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ELUST ENESEST - Kannatlikkuse õnnistus 
(Ivo Unt) 

 
1. LASE LAHTI JA LASE JUMALAL 
Minul ja sinul on tendents hakata oma jõuga unistusi teostama mida me usume, et Isa taevas on meile selle 
andnud. Meil on vaja kannatlikkust, et lasta Temal see unistus ellu viia. 
Küsimus: 
a) Kuidas üritas Joosep oma jõuga vangist välja saada ning kuidas samastad ennast keerulistes 
olukordades sina? Loe 1Moosese 40:9-15 
b) Kuidas astub Joosep oma unistusse? Loe 1 Moosese 41:1-44 39 
 
 
 
2. ENNE TÕUSU ON LANGUS 
Tihti kogeme elus seaduspära, kus asjad lähevad vastupidiseks vahetult enne võitu. Sul on mingi kvaliteet, 
standard, või pühendumine oma elus, ja mingi hetk kõik see kaob ära, kukub kokku. Ma tahan sulle öelda, et 
see on langus enne tõusu. Ole kannatlik selles.  
Kunagi ära tee elu suur otsust emotsionaalse languse ajal. Tee otsuseid elu kõrghetkedel, mitte orgudes. - 
John C. Maxwell. 
Küsimus: 
Millised mõtted tekivad sinul languse ajal? Milles vajad kannatlikkust? 
 
 
 
3. KANNATLIK SÜDA INIMESTEGA  
Meie kõigi elus on inimesi, kelles me tahame näha muutust. Olgu see siis meie abikaasa, kolleeg, lapsed, 
naaber või sõber. Meil on vaja pikka meelt nendega, sest kannatlikkus inimeste muutumisprotsessis 
kasvatab Jumal sulle kannatliku südame. SINU KANNATLIK SÜDA ON SAMUTI OLULINE, mitte ainult teine 
inimene või olukord.  
Küsimus: 
a) Kuidas väljendus Joosepi kannatlikkus oma vendade suhtes? 
b) Kuidas plaanid käituda sina?  
Loe 1Moosese 45:1-9 
 
 
 
 
 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel... 
  



 

    
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada koguduse APRILLIKUU palveteemade eest: 

 
1. Kodugrupid 
Palve: Et Jumal aitaks Toompea koguduses üles ehitada tugeva kodugruppide süsteemi, kus 
toimuks vaimulik kasv ja juhtide taastootmine. Et inimesed kes veel ei käi kodugrupis, võiksid leida 
omale sobiva grupi. Et Jumal tõstaks üles uusi kodugrupi juhte kes oleks valmis karja juhtima. 

 
2. Evangelism 
Palve: Et Jumal ehitaks evangeelse koguduse, kus kogudus tervikuna elaks väljaulatumise elustiili, 
palvetades, nähes ja kasutades võimalusi tunnistada igapäeva olukordades inimestele mida Kristus 
on teinud. Et kogudus palvetaks oma uskmatute sõprade eest, veedaks nendega aega ja kutsuks 
neid järjekindlalt kirikusse. 
 
3. Jumalateenistused 
Palve: Et Toompea koguduse Jumalateenistused oleks täis Jumala Püha Vaimu väge, kus ülistus 
avab südamed, jutlus kõnetab võimsalt inimesi, kogu teenistuse jooksul saaksid inimesed vabaks, 
muudetud, tervendatud, taastatud, päästetud!  
 
4. Laste ja noortetöö 
Palve: Et lapsed ja noored meie koguduses saaksid täidetud Püha Vaimuga, õpiksid ülistama, 
palvetama ja saaksid tuld täis, et kuulutada evangeeliumi! 
 
5. “Abielu ettevalmistuskursus” mai kuus 
Et kursusele tuleksid paarid kes vajavad paarisuhtele tugevat vundamenti, et tuleksid paarid ka 
kirikust väljapoolt, et Jumal võimsalt kõnetaks ja ehitaks tugevaid abielusid selle kursuse läbi.  


