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Jumala sõna - Distants teadmiste ja tegude vahel 
(Ivo Unt) 

 
1. SÕNAKUULELIKKUSE VALULÄVI 
Oluline pole mitte meie teadmised vaid see, mis me teeme. Kui me ei tee otsust tegutseda, siis on 
kuuldu kasutu. Head kavatsused ei tähenda veel sõnakuulelikkust - sõnakuulelikkus aga tuleb läbi 
valu. On üks Jumala armastamise tase, mis omab valmisolekut teha mida iganes Ta meilt palub - ennast 
ohverdav elustiil (Abrahami ootus Iisaki järele ja Aabrahami poja ohverdamine). 
1 Pt 4:1-2 “Et nüüd Kristus on ihulikult kannatanud, relvastuge teiegi sellesama meelsusega, sest kes on 
kannatanud ihulikult, see on lakanud patustamast, nii et ta maises elus allesjäänud aega ei ela enam 
inimlike himude, vaid Jumala tahtmise järgi.” Relvastuge viitab võitlemisele, muidu me põgeneme. Kui me ei 
läbi kannatusi, siis me tegelikult ei võitle vaid põgeneme.  
Küsimus: Jaga mõni lugu oma elust, kus oled olnud sõnakuulelik Jumala tahtele ja seeläbi maksnud 
mingi hinna/loobunud millestki? Testige ennast küsimusega - kas oled valmis tegema ükskõik mida 
Jumal palub sul teha? 
 
2. KITSAS TEE 
Sinu tõelised läbielamised koos Jumalaga annavad sulle midagi, mida keegi ei saa sinult ära võtta. 
Ükskõik millest sa loobud või ohverdad, ei ole võrreldav tasuga, mis ootab sind teispool igavikus.  
Rm 8:18 “Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida 
meile ilmutatakse.” 
Küsimus: Too välja mõni vaimuliku läbimurde vili oma elus? 
 
3. MEELEPARANDUS 
Käes on aeg, et ehitada sild teadmiste ja tegude vahel.  
Jk 1:22-25 “Aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes iseendid. Sest kui keegi sõna kuuleb, aga 
selle järgi ei tee, siis ta sarnaneb mehega, kes vaatleb oma ihulikku palet peeglist. Ta vaatles ennast, läks 
minema ja unustas varsti, missugune ta oli. Kes on aga kummargil vaadanud vabaduse täiuslikku seadusse 
ja sellesse ka jääb, ei ole unustav kuulja, vaid tegude tegija - see on õnnis oma tegemises.” 
Küsimus: Milles peaksid sina meelt parandama, et olla sõna tegija mitte kuulja? 
Mis kõnetas sind jutluse juures enim? 
 
 
 
 
 
Palveteemad järgmisel lehel... 
  



 

 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada MÄRTSIKUU 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. Et kõik 
usklikud võtaksid omale südame asjaks mõnda noort kristlast jüngerdada.  
 
 
3. Missionaalne elustiil koguduses 
Et kogudus tervikuna elaks välja ulatuvat elustiili tunnistades isiklikult evangeeliumi ning koos 
gruppidega teeniksid Tallinna inimesi erinevatel viisidel. Palve, et Tallinna linna inimesed oleks 
avatud evangeeliumile ning kogudus kasvaks julgemaks evangeeliumi edastamisel. 
 
 


