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Vabaduse vastutus - ülestõusmispühad 2019 
(Ivo Unt) 

 
1. USU TEST 
Vabadus avab silmad, et Kristus vabastas patust, surmast, hirmust, häbist - saades Tema lapseks. 
Meil on vabadus uskuda või kahelda. 
2Kr 3:15-16 Tänapäevani, iga kord kui Moosest loetakse, lasub kate nende südamel.16 Aga kui nende süda 
pöördub Issanda poole, siis võetakse kate ära. 
Küsimus: Kuidas on sinu usk saanud veendumust ja oled kahtlusi ületanud, peale seda kui sul on nö 
“kate ära võetud”? 
 
2. ISETUSE TEST 
Vabadus antakse mitte enese pärast, vaid et teenida. 
Mt 22:39 Teine käsk on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast! 
USA 35-s president John F. Kennedy - “Ära küsi, mida riik saab teha sinu jaoks, vaid mida sina saad teha 
riigi heaks!” 
Küsimus: Kuidas oled oma vabadust mitte kasutanud, et teisi teenida ja vastupidi? 
 
3. KASVU TEST 
 Vabadusega kaasneb vastutus iseloomu kasvatada, mis kannab mõju ja võidmist. 
2Pt 1:5-10 Just seepärast te peategi olema kõigiti valmis arendama oma usus voorust, vooruses tunnetust, 
6 tunnetuses kasinust, kasinuses kannatlikkust, kannatlikkuses vagadust,7 vagaduses vennalikkust, 
vennalikkuses armastust, 8 sest kui teil seda kõike on, ja veel rikkalikult, siis te ei jää laisaks ega viljatuks 
meie Issanda Jeesuse Kristuse tundmises;9 kuid kellel seda pole, on pime ja lühinägelik; ta on unustanud, 
et on puhastatud oma endistest pattudest.10 Seepärast, vennad, olge veelgi innukamad kindlustama oma 
kutsumist ja äravalimist, sest kui te seda teete, ei väärata te iial. 
Küsimus: Võttes aluseks selle kirjakoha, siis millistes omadustes pead veel kasvama? 
 
4. ALISTUMISE TEST 
Vabaduses täielik alistumine võimestab elama püha, tervet, julget ja loovat eluviisi. 
Jeesus näitas meile alistumise eeskuju, hüljates oma tahtmise. 
Lk 22:42 „Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära! Ometi ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma!” 
Küsimus: Kellele või mis olukordades on sinul raske alistuda, kus sa tead et alistumine on suuremas 
pildis parim valik? 
 
Palveteemad järgmisel lehel... 
  



 

 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada APRILLIKUU 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. 
 
 


