
KODUGRUPI MATERJAL Toompea kogudus 24.01.2021
Jumala hääl

(Reelika Hints)

1. JUMAL TAHAB SIND JUHTIDA IGAS VALDKONNAS
Rm 8:14-15;16 “Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest te ei ole saanud orjuse
vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: „Abba ! Isa!”
Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.
Kaks olulist asja, mis aitavad sul eristada kuuldut Jumala Vaimust: 1) Kui sa loed rohkelt Jumala Sõna, 2)
Kui sa oled täis Püha Vaimu.
KÜSIMUS: 1) Kuidas sina teed kindlaks, et see, mida sa kuuled, on Jumala Vaimust?
2) Mis on sinu suurim väljakutse Jumala hääle kuulamisel?
3) Kuidas saad kasvada Jumala hääle kuulamises?
4) Võtke kodugrupis vaikne aeg, kus kuulate Jumala häält! Jagage hilje, mida keegi kuulis/nägi.

Palveteemad järgmisel lehel...



PALVETEEMAD
Võtame kodugrupis aega, et palvetada JAANUARI KUU palveteemade eest:

1. JUMALA HÄÄLELE KUULETUMINE
- Palvetame, et koguduse inimesed õpiksid kuulama Jumala häält, ning õpiksid ka sellele
kuuletuma. Võta jaanuari kuu jooksul 3 päeva et paastuda selle teema eest.
2. HINGEDE VÕITMINE
Palume, et koguduse liikmetel tekiks põnevus võita hingesid Jeesusele nii, et vähemalt 50 erinevat
koguduse liiget juhivad aasta jooksul kellegi Kristuse juurde ja võtavad hoolt tema eest, et teda
jüngerdada.
3. LASTE ÜLISTUS
Palvetame, et lastetöös oleks toimiv ülistus ja vabatahtlik, kes oleks valmis ülistust juhtima.
4. VÄIKELASTE TÖÖJUHT
Palvetame, et tõuseks esile vabatahtlik, kes oleks valmis võtma väikelaste töö enda peale.
5. JULGUSTUSE KULTUUR
Palvetame, et iga koguduse liige oleks tähelepanelik ja julgustav kaaskristlaste suhtes. Et kogudus
oleks ülesehitav, hooliv ja armastav.
6. ALFA KURSUS alustab 2. veebruaril.
Palvetame, et kursusele tuleksid inimesed, kes vajavad kohtuda elava Jumalaga. Et väljasõidul
saaksid inimesed vabaks, päästetud, tervendatud ning Püha Vaimuga ristitud. Palvetame ka, et
koguduse liikmed julgeksid oma lähedasi/tuttavaid kursusele kutsuda ja et kõik, kes tulevad jäävad
ka püsima!
7. TERMINALI NOORTETÖÖ
Palvetame, et Terminali tuleksid noored ning et nad võiksid kogeda Jumala ligiolu ja Tema kutset
ning et nende noorte elud saaksid täielikult muudetud ja uuendatud. Palvetame ka, et juba need
noored, kes käivad, võiksid jääda püsima ning kaasatud kodugruppi ja koguduse teenimisse.


