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ÜLLATADES MAAILMA - Tavaliste inimeste revolutsioon 
(Ivo Unt) 

1. SÜDA ÜLE TALENDI 
Matteuse 4:18 Aga Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus kaht venda, Siimonat, keda nimetatakse 
Peetruseks, ja tema venda Andreast, noota heitvat - nad olid ju kalurid - ning ütles neile: „Järgnege mulle ja 
ma teen teist inimesepüüdjad!” Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinnapaika ning järgnesid talle. 
Jeesus ei otsinud oma meeskonda valmis talenti või eduka fassaadiga tegelast või religiooset tippkuju. Ta 
otsis alandlikku, töökat, muutustele avatud, kuulekat, TAVALIST inimest. Ta nägi väärtust neis, kelles 
ühiskond seda väärtust ei näinud. 
Küsimus: Miks sinu arvates Jeesus valis oma suure missiooni täideviijateks lihtsad kalurid? 
Millist suhtumist ootab Jeesus meilt, kui ta kutsub meid ennast järgima? 
 
2. HALASTUS VÕIDAB PATU 

Matteuse 9:9-13 Ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest, Matteus nimi, tollihoone juures istuvat, ja ütles 
talle: „Järgne mulle!” Ja Matteus tõusis ning järgnes talle. Ja kui Jeesus istus lauas tema kodus, vaata, palju 
tölnereid ja muid patuseid tuli ning istus koos Jeesuse ja ta jüngritega. Ja seda nähes ütlesid variserid tema 
jüngritele: „Miks teie õpetaja sööb koos tölnerite ja patustega?” Aga seda kuuldes vastas Jeesus: „Ei vaja 
arsti terved, vaid haiged. Aga minge ning õppige, mis see on: Ma ei taha ohvrit, vaid  halastust! Jah, ma ei 
ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid!” 
Matteus, keda Jeesus jüngriks kutsus, oli maksukoguja ja nad olid vihatud juutide seas, kuna nad võtsid 
makse Rooma impeeriumi seaduste kohaselt kõigest ja pahatihti tehti seda ka ebaausalt. 
Küsimus: Miks kutsus Jeesus just patuseid ennast järgima? 
 
3. KUTSE JÄLJENDADA 
Jeesus ei kutsu meid midagi ise välja mõtlema, tema kutse on lihtne, imiteerige mind, jäljendage mind, 
kopeerige mind.  
Johannese 5:19 Poeg ei saa midagi teha iseenesest, ta teeb vaid seda, mida näeb tegevat Isa, sest mida 
iganes Isa teeb, seda teeb ka Poeg. 
Küsimus: Kuidas oled sina kedagi jäljendanud? Kas see oli lihtne või raske? 
Kuidas saaksid paremini Jeesust jäljendada oma elus?  
 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel... 
  



 

    
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada EKNK SUVEPÄEVADE palveteemade eest:

 
1. JUMALATEENISTUSED 
Et laagri jumalateenistused, töötoad, nõustamised, jms oleksid täis võidmist, mis tooks esile 
vabanemised hirmudest, kõiksugused imed ja tervenemised ja julgustuse inimestele elada välja 
ulatuvat elustiili. 
 
2. EVANGELISATSIOON 
Et tänavaaktsioon “Laagrist välja” oleks Püha Vaimu poolt juhitud, laagrilised jõuaksid õigete 
inimesteni, julgeksid evangeliseerida ning saaksid elumuutva kogemuse välja astumisest. 
 
3. LAPSED 
Et lapsed lastelaagris saaksid täis Püha Vaimu ja hakkaksid õppima kasutama vaimuandeid, ning 
evangeliseerima oma kogukondades. 
 
4. EESTI KOGUDUSED 
Et Eesti kogudused suunaksid oma fookuse evangelismile ja üleloomulikkusele.  
 


