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1. JÄÄMINE KRISTUSESSE 
Me peame hoidma Jeesuse ligi, olema üks temaga selleks, et eksisteerida. 
Jh 15:4-5 Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää 
viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb 
minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. 
Küsimus: Mida tähendab sinu jaoks jääda Jessusesse, kuidas see sinu igapäevas väljendub? 
 
2. JÄÄMINE ÜKSTEISESSE 
Me ei suuda üksi vilja kanda. Me peame olema üksteisega sama üks nagu Jeesus ja Jumal on üks!   
Jh 17:22-23 “Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii 
nagu meie oleme üks: mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et 
sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind.” 
Selleks, et kanda vilja ja viia täide Jumala kutsumist oma elus, vajame me ka teisi enda kõrvale.  
Lugege koos kirjakohti: 1 Kr 12:14, Ap 4:32, Kg 4:12, Fi 2:2-4 
Küsimus: Kes on need inimesed sinu elus, kes kannavad koos sinuga vilja? Kuidas väljendub sinu 
elus kirjakoht “mitte ainult oma vaid ka teiste kasu” (Fi 2:2-4)? 
 
3. LÄHEN ÄRA 
“Lähen ära” on tihti seotud sellega, mida mina tahan, mis on mulle hea - mina, minu, mulle. Ja kui 
me ei saa oma tahtmist, siis “lähengi ära”, lüües ukse enda järelt pauguga kinni.  
Kui lähed ära valede suhtumiste ja hoiakutega, siis tuleb see sinuga kaasa, kuhu iganes sa ka ei läheks! 
1Kr 1:10 “Ma kutsun teid üles, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse nime pärast, et te kõik räägiksite 
ühtviisi ja et teie seas ei oleks lõhesid, vaid et te oleksite ühte liidetud samas meeles ja samas nõus.” 
Kui minna, siis rahulikul, leplikul meelel ja rahus - kindlas teadmises, et see on Jumala juhtimine ja tahe. 
Küsimus: Jaga mõni lugu sellest, kus oled kasutanud suhtumist “lähen ära”? Mida oled sellest 
õppinud ja kuidas teed teisiti? 
 
 
 
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. 
 
 


