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ELU VAIMUS - Kõige algus: Lunastus 
(Ivo Unt) 

1. TAEVARIIGI KODANIK 
Elu vaimus algab pihta ühest kõige olulisemast aspektist. Inimhinge lunastus, õigeksmõistmine, pääste, 
uuesti sündimine. See on samm, kus inimolend astub lepingulisse suhtesse Jumalaga ja astub Taevase 
kuningriigi kodanikuks.  
Jh 3:3-6 3 Jeesus vastas talle (Nikodeemusele): „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha 
Jumala riiki.” 4 Nikodeemos ütles talle: „Kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna 
tagasi oma ema üska ja teist korda sündida?” 5 Jeesus vastas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni 
veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki. 6 Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim. 
Jh 3:16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes 
temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. 
Küsimus: Kuidas seletaksid sina usuvõõrale inimesele, miks on vaja uuesti sündida?  
 
2. NAKATATUD VIIRUSESSE 
- Patt rikub inimest, orjastab, sellele järgneb karistus ning see eraldab Jumalast.  
Jh 8:34 Igaüks, kes teeb pattu, on patu ori.  
Rm 6:23 patu palk on surm (thánatos – füüsiline või vaimne surm; Eraldatus elust (päästest) Jumalast 
igaveseks). 
Rm 3:23  sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest 
Küsimus: Milline nendest kirjakohtades kirjeldab sinu jaoks patu probleemi kõige paremini lahti, 
põhjenda? 
 
3. ÕIGEKS MÕISTETUD 
Jumal pakub meile uue võimaluse. Jeesus suri ja kandis meie vead, puudused ja patud ristile. Uskudes 
temasse sünnime uuesti ning saame andeks oma patud. See tähendab, et oled uue elu alguses. 
- Mitte omast jõust vaid tema armu läbi. 
Ef 2:8-9 8 Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and 
Jumalalt -,9 mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. 
Küsimus: Miks inimene ei või Jumala ees õigeks saada oma õigusest või headusest? 
 
- Jeesus ohverdas ennast meie eest 
Hb 9:11-14  Aga kui Kristus tuli tulevaste hüvede ülempreestrina, suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole 
kätega tehtud, see tähendab ei ole osa sellest loomisest, -12 siis ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate 
verega, vaid iseenda verega, minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas ta meile  
igavese lunastuse. 13 Sest kui sikkude ja härgade veri ja lehma tuhk, mida piserdatakse rüvetunute peale, 
pühitseb liha puhtuseks, 14 kui palju enam siis Kristuse veri. Kristus, kes igavese Vaimu läbi  
ohverdas iseenese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat 
Jumalat. 
Küsimus: Kuidas erineb õigeks mõistmine vanas ja uues testamendis? 
 
4. OTSUS KUTSE VASTU VÕTTA  
Tegu on elava Jumalaga, kes praegult elab ja ülestõusnud Kristusega kes ei ela ajaga piiratud keskkonnas. 
Seega see lunastustöö kehtib eile, täna ja homme, iga rahva ja hõimu seas maapeal iga inimese kohta. 
Täna on põhiküsimus - kas tunned teda? 
RM 10:9 Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles 
äratanud surnuist, siis sind päästetakse, 
Küsimus: Kuidas sina juhataksid inimese palvesse, et võtta vastu Jeesus Kristus oma päästjana? 
 



 

Nelipühilasi iseloomustab kirglik suhtumine misjonitöösse. Nad tunnetavad vajadust kuuletuda Kristuse 
käsule ja jagada päästesõnumit nendega, kes seda veel kuulnud ei ole. nelipühilased rõhutavad kõigi 
usklike üldpreesterlust 1 Pt 2:9, st iga usklik on kutsutud teenima Jumala riigis. Tänu niisugusele 
suhtumisele on nelipühi liikumine ka kiiresti kasvanud. Alates 1933 aastast kasvas nelipühilus maailmas 
protestanismi suurimaks perekonnaks. Nelipühilus kõige kiiremini kasvav liikumine maailmas.  
 
VÄLJAKUTSE 
Tee nimekiri tuttavatest inimestest, kes vajavad Kristust, palveta igapäevaselt nende eest ning tee kõik mis 
saad, et Juhtida neid Jeesuse juurde. Selleks lae alla “sõprusevangelismi 5 sammu” 
http://eknk.ee/andrease-kutse/ mille leiad ka Toompea koguduse fuajeest. 
 
 
  
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada SEPTEMBRI KUU palveteemade eest: 
 
1. PÄÄSTMISED KOGUDUSES 
- Koguduse ettevõtmisete läbi (teenistused, noored, lapsed, konverentsid, aktsioonid, jne)  tuleks 
sajad inimesed päästmisele 
- Et koguduse liikmed aktiivselt palvetaksid oma lähedaste eest ja jagaksid jeesust ning tooksid nad 
kogudusse ja alfale 
 
2. KODUGRUPPIDE PALVETEEMAD:  
-Grupid oleksid eluterved, hästi juhitud ja koguduse visiooniga kaasas 
-Elud muutuksid, pered taastuksid kodugruppide sees 
-uued grupijuhid saaksid üles kasvatatud ja ametisse seatud 
-kogu kogudus (vähemalt 80%) saaks liidetud väikegruppidesse. 
-kodugrupid ulatuksid välja oma sõpradeni, kogukondadeni, aktsioonides vajaduses olijateni. 
 
3. ALFA KURSUS 17.september 
Et kursusele tuleksid uued inimesed, kes vajavad saada oma ellu vaimulik vundament. Et 
väljasõidul saaksid inimesed vabaks, päästetud, tervendatud ning Püha Vaimuga ristitud, ning 
liituksid koguduse eluga. 
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