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KÜLLUSE MENTALITEET - Külluse mõtteviis 
(Ivo Unt) 

1. KÜLLUS ON PAREM 
Küllus on Jumala täiuslik plaan igale inimesele ja toimib alati kui me kuuletume Jumalale. 
5Ms 28:11-13  “Ja Issand annab sulle külluses head su ihuvilja, karja kasvu ja maapinna saagi poolest maal, 
mille Issand, su Jumal, vandega su vanemaile on tõotanud sulle anda. 12 Issand avab sulle oma rikkaliku 
varaaida, taeva, andes su maale vihma õigel ajal ja õnnistades kõiki su kätetöid; ja sina võid  laenu anda 
paljudele rahvastele, aga sa ise ei tarvitse laenata. 13 Ja Issand paneb sind peaks ja mitte sabaks, sa lähed 
ikka ülespoole, aga mitte allapoole, kui sa kuulad Issanda, oma Jumala käske, mida ma täna sind käsin 
pidada ja täita.” 
Iisraeli õnnistusele eelnes vana mentaliteedi murdmine. Jumal pidi juudi soost mehe (Moosese) vaarao 
kojas külluse kontekstis üles kasvatama, et juhtida Iisraeli rahvas orjapõlvest välja. Orjamentaliteet seda ei 
oleks suutnud. Viletsusega võib ära harjuda ja seda heaks pidada.  
Küsimus:  
a) Milline on sinu mõtteviis ja kogemused vaesuse ja külluse osas? 
b) Mis takistab sind uskuma küllusesse ja mis osas vajad oma ellu nö. Moosest, kes aitab sind 
külluslikumasse mõtteviisi? 
 
2. VÄÄRT VASTU VÕTMA 
Jumal on lahke oma lastega ja tahab meile parimat, sest lapsed väärivad parimat.  
Jk 1:17 “Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste 
varju.” 
Küsimus: Millist õnnistust on sul raske vastu võtta madala enesehinnagu tõttu? 
 
3. ÕNINSTUS ET ÕNNISTADA 
Õnnistus on mõeldud selleks, et me saaks elada lahket eluviisi teisi õnnistades! 
2Kr 9:8 “Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te 
oleksite rikkad iga teo tarvis” 
Küsimus: Kas sul on kerge või raske teisi õnnistada? Põhjenda miks? 
 
4. LAHTI LASKMISE VABADUS 
Mul ei ole, sest ma hoian kinni olemasolevast, mida ma ei ole valmis ära andma.  
2Ms 16:16-20 “Issand käskis nõnda: Igaüks kogugu sellest niipalju, kui ta sööb, kann iga pea kohta, 
vastavalt teie hingede arvule; igaüks võtku nende jaoks, kes tema telgis on!” 17 Ja Iisraeli lapsed tegid 
nõnda, ja nad kogusid, üks rohkem ja teine vähem. 18 Aga kui nad mõõtsid kannuga, siis ei olnud ülearu 
sellel, kes oli kogunud rohkem, ega tundnud puudust see, kes oli kogunud vähem; igaüks oli kogunud nõnda 
palju, kui ta sõi. 19 Ja Mooses ütles neile: „Ükski ärgu jätku sellest midagi homseks!” 20 Aga nad ei 
kuulanud Moosest, vaid mõningad jätsid sellest järele järgmiseks hommikuks; see täitus ussidega ja haises.” 
Küsimus: Mis sinu elus sarnaneb eelneva kirjakohas kirjeldatud kogumisele, mis ei usalda Jumalat? 
 
5. OMA VAEV vs. ÕNNISTUS 
Õp 10:22 “See on Issanda õnnistus, mis teeb rikkaks, ja oma vaev ei lisa sellele midagi juurde.” 
Küsimus: Kas sina püüad pigem ise kõik välja teenida või loodad õnnistustele? Mis suunas sa usud 
et Jumal tahab, et sa kasvaksid selles teemas? 
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. 
 
 


