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Toompea kogudus 26.08.2018

ÜLLATADES MAAILMA - Kuidas saada maailma üllatajaks?
(Ivo Unt)
1. PEAD SEDA TAHTMA
Maailma üllatamine algab sisemisest tahtest, mitte käsumeelsusest või süütundest.
Rooma 6:14 Sest patt ei valitse enam teie üle, kuna te ei ole Seaduse, vaid armu all.
Küsimus: Milline on sinu teekond evangeeliumi kuulutamisel, kuidas ja kas oled toime tulnud
käsumeelsuse, süütundega?
2. PALVETA VÕIMALUSI
Johannese 16:24 Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik!
Küsimus: Jaga lugu sellest, kuidas sa oled palunud võimalust tunnistada ja Jumal on imeliselt sind
juhtinud kellegagi kokku.
3. ASTU VESTLUSESSE
Selleks, et meie südame mõtted ja igatsused meie peast kaugemale jõuaksid, peame me reaalselt astuma
vestlusesse inimestega. 2Timoteose 4:2 Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi,
manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega.
Küsimus: Kas sul on raske / kerge võõraste inimestega vestlusse astuda? Millega maadled enim?
4. TUNNE ÄRA VÕIMALUSED
Vestluses annab Püha Vaim sulle tavaliselt märku kus ja mida öelda, tihti viivad need võimalused vestluseni
Jumalast. Markuse 13:11 vaid rääkige seda, mida iganes teile antakse sel tunnil, sest teie pole kõnelejad,
vaid Püha Vaim.
Küsimus: Kas sa oled kogenud kuidas Püha Vaim annab vestluse ajal mõtte, mis viiks vestluse
Jumala teemale? Kuidas oled kohelnud neid võimalusi?
5. ÕPETA TEISI
2Timoteose 2:2 Ja mida sa minult oled kuulnud paljude tunnistajate kuuldes, see anna ustavate inimeste
hoolde, kes edaspidi sobivad õpetama ka teisi.
Kui meie üllatame maailma, siis see aitab teisi meie ümber saada maailma üllatajaiks.
Küsimus: Kuidas ja keda saad sina aidata saamaks “Maailma üllatajaks”?

PALVETEEMAD järgmisel lehel...

PALVETEEMAD

Võtame kodugrupis aega, et palvetada SEPTEMBRIKUU 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 ja 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. NEXTSTEP Õhtukool
Et Jumal juhataks õiged inimesed kooli ja et nad saaksid muudetud, varustatud ja venitatud, et
teostada julgelt Jumala tahet oma elus.
4. Alfa kursus 18. september
Et kursusele tuleksid inimesed, kes vajavad saada oma ellu vaimulik vundament. Et väljasõidul
saaksid inimesed vabaks, päästetud, tervendatud ning Püha Vaimuga ristitud.
5. Terminali konverents 2018 (19-20 okt)
Et toimuks läbimurre, et jõuda sadade Tallinna noorteni evangeeliumiga, et Jumal tõstaks üles
palvetajad, korraldajad, kuulutajad ja kogu vajaliku meeskonna, et see konverents ulatuks sadade
päästmata noorteni, ja et see varustaks usklikke üle Eesti elama ärkamise elustiili.
6. Tallinna linna inimesed
Et meie linna inimestel tekiks nälg ja janu tõelise suhte järgi Jeesusega. Et Jumal korraldaks
vastava usklike liikumise, üritused ja kogudused, mis teeniks meie linna inimesi.

