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Ma pean vs ma tahan 

Seeria: MEELEPARANDUS 
(Ago Lilleorg) 

 
 
1. JUMALA IGATSUS OLI JA ON, ET MEIE OLEKS TEMA RAHVAS SELLE ALUSEL, ET “MA TAHAN”.  
Hesekiel 36:26-29 Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust 
kivise südame ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma Vaimu ja teen, et te käite mu 
määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid. Ja te saate elada maal, mille ma olen andnud teie 
vanemaile; teie olete minu rahvas ja mina olen teie Jumal. Ma vabastan teid kõigist teie rüvedusist. Ja ma 
lasen viljal võrsuda ja teen selle rohkeks ega lase teid nälga jääda. See kirjakoht kirjeldab meile Jumala 
plaani selleks, et me ei peaks elama „ma pean“ suhtumisega. Täna elame selle ettekuulutuse alusel, kuid 
ometi on kristlased vahel suutnud jätta maailmale mulje, et kristlus on „ma pean“, mitte „ma tahan“ elustiil.  
Küsimus: Miks sinu arvates on jäänud mulje, et kristlus on “ma pean” elustiil? 
 
2. PÜHA VAIM MEIE SEES LOOB IGATSUSE JA SOOVI JUMALALE ELADA JA KRISTUST JÄRGIDA 
Rm 8:1-4  Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Sest elu Vaimu 
seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest. Sest seda, milleks Seadus oli 
võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades 
oma Poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast, et Seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei 
käi oma loomuse, vaid Vaimu järgi. On suur vahe, kas sind motiveerib tahe või sind sunnib käsk. Üks 
vabastab, teine orjastab. Lugege koos Rm 8:1-11 
Küsimus: Millised nendest põhimõtetest on sinu jaoks olulised ja kuidas sa saad neid rakendada 
oma elus? 
 
3. ARMASTUSES ON TAHE, SELLES EI OLE SUNDI 
“Ma tahan” elus on elu ja rahu. Jumal tahab sinuga isiklikku suhet, milles ei ole käsku või sundust vaid 
vabadus. 
Küsimus: Mida aitas see jutlus sinul mõista Jumala kohta? 
Too mõni näide oma elust, kuidas armastus kellegi/millegi vastu on tahe, mitte sund? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel... 
  



 

    
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada NOVEMBRIKUU palveteemade eest: 

 
1. Jumalateenistused 
Et Toompea koguduse Jumalateenistused, lasteteenistused ja noorteteenistused 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. Kodugrupid ja kogukonnad 
Et koguduses ehituks üles tugevad, üksteist-toetavad, armastavad ja kutsuvad kodugrupid ja 
kogukonnad, kus noored ja vanad usklikud saaksid üksteist üles ehitades olla tugevad. 
 
3. Jõuluteenistused 

- Toompea koguduse jõuluteenitus 24. detsembril ja 25. detsembril ERR ülekande teenistus. 
Palvetame, et teenistused oleksid võitud ja elusid muutvad ja, et inimesed kutsuksid oma 
sõpru-tuttavaid teenistusele. 
 
4. Ristimine 9. detsember 
 
 
 


