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5. päev – Rohkem kui võitjad

„Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud.” Rm 8:37

Soovituslik palveaja ülesehitus

Ülistus (umbes 10 minutit)

 Alusta oma palveaega ülistades Jumalat selle eest kes Ta on (milline on tema iseloom). Ülista 
Teda Tema ustavuse ning meile pelgupaigaks olemise eest.

 Ülista Jumalat  selle eest, et kõik mis sa patu ära võitmiseks pead tegema on püsima jäämine 
Kristuses.

 Ülista Jumalat  selle eest et Jeesus võitis ristil ära patu.

Isiklik tunnistus ning patu üle võidu taotlemine (umbes 5 minutit)

 Palu Jumalal endale näidata need patud mis sa pead avalikult üles tunnistama ning need mis on 
vaja üksi olles Jumala ette tuua. Võta vastu Tema pääste sest Tema on need patud ära võitnud.

 Kas on olnud aegu millal sa ei tundnud et tahaksid pattu alistada? Palu Jumalalt andestust.
 Palu et Ta paneks sinu südamesse soovi pattu ära võita.
 Palu Jumalalt andestust, et meie, kogudusena, ei ole siiani lõplikult patu üle võitu saanud.
 äna Jumalat et Tema andestuse eest, toetudes 1 Johannese 1:9 salmile.

Palve ning eestpalve (umbes 35 minutit)

 Palu Jumalalt tahet pattu ära võita.
 Palu pereliikmete ja sõprade pärast, kellel on vaja oma elus pattu võita.
 Palu nende asjade pärast oma elus kus sa siiani vajad patu alistamist. Palu Temal anda sulle täielik

võit patu üle.
 Palu Jumalal sul aidata uskuda et Tema on võimeline andma võidu patu üle.
 Kas sinu elus on veel ebajumalaid? Too need Jumala ette ja palu, et et Ta paneks sinu südamesse 

vastumeelsuse nende asjade suhtes.
 Palu et koguduse juhid (sinu kohalik pastor, konverentsi, uniooni, divisjoni ja 

Generaalkonverentsi juhid) laseksid Jumalal oma elus pattu võita.
 Palu et Jumal muudaks sind alandlikuks et sa võiksid näha oma nõrkusi ning palu jõudu nende 

võitmiseks.
 Palu kõikide kolmetesitkümne divisjoni ja ühendatud uniooni (Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika 

Unioon) laiaulatuslike evangeelsete plaanide ja teavitustegevuste (outreach) pärast. Palveta et edu
võiks saata projekti “Misjon Linnadesse” ja maakohtadeni jõudmist.

 Misjon Linnadesse – Palveta Lõuna Ameerika Divisjoni ja nende 74 linna pärast mis nad on 
valinud oma teavitustegevuseks (outreach). Palveta samuti Lõuna Vaikse Ookeani Divisjoni ja 
nende valitud linnade pärast milleni jõuda: Sydney, Christchurch, Lae, Apia. Palveta et Jumal 
saadaks töölisi ning õnnistaks nende pingutusi.

 Palveta et Jumal jätkaks oma kiriku juhtimist ja annaks selle liikmetele võidu patu üle.



 Palveta, et seitse (või rohkem) inimest sinu palvelistis võiksid näha oma vajadusi ning avaksid 
oma südamed Pühale vaimule.

 Palu oma isiklike vajaduste pärast (Õpetuss6nad 3:5,6). 

Tänu (umbes 10 minutit)

 Täna Jumalat selle eest et Ta on lahkelt valmis andma sulle oma õigluse.
 Täna Jumalat et Tema on see “kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt” 

(Filiplastele 2:13).
 Täna Jumalat Jeesuse patuta elu eest ning selle eest et ta näitas meile kuidas me saame olla 

võitjad.
 Täna Jumalat et ta vastab sinu palvetele kooskõlas oma tahtega.

Soovituslikud laulud mida laulda

 “Not I, but Christ” (SDA Hymnal #570);“Pass Me Not, O Gentle Savior” (SDA Hymnal #569);“Power in
the Blood” (SDA Hymnal #294);“Turn Your Eyes Upon Jesus” (SDA Hymnal #290);“Jesus, I Come” 
(SDA Hymnal #292);“Rock of Ages” (SDA Hymnal #300);“Burdens Are Lifted at Calvary” (SDA 
Hymnal #476). 

Rohkem kui võitjad

„Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud.” Rm 8:37

Konfliktis Saatanaga on inimestel samasugune abi mis oli Kristusel. Neil ei ole vaja olla muserdatud. 
Tänu temale, kes on neid armastanud ja andnud oma elu nende eest,  võivad nad olla rohkem kui 
võitjad… Jumala poeg võitles oma inimlikkuses sama raevukate, silmnähtavalt võimsate kiusatustega mis
ründavad meid – alates kiusatustest rahuldada oma isusid, minemisest iseateadlikult radadele kuhu Jumal 
pole meid juhtinud, kuni selle maailma ebajumalate kummardamiseni, et ohverdada õndsuse igavik selle 
maailma paeluvate naudingute vastu. Kõiki ahvatletakse patule aga Jumala sõna kinnitab et meid ei 
ahvatleta üle meie talumise võimete. Me võime vastu seista ja alistada selle kavala hingepiina. (Christ 
Triumphant, lk. 195)

Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. 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 Korintuse
10:13)

Meile antud elutöö on valmistuda igaveseks eluks ja kui me viime lõpule selle töö nagu Jumal on 
kavandanud et me teeksime, siis võib iga kiusatus töödata meie kasuks, sest kui me seisame vastu selle 
peibutusele, liigume me lähemale jumalikule elule. Olles konfliktis tõelises vaimses võitluses on meie 
ümber nähtamatud jõud, saadetud taevast et aidata meid meie võitlustes ning kriisi korral antakse meile 
jõud ja tugevus ja meil on rohkem kui sureliku jõud. Aga inimene ei saavuta iial edu selles võitluses, vaid 
jääb kaotajaks, kui ta ei vii oma tahet harmooniasse Jumala tahtega, kui ta ei hülga iga oma ebajumalat 
ega võida oma halbu kombeid. Need kellest saavad võitjad peavad osa saama konfliktist nähtamatute 
jõududega, vaimne kõlvatus tuleb võita ja iga mõte peab olema allutatud Jumalale ning toodud 
harmooniasse temaga. Püha vaim töötab pidevalt, et puhastada, täiustada ja distsiplneerida inimeste hingi 



et nad võiksid kohased olla pühakute ja inglite seltsis olemiseks , ning et nad võkisid võitjatena olla 
võimelised laulma lunastuse laulu, omistades au ja hiilgust Jumalale ja tallele taevastes õuedes.  
(Christian Education, lk. 122, 123)

Ei ole ühtegi vaenlast keda me peaks kartma. Meie suurim võitlus on meie enda pöördumata minaga. Me 
oleme ennast alistades enam kui võitjad läbi tema kes on meid nii armastanud. Mu vennad, on olemas 
igavene elu mida me saame võita. Võidelgem head usu võitlust. Meie prooviaeg on nüüd mitte tulevikus. 
(Counsels on Stewardship, lk. 21, 22)

Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest ohvritest on Jumalal hea meel! (Heebrea 13:16)

Elades Päästja elu, võites iga iseka soovi, täites vapralt ja rõõmsalt meie kohust Jumala ning ümbritsevate
inimeste ees – see teeb meid rohkem kui võitjateks. Pestes oma iseloomu rõivad ja tehes need valgeks 
talle veres, valmistab see meid olema valmis seismaks suure valge trooni ees ilma ühegi pleki või kortsuta
(Reflecting Christ, lk. 37)

Iha valitsev jõud osutub hävinguks tuhandetele, samal ajal kui nad oleksid selle võinud võita, ning neil 
oleks olnud piisavalt mõistuse jõudu et saavutada võit iga Saatana kiusatuse üle. Need kes on oma isude 
orjad põruvad Kristliku iseloomu täiustamises.Pidev inimsoo üleastumine kuuetuhande aasta jooksul on 
toonud haigust, valu ja surma. Jõudes lähemale aegade lõpule saab Saatana kiusatus oma isude 
hellitamiseks olema võimsam ning raskemini võidetavam. (Counsels on Diet and Foods, lk. 59)

Mu vennad, pangem see kõik kõrvale. Meil ei ole õigust hoida oma mõtteid endal, oma eelistustel ega 
oma soovidel. Me ei peaks püüdma säilitada omapärast identiteeti, iseloomu, individuaalsust, mis meid 
lahutaks kaastöölistest. Meil on iseloom mida hoida aga see on Kristuse iseloom. Omades Kristuse 
iseloomu saame edasi viia Jumala tööd üheskoos. Kristus meis kohtub Kristusega meie vendades ja Püha 
Vaim liidab kokku meie südamed ja juhib tegusid, mis annavad maailmale tunnistust sellest et oleme 
Jumala lapsed. Aidaku Jumal meil surra iseendale ja sündida uuesti, et Kristus võiks elada meis, elava, 
tegeva põhimõttena, jõuga mis hoiab meid püha.  (Testimonies for the Church, vol. 9, lk. 187, 188)

Küsimusi isiklikuks mõtiskluseks

1.Mis on suurimad võitlused sinu elus? Mille üle sa tahad saavutada võitu?

2. Mis hoiab sind eemal olemast “rohkem kui võitja”? Too need asjad Jumala ette.


