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Avatud Jumala tegudele 
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1. TAKISTUSED 
Gordon rääkis erinevatest psühholoogilistest diagnoosidest, mis takistavad tervenemist (vaimsed 
sidumised). Tihti on nendeks põhjusteks abort, nõidused, abielurikkumine, andestamatus jne.  
Küsimus: Milliste nende põhjustega oled ise kokku puutunud ja kas sa oled meelt parandanud? 
 
2. NARRIKS JÄÄMINE 
Gordon rääkis loo, kus ta kutsus ette parema silmaprobleemiga inimest, kuid ükski ei saanud terveks ning ta 
tundis, et on jäänud häbisse. Hiljem aga kohtus mehega, kelle parem silm oli haige ning kes sai palve ajal 
koheselt terveks. Jumal lasi sellel olukorral juhtuda, et me õpiks usaldama Tema häält hoolimata olukorrast, 
isegi kui me jääme häbisse või teeme ennast narriks. 
Küsimus: Kirjelda mõnda olukorda, kus Jumal on sulle midagi südamele pannud, mida on olnud 
ebameeldiv teha või oled jäänud häbisse? 
 
3. LAPSEMEELSUS 
Jeesuse tõeline rõõm väljendus selles, et tema jüngrid tegid vägevaid tegusid. Sama moodi on tal hea meel 
sinust kui sa õpid tegema Jeesuse tegusid mitte ei oota, et pastor/vaimulik seda sinu eest teeb.  
Lk 10:21 “Selsamal tunnil juubeldas Jeesus Pühas Vaimus ja ütles: „Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa 
Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled ilmutanud väetitele! Jah, Isa, sest nõnda on 
see sündinud sinu head meelt mööda.” 
Küsimus: Mis on sinu suurimad takistused Jeesuse tegude imiteerimiseks (kahtlus, valed, 
ebakompetents, allumatus, kartus)? 
Võtke paaridesse ja prohveteerige üksteisele! 
Kui kellegil on mingi haigus, siis võtke aega, et palvetada tema eest! 
 
 
 
 
 
 
 
Palveteemad järgmisel lehel... 
  



 

 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et LIHAVÕTTE AKTSIOONI eest:  
 
1. Lihavõtte aktsioon  
Et inimesed oleksid avatud ja näljased Jeesuse järele, et õiged usklikud läheksid õigetesse 
kohtadesse ja tooksid evangeeliumi, tervenemist ja vabanemist sealsetele inimestele. Et tiimid 
saaksid täis vabatahtlikke ja julgust minna ning teenida.  
2. Suur Reede ja Ülestõusmispühad 
Et Ülestõusmispühade sündmuste sisu jõuaks ühiskonnani ja seeläbi Jumal juhataks inimesi 
kogudusse nii Suure Reede kui Esimese Ülestõusmispüha teenistusele. Et Jumal muudaks 
teenistustel südameid, tervendaks ja vabastaks.  
Et Jumal avaks läbi välimeedia plakatite inimeste südamed ning see võiks muuta nende elusid. 
 
 
 
 


