3.) Seeravid – Jumala ülistajad. Seeravid
teenivad suurel troonil Jumalat ülistamisega
ööd ja päevad. Piiblis on mainitud ka, et
Seeravitel ja Keerubitel on tiivad. Nad
kiidavad ja austavad lakkamata Jumalat.

”Temast kõrgemal seisid seeravid; igaühel
neist oli kuus tiiba: kahega ta kattis oma
palet, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega
ta lendas.” (Js 6:2)
4.) Keerubid – valvajad üle Jumala hiilguse.
Keerubid valvavad Jumala trooni ees ja armu
trooni ees. Nad kinnitavad ja annavad luba,
et Kristuse lepituse läbi julgelt Issanda
juurde tulla. Keerubitest võid rohkem lugeda
Hesekieli 10 peatükis.
5.) Lucifer - langenud ingel. Saatan ehk
kurat nimetati enne mässu Jumala vastu
Luciferiks ja oli üks peaingel nagu Miikaelgi.
Luciferi avalik vastuhakk Jumala vastu koos
teiste mässajate inglitega ja deemonitega,
lõppes sellega et nad tõugati välja Taevast
ja Jumala auhiilgusest - igavesti. Nende
määratud koht on tulejärves.

”Kuidas sa ometi oled, helkjas koidutäht, alla
langenud taevast, tükkidena paisatud maha,
rahvaste alistaja?” (Js 14:12)

Sõjas Jumala vastu kasutab saatan seda mida
Jumal armastab – inimesi. Kuradit kutsutakse
valede isaks, vargaks, tapjaks ja hukkajaks.
Püüdes patu läbi lõhestada perekondi,
hävitada inimlaste tuleviku ja inimesi Jumalast
eemale meelitada pannes nende peale
needuse. Selleks pettab, süüdistab ja kiusab
ta.

” Loe: (Jh 10:10)
”Varas ei tule muu pärast kui....
…………………………………………..
4. Veel Inglitest.
Inglitest levis 15 sajandil arvamus, et need
on väiksed ümmargused lapsed tiivadega
kes harfiga pilvedel istudes mängisid. Piibel
ei anna meile sellist pilti. Jumala inglid on
hiilgavad ja võimsa välimusega.
Jumala inglitel on suur võim aga see piirdub
Jumala tahte täitumisega. Kunagi ei kaldu
nad kõrvale Jumala sõnumist ega muuda
Jumala plaani. Nad ei austa iseendeid vaid
Jeesust Kristust. Sellepärast ei saa me
isiklikult käskida või paluda Ingleid.
Piiblisalmid meeldetuletuseks

” Loe: (Ilm 12:9-11)
” Suur lohe heideti välja, see muistne madu,
kedahüütakse Kuradiks ja Saatanaks, kes
eksitab...............

„Sest ta annab oma inglitele sinu pärast
käsu sind hoida kõigil su teedel.“ L 91:11
”Kristus Jeesus on, kes suri ja, mis veel
enam, kes üles äratati, kes on Jumala
paremal käel ja kes palub meie eest.”
(Ro 8:34)

Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel
Gabrieli Galilea külla, mille nimi on
Naatsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud
Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega.
Selle neitsi nimi oli Maarja. Tema juurde
tulles ütles Gabriel: "Rõõmusta, sa
armuleidnu! Issand on sinuga!" Tema oli
aga vapustatud nende sõnade pärast ja
imestas, mida see teretus võiks tähendada.
Ja ingel ütles talle: "Ära karda, Maarja, sest
sa oled leidnud armu Jumala juures!
Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale
poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema
saab
suureks
ja
teda
hüütakse
Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal
annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja ta
valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti
ning tema valitsusele ei tule lõppu."Aga
Maarja küsis inglilt: "Kuidas see võib
juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud?"
Ja ingel vastas talle: "Püha Vaim tuleb sinu
peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu
kohal, seepärast hüütaksegi Püha, kes
sinust sünnib, Jumala Pojaks. Ja vaata, ka
su sugulane Eliisabet on pojaootel oma
raugapõlves ja see on kuues kuu temal,
keda hüüti sigimatuks, sest Jumala käes ei
ole ükski asi võimatu." Aga Maarja ütles:
"Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu
mulle sinu sõna järgi!" Ja ingel läks ära
tema juurest.
Aga ingel ütles neile: "Ärge kartke! Sest
vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis
saab osaks kogu rahvale, et teile on täna
sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on
Issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja
sõimes magavat." Äkitselt olid koos ingliga

taevased väed Jumalat kiitmas!
(Lk 1:26-38 + 2:10-13)

