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TAEVARIIGI SEADUSED - Arukas elustiil 
(Ivo Unt) 

 
1. ARUKAD EHITAVAD TULEVIKKU 
Matteuse 25:1-13 Siis on taevariik kümne neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid peigmehele vastu. 
Viis nendest olid rumalad ja viis arukad, rumalad võtsid küll oma lambid, kuid ei võtnud kaasa õli, arukad 
võtsid aga lampidele lisaks kaasa õlianumad. Aga kui peigmees viibis, jäid nad kõik tukkuma ja uinusid 
magama. Aga keskööl kostis hüüd: „Ennäe, peigmees! Tulge välja teda vastu võtma!” Siis ärkasid kõik need 
neitsid ja seadsid korda oma lambid. Rumalad ütlesid arukatele: „Andke meile osa oma õlist, sest meie 
lambid kustuvad!” Aga arukad vastasid: „Ei mingil juhul, sellest ei jätku meile ja teile! Minge pigem 
kaupmeeste juurde ja ostke enestele!” Aga kui nad olid ostma läinud, tuli peigmees, ja kes olid valmis, läksid 
temaga pulma, ja uks lukustati. Hiljem tulid ka need teised neitsid ja ütlesid: „Isand, isand, ava meile!” Aga 
tema vastas neile: „Tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne teid.” Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega 
tundi!  
Arukad inimesed mõtlevad kaugemale kui olevik ja lähitulevik. Nad ehitavad täna seda, mille mõju ulatub 
aastakümnete taha! Nad panustavad täna sellesse, mille vilja saab lõigata igavikus. 
Küsimus: 
Mis olukordades oled sina käitunud nii nagu need 5 rumalat neitsit, ja mis olukordades nagu 5 arukat 
neitsit.  
 
2. ARUKAD ON HEAD MAJAPIDAJAD 
Arukad mõistavad, et nende käsutuses olev on laenatud ja seda tuleb arukalt kasutada. Nad võtavad täpset 
hoolt selle eest kuidas nad kasutavad oma kallist aega, energiat ja raha. Nad teavad põhimõtet, kes on 
ustav pisimas on ustavad paljuga.  
Efeslaste 5:15-17 Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades 
aega õigesti, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine.  
Küsimus: 
Mida see kirjakoht õpetab aruka elustiili kohta? 
 
3. ARUKAD EHITAVAD TEISI 
Matteuse 6:20-21 Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei 
murra ega varasta! Sest kus su aare on, seal on ka su süda.  
Kõik mis kogud endale, jääb niikuinii maha, seda ei saa kaasa võtta. Arukad inimesed panustavad teistesse, 
sest nad teavad et inimesed on valuuta, mis kestab igavesti.  
Küsimus: 
Kirjelda mõnda aega oma igapäevaelus, mis on justkui raisatud aeg, mida võiks hoopis panustada 
teistesse, et koguda aardeid taevasse.  
 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel... 
  



 

    
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada koguduse VEEBRUARIKUU 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. Alfa kursus 13. veebruar 
Palve: Et Jumal juhataks õiged inimesed alfa kursusele, kes seda vajavad ja keda on juba 
kutsutud. Et koguduse liikmed kutsuksid oma tuttavaid kursusele! 
 
4. 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 ja päästetud!  


