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ELUST ENESEST - Terviklik vaim, hing ja ihu 
(Ivo Unt) 

 
1. TERVIKLIK INIMENE 
1Tessaloonika 5:23 Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna 
hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks! 
Küsimus: Jumal tahab, et meie vaim, hing ja ihu oleks kõik hoitud ja laitmatud. Milline osa sinu elust 
vajab kõige enam tervenemist, milline osa on tugevaim? 
 
2. TERVIKLIK IHU. Meie füüsiline keha (nähtav, katsutav, tuntav) 
Meie maine ihu on oluline ja väärib selle eest hoolt võtmist. Kristlased peaksid olema maailmas kõige 
tervemad inimesed. 
1Korintlaste 6:19-20 teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei 
ole iseenese päralt? Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!  
Küsimus: Mida teed sina, et oma ihu eest hoolitseda, ja mida saaksid teha paremini? 
 
3. TERVIKLIK HING. Meie emotsioonid ja tunded 
Psalm 139:23-24 Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda! Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted! Vaata, 
kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele!  
Väga-väga vähesed tulevad emotsionaalselt tervena välja oma sünnijärgsest perekonnast. Kristuses 
kasvamine lausa nõuab mineviku väljakaevamist, et saada vabaks ebatervetest ja hävitavatest 
tavadest - Peter Scazzero (raamat “Emotsionaalselt terve vaimsus”) 
Küsimus: Kuidas tegeles eelolevas psalmis kuningas Taavet oma hingega? Mis on sinu elus 
ebaterved tavad minevikust, millest peaksid vabanema? 
 
4. TERVIKLIK VAIM. Meie vaim, mis on loodud ühenduseks Jumalaga. 
Meie vaim saab täielikuks kui sellesse tuleb elama Püha Vaim, kui me saame kristlasteks (Ap 2:38). 
Küsimus:  
a) Johannese 14:26 Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab 
teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Kuidas kuuled sina Püha Vaimu häält?  
b) Rooma 8:2 Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest. 
Millest oled sina vabanenud Püha Vaimu väe läbi, millest vajad vabaneda? 
c) Efeslaste 3:16 et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema Vaimu läbi tugevaks 
seesmise inimese poolest. Milles vajad kasvada tugevamaks? 
d) Apostlite teod 1:8 vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad 
Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.”  Kuidas oled kogenud Püha 
Vaimu julgust? Milles vajad julgust Pühas Vaimus, et teha Jumala tahtmist?  
  
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel... 
  



 

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

 
 
1. 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!  
 
2. Laste ja noortetöö 
Palve: Et lapsed ja noored meie koguduses saaksid täidetud Püha Vaimuga, õpiksid ülistama, 
palvetama ja saaksid tuld täis, et kuulutada evangeeliumi! 
 
3. “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.  
 
4. Grillpidu 3. juuni 
Et linnarahvast 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 ühendatud koguduse liikmetega ja võiksid liituda kursuste ja 
kodugruppidega, ega läheks kaduma.  
 
6. Evangeelne kultuur 
Et koguduses tõuseks üles evangeelne kultuur kutsuda inimesi teenistustele ja evangeliseerida 
inimesi igapäevaselt. 
 


