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JEESUS KEDA MA EI TUNDNUD - Pilguheit üleloomulikku 
(Ivo Unt) 

 
1. ÜLELOOMULIKKUSEST TÄHTSAIM 
Markuse 8:36 Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma 
hingele ?  
Küsimus: 
Miks Jeesus pidas tervenemiste juures tähtsamaks hinge tervenemist (Jumala tundmist)? Mida see 
kirjakoht veel sulle räägib? 
 
2. ARMASTUS ÜLE SÜÜDISTUSE. 
Johannese 9: 1-2 Edasi minnes nägi Jeesus ühte sündimisest saadik pimedat inimest.  2 Ja ta jüngrid 
küsisid temalt: „Rabi, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana?”  3 
Jeesus vastas: „Ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid  temas peavad saama avalikuks Jumala 
teod.  
Jeesus ei kasutanud meie eksimusi, et meid süüdistada vaid, et meid armastada. Ta leidis võimaluse, et see 
armastuseks pöörata. 
Küsimus: 
Kuidas reageerid sina kui näed haiget inimest, kas otsid põhjendusi miks ta on haige, või otsid 
põhjusi, et tema tervenemise eest palvetada? 
 
3. ARMASTUS ÜLETAB PIIRE  
Armastus ületab kultuurilised ja sotsiaalsed piirid, et tuua tõelist tervenemist tõelistele probleemidele 
Matteuse 8:2-3 2 Ja vaata, tema juurde astus pidalitõbine, kummardas teda ja ütles: „Issand, kui sa tahad, 
siis sa võid mu puhtaks teha!” 3 Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda  ja ütles: „Ma tahan, saa 
puhtaks!” Ja ta sai otsekohe oma pidalitõvest puhtaks.  
Küsimus: 
Mis sind selles kirjakohas kõnetab, milliseid piire tunned, et Jumal kutsub sind ületama? 
 
4. USK KÄITUB TEISITI 
Jeesuse suhtumine surma tema usu tõttu oli teistsugune. Johannese 11 ptk Jeesus saab teate Laatsaruse 
surmast ja ütleb oma jüngritele, et lähme Laatsarust surnust äratama. Kohale jõudes oli lein suur, Marta 
nuttis, Maarja nuttis, kõik leinajad nutsid, sest Laatsarus oli juba 4 päeva surnud olnud. Jeesuse 
emotsioonid olid teistsugused, sest tal oli Laatsaruse suhtes plaanid juba selged.  
Johannese 11:23 Jeesus ütles talle: „Sinu vend tõuseb üles.”  
Küsimus: 
Millised olukorrad sinu elus nõuavad sult usku, samal ajal kui teised su ümber on usu kaotanud? 
 
 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel... 
  



 

    
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada koguduse MÄRTSIKUU 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. Ülestõusmispühad: 30.märts ja 1.aprill 
Palve: Et Ülestõusmispühade sündmuste sisu jõuaks ühiskonnani ja seeläbi Jumal juhataks inimesi 
kogudusse nii Suure Reede kui Esimese Ülestõusmispüha teenistusele. Et Jumal muudaks 
teenistustel südameid, tervendaks ja vabastaks. 


