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SUHE JUMALAGA PEEGELDUB SUHTES INIMESTEGA  
(Ivo Unt) 

1. TÜKIKE JUMALAT IGAÜHES 
1Ms 1:26-27 Ja Jumal ütles: "Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle 
meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!" 
27 Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks. 
KÜSIMUS: Kui palju näed sina Jumalat igas inimeses, kuidas see väljendub? 
 
2. SUHE EAKAASLASTEGA, peegeldab sinu suhet Jumalaga (pere, sõbrad, kodukaliikmed, 
kolleegid). 
1Jh 4:20 Kui keegi ütleb: "Mina armastan Jumalat", ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei 
armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud.  
“Inimestega läbisaamise kunst sõltub 98% sinu enda suhtumisest teiste vastu.” - Maxwell 
KÜSIMUS: Milline sinu läbisaamine inimestega? Kas on raske olla avatud ja andestada, või lihtne? 
Kuidas see on seotud sinu suhtega Jumalaga? 
 
3. SUHE ÜLEMATEGA peegeldab sinu suhet Jumalaga (ülemus tööl, õpetaja, valitsus, vaimulik juht, 
sinu vanemad). 
Rm 13:1-2 “Iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele, sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest, 
olemasolevad on aga Jumala seatud. Nõnda siis, kes paneb vastu võimule, paneb vastu Jumala antud 
korraldusele, vastupanijad aga tõmbavad enese peale nuhtluse.” 
“Tänapäeval püüavad paljud sõltumatult Jumalat teenida, aga seda tehes nad patustavad ebateadlikult 
autoriteedi vastu, kuna nad ise ei ole meelevalla all olnud.” Watchmann Nee 
KÜSIMUS: Milline on sinu arusaamine volitatud autoriteedist eelneva kirjakoha valgel? Millisele 
autoriteedile on sinul kõige raskem kuuletuda? 
 
4. SUHE SINU JÄRGIJATEGA peegeldab sinu suhet Jumalaga (lapsed, sinust nooremad tuttavad, 
vaimulikud jüngrid, alluvad tööjuures, abivajajad abiküsijad) . 
Mt 25:40 Ja kuningas vastab neile: "Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige 
pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle."  
KÜSIMUS: Milliste inimestega on sul olla kiusatus lohakas, ülbe, käsutav vms? Kuidas muudab sind 
teadmine, et Jumal võtab isiklikult nende kohtlemist.  
 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada MAI KUU palveteemade eest: 
 
1. KOGUDUSE VAIMULIK AKTIVEERIMINE 
- Palume, et toimuks tõeline meeleparandus ja puhastumine ebaolulistest tegevustest ning 
ebajumalatest koguduse inimeste eludes. 
- Palvetame, et koguduse inimesed aktiveeruksid pidevale palve elustiilile, sõnakuulelikkusele 
Püha Vaimu häälele ning autoriteetidele, tõelisele armastusele sõnades ja tegudes oma lähedaste, 
koguduse inimeste, ja muude ümbritsevate inimeste suhtes Püha Vaimu väes ja andides. 
- Palume, et kogudus koonduks kõik väikegruppidesse, kus kõik on osaduses ning aktiveeruvad 
käima oma andides ja kutsumises.  
- Palume Jumala kaitset ja vaimulikku kasvu kõigile, eriti värsketele usklikele. 


