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ELUST ENESEST - Keskpärasusest üle 
(Ivo Unt) 

 
1. KUTSE SUUREPÄRASUSEKS 
Meie madal enesehinnang peab meie identiteeti madalamaks kui see on kutsutud olema. Sa oled kutsutud 
olema keskpärasusest üle ja olema suurepärane. Sa oled kutsutud suurepäraseks, sest sa oled selliseks 
loodud. 
Psalm 139:14 Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud.  
Küsimus: 
Kirjelda oma enesehinnangut ja seda, kuidas see läheb kokku sellega, kelleks Jumal sind lõi olema? 
 
2. MUGAVUSEST ÜLE 
2 Korintlaste 4:10-11 me kanname alati oma ihus Jeesuse surma, et ka Jeesuse elu avalduks meie ihus. 
Sest meid, kes me elame, antakse alatasa surma Jeesuse pärast, et ka Jeesuse elu avalduks meie 
surelikus ihus.  
Küsimus: 
Mida see kirjakoht räägib mugavuse ületamise kohta? 
 
3. INIMESTE KARTUSEST ÜLE 
Õpetussõnad 29:25 Inimeste kartmine paneb püünise, aga kes loodab Issanda peale, on kaitstud. 
Me vaistlikult püüame teistele meele järgi olla, neid pahandavaid otsuseid mitte teha ja vältida konflikte - 
sellega määravad teised meile aga elustandardi.  
Küsimus: 
Mis olukordades tahad inimeste kartusest vabaneda? Too näide!  
 
4. LÄBIKUKKUMISEST ÜLE 
Õp 24:16 Sest õige langeb seitse korda ja tõuseb üles aga õelad komistavad õnnetusse.  
Läbikukkumisel vaenlane meie sees ütleb, et sa pole selleks loodud, ja selle läbikukkumisega sa tõestasid 
ennast lõplikult. Jumal meie sees aga ütleb, et sa oled kardetavalt imeliseks loodud, tõuse üles mu laps ja 
proovi uuesti. Ma usun sinusse! 
Küsimus: 
Kirjelda mõnel oma läbikukkumisel peas jooksvaid mõtteid, millised neist on vaenlaselt antud, 
millised aga Jumalalt?  
 
 
 
 
 
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. 
 
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! 
 


