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Toompea kogudus 03.06.2019
JULGUSTUSE KULTUUR - Austus lisab väärtust
(Ivo Unt)

1. Austus tunnustab, et iga inimene on väärtuslik ja võimas. Me oleme Jumala näo järgi loodud.
Ps 139:14 Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu
hing hästi.
1Ms 1:28 Ja Jumal ütles: „Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks.
1Pt 2:17 Austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat ja austage kuningat!
Rm 12:10 Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette!
Küsimus: a) milline on sinu enesehinnang ja enese väärtustamine ja kuidas need kirjakohad seda
mõjutavad?
b) Mida kõnelevad need kirjakohad sulle teiste austamise kohta?
2. Austus tunnustab ja tähistab parimat inimestes hoolimata meie erinevustest ja inimeste
käitumisest või nende enesehinnangust.
1kr 12:27 Teie olete aga Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed.
Fl 2:3 Ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast.
Küsimus: Kuidas tuled toime kiusatusega mitte austada inimesi, kes on sinust erinevad või madala
enesehinnanguga? Kuidas kõnetavad sind selles osas eelnevad kirjakohad?
3. Austus on väljendatud pidevas respektis, sõnas ja teos ka eriarvamuslaste vastu.
Austus ei kata kinni, vaid toob probleemid valgele armastuses.
Mt 18:15 15 Aga kui su vend peaks patustama, siis mine, noomi teda nelja silma all! Kui ta sind kuulab, siis
oled sa oma venna tagasi võitnud.
Küsimus: Kas sinu jaoks on konfronteerimine (probleemide välja toomine) kerge või raske? Mida
pead õppima rohkem, kas julgelt välja rääkimist või tundlikkust ja armastust probleemist rääkimisel?
4. Meie austuse tase inimese vastu määrab ära meie valmisoleku temalt õppida.
Mt 10:40-42 Kes teid vastu võtab, võtab vastu minu, ja kes minu vastu võtab, võtab vastu minu Läkitaja. Kes
prohveti vastu võtab ta prohvetinime tõttu, saab prohveti palga, ja kes õige vastu võtab õige inimese nime
tõttu, saab õige inimese palga. Ja kes iganes ühele neist pisikestest annab juua kas või ainult karikatäie
külma vett jüngri nime tõttu, tõesti, ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma.”
Each person we meet has the potential to teach us something. Some people possess a teachable attitude,
and they assume that they can learn something from everyone they meet. (Maxwell, difference maker, 2006)
Küsimus: Jaga mõni lugu, kus oled midagi õppinud kellegilt, kellest sa lugu ei pidanud?
5. Austus armastab inimesi isegi kui me ei saa neilt midagi vastu.
Rm 5:8 Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me
olime alles patused.
Küsimus: Milline näeks välja su päev kui paneksid igat inimest tundma austatuna, keda kohtad
päeva jooksul. Kirjelda kuidas käituksid ja mida ütleksid inimestele tänaval, ühistranspordis, tööl,
trepikojas, emailis, telefonis jne.
Palveteemad järgmisel lehel...

PALVETEEMAD

Võtame kodugrupis aega, et palvetada JUUNI KUU eest:
1. KODUGRUPPIDE PALVETEEMAD:
-Grupid oleksid eluterved, hästi juhitud ja koguduse visiooniga kaasas
-Elud muutuksid, pered taastuksid kodugruppide sees
-uued grupijuhid saaksid üles kasvatatud ja ametisse seatud
-kogu kogudus (vähemalt 80%) saaks liidetud väikegruppidesse.
-kodugrupid ulatuksid välja oma sõpradeni, kogukondadeni, aktsioonides vajaduses olijateni.
-et läheksid tööle ettevõtjate grupid, et kuningriik laieneks kiriku ettevõtjate läbi uuteni.
2. EKNK SUVEPÄEVAD 2019 “Terve pere” PALVETEEMAD:
-Palvetame, et terve EKNK pere osaleks suvepäevadel ning kõigil oleks võimalus tulla olenemata
piiratud võimalustest.
-Palvetame, et laagri jumalateenistused, töötoad, nõustamised jms. oleksid täis võidmist, mis tooks
esile vabanemised hirmudest, valedest ja katkisusest ning toimuksid kõiksugused imed,
tervenemised ja julgustus, mis aitaks elada võidukat elu.
-Palvetame, et kogudused, üksikisikud ja lapsed õpiksid puhkama, omandaksid pereväärtusi ja
rakendaksid seda nii kodus kui kogukonnas, järgides elutervet eluviisi.
-Palvetame, et kogudused, üksikisikud ja lapsed kasvaksid evangelismis “Laagrist välja!” aktsiooni
raames ning kastutaksid ja taotleksid julgesti vaimuande ühiskonna teenimiseks ka edaspidi.

