
KODUGRUPI MATERJAL Toompea kogudus 28.02.2021

LÕPUAEGADEKS VALMISTUMINE - Johannese läkitused 7-le kogudusele
(Ivo Unt)

1. Efesos - langenud kogudus.
Ilm 2:4-5 Kuid mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud. Tuleta siis meelde, kust
sa oled langenud, ja paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusid! Muidu ma tulen su juurde ning
lükkan su lambijala asemelt, kui sa ei paranda meelt.
KÜSIMUS: Milline on sinu kristlik kogemus, kas sa põled endiselt kristusele, või on see tuli kustunud
ja usk eksisteerib formaalsusena sinu elus? Usk on formaalne - ma usun Jumalat ja piiblit, ning käin
kirikus, kuid minu elustiil järgi elan muude väärtuste kohaselt.

2. Smürna - tagakiusatud kogudus
Ilm 2:10 Ära karda seda, mida sul tuleb kannatada! Ennäe, kurat heidab mõned teie seast vangi, et teid läbi
katsutaks, ning teil on viletsust kümme päeva. Ole ustav surmani, ja ma annan sulle elupärja!
KÜSIMUS: Millest oled sina läbi läinud, kas tunned survet selle üle, et oled usklik? Kui sa ei tunne
tagakiusu, siis äkki varjad oma usku, häbened välja astuda. Jaga teistega oma kogemusi.

3. Pergamos - kompromisse tegev kogudus
Jk 4:4 Te abielurikkujad! Kas te siis ei tea, et sõprus maailmaga on vaen Jumalaga? Kes iganes eelistab olla
maailma sõber, seab end Jumala vaenlaseks.
KÜSIMUS: Millist kompromissi tõmmet tunned sina täna endas?
- Kas võrdled ennast maailma inimestega, kas himustad sellist elu nagu neil on. Nende varandus,
positsioon, võim, populaarsus?
- Kas sa tunned et tahad olla keegi, omada nime? See tee viib kergesti kompromissile.
- Võibolla tahad inimestele meeldida, üldise halli massiga kaasa minna, et mitte eristuda, ning üritad
oma nahka päästa. See on tee kompromissile.
Seesama Jeesus kes on sinuga mäetipus tõotab olla sinu kõrval ka orus.

4. Tüatiira - usust taganenud kogudus.
Ilm 2:20 Kuid mul on sinu vastu, et sa lased naist Iisebeli, kes nimetab end prohvetiks ja õpetab, eksitada ka
minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid.
Jh 10:10 Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama.
Ilm 2:25-26 Pidage vaid kinni sellest, mis teil on, kuni ma tulen! Kes võidab ja minu tegusid lõpuni hoiab,
sellele ma annan meelevalla paganate üle.
Issand on armukade, ta tahab olla abielus oma kogudusega ja seda et me ei jagaks oma armastust kellegi
teisega. Ärme lähe kaasa ebajumalatega ja eksitusega. Katsuge kõik läbi, sest vaenlane Me elame
infosõjas, kus meie uskumusi püütakse pidevalt kujundada. Meedias on palju infot mis on eksitav, ja võib
meid kaasa viia ebajumalateenimisse - katsume kõik info läbi palvetades.
KÜSIMUS: Mis on see, mille eest pead ennast kaitsma, et see ei saaks sulle ebajumalaks? Kuidas
kõnetavad sind eelnevad kirjakohad?

5. Sardes - surnud kogudus
See kiri viitab, et reformatsiooni läbi teinud kogudusele kui surnud kogudusele. Ilm 3:1-2 Ma tean su
tegusid, et sul on nimi, et sa elad. Ometi oled sa surnud. Ole valvas ja hoia, mis on veel jäänud; seegi on
juba suremas, sest ma ei ole leidnud su tegusid olevat täiuslikud oma Jumala silmis.
KÜSIMUS: Kas sa tunned, et sul pole osadust Püha Vaimuga, et käia tema juhtimisel, ning puudub
väge vaimuandideks? Kas tunned et kristlasena sul pole Kristuse tegusid? Kirjelda, mida see
kirjakoht sinus üles õhutab?

6. Filadelfia - evangeliseeriv kogudus

http://www.piibel.net/?q=Jh%2010&verse=10


Ilm 3:8 Ma tean su tegusid! Ennäe, ma avasin su ees ukse, mida ükski ei suuda lukustada. Sul on vähe
jõudu, kuid sa oled hoidnud tallel mu sõna ega ole salanud mu nime.
Ilm 3:11 Ma tulen varsti. Pea kinni, mis sul on, et ükski sinu pärga ei võtaks!
KÜSIMUS: Milleks Jumal sind on kutsunud ja kas sa oled ustav sellega, isegi kui on raske?

7. Laodikea - materjalistlik kogudus.
Leige ja iseenesega rahulolev kogudus on iseloomulik 20-21 sajandi kirikule.
Ilm 3:16-17 Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust.17 Et sina
ütled: Ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki - ning sa ei teagi, et sa oled vilets
ja armetu ja vaene ja pime ja alasti -,
Ilm 3:20 Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema
juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga.
Ta seisab 20 saj kiriku ukse taga ja koputab, et inimesed selle kiriku sees võiksid mõista vaimulikku nälga ja
võtta vastu kutse tulla tema elustavale õhtusöögile. Ta on kannatlik ja tahab meile anda võimaluse!
KÜSIMUS: Milline on sinu suhe Issandaga?
- Kui probleem tuleb, kas otsid lahendust ratsionaalselt ja maailmast, või pöördud esmalt Jumala
poole. Millele rajad sina oma lootuse?
- Kas sa kutsud Kristuse õhtusöögile, kas sa toitud sellest elu leivast, või täidad enda vaimu
maailmaga.?

Prohvetlik sõna Kogudusele 28.02.2021:
Sa oled see mis sinust läbi läheb. Kõik mida sa sööd teeb sind kas tervemaks või haigemaks. Söö mis teeb
sind terveks. See mis sa kuuled kas ehitab sinu usku või kasvatab sinu hirmu. Kuula seda mis ehitab sinu
usku. Minu sõna on tõde kes selle peale ehitab ei jää häbisse, kes poja järgi läheb (tema eeskuju järgib) ei
jää häbisse isegi kui see toob pilkamist.
Mina olen tulnud et teil oleks elu, ammutage siis seda tasuta eluvett, et te oleksite vaimu täis, sest ilma minu
vaimu jõuta te ei või jääda püsima.

Mina olen aegade Issand ja ma tulen oma kogudusele järele. Valmistage endid, pühitsege endid,
sest puhas süda on see mida ma ihaldan. Siis tuleb kõik ilmsiks nii see mis nähtav kui see mis varjatud.
Puhastage endid ülekohtust, liha himudest, kadedusest, ja otsige Minult jõudu selleks.
23.02.2021 Pilt: nägin triikrauda liikumas ja tegutsemas.
Issand ütleb: ärge peljake kuumust, see on vajalik, et kõik kortsud saaksid välja triigitud mu rahva seast, et
esitada Kristusele plekita ja kortsuta pruut. Ef 5:27 et kogudust iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks
plekki ega kortsu ega muud sellesarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu.

Mu rahvas mu kogudus, ma olen tulnud tooma mõõka, mitte rahu. Nüüd ei ole rahu aeg vaid aeg
võidelda hingede eest. Võidelge et ahelad langeksid selle rahva pealt ja võidelge et sõna tõe seeme saaks
istutatud nende südametesse.
Lk 4:18-19 18 "Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama
vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse
rõhutuid, 19 kuulutama Issanda meelepärast aastat."
Selleks ma olen tulnud siia maailma ja selleks ma olen kutsunud ka oma nimesse uskujaid.

Palveteemad järgmisel lehel ...



PALVETEEMAD
Võtame kodugrupis aega, et palvetada MÄRTSI 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. LASTETÖÖ
Palvetame, et lapsed hakkaksid kuulma Jumala häält, prohveteerima, tervendama ja teenima Püha
Vaimu andidega

4. JULGUSTUSE KULTUUR
Palvetame, et iga koguduse liige oleks tähelepanelik ja julgustav kaaskristlaste suhtes. Et kogudus
oleks ülesehitav, hooliv ja armastav.

5. ALFA KURSUS
Palvetame, et kursusele tulnud jääksid püsima, ning sõna ehitaks neid. 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!

6. 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.

7. VALITSUS JA JUHID
Palvetame, et meie vabariigi valitsus oleks õiglane ja Jumalakartlik.


