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KÜLLUSE MENTALITEET - KÜLLUSLIK MÕTTEVIIS 
(Janno Peensalu) 

 
1.ÜLIKÜLLUSLIK JUMAL 
Kui Jumal midagi teeb, siis ta teeb seda suurelt, sest Jumala loomus on külluslik. 
Õp 11:25 “Hing, kes jagab õnnistust, kosub, ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse.” 
Jumal pani ilu meele/jõukuse meele meie sisse kui ta meid lõi. 
Küsimus: Millist mentaliteeti omad sina - külluslik/puuduslik? Mis on need järgmised 
sammud, et omada külluslikku meelsust? 
 
2. PUUDUSE MÕTTEVIIS 
Ei saa käia külluses omades puuduse mentaliteeti. 
Ps 35:27 “Olgu kõrgesti ülistatud Issand, kellele meeldib oma sulase hea käekäik!” 
Puuduse mõtlemine on nende asjade peal, mida meil veel ei ole. Selline mõtlemine ei lase 
võimalustel välja paista.  
Küsimus: Millistest asjadest ei ole sina oma elus lahti lasknud? 
 
3. MEELSUSE SEADMINE 
Kristus tuli meid vabastama needusest ja vanast mõtteviisist. Jumal oli lubanud Iisraeli lastele 
tõotatud maad aga oma mõtetes tahtsid nad tagasi Kaananimaale. Kui sul puudub nägemus uuest 
ja paremast, siis sa kohaned olemasolevaga ja lepid sellega, mis on. 
Küsimus: Mis on need olukorrad sinu elus, millega oled nö leppinud, kuna sul ei ole 
suuremat pilti/visiooni tulevikust? 
 
4. SUUR MÕTLEMINE 
Külluse mõtlejad mõtlevad, et alati tuleb veel võimalusi/juurde. Nad on optimistlikud/tänulikud - nad 
mõtlevad suurelt.  
Külluse mõtlejad ei karda anda Jumalale. 
Küsimus: Mis kõnetas sind jutluse juures enim? Palvetage üksteise eest, et teie eludes 
valitseks külluslik mõtteviis! 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada MAI KUU 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. 
 
4. EKNK suvepäevad 2019 “Terve pere” 
Et paljud kes muidu ei käi jõuaksid ka suvepäevadele. Et Kogudused, üksikisikud ja lapsed õpiksid 
puhkama, omandaksid pereväärtusi, kasvaksid evangelismis “laagrist välja” aktsiooni raames, ning 
julgelt taotleksid ja kastutaksid vaimuandeid ühiskonna teenimiseks. 
 
 


