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FOOKUSE JÕUD 
(Ivo Unt) 

“See millele me fokusseerume, see kasvab. Toida oma usku fokusseerudes lootusele. See millele sa ei 
osuta tähelepanu, see sureb välja.”  - John C. Maxwell 
 
1. MILLEST SA TOITUD, SEE ANNAB SULLE JÕUDU 
Kas sa toitud meediast, mis külvab hirmu, või toitud prohvetlikust, mida Jumal on rääkimas praeguse ajastu 
kohta. 
Hs 3:1-4 Ja ta ütles mulle: „Inimesepoeg, söö, mis sulle antakse! Söö ära see rullraamat ja mine räägi 
Iisraeli soole!” Siis ma avasin oma suu ja ta andis mulle süüa selle rullraamatu. Ja ta ütles mulle: 
„Inimesepoeg, täida oma kõht ja toida oma sisemus selle rullraamatuga, mille ma sulle annan!” Siis ma sõin 
ja see oli mu suus magus nagu mesi. Ja ta ütles mulle: „Inimesepoeg, tule! Mine Iisraeli soo juurde ja räägi 
neile minu sõnu!” 
KÜSIMUS: Mis on sinu rullraamat, millest enamasti toitud? Kas pead fookust muutma? 
 
2. MILLESSE SA KÜLVAD, SEALT SAAD SA LÕIGATA 
Jeesus mustrit jägides võime näha, et Tema pidas väärtuslikuks külvata jüngritesse. 
1. Lk 6:12-13 “Aga neil päevil sündis, et Jeesus läks mäele palvetama ja veetis kogu öö Jumalat paludes. Ja 
kui valgeks läks, kutsus ta oma jüngrid enese juurde ja valis nende seast kaksteist, keda ta nimetas ka 
apostliteks”. 
2. Jh 17:9 “Mina palun nende eest, maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, keda sina oled mulle andnud, 
sest nad on sinu omad”. 
3. Lk 9:28-31 “Sündis, et Jeesus võttis kaasa Peetruse ja Johannese ja Jaakobuse ning läks üles mäele 
palvetama. Ja palvetamise ajal ta näoilme muutus ja tema riided läksid kiirgavalt valgeks. Ja ennäe, kaks 
meest kõnelesid Jeesusega, need olid Mooses ja Eelija, kes kirkuses ilmudes rääkisid tema eluotsast, 
sellest, mis tal Jeruusalemmas tuli täide viia”. 
KÜSIMUS: Mida õpetab sulle Jeesuse eeskuju külvamise kohta? Kuidas saab sinu külv olla rohkem 
fokusseeritud? 
 
3. MILLESSE SA USUD, SEE SAAB NÄHTAVAKS. 
Sinu usk peab saama nähtavaks, see peab manifesteeruma, sest see on tõendus et su usk on tõeline. 
Mk 11:13-14, 20-24 “Ja kui ta kaugelt nägi lehis viigipuud, läks ta vaatama, kas ehk midagi selle otsast on 
leida. Ja kui ta puu juurde oli tulnud, ei leidnud ta muud kui lehti; sest ei olnud viigimarjade aeg. Ja Jeesus 
ütles puule: „Ärgu keegi enam iialgi söögu sinust vilja!” Ja ta jüngrid kuulsid seda. Ja varahommikul nägid 
nad mööda minnes viigipuu juurteni ära kuivanud olevat. Ja Peetrus, kes mäletas, ütles Jeesusele: „Rabi, 
vaata, viigipuu, mille sa needsid, on ära kuivanud!” Ja Jeesus vastas neile: „Olgu teil usku Jumalasse! 
Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele: „Kerki ja kukuta end merre!” ega kõhkle oma südames, 
vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle! Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes 
palves endale palute - uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile!” 
Me peame Jumala sõna välja rääkima senikaua kui see hakkab toimima. Sellega me kehtestame Jumala 
sõna siin maa peal.  
KÜSIMUS: Mida õpid sellest kirjakohast usupalve kohta? Miks peab palveid välja rääkima, miks ei 
piisa ainult mõtlemisest? Kuidas oled sina “välja rääkimist” või “deklareerimist” praktiseerinud? 
 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada DETSEMBRI KUU palveteemade eest: 
 
  



 

PALVETEEMAD: 
1. ADVENDIAKTSIOON 
- Palume, et Jumal annaks sisukaid vestlusi nendega, kes tulevad toidupakkide järgi ning võimalusi 
neid teenida nii, et nad kogeksid Jumala väge ja armastust. Palume, et Jumal päästaks need 
perekonnad ja nad saaksid liidetud koguduse perega. Palume, et advendiajal eesti inimesed 
mõtleksid rohkem Kristuse ja elu mõtte peale ning tuleksid kirikusse tõde otsima.  
2. PALVE JA PAASTU ELUSTIIL 
- Palvetame, et koguduse inimesed aktiveeruksid pidevale palve, sõna, paastu ja Jumala ligiolu 
elustiilile, ning sõnakuulelikkusele Püha Vaimu häälele. 
3. JÕULUJUMALATEENISTUSED 
- Palume et 24. detsembri jõulujumalateenistused (10.00 ja 12.00) kaasaksid paljusid koguduse 
sõpru ja tuttavaid, nii kohapeale tulles kui internetis, ja et Jumala armastus muudaks, päästaks, 
tervendaks ja vabastaks võimsalt Püha Vaimu andide läbi. 
4. VISIOON 2020/20201 
Palume, et vähemalt 50 erinevat koguduse liiget juhivad kellegi Kristuse juurde ja võtavad hoolt 
tema eest, et teda jüngerdada.  
 
  



 

JUTLUSE KONSPEKT - “JÜNGERDAV ELUVIIS - Jüngerluse 5 meelespead” 
Ivo Unt | 01.11.2020 | Toompea kogudus, Tallinn 

Sissejuhatus 
Visioon 2020/2021  
50 erinevat koguduse liiget juhivad kellegi Kristuse juurde ja võtavad hoolt tema eest, et teda 
jüngerdada. 
 
1. KRISTUSE JÜNGER  
Jüngerdaja on ise tulihingeline Kristuse jünger 
“Ainuüksi jünger saab teha jüngreid.” A. W. Tozer 
Sõna  jünger  tuleb kreekakeelsest sõnast  mathétés  (μαθητής), mis tähendab „õpilane, õppija, järelkäija“. 
Greg Herrick (2004) selgitab, et antiikmaailmas on see sõna kõige tihedamalt seotud inimestega, kes olid 
suure religioosse juhi või filosoofi pühendunud järgijad. 
- Jeesuse jüngrid usuvad Tema õpetust ja elab vastavalt sellele. Vili sinu elus tõestab seda.  
„Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid“ (Jh 8:31). 
„Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks“ (Jh15:8). 
- Jeesuse jüngrid kuulavad tema häält ja järgnevad talle. 
„Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!” (Mt 4:19) 
Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle (Jh 10:27) 
- Jeesuse jüngrid loovutavad oma elu ja järgnevad talle - sõnakuulelikkus 
“Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle!” (Mt 16:24) 
DEKLARATSIOON: Ma olen Kristuse jünger ja järgin Tema plaane, loobudes vaimses mõttes oma elust. (Mt 
16:24) 
 
2. ÕPETATAVUS  
Jüngerdaja on õpetatav ja tal on mentorid. 
- Õpetatavus on õpitav 
“Pane tähele iseennast ja õpetust; jää kõigesse sellesse püsima; kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja 
need, kes sind kuulevad.” (1Tm 4:16)  
Millised olid Jeesuse jüngrid üldise hinnangu järgi.  “Nad olid üldiselt kõvad töömehed võrreldes suure linna 
filosoofiliste unistajate ja kirjatundjatega. Nad ei teadnud kõike, niisiis olid nad rohkem õpetatavamad 
kui kultuursem klass Jeruusalemmas. See ei tähenda, et Jeesus vältis kultuurseid ja haritud mehi. Tal oli 
pikk vestlus Nikodeemusega, kes oli üks Juutide ülemaid ja oli õpetaja Iisraelis.” (LeRoy Eims, 1978, lk30). 
Kuidas sa reageerid, kui keegi annab sulle konstruktiivset tagasisidet? 
- Õpetatavus tõmbab mentoreid ligi. 
„Jeesus veetis kaugelt rohkem aega arendades üksikuid õpetatavaid inimesi kui sellega, et pimestada 
masse oma ilusate sõnadega“ (Ted Engstrom, 1989) . 
DEKLARATSIOON:  
- Mul on mentor(id), kes aitab(vad) mul kasvada küpseks kristlaseks ja muutuda Kristuse sarnaseks. (Ef 
4:11-13) 
- Ma olen õpetatav. (Õp 12:15) 
 
  



 

3. TEISTE KASVATAMINE 
Jüngerdaja aitab teistel kasvada Kristuses.  
„Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse“ (Mt 28:19). 
“Uute kristlaste eest hoolitsemine on kasvava koguduse kõige olulisem teenistus. Pole ühtki teist teenistust 
koguduses, mis oleks võrreldav sellega, et tavaliikmed kannavad hoolt uute kristlaste eest.” Harry Leesment 
Jumal ütles Harryle: “kui te olete valmis hoolitsema noorte usklike eest, nii kuidas mina tahan, et 
nende eest hoolitsetakse, siis ma saadan nad siia.” 
Harry praktiseeris Vaimuliku hoolitsusega uute kristlaste eest + tegi kõigiga avasta gruppi. Järgmise 8 
aastaga kasvas nende kogudus 150 st 2000-ni (Influencers church, Paradise, South Australia) ja siis kasvas 
üle 4000 järgmise dekaadi jooksul.  
Meie Visioon on võita selle maa rahva süda Jeesusele, ning see tähendab kasvu kohe kindlasti 
“Jüngerdamine on kiireim viis Jeesuse misjonikäsu täitmiseks.” Gene Warr 
- Jüngerdaja peab iseendale surema 
“Pääste on küll tasuta, aga jüngerdamine läheb meile maksma kõik, mis meil on.” Billy Graham 
“Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, 
siis see kannab palju vilja.” (Jh 12:24) 
“Jüngerlus pole anni küsimus vaid kultuuri küsimus, seda peab tegema nagu last peab kasvatama, see pole 
valik.” - Jakob Remmel 
“Iseendale suremine toob kaasa kõige viljakamad, väelisemad ja efektiivsemad kristlased.” Harry Leesment 
- Jüngerdaja kasvatab lapsed üles, võimestan tal ise hakata andidega teenima ja jüngreid tegema. 
“Hoia selle inimese ligi, kuniks temast on saanud Kristuse jünger. See tähendab aidata tal kasvada seni, 
kuniks ka tema võtab hoolt uute kristlaste eest.” Harry Leesment 
DEKLARATSIOON:  
- Ma aitan teistel kasvada Kristuses, ületades enda isekuse ja välise vastuseisu. (Jh 15:12-17; Lk 22:31-32)  
- Ma võtan ustavalt ja emalikult hoolt noorte kristlaste eest,  keda Jumal on mu hoolde usaldanud. (2Tm 2:2) 
 
4. EESKUJU 
Jüngerdaja elab kopeerimist väärt eeskuju. 
„Uuringud näitavad, et 90-95% kogu inimese käitumisest õpitakse läbi kellegi matkimise. Modelleeriv 
õppimine on enamjaolt alateadlik, mis hakkab külge mitteverbaalsest teguviisist ja on tugevasti mõjutatud 
suhte kvaliteedist, mis on modelleerija ja õppija vahel. Mida parem on suhe, seda suurema tõenäosusega 
isik järgib eeskuju, mille tõttu on ka lapsevanemad nii mõjukad eeskujud“ (Grose, Raising 21st Century 
Kids). Isiku jäljendamise tähtsust ei ole võimalik alahinnata. Eelolevast statistikast järeldub, et kogu 
inimkonna käitumine ongi selle peale on üles ehitatud. 
Teiste jüngerdamise võti on sinu eeskuju. Siinkohal ei loe, milline on su elu jutu järgi, vaid milline see on 
tegelikult. Gene Warr kinnitab, et “eeskuju pole pelgalt üks viis treenida, see on ainus viis.” See ei tähenda, 
et sõnadel pole mõju, või julgustus on kehtetu, või raamatutarkus ei loe, kui sellel puudub vastav eeskuju, 
see lihtsalt ei oli nii suure mõjuga. “eeskuju on palju võimsam mõjutusvahend kui ettekirjutus.” J Oswald 
Sanders. “Sa võid ju õpetada sellest, mida tead, aga paljundada saad vaid seda, milline sa oled.” John C. 
Maxwell  
- Jüngerdaja areng aitab teistel areneda 
“Ainult siis kui me ise kasvame ja laiendame ennast, me suudame teisi aidata teha sedasama” John 
Maxwell ”võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse!” (1Kr 11:1). Sinu areng aitab teistel areneda. 
“Jeesus ei palunud kellelgi olla või teha midagi sellist, millele ta ise eelnevalt isikliku eluga eeskuju poleks 
andnud (lk 56).” - coleman “Mida enam oled sa valmis maksma hinda, valmis kannatama, seda enam 
suudad teisi aidata.“ Watchman Nee. Kas sa võid öelda, et võtke mind eeskujuks? 
- Jüngerdaja veedab jüngriga piisavalt aega koos 
“Selleks, et inimesed tuleks sinuga kaasa, pead esmalt nendega kaasa minema.” LeRoy Eims 
“Inimeste väljaõpetamiseks peab olema valmis võtma aega, et suhelda nendega tundide viisi ja lävida ka 
tavaelu olukordades.” LeRoy Eims 
“Jüngerdamine on eluviis, mis on täis suhteid ja iseenese panustamist teistesse.” Tundmatu 

http://www.piibel.net/?q=Jh%2012&verse=24


 

Kui palju veedad sa teadlikult aega oma jüngritega? 
DEKLARATSIOON: 
- Ma elan eeskujulikku elu, sest mu eluviis mõjutab mind ümbritsevaid inimesi käituma sarnaselt. (Jh 13:15) 
- Ma veedan piisavalt aega jüngritega, sest Jeesus pidas koos veedetud aega oluliseks. (Lk 8:10, Mt 28:20) 
 
5. KOOSTÖÖ 
Jüngerdaja töötab koos teiste jüngerdajatega.  
- Miks on nii oluline kaasata ühe inimese jüngerdamisse teisi inimesi?  
Esmalt, just see, et Jüngrite tegemisel on meeskonna töö palju efektiivsem, kui uskmatul inimesel on 
rohkem erinevaid kontakte kristuse ihu liikmetega (usklikega), seda täiuslikumalt näeb see isik Kristust (Win 
Arn, 1982, lk 68) Teiste inimeste elude läbi peegeldub Kristuse olemus laiemal määral uskmatule, ning tema 
arusaamine Jumala kuningriigist laieneb.  
- Teisalt aitavad teised inimesed just oma panusega, sest teekond Kristuse juurde ei tule enamast ainult ühe 
inimese evangeeliumi kuulutamise läbi, vaid mitmete inimeste töö läbi.  
“Mina istutasin, Apollos kastis, kuid Jumal laskis kasvada. Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, 
kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab. Istutaja ja kastja teevad sama tööd, aga kumbki saab oma palga 
vastavalt oma vaevanägemisele. Sest Jumala kaastöölised oleme meie; Jumala põllumaa, Jumala hoone 
olete teie.” (1Kr 3:6-9)  
Olen ise olnud tihti selleks teiseks inimeseks uskmatu jaoks, kes kirikusse tuuakse, kuna mul just tekib 
omamoodi kontakt uuega. 
- Kolmandaks on meeskonnatöö vajalik, sest uskmatu peab leidma endale usklikest sõpru kirikust, muidu 
nad ei jää (Arn, 1982, lk 69). Statistika näitab, et kui inimesel on vähem kui 5 sõpra kirikust, siis ta suure 
tõenäosusega ei jää kirikusse ja usu juurde püsima. Järgnev tabel kajastab uuringut 100 uue pöördunu 
kohta ühes Ameerika kirikus, et kui palju neist mis põhjustel kirikust ära langes. Nendest pooled jäid 
kirikusse, kuna just nemad leidsid sõpru ja pooled langesid eemale just sõprade mitteleidmise tõttu.  
 

 
Siit on näha, et vähemalt 6 sõbraga tekib peaaegu täielik kindlus et inimene jääb püsima. Seetõttu on nii 
oluline, juba enne pöördumist inimene kutsuda kirikusse, et ta harjuks selle perekonnaga, ning õpiks tundma 
usuinimesi, ning omada tihedaid sõprussidemeid.  
“Inimesi võimestades ei mõjuta sa ainuüksi neid, aga ka kõiki teisi, keda nemad mõjutavad.” John C. 
Maxwell 

Uute 
sõprade 

arv 

Aktiivseid 
koguduses 

Ära 
langenud 

kogudusest 

0 0 8 

1 0 13 

2 0 14 

3 1 8 

4 2 4 

5 2 2 

6 8 1 

7 13 0 

8 12 0 

9+ 12 0 



 

DEKLARATSIOON: 
- Ma kaasan uue kristlase ellu teisi usklikke, et tema vaimulik perekond oleks talle toeks. (Ap 2:42-47) 
- Ma julgustan jüngreid omakorda jüngreid tegema, sest ainult nii jõuab evangeelium kõige kiiremini Kristuse 
käsu kohaselt maailma otsteni. 
(Mt 29:19) 
 
 


