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ELUST ENESEST - Kus on sinu aed? 
(Ago Lilleorg) 

 
1. KUI TEEME TÖÖD, SIIS OLEME KÕIGE ROHKEM JUMALA MOODI, SEST JUMAL TEEB TÖÖD  
2 Ms 2:8-15 kõneleb meile Jumala algsest plaanist luua inimesele ideaalne elukeskkond. Kuid selle 
keskkonna eest hoole kandmise andis ta inimese enda kätte.  
Küsimus: 
Mis võisid olla veel need põhjused, lisaks jutluses öeldule, miks Jumal pani inimese harima 
ja hoidma aeda? 
 
2. OLLA TASAKAALUS JA ELADA TASAKAALUS ELU  
See, et sa ajad ennast hommikul üles ja jooksed bussi peale või istud autosse ja sõidad tööle teeb 
sulle rohkem head, kui esmapilgul paistab. Ma ei mõtle hetkel isegi mitte palka. Vaid sinu 
psüühikat, enesehinnangut, rahuldatust. Piiblis on esitatud arusaam, et Jumal ei pelga tööd ja ta lõi 
inimese tegema tööd. (vt 1Ms 2:2; Kol 3:22-23; Jh 5:17; 2 Ts 3:6-12). Ometigi on töö paljude 
arvates pigem negatiivne kohustus.  
Küsimus: 
Kas ja kuidas sina oma igapäevaelus neid kirjakohti praktiseerid? 
 
3. HAKKA NÄGEMA OMA TÖÖD KUI JUMALA KUTSET JA TEE TÖÖST OMA ÜLISTUS 
Hakka nägema seda, mida sa teed, kui oma elu missiooni. Ja kui see tänane töö seda ei võimalda, 
siis vaheta tööd, aga ära ela oma elu nii, et sa veedad 1/3 oma elust tegeledes asjadega, mis sind 
ei vaimusta. Jutluses esitati mõned retoorilised küsimused. Kuidas sina nendele vastaksid? Kui sa 
oled kristlane siis... 
Küsimus: 
1)Mida see tähendab sinu jaoks olla kristlane ja käia tööl? 
2)Kuidas ma teeksin oma tööd erinevalt, kui ma ei oleks kristlane? 
3)Milliseid Piibli põhimõtteid ma võiksin rakendada oma igapäeva kohustusi täites? 
4)Kuidas minu usk mõjutab seda, kuidas suhtlen oma töökaaslastega, ülemustega, 
alluvatega? 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel...  
  



 

Võtame kodugrupis aega, et palvetada koguduse APRILLIKUU palveteemade eest: 
 

1. Kodugrupid 
Palve: Et Jumal aitaks Toompea koguduses üles ehitada tugeva kodugruppide süsteemi, kus 
toimuks vaimulik kasv ja juhtide taastootmine. Et inimesed kes veel ei käi kodugrupis, võiksid leida 
omale sobiva grupi. Et Jumal tõstaks üles uusi kodugrupi juhte kes oleks valmis karja juhtima. 

 
2. Jumalateenistused 
Palve: Et Toompea koguduse Jumalateenistused oleks täis Jumala Püha Vaimu väge, kus ülistus 
avab südamed, jutlus kõnetab võimsalt inimesi, kogu teenistuse jooksul saaksid inimesed vabaks, 
muudetud, tervendatud, taastatud ja päästetud! 
 
3. Laste ja noortetöö 
Palve: Et lapsed ja noored saaksid täidetud Püha Vaimuga, õpiksid ülistama, palvetama ja saaksid 
tuld täis, et kuulutada evangeeliumi! 
 
 
 


