kris-
tuse au. Nii kaotab kiusatus oma mõju meie üle, et Kristuse arm saaks meie iseloomu üha enam muuta.
Kristus ei hülga ühtegi hinge, kelle eest Ta surnud on. Meie võime Teda jätta ja vajuda kiusatustekoorma 
all, kuid Kristus ei pöördu selle juurest, kelle eest Ta on oma eluga lunaraha maksnud. Kui me saaksime 
avada oma vaimulikud silmad, siis näeksime koormatud ja rõhutud hingi, kes on valmis heitunult sure-
ma. Me näeksime, kuidas inglid tõttavad aitama kiusatustes olijaid, kes seisavad otsekui kuristiku serval. 
Taevainglid sunnivad neid inimesi ümbritsevad kurjad jõud taganema ning juhivad nad kindlale pinnale. 
Taeva- ja kurjuse armee lahingud on sama reaalsed nagu need, kus võitlevad selle maailma armeed, kuid 
vaimulikus võitluses on kaalul igavikulised eluteed.
Nagu ka Peetrusele, nõnda ka kõneletakse ka meile: “Vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu 
nisu! Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks.” (Lk 22:31,32) Tänu Jumalale, et 
meid pole üksi jäetud. Tema, kes “nõnda on maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on and-
nud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. “ (Joh 3:16), ei hülga meid ka 
võitluses Jumala vastasega. “Vaata,” ütleb Ta meile “ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja 
skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju. “(Lk 10:19).
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Ela ühenduses oma Kristusega, kes on elav ja kes hoiab su käest kindlalt kinni ega lase sul kunagi ise käest 
lahti. Tea ja usu Jumala armastust meie vastus ja sa oled kaitstud. See armastus on vallutamatuks kind-
luseks Saatana kõikide pettekujutelmade ja rünnakute suhtes. “Issanda nimi on tugev torn: sinna jookseb 
õige ja leiab varju.” (Õp 18:10)
„Mõtteid õndsakskiitmise mäelt“, lk 116–119


