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1. JUMALA LIGIOLU EI SAA MEILT KEEGI ÄRA VÕTTA 
Tunda Jumalat isiklikul ja lähedasel viisil tähendab hirmuvaba elu. Elada Jumala ligiolus nii, et see on pidev 
ja kestev määrab ära selle, kuidas me tuleme toime eluprobleemidega. Kui sa mõtled oma elus millegile, mis 
on nii kindel ja vankumatu, siis isegi kui see võetakse sult ära on Jumala ligiolu see, mis jääb. Rm 8:38-39 
“Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, 
ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu ei suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on 
Kristuses Jeesuses, meie Issandas”. 
Küsimus:  
Kuidas sina saad vabaks hirmudest? 
 
2. EBAJUMAL VÕIB OLLA ÜKSKÕIK MIS ASI, MILLES PEITUB SINU TURVALISUS 
Kui kõikidest elu headest asjadest saavad meile kõige olulisemad asjad, siis me avame ennast ärevusele. 
Seepärast piibel hoiatab meid ebajumala teenimise eest. 
Küsimus: 
Mis on sinu elus need asjad/inimesed, milles/kelles on peitunud sinu turvalisus? 
 
3. PANE KOGU OMA LOOTUS JUMALA PEALE 
Kriisides me tajume, et vajame Jumalat.Taaveti strateegia eluraskustes oli panna kogu oma tähelepanu 
Jumala peale - otsida ja jälgida Teda. Kui sa keskendud Jumalale ja sinu süda on kinnitatud Tema külge, 
siis seal on üheteaegu nii suhe Temaga kui ka sõnakuulelikkus.  Ps 27:4 “Ühte ma olen palunud Issandalt; 
seda ma üksnes nõuan, et ma saaksin asuda Issanda kojas kogu oma eluaja ning tähele panna 
Issanda leebust ja mõtiskleda tema templis.” Loe Ps 27:1-4 
Küsimus:  
Mis on sinu strateegia kui tulevad raskused? Kuidas vältida seda, et raskused ei niida sind jalust? 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel... 
  



 

    
PALVETEEMAD  
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. Evangelism 
Palve: Et Jumal ehitaks evangeelse koguduse, kus kogudus tervikuna elaks väljaulatumise elustiili, 
palvetades, nähes ja kasutades võimalusi tunnistada igapäeva olukordades inimestele mida Kristus 
on teinud. Et kogudus palvetaks oma uskmatute sõprade eest, veedaks nendega aega ja kutsuks 
neid järjekindlalt kirikusse. 
 
3. 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, päästetud!  
 
4. Laste ja noortetöö 
Palve: Et lapsed ja noored meie koguduses saaksid täidetud Püha Vaimuga, õpiksid ülistama, 
palvetama ja saaksid tuld täis, et kuulutada evangeeliumi! 
 
5. “Abielu ettevalmistuskursus” mai kuus 
Et kursusele tuleksid paarid kes vajavad paarisuhtele tugevat vundamenti, et tuleksid paarid ka 
kirikust väljapoolt, et Jumal võimsalt kõnetaks ja ehitaks tugevaid abielusid selle kursuse läbi.  


