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Tänapäeva ebajumalad  
(Mart Metsala) 

 
1. LÄBIPÄÄSUKIIP 
Kui sa usud Jumala imesid ja lubadusi, siis see on kui läbipääsukiip Tema juurde! 
Ef 1:19 “Ja milline on Tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul.” 
Kui sa midagi palud, siis otsusta, et sulle hakkab nii juhtuma. 
Küsimus: Jaga mõni palvevastus oma elust, kus kuulutasid palves võitu mingi olukorra või asja üle 
ja kogesid imet! 
 
2. EBAJUMALAD 
Ebajumal saab olla miski asi, tegevus, allikas, mille poole inimene pöördub, et leevendada steressi, leida 
lohutust, saada üleloomuliku abi, leida jõudu, et minna edasi - mistahes asi, mille poole sa pöördud peale 
Kristuse. 
Jh 5:21 “ Lapsed, hoiduge ebajumalate eest!” 
1Ts 1:9-10 “Nad ju ise teatavad, kuidas te meid vastu võtsite ning kuidas te olete ebajumalaist pöördunud 
Jumala poole, teenima elavat ja tõelist Jumalat ning ootama taevast tema Poega Jeesust, kelle ta on 
surnuist üles äratanud ja kes meid tõmbab välja tulevasest vihast.” 
Küsimus: Mille poolest sa tunned ära, et tegu on ebajumalaga? Kuidas oled sina ebajumalatega 
kokku puutunud? 
 
3. PULBRIKS JAHVATAMINE 
Me peame pulbriks javatama need asjad, mis tahavad olla meile ebajumalad, mida me kummardame 
Jumala asemel. Kui me armastame midagi muud rohkemat kui Jumalat ja otsime sealt rahuldust, siis see on 
ebajumala teenimine.  
Kl 3:5-6 “ Surmake nüüd need liikmed, mis on maa peal: hoorus, rüvedus, kirg, kuri himu ja ahnus, mis on 
ebajumalateenistus. Nende pärast tuleb Jumala viha [sõnakuulmatute laste peale]. 
2Ms 20:3-6 “ Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval! Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust 
pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees! Sa ei tohi 
neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate 
süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab 
tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad! Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata 
suhu võtta, sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab!” 
Ebajumala olemasolu näitab, et miski on sinu elus, mida Jumal tahab täita aga mida sa ei ole julgenud 
lubada tal täita. 
Mart rääkis oma jutluses, et ebajumal võib olla ükskõik mis asi - sinu auto, poiss/tüdruksõber, töö, hobi jne. 
Küsimus: Kuidas pääseda ebajumalateenistuse käest? Kas sinu elus on ebajumalaid? 
Võtke aega, et palvetada üksteise eest! 
 
 
 
Palveteemad järgmisel lehel... 
 
 
  



 

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. 
 
 


