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1. JULGUS EI TÄHENDA AINULT ISIKUOMADUST, SEE ON KA ARUSAAMINE, ET OLED ÕIGE 
JUMALA EES.  
Õp 28:1 Õel põgeneb, kuigi ei ole tagaajajat, aga õige on julge nagu noor lõvi. Tegelik julgus tuleb sellest, et 
sa oled õiges suhtes Jumalaga! 
Küsimus: Kuidas sina mõistad seda kirjakohta? Kui julgeks pead ennast sina? 
 
2. ELU KESET TORME 
Mt 7: 24-25 Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas 
oma maja kaljule. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, 
aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. 
Jeesus ei vaigista meie torme aga ta Tuleb meie juurde keset neid torme! Jeesus ei ole kunagi tõotanud, et 
usklikuks saades elutormid lakkavad.  
Küsimus: Kuidas oled sina oma elus keset torme kogenud, et sa ei ole üksi?  
Jaga mõni lugu sellest, kuidas Jumal on sind läbi tormi kandnud? 
 
3. KAS SA TULED JUMALA JUURDE SELLEKS, ET TEMALT MIDAGI SAADA VÕI OLLA TEMAPOOLT 
JUHITUD? 
Võtke aega ja lugege koos läbi kirjakohad: Jh 6:25-26; Jh 4:1-42.  
Esimeses loos kui rahvas sai leiba, ei saanud nad eluleiba, nad ei mõistnud Jumala tasuta andi ja nende elu 
jäi samasuguseks. Teises loos Samaaria naine ei saanud vett aga ta sai elavat vett ja ta lahkus sealt kaevu 
juurest ning juhtis tuhanded inimesed Jumala juurde. 
Küsimus: Mis on sinu elus need mugavad tegevused/kohad, kust sina peaksid lahkuma?  
Mis hoiab sind kinni olema Jumala poolt juhitud? 
Jaga lugu, kus oled astunud oma mugavusest välja ja usaldanud täielikult Jumalat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel... 
  



 

    
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada OKTOOBRIKUU palveteemade eest: 

 
1. Jumalateenistused 
Et Toompea koguduse Jumalateenistused, lasteteenistused ja noorteteenistused 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. Kodugrupid ja kogukonnad 
Et koguduses ehituks üles tugevad, üksteist-toetavad, armastavad ja kutsuvad kodugrupid ja 
kogukonnad, kus noored ja vanad usklikud saaksid üksteist üles ehitades olla tugevad. 
 
3. Alfa Kursuse väljasõit (27-28 okt) 
Et väljasõidul saaksid inimesed vabaks, päästetud, tervendatud, püha Vaimuga ristitud.  
 
 


