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KÜLLUSE MENTALITEET - Lahkemeelsuse rikkus 
(Ago Lilleorg) 

 
1. KÜLVI ÕPETUS 
“Usk, mis ei ole jõudnud sinu rahakotini ei ole veel jõudnud sinu südameni.” 
Lugege koos piiblist 2Kr 9:6-9 ja 2 Kr 8:1-5!  
Paulus õpetab inimesi Jumala kuningriigi põhimõtete kohta finantsides.  
Lahke olemine ei pea sõltuma olukorrast - ka rasketel aegadel tuleb külvata. 
Küsimus: Mis kõnetas sind nende kirjakohtade puhul? Milline andja oled sina? 
 
2. KÜLVAMINE 
Põllumees ei mõtle kunagi, et seeme, mis ta kevadel külvab on raisatud, ta tegutseb kavatsetult ja 
eesmärgiga, et sügisel võtta lõikus. Kui anname Jumalale, siis me külvame Jumala riiki.  
Õp 11:25 “Hing, kes jagab õnnistust, kosub, ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse.” 
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.” 
Küsimus: Jaga mõni lugu oma elust, kus oled andnud välja ja samas kogenud, kuidas Jumal on 
mitmekordselt tagasi andnud! 
 
3. USKUGE, ET JUMAL ON PIISAV JA ÜLIKÜLLUSLIK 
Mt 6:28-33 “Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad: ei näe 
nad vaeva ega ketra, aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu 
igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi 
enam teid, te nõdrausulised! Ärge siis hakake muretsema, öeldes: „Mis me sööme?” või „Mis me joome?” 
või „Millega me riietume?” Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike 
vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi! 
Ago tõi näite automargist Rolls-Royce, mille võimsuse peale vastati, et see on piisav. See on ainuke 
automark, millele tehas ei avalda selle võimsust. Sama on meie Jumalaga. Kui võimas on Jumal sind 
õnnistama, täitma sinu vajadused, hoolitsema sinu eest? Sa ei saa Jumalat ja tema võimsust mõõta. 
Küsimus: Mis kõnetas sind jutluse juures enim? Kas on midagi, milles peaksid meelt parandama, 
milles? Võtke aega, et üksteise eest palvetada, et teie elu üle võiks valitseda külluse mentaliteet! 
 
 
 
 
 
 
Palveteemad on 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. 
 
 


