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ÄRKAMISTE ÕPPETUNNID 
(Ivo Unt) 

 
1) Jumala töö, mitte inimeste töö 
Ärkamine on Jumala poolt alustatud töö, Jumala poolt ellu viidud ja Jumala poolt valitud tööriistade läbi ellu 
viidud. 
a) Effataa juhid rääkisid, et “Ärkamise igatsus polnud iseeneslikult tekitatud. Nälg ja kirglikkus olid Jumala 
armuannid.” 
b) Jumal ei vaja oma plaanide elluviimiseks palju inimesi. Vana Testamendi loos olid Gideon ja tema 300 
meest võidukad ligi 135000 pealise armee vallutamisel. lk 103 
c) Igaüks võib olla Jumala tööriist “Jumal võib kasutada keda tahes oma ihu liikmetest ja sageli annab Ta 
nõrgematele suurema au.” lk 67 1Kr 12:22-25  
KÜSIMUS: Millist osa pead uskuma enam, ja miks: kas a) et Jumal algatab nälja ärkamiseks? b) et 
Jumal teostab ise ärkamise väheste inimestega? c) et igaüks võib olla Jumala tööriist ärkamise 
keskel? 
 
2) Innukas Jumala otsimine ja ootamine 
Enne Azusa sündmusi palvetas William Seymour umbes viis aastat. Esmalt viis tundi päevas, Houstonis 
suurendas ta palveaega algul kuue tunnini ja hiljem Los Angeleses kaheksa tunnini päevas. Seda põhjustas 
tema nälg Jumala järele ja nägemus, mis ootas täitumist.  
Jh 16:23-24  “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda ta annab teile minu nimel. 24 
Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik!”  
"Suured igatsused põhjustavad tugevaid palveid” - Jim Cymbala 
Kiireim tee Jumala plaanis edasi minnes on ootamine ja palvetamine. Jumal hindab kannatlikkust.  
KÜSIMUS: Mis on see, mida sina kõige rohkem igatsed näha, milline näeb välja sinu palveelu selle 
eest? 
 
3) Meeleparandus ja Pühitsetud elu 
“Effataa loos nad võtsid aega üksteisele oma pattude üles tunnistamiseks. Kui nad kogunesid palvele, siis 
nad tunnistasid oma vead ja patud. Nad jagasid oma tehtut (viha, himurad mõtted, kadedus jne), aga ka 
tegematajätmisi (vähene palvetamine jne).” 2Tm2:21 “Kui nüüd keegi end puhastab neist vigadest, siis ta 
saab auliseks astjaks, pühitsetuks ja peremehele kasulikuks, valmiks igale heale teole.” 
Lõuna Aafrikas, misjonär Erlo Stegen’i kaudu kinkis Issand sõjaka Suulu hõimu keskel suure vaimuliku 
ärkamise, mis algas 1966 a. ja põleb üha edasi. Ta ütles, et Issandale oleks parem, kui leiduks pigem kaks 
kristlast, kes teda teenivad puhta südamega, kui kaks tuhat, kes oma elus sallivad pattu. Kahe ustava 
sulasega võib Issand palju rohkem korda saata kui kahe tuhande ebaõige ja poolikuga. Asi pole hulgas, vaid 
kvaliteedis! 
KÜSIMUS: Mis sinu elus on kaksikelu, kus sõnad ja teod ei lähe kokku? Kas oled valmis andeks 
paluma ja muutma oma elustiili? 
 
4) Ühtsus ja koostöö 
Üheks põhjustest, miks Effataa ärkamine alguse sai, oli see, et eri kirikud sunniti ühinema. Paljud tunnistasid 
koostööd kui ärkamise peamist põhjust. Nad olid täiesti reaalsel viisil võimelised armastama oma vaenlasi. 
kõigepealt eri taustaga kristlike koguduste ühtesulandumine ja seejärel paljupõlatud venelaste vastuvõtmine 
- mõlemad olid justkui hiiglaslikud nurgakivid, mida Issand kasutas, et esile tuua võimas ärkamine. 
Jh 17:21 “Et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm 
usuks, et sina oled minu läkitanud.” 
KÜSIMUS: Kuidas saad praktiseerida suuremat ühtsust ja koostööd teiste usklikega? 
 
5) Alandus ja tagakius 



 

Effataa liikumise ajal Tuhanded said päästetud ning tuhanded tervendatud, kuid see ei tulnud lihtsalt. Ühtsus 
konfessioonide vahel ei olnud lihtne luua. KGB kutsus pastoreid pidevalt ülekuulamisele ning neid ähvardati. 
Kirikusaal oli peale koosolekut räpane nagu staadion peale jalgpallimänge - palju tuli koristada inimeste 
järelt.  
2tim 3:12 “Ja kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga.” 
Õp 15:33  “Issanda kartus on tarkuse kool, aga enne au on alandus.” 
KÜSIMUS: Kuidas reageerid sinu suunas tulevale ebaõiglusele? Kas hakkad ennast õigustama? 
Kuidas kõnetavad sind need kirjakohad?  
 
 
 
 
 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada VEEBRIARI KUU palveteemade eest: 

1. JUMALA HÄÄLELE KUULETUMINE 
- Palvetame, et koguduse inimesed õpiksid kuulama Jumala häält ning õpiksid ka sellele 
kuuletuma.  

2. HINGEDE VÕITMINE 
Palume, et koguduse liikmetel tekiks põnevus võita hingesid Jeesusele nii, et vähemalt 50 erinevat 
koguduse liiget juhivad aasta jooksul kellegi Kristuse juurde ja võtavad hoolt tema eest, et teda 
jüngerdada. 

3. LASTETÖÖ ÜLISTUS 
- Palvetame, et lastetöös oleks toimiv ülistus ja vabatahtlik, kes oleks valmis ülistust juhtima.  
- Palvetame, et tõuseks esile vabatahtlik, kes oleks valmis võtma väikelaste (2-4a) töö enda peale. 
- Palvetame, et lapsed hakkaksid kuulma Jumala häält, prohveteerima, tervendama ja teenima 
Püha Vaimu andidega. 

4. JULGUSTUSE KULTUUR 
Palvetame, et iga koguduse liige oleks tähelepanelik ja julgustav kaaskristlaste suhtes. Et kogudus 
oleks ülesehitav, hooliv ja armastav. 

5. ALFA KURSUS alustab 2. Veebruaril. 
Palvetame, et kursusele tulnud jääksid püsima ning sõna ehitaks neid. Et väljasõidul saaksid 
inimesed vabaks, päästetud, tervendatud ning Püha Vaimuga ristitud. Palvetame ka, et koguduse 
liikmed julgeksid oma lähedasi/tuttavaid kursusele kutsuda ja et kõik, kes tulevad jäävad ka 
püsima! 

6. TERMINALI NOORTETÖÖ 
Palvetame, et Terminali tuleksid noored ning et nad võiksid kogeda Jumala ligiolu ja Tema kutset 
ning et nende noorte elud saaksid täielikult muudetud ja uuendatud. Palvetame ka, et juba need 
noored, kes käivad, võiksid jääda püsima ning kaasatud kodugruppi ja koguduse teenimisse. 

  



 

 


