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PEREKONDLIK ARMASTUS - RAHU JA ÕITSENG EBAKINDLUSE KESKEL 
(Ivo Unt) 

1. JUMALA LIGI 
Ps 91:1-7  “Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigeväelise varju all viibib, 2 see ütleb Issandale: 
„Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!” 3 Sest tema kisub su 
välja linnupüüdja paelust, hukkava katku käest. 4 Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa 
leiad varju; tema tõde on kilp ja kaitsevall. 5 Ei sa siis karda öö hirmu ega noolt, mis päeval lendab, 6 ei 
katku, mis rändab pilkases pimedas, ega tõbe, mis laastab lõunaajal. 7 Langegu tuhat su kõrvalt ja kümme 
tuhat su paremalt poolt, sinu külge see ei puutu.” 
Ebakindlates ja rasketes aegades on Jumala rahvas kõige rohkem hoitud tema ligiolus.  
David Wilkerson aastaid tagasi püüdis meid õpetada, et pettuse, vägivalla ja tagakiusu tormides võib Jumala 
rahvas olla turvaline, ja isegi õitseda. “Armsad, kui me läheme vastu lähenevatele tormidele, siis peame 
ennast valmistama, et miski ei häiriks meie vaimu. Ja ainuke viis ennast ette valmistada on veeta aega 
Taevaisa ligiolus, vaadates Tema nägu. Me peame ennast sulgema temaga kahekesi, olles põlvedel, kuniks 
me oleme põhjalikult veendunud, et ta on kõiges meie kõrval. 
KÜSIMUS: Mida kõneleb sulle eelolev kirjakoht? Kas sa kuuled regulaarselt Jumala häält, kui mitte, 
mida plaanid ette võtta? 
 
2. PÜHA VAIMU AND - VÕÕRASTES KEELTES PALVE 
Ristija Johannes ütles, et Mt 3:11 Mina ristin teid veega, et te meelt parandaksite, aga see, kes tuleb pärast 
mind, on minust vägevam. Mina ei kõlba tooma talle jalatseidki. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega. Püha 
Vaimu annid on koguduse trump, ning hingevaenlane on takistanud kogudust kasutamaks oluliseimat 
palveandi - keeltes palvetamine.  
- Keeltes rääkides muutuvad meie vaimulikud kõrvad tundlikumaks Tema häälele. Parim nõustaja elab meie 
sees. Keeltes palvetades me palvetame vastuseid. 1Kr 14:4 Kes keeli räägib, ehitab iseennast 
- See on and, kus Jumal palub ise meie läbi täiuslikke palveid, mille kõrval meie mõistuslik palve tundub 
justkui mula. Rm 8:26 Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu 
peab, kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. 
 1Kr 14:2 Sest kes räägib keeli, ei räägi inimestele, vaid Jumalale, sest keegi ei mõista teda, ta räägib vaimu 
ajel ju saladusi. 
- Keeled on and, tööriist ja relv, mille läbi Jumal palvetab sinu tuleviku läbi sinu jaoks, valmistades sind 
tulevikuks ette. Mida sa ise ei tea.  
- Püha Vaimuga ristimine on üleloomulikkuse värav. Ilma üleloomulikkusetta kristlus on lihtsalt tavaline 
religioon. Kui me ei näe Jumala väge, siis me pole piisavalt palunud keeltes.  
- T.L. Osbourne jutlustas aastaid nägematta pöördunuid, kuid peale pimeda mehe tervendamist hakati 
päästetud saama 
- John G. Lake edu olid keeled, tema kodulinna nimetati imede tõttu ajakirjanduses “Terveim linn 
Ameerikas”.  
- Smith Wiggelsworth, kes äratas 16 inimest surnuist üles, hindab oma edu võtmeks keeltes  palvet.  
- Patricia King palvetas 6-8h päevas keeltes. Peale 3-ndat kuud hakkasid suured imed tema teenistuses 
toimuma. Sa saad paluda autoroolis, dušši all, nõusid pestes, joostes, jne.  
KÜSIMUS: Kui palju palvetad sina keeltes? Millistel aegadel võiksid sina veel keeltes palvetada, 
(autos, koristades, joostes, raamatut lugedes, jne) et suurendada selle palveanni kasutamist? 
 
PALVE: Kui mõnel teist pole veel võõrastes keeltes rääkimise andi, siis võtke aega, et palvetada 
Püha Vaimuga täitumise eest, ja et keelte and aktiveeruks. 
 
Leia raamat “7 Sammu Püha Vaimu vastuvõtmiseks” koguduse lehelt 
https://www.toompeakogudus.ee/est/eknk-jutlused/2020/3/15/perekondlik-armastus---rahu-ja-oitseng-ebakin
dluse-keskel---ivo-unt/ 

http://www.piibel.net/?q=Rm%208&verse=26
http://www.piibel.net/?q=1Kr%2014&verse=2
https://www.toompeakogudus.ee/est/eknk-jutlused/2020/3/15/perekondlik-armastus---rahu-ja-oitseng-ebakindluse-keskel---ivo-unt/
https://www.toompeakogudus.ee/est/eknk-jutlused/2020/3/15/perekondlik-armastus---rahu-ja-oitseng-ebakindluse-keskel---ivo-unt/


 

 
3. FOOKUS MISSIOONIL 
Ap 8:1 Sel päeval tõusis suur tagakiusamine Jeruusalemma koguduse vastu ja kõik peale apostlite hajutati 
mööda Juuda- ja Samaariamaad. 
   4 Nüüd käisid need, kes olid tagakiusamisel hajutatud, mööda maad ja kuulutasid evangeeliumi. 
5 Filippus tuli ühte Samaaria linna ja kuulutas rahvale Kristust. 
6 Rahvahulk pani üksmeelselt tähele, mida Filippus ütles, kuuldes teda ning nähes tunnustähti, mida ta tegi. 
7 Sest paljudest, kel olid rüvedad vaimud, läksid need välja valju häälega kisendades, palju halvatuid ja 
jalutuid aga sai terveks. 8 Ja suur rõõm oli selles linnas. 
   15 Need (peetrus ja johannes)  tulid kohale ja palvetasid samaarlaste eest, et nad võtaksid vastu Püha 
Vaimu. 16 Sest Vaim ei olnud langenud veel kellegi peale nende seast, nad olid üksnes ristitud Issanda 
Jeesuse nimesse. 17 Siis panid apostlid oma käed nende peale ja nad võtsid vastu Püha Vaimu. 
Meie ülesanne on hoida oma fookust missioonil mis on meile antud ja mitte lämmatuda ühiskonnas 
ebakindlust tekitavate uudistega. Jumal annab võimalusi igas olukorras 
Rm 8:28 Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema 
kavatsuse kohaselt kutsutud. 
KÜSIMUS: Mis on missioon, millel peaksid oma tähelepanu sina hoidma, (milliseid raamatuid 
lugema, jutluseid kuulma, tegusid tegema, suhte sildasid ehitama), et hoida fookust õigel asjal ja 
mitte lämmatuda ühiskonnas levivale uudistesõjale alla? 
 
DEKLAREERIME KOOS: Fl 4:7 Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab minu südame 
ja mõtted Kristuses Jeesuses. 
 
 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada MÄRTSI KUU palveteemade eest: 
 
1. LÄBIMURRE GLOBAALSES VIIRUSE KRIISIS. 
- Palvetame, et viiruste levik peatuks Jeesuse nimel.  
- Palvetame, et Vabariigi valitsusel oleks Jumalikku tarkust teha õigeid otsuseid.  
- Palvetame, et majanduslikult kannatavad inimesed ja ettevõtted saaksid tuge, leevendust ja kogu 
ühiskond hoiaks kokku, et üksteist toetada.  
- Palvetame, et Eesti rahvas eesotsas usu rahvaga, oleks Jumala ligi ja kuuleks Tema häält kõige 
selle keskel, ning juhinduks sellest.  
 
2. PEREKONDLIK ARMASTUS ELUSTIIL 
Palvetame, et koguduse inimesed oleksid kutsuvad, julgustavad ja külalislahked, kus uued 
inimesed on teretulnud, oodatud, armastatud ja austatud sellisena nagu ta on ilma hukkamõistuta, 
ning hoolt võetud kogukonnas ennast ohverdavalt hoides nagu oma pereliiget. Jh 13:35, Ap 
2:42-47 
 
3. ÜLESTÕUSMISPÜHAD 6-12 Aprill 
Palvetame, et ülestõusmispühadel kogudus aktiveeruks ulatuma ühiskonnani (erinevatel viisidel), 
ning et inimesed oleks avatud evangeeliumile. Palvetame, et tänava plakatid sõnumiga jõuaksid 
Tallinna linna inimeste südameteni ja nende kaudu ülestõusmispühade teenistuste ülekanded 
internetis LIVE’s tooks inimesi päästele, tervenemistele ja Jumalale lähemale ning annaksid Eesti 
rahvale rahu ja lootust Jeesuse nimes.  
 

http://www.piibel.net/?q=Rm%208&verse=28
http://www.piibel.net/?q=Fl%204&verse=7

