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ELUST ENESEST - Milles peitub su tõeline väärtus? 
(Anne-Ly Raukas) 

 
 

1. MEIE IDENTITEET ja VÕRDLEMINE 
Kui sa kaotad töö, võid tunda, et sa pole keegi. Me tihti defineerime ja mõõdame end selle kaudu, mida 
teeme või omame (töö, auto jne). Aga me ei saa rajada oma identiteeti sellele, mis on välimine ja võib 
ükspäev lõppeda. Tihti kipume ka võrdlema end teistega.  
Õpetussõnad 14:30 Südamerahu on ihule eluks, aga kadedus on otsekui mädanik luudes.  
“Võrdlemine on vägivalla akt iseenda vastu” 
Küsimus: a) Mis paneb meid end teistega võrdlema?  
b) Mis tunded see meis tekitab?  
c) Millal on võrdlemine hea? 
 
2. SINU UNIKAALSUS 
Psalm 139:14-16 Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod, seda tunneb 
mu hing hästi. Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks 
kooti. Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll 
ühtainustki neist ei olnud olemas.  
Me oleme unikaalsed just selle pärast, et Jumal on meid loonud. Me peame parandama meelt negatiivsest 
mõtteviisist ja hakata uskuma seda, mida Jumal on meie kohta öelnud.  
Jeremija 31:3 Ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb mu osadus sinuga.  
Ka siis kui kõik ei lähe alati hästi elus, armastab Jumal sind ja on sinu jaoks olemas. Jumala armastus on 
igavene ja tingimusteta meie igaühe jaoks! Jumal armastab sind sellisena, nagu sa oled.  
Jeremija 29:11 Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga 
mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.  
Küsimus: a) Loe mõttega kirjakoht Psalm 139:14-16. Jaga teistega, mille poolest oled just sina 
unikaalne! 
b) Kuidas väärtustab Jumal meid Jeremija raamatu kirjakohtade kaudu? Kas Ta väärtustab meid 
meie tegude, välimuse ja andekuse kaudu, või on see midagi muud? 
 
 
 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel... 
  



 

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

 
1. Jumalateenistused 
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!  
 
2. Laste ja noortetöö 
Et lapsed ja noored meie koguduses saaksid täidetud Püha Vaimuga, õpiksid ülistama, palvetama 
ja saaksid täis tuld, et kuulutada evangeeliumi! 
 
3. “Abielu ettevalmistuskursus” maikuus 
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.  
 
4. Grillpidu 3. juuni 
Et linnarahvas tuleks grillpeole ja õpiks tundma koguduse elu ja rahvast. Koguduse liikmed 
kutsuksid tuttavaid kaasa, ja et grillpeol toimuvad vestlused juhiksid uued inimesed vaimulikule 
teele, päästele ja kogudusse.  
 
5. Uued inimesed 
Et uued inimesed teenistustel saaksid kontaktid koguduse liikmetega ja võiksid liituda kursuste ja 
kodugruppidega. 
 
6. Evangeeliumi kultuur 
Et koguduses tõuseks üles evangeelne kultuur kutsuda inimesi teenistustele ja evangeliseerida 
inimesi igapäevaselt. 


