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1. KANDKE ÜKSTEISE KOORMAID 
Galaatlastele 6:2 Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. 
Me vajame palvet ja julgustust, et vanlase vastu võidelda. Me peame kandma üksteise koormaid. Meil peab 
olema usku üksteise jaoks. 
Küsimus: Keda ja kuidas saad täna sina toetada et nad võiksid kasvada? 
 
2. LÄBIMURDE JUMAL 
2 Saamueli 5:20 Siis tuli Taavet Baal-Peratsimi, ja Taavet lõi neid seal ning ütles: „Issand on murdnud mu 
vaenlased minu ees, otsekui oleks vesi läbi murdnud!” Seepärast pandi sellele paigale nimeks 
Baal-Peratsim. 
Jumal on läbimurde Jumal. Ükski olukord sinu elus pole Jumala jaoks võimatu! Aga me vajame ka üksteist. 
Me vajame oma ellu inimesi, kes toetavad meid ja palvetavad meie eest! Inimesi, kes lähevad meiega koos 
läbi kõigest! Luba inimestel astuda sinu ellu ja saada lähedaseks! Isegi kui sa maadled mingite asjadega 
aastaid, siis tea, et Jumal toob läbimurde! 
Küsimus: Mis eeskuju jätab eelnev kirjakoht vajaliku läbimurde saavutamiseks?  
 
3. VABAKS INIMESTE HIRMUST 
Me peame saama vabaks inimeste hirmust. Me oleme maailma valgus. Jeesus tuli, et lasta särada oma 
lambil. Struktuuri ja mõistusega asjadele lähenemine ei ava südameid. Püha Vaim avab südameid. See 
rahvas vajab sind ja seda, et sa oleksid hirmust vaba! Olenemata sinu iseloomust peame me särama 
valgust. 
Küsimus: Kuidas takistab inimeste hirm sind? Kuidas oled seda ületanud? 
 
 
 
 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel... 
  



 

    
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada koguduse JUUNIKUU 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. 
 
5. EKNK suvepäevad 2018 
Palve: Et laagri jumalateenistused, töötoad, tänavaaktsioon, lastelaager, jms oleksid täis võidmist, 
mis tooks esile vabanemised hirmudest, kõiksugused imed ja tervenemised ja julgustuse inimestele 
elada välja ulatuvat missionaalset elustiili. 
 
 


