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Üheksas päev: Piiramatu vägi
„Sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen“ (Matteuse 6:13)

Ülistus
• Kõigeväeline Jumal valitseb! Ülista Teda koos prohvet Taanieliga: „Jumala nimi olgu kiidetud igavikust 

igavikku! Sest tema päralt on tarkus ja vägi.  Tema muudab aegu ja aastaid, tema tagandab kuningaid 
ja tõstab kuningaid; tema annab tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust. Tema paljastab sügavused ja 
saladused, tema teab, mis on pimeduses, sest tema juures elab valgus.“ (Taaniel 2:20-22)

• Ava oma Piibel Psalmide juures ja kasuta neid, et ülistada Jumalat kui meie vägevat, võidukat Kuningat. 
• Ülista Jumalat nende eriliste viiside pärast, kuidas Jumal töötab selle nädala palvele vastates

Tunnistus
• Jeesus tuleb varsti! Kas sa oled elanud nii, et maailm näeb, et sa valmistud Tema peatseks tulekuks? 

Paranda Jumala juhtimisel meelt ja võta vastu Tema andestus.
• Kahetsege üheskoos, et adventismil on vähe indu Jumala au ja inimeste pääste suhtes.
• Palu Issandal andestada meile, et me pole valla päästnud Tema suurt väge paludes Temalt visiooni oma 

elu ja Tema töö jaoks ning et me liiga tihti oleme püüdnud asju ajada oma jõust ja vähese visiooniga.

Palve ja eestpalve
• Palu, et Püha Vaimuga täitmine teeks meid suutlikuks olla sellised tunnistajad, nagu oli Jeesus. Pal-

vetage Jeesuse teenistuse kirjelduse abil (Luuka 4:18,19), paludes, et Tema teenistus oleks ka meie 
teenistus.

• Palveta, et Jumal annaks väge viia evangeelium kogu maailmale selle inimpõlve ajal. Tugine Kristuse 
sõnadele suures misjonikäsus Matteuse 28:18-20.

• Palu, et nii kohaliku koguduse kui ülemaailmse koguduse evangeeliumitöö püüded viiksid taeva jaoks 
päästetud inimeste lõikuseni.

• MTTC: Et jõutaks paljudeni nende tuhandete ettevalmistustööde ja väljapoole suunatud ürituste kaudu, 
mis toimuvad praegu linnades ja nende ümber ning mis toimuvad tulevikus. Kõigi liikmete, juhtide ja 
evangeeliumitööliste pärast, et Püha Vaim annaks neile väge.

• Palveta, et Jeesus juhiks kogudust ja maailma sündmusi, et Ta võiks kiiremini tulla.
• Ühine ühe või kahe inimesega, et üheskoos palvetada viie inimese pärast, kes on sinu südamel ja viie 

inimese pärast, kes on ühe eestpalvekaardi peal. Kasuta oma palve juhiseks Efeslaste 1:15-21.
• Palu teiste soovide pärast, mis su südamel võivad olla.

Tänu
• „Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi 

mõelda,  21 temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest
• ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen.“ (Ef 3:20-21)
• Täna Jumalat südamest nende paljude õnnistuste eest, mis Ta selle nädala jooksul on andnud.
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Ellen White Meie Isa palvest
„…sest sinu on riik, vägi ja au…“ Matteuse 6:13
Meie Isa palve viimane lause, nagu ka esimenegi, osutab meie Isale kui kellelegi, kes üle kõigi vägede, 
võimude ja nimede. Päästja vaatas neid aastaid, mis seisid Tema jüngritel ees, mitte sellistena, nagu nemad 
olid unistanud – lesides maailmaliku jõukuse ja au päikesepaistes - , vaid tumestatud inimliku vihkamise 
ja saatanliku viha tormidest. Rahvusliku kaose ja languse seas pidid jüngrite sammud olema sillutatud 
hädadega ning nende südameid pidi tihti rõhuma hirm. Nad pidid nägema Jeruuselemma hävingut, templi 
lammutamist, selle teenistuse igavest lõppu ning Iisraeli hajutatuna üle kõigi maade, nagu rusud kõrbeser-
vadel. 
Jeesus ütles: „Te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid“ „rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi 
vastu ja on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid. See kõik on aga sünnitusvalude algus.“ (Matt 24:6-8). 
Ometi ei pidanud Kristuse järgijad kartma, et nende lootus on kadunud või et Jumal on maa maha jätnud. 
Vägi ja au kuulub Temale, kelle suured eesmärgid jäävvad püsima kuni nende täitumiseni. Palves, mis ka-
jastas nende igapäevaseid vajadusi, juhiti Kristuse jüngreid vaatame üle kurjuse väe ja võimu nende Issan-
da Jumala poole, kelle riik valitseb üle kõige ja kes on nende Isa ja igavene Sõber.
Jeruusalemma hukk oli viimase huku sümboliks, mis pidi maailma allutama. Prohvetikuulutused,  mis 
täitusid osaliselt Jeruusalemma vallutamisega, lähevad otsesemalt täide viimastel päevadel. Seisame suurte 
ja pühalike sündmuste lävel. Meie ees on selline kriis, mida maailma pole veel varem näinud. Ja nagu es-
imestele jüngritele, tuleb meie sama lohutavalt kinnitus, et Jumala riik valitseb üle kõige. Tulevaste sünd-
muste programm on meie Looja kätes. Taeva Majesteet kontrollib nii rahvaste saatust kui oma koguduse 
käekäiku. Jumalik Juht ütleb igale oma plaani täidesaatvale tegijale nagu Ta ütles Kyrosele: „Mina vöötasin 
sind, ehkki sa mind ei tundnud“ (Jesaja 45:5)
Prohvet Hesekieli nägemuses oli keerubite tiibade all näha kätt. See pidi Tema teenijatele õpetama, et see 
on jumalik vägi, mis toob kaasa edu. Need, keda Jumal kasutab oma saadikutena, ei pea tundma, et Tema 
töö sõltub neist endist. Seda vastutusekoormat ei jäeta surelikele kanda. Tema, kes ei komista, kes töötab 
pidevalt oma plaanide elluviimise nimel, viib oma tööd edasi. Ta lükkab ümber õelate eesmärgid ning 
ajab segadusse nende nõu, kes plaanivad ülekohut Tema rahva vastu. Tema on Kuningas, vägede Issand.
kes istub keerubite vahel ja kes rahvaste mässu ja möllu seas juhib endiselt oma lapsi. Tema, kes valitseb 
taevaid, on meie Päästja. Ta mõõdab iga katsumust. Ta vaatab tuld, mis peab iga hinge läbi katsuma. Kui 
vallutatakse kuningate kindlused, kui raevunooled läbistava tema vaenlaste südamed, siis on Tema rahvas 
turvaliselt Tema käte vahel.
„Sinul, Issand, on suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au, kõik, mis on taevas ja maa peal.
...  sinu käes on jõud ja vägi, sinu käes on voli kõike teha suureks ja tugevaks.“ (1 Aj 29:11-12)
„Mõtted õndsakskiitmise mäelt“, lk 120-122 


