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KES MA OLEN? - Headus ja heldus 
(Ivo Unt) 

1. JUMAL ON HEA JA HELDE 
Mida sa usud Jumala headuse kohta, mõjutab igat sinu eluvaldkonda. Sinu palved on mõjutatud sellest, 
millisena sa usud et Jumal on. - Bill Johnson 
Jk 1:5 Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee 
etteheiteid, ja talle antakse. 
KÜSIMUS: Mida sa usud Jumala headuse kohta ja millised olukorrad on mõjutanud sinu uskumusi 
Tema helduse kohta? 
 
2. KUNINGRIIGI TEISTSUGUSED SEADUSED 
Selles kuningriigis sa elad surres, tõused langedes madalale, ja saad andes välja - Bill Johnson. 
Küllust mõõdetakse selle järgi, mida ma olen ära andnud, mitte selle järgi mida ma oman. Bill Johnson 
Lk 6:38 Andke, ja teile antakse - hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest 
selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi.” 
Õp 3:27 Ära keela head neile, kes seda vajavad, kui su käel on jõudu seda teha! 
KÜSIMUS: Kuidas kõnetavad need kirjakohad sind, kuidas saad neid praktiseerida? 
 
3. LAHKUS VASTANDUB VAESUSE MENTALITEEDILE 
- Mul ei ole, ma ei saa anda. 2Kr 9:10 Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva toiduseks, teeb 
rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja. 
- Mul ei ole, ma ei saa omale midagi lubada, pean pikalt ise kõik koguma. Fl 4:19 Küll mu Jumal täidab kõik 
teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses. 
- Mul ei ole, sest ma ei vääri rohkemat, ega võta vastu andi. Mt 6:30, 33, 30 Kui aga Jumal nõnda rüütab 
väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised! 33 Aga otsige 
esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!  
“Sa saad vastu võtta seda, mida sa usud et sa väärt oled” Wendy Backlund 
- Mul ei ole, sest ma hoian kinni olemasolevast, mida ma ei ole valmis ära andma. Õnnistuse armastus. 
2Kr 9:7 (6-15) Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab 
rõõmsat andjat. 
Sinu helduse tase määrab ära Jumala õnnistuse taseme sinu elus. Kris Valloton. 
KÜSIMUS: Milline neist vaesuse mentaliteetidest on sulle kõige tuttavam (jaga lugu sellest). Mida 
saad täna muuta enda juures? 
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PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada DETSEMBRIKUU palveteemade eest: 
 
1. KOGUDUSE VISIOON 
Palvetame, et meie visioon “Eestimaa rahva süda pöördunud Jumala poole” teostuks läbi 
eluandvate kogukondade ehitamise. Palvetame, et aastaks 2021 Jumal päästaks 100 inimest ja et 
nad jääksid usus püsima ning tekiks 10 uut kodugruppi. Palvetame, et iga koguduse liige võtaks 
vastutuse vähemalt 1 inimese eest, keda aasta 2020 jooksul välja jüngerdada. 
 
2. ADVENDIAKTSIOON 16-22 dets 2019 
Palvetame, et kogu kogudus osaleks advendiaktsioonis, saades tunnistada, palvetada ja teenida 
selle läbi inimesi väljaspool kirikut. Palvetame, et Jumal avaks uusi uksi kuhu aktsiooni korraldada. 
Palvetame, et aktsiooni läbi saaksid inimesed terveks, kuuleksid evangeeliumi ning saaksid 
päästetud ning jääksid usus püsima ja vilja kandma. 


