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ÜLLATADES MAAILMA - Aga Taavet... 
(Ago Lilleorg) 

 
 
1. 1 Sm 17 ptk kõneleb meile loo Taavetist ja Koljatist 
Küsimus: Mis sind selle loo juures kõige enam kõnetab? Mis sind julgustab? 
 
2. Võitluses Koljatiga Iisraeli rahva ajaloolised võidud ei aidanud neid. Nende vastas seisis ähvardav 
hiiglane, keda nad polnud varem kohanud. Kuningas Saul ja tema meeskond olid tardunud lahinguväljal.  
Küsimus: Mis seda võis põhjustada? Mis põhjustab, et inimesed muutuvad võitlusvõimetuteks? 
 
3. 1 Sm 17:45-50  Aga Taavet ütles vilistile: „Sina tuled mu juurde mõõga, piigi ja odaga, aga mina tulen su juurde 

vägede Issanda, Iisraeli väehulkade Jumala nimel, keda sa oled teotanud. Täna annab Issand sind minu kätte, et ma 

su maha lööksin ja su pea raiuksin; ja ma annan vilistite sõjaväe laibad täna lindudele taeva all ja metsloomadele 

maa peal, ja kogu maailm saab teada, et Iisraelil on Jumal!Ja kogu see väehulk saab teada, et Issand ei päästa mitte 

mõõga ega piigi abil, sest see on Issanda võitlus ja tema annab teid meie  

kätte!”Ja sündis, kui vilist tõusis ja tuli ning lähenes, et Taavetit kohata, siis ruttas Taavet ja jooksis rinde poole 

vilistile vastu. Ja Taavet pistis käe pauna, võttis sealt kivi ja lingutas ning tabas vilistit otsaette; kivi tungis laupa ja 

ta langes silmili maha. Nõnda sai Taavet vilistist jagu lingu ja kiviga; ta lõi vilisti maha ja surmas tema; aga 

Taavetil ei olnud mõõka käes.  
Küsimus: Mis sinu arvates andis Taavetile sarnase julguse? Mis võib aidata sind sinu elus astuma 
vastu väljakutsetele ja tegema järgmisi samme? 
 
4. Fil 3:12-13  Mitte et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, 
mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte 
saanud, ühte aga ma ütlen: Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutun eesoleva poole. 
 Paulus ütleb, et vaatamata tehtule, ta ikka sirutab edasi ning unustab ära mis taga.  
Küsimus: Mis võis põhjustada Pauluse elus sellist valmisolekut minetada minevik ja jätkuvalt astuda 
vastu tulevikule?  
 
 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel... 
  



 

    
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada koguduse AUGUSTIKUU palveteemade eest: 

 
 
1. 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!  
 
2. Laste- ja noortetöö 
Palve: Et lapsed ja noored meie koguduses saaksid täidetud Püha Vaimuga, õpiksid ülistama, 
palvetama ja saaksid tuld täis, et kuulutada evangeeliumi! 
 
3. Evangeelne kultuur 
Palve: Et koguduses tõuseks üles evangeelne kultuur kutsuda inimesi teenistustele ja 
evangeliseerida inimesi igapäevaselt. 
 
4. Uued inimesed 
Palve: Et uued inimesed teenistustel saaksid ühendatud koguduse liikmetega ja võiksid liituda 
kursuste ja kodugruppidega, ega läheks kaduma. 


