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SISSEJUHATUS 
Ef 4:13 “Kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse 
täisea mõõtu mööda.” 
Jumal tahab et me pidevalt kasvame ja just Kristuse sarnaseks, kes oli täiuslik inimene maapeal. 
 
1. LÄBIKUKKUMISTE TREENERID 
Läbikukkumised on sinu sõbrad. Need on märk sinu püüdlusest edasi liikuda. 
Hb 12:7-8 Kannatused on teile kasvatuseks: Jumal kohtleb teid nagu poegi, sest mis poeg see on, keda isa 
ei kasvata? Kui te olete ilma kasvatuseta, mille osaliseks on saanud kõik, siis tähendab see, et te olete 
sohilapsed ja mitte pojad. 
Küsimus: Kuidas suhtud sina läbikukkumistesse, kas püüad põgeneda või leiad neis kasvu 
võimalusi, vasta mõne näitega.  
 
2. EDUKUS LÄBI VÕITLUSTE 
Edukad inimesed kogevad rohkem läbikukkumisi, ületavad rohkem probleeme, läbivad rohkem muutusi, 
tegelevad rohkema pettumuste ja hirmuga kui need kes ei edene elus. (John C. Maxwell, - The difference 
maker, 2006) 
Peetrusel oli kõigi aegade suurim läbikukkumine - tulihingeline Jeesuse järgija salgas Jeesust ennast 3 
korda järjest, päästes oma naha.   
Mt 26:75 ja Peetrusele tuli meelde, mis Jeesus oli öelnud: "Enne kui kukk laulab, salgad sina minu kolm 
korda ära." Ja sealt lahkudes puhkes ta kibedasti nutma. 
Peetrus tõusis sellest olukorrast välja võitjana! 
Ap 2:14 Siis tõusis Peetrus koos nende üheteistkümnega püsti, tõstis häält ja kõneles neile: "Juuda mehed 
ja kõik Jeruusalemma elanikud! Olgu see teil teada - pange tähele mu sõnu! Kes nüüd tema sõna vastu 
võtsid, need ristiti, ning sel päeval lisati nende hulka umbes kolm tuhat inimest 
Küsimus: Selleks, et sina elaksid edukat ja kasvavat elu, siis kus peaksid rohkem riskima, milliseid 
hirme ja pettumusi ületama? 
 
3. EESKUJU JÕUD, inimesed kasvatajaks 
Inimesed sinu ümber on hämmastavaks kasvatajaks sulle. Kui sa tahad kasvada väldi isolatsiooni. 
Hb 12:3 Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et te ei väsiks 
ega teie hing ei nõrkeks. 
Me käitume kuidagi teisiti kui me seame suurema olukorra eeskujuks. Kui meie eeskuju on kõrgem kui me 
ise siis kasvamine on lihtsam. 
Küsimus:  
a) Kirjelda mõnda isikut või piibli tegelast, kes on sulle eeskujuna jõudu andnud.  
b) Ef 4:1 ma kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud. Mille vääriliseks 
sina oled kutsutud, kuhu peaksid kasvama? 
c) Igal inimesel keda me kohtame on potentsiaal meile midagi õpetada. Mõned inimesed omandavad õppiva 
suhtumise, eeldades, et nad võivad kõigilt midagi õppida keda nad kohtavad. (John C. Maxwell, - The 
difference maker, 2006). Mida saad õppida inimeselt, kellest sa pole lugu pidanud? Millest peaksid 
meelt parandama? 
 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel...  



 

Võtame kodugrupis aega, et palvetada JAANUARIKUU 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. Alfa kursus 5. veebruar 
Et kursusele tuleksid inimesed, kes vajavad saada oma ellu vaimulik vundament. Et väljasõidul 
saaksid inimesed vabaks, päästetud, tervendatud ning Püha Vaimuga ristitud. 
 
4. 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. 
 
 


