”Ja ta nägi und, ja vaata, maa peal seisis
redel, mille ots ulatas taevasse, ja ennäe,
Jumala inglid astusid seda mööda üles ja alla!”
(1 Mo 28.12)
Inglid kes on täitnud oma ülesande inimese
juures lähevad üles taevasse ja alla tulevad
inglid, kes on valmis teenima ja täitma Jumala
käest saadud uusi käske.

”Eks nad kõik ole teenijad vaimud, läkitatud
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9. Inglid – meie kaitsjad
1. Kas on ingleid olemas?
Jumal on meile läkitanud teenijad vaimud –
inglid! Piiblis on ligi 300:as kirjakohas
kirjutatud inglitest.
Kuigi me alati ei ole teadlikud inglite lähelolust
on nad olemas meie ümber. Jumala inglid
võivad meile ka ilmuda inimese näol.

“Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi
on mõningad ilma teadmata külalisteks vastu
võtnud ingleid.”(Hb 13:2)
Inglid täidavad Jumala ülesandeid meie heaks.
Nad järgivad su elu, olles valvel ja töödates
selleks et sinu elus täituksid Jumala plaanid ja
tahe.

abistama neid, kes õndsuse pärivad?”
(Hb 1:14)

3) Jumala inglid ülistavad ja tõstavad
kõrgeks Jeesust Kristust, Jumala poega.

“Ja ma nägin ja kuulsin paljude inglite
häält...ja nende arv oli kümme tuhat korda
kümme tuhat ja tuhat korda tuhat.“
(Ilm 5:11-12)

3. Inglite nimed ja tiitlid
1.) Miikael – Peaingel. Piiblis nimetatakse
ka Miikaeli kaitseingliks ja ta on Jumala
rahva eriline kaitsja ja varjaja.
Loe: (Tn 12:1)
”Ja sel ajal tõuseb Miikael, see........

2. Inglite ülesanded.
1) Inglite ülesanded on et täita Jumala
plaane, tuues inimesi Jumala juurde. Kui sa
palvetad oma perekonna liikme või sugulase
pärast, on ingliväed tegutsemas ja Püha Vaim
räägib nende südamete vastu. Püha Vaim läbi
juhatab Jumal ingleid. Olukordade ja inimeste
kaudu juhatavad nad meid Kristuse Jeesuse
juurde ja aitavad meid.

Nõnda ütlen ma teile, tõuseb rõõm
Jumala inglite keskel ühest patusest, kes
meelt parandab!” (Lk 15:10)
2) Jumal määrab ingliväed sinu üle. Püha
Vaimu juhtimisel on inglid Jumala ülesandeid
täitmas. Jumal kes on kõiketeadev, kõikjalolev
ja kõikevõimas on valmistanud Inglid.

…………………………………………..
…………………………………………..
2.) Gaabriel - Jumala sõnumitooja. Kui
midagi suurt on toimumas Jumala riigis siis
ingel Gaabriel toob sellest sõnumi.
Sõnumid Jumala plaanide, eesmärkide ja
otsuste kohta. Ja see sõnum on alati ja
saab alati täidetud. Gabriel tähendab ka
”Jumal on võimas”.
Loe: (Lk 1:26-33)

”Aga kuuendas kuus läkitas Jumal ingel
Gabrieli Galilea linna, mille ..................”
…………………………………………..

