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OTSUSTUSVÕIME 
(Jurgis Kazjava) 

 
1. OTSUSTA KOOS JUMALAGA 
Õp 1:1-5  Saalomoni, Taaveti poja, Iisraeli kuninga õpetussõnad  tarkuse ja õpetuse tundmaõppimiseks, 
mõistlike sõnade mõistmiseks, et võtta õpetust targaks käitumiseks, õigluseks ja õiguseks ning õigeks 
eluviisiks, et anda kogenematuile oidu, noortele teadmisi ja otsustusvõimet - kes tark on, see kuuleb seda ja 
võtab veelgi enam õpetust; kes aru saab, see omandab oskuse. 
Me kõik igatseme olla targad. Jumala Sõna annab meile tarkust. 
Küsimus: Kuidas võtad sina oma elus vastu otsuseid? 
 
2. KUI ME OLEME JUMALAS JA TEMA SÕNAS, SIIS VALESID OTSUSEID EI OLE  
1Ms 1:28 Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile: „Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja 
alistage see enestele; ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeva all ja kõigi loomade üle, kes maa peal 
liiguvad!”  
Me kardame eksida, me kardame välja näha rumalatena ja kardame tagajärgi aga Jumal ütleb, et minge ja 
valitsege - ta annab volituse tegutseda ja ta õnnistab meid.  
Küsimus: 1) Jaga mõni lugu sellest, kuidas sina oled oma elus võtnud vastu otsuse ja Jumal on seda 
õnnistanud! 
2) Lugege koos 5Ms 28:1-14 ja jagage, kuidas see teid kõnetas! 
 
3. ÄRGE TAGANEGE ISSANDAST 
1Sm 12:20-22 Ja Saamuel ütles rahvale: „Ärge kartke! Te olete küll teinud kõike seda kurja, ometi ärge 
taganege Issanda järelt, vaid teenige Issandat kõigest südamest! Ärge taganege järgnema tühiseile 
jumalaile, kes ei too kasu ega päästa, sellepärast et need on tühised! Sest Issand ei jäta maha oma rahvast 
oma suure nime pärast, vaid Issand on otsustanud teha teid enesele rahvaks. 
Me oleme kui üks tuli, mis põleb aga me ei saa paista välja valgust ega teenida Issandat kui me ei ela 
Jumala sõna järgi. Jumala sõna peab saama meie sees elavaks. Tarkus ja teadmised tulevad Jumala 
sõnast.  
Küsimus: Milline kirjakoht on sinu elus saanud elavaks?  
 
 
 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel... 
  



 

    
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada SEPTEMBRIKUU 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 ja 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. NEXTSTEP Õhtukool 
Et Jumal juhataks õiged inimesed kooli ja et nad saaksid muudetud, varustatud ja venitatud, et 
teostada julgelt Jumala tahet oma elus. 
 
4. Alfa kursus 18. september 
Et kursusele tuleksid inimesed, kes vajavad saada oma ellu vaimulik vundament. Et väljasõidul 
saaksid inimesed vabaks, päästetud, tervendatud ning Püha Vaimuga ristitud.  
 
5. Terminali konverents 2018 (19-20 okt) 
Et toimuks läbimurre, et jõuda sadade Tallinna noorteni evangeeliumiga, et Jumal tõstaks üles 
palvetajad, korraldajad, kuulutajad ja kogu vajaliku meeskonna, et see konverents ulatuks sadade 
päästmata noorteni, ja et see varustaks usklikke üle Eesti elama ärkamise elustiili.  
 
6. Tallinna linna inimesed 
Et meie linna inimestel tekiks nälg ja janu tõelise suhte järgi Jeesusega. Et Jumal korraldaks 
vastava usklike liikumise, üritused ja kogudused, mis teeniks meie linna inimesi.  


