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ÜLLATADES MAAILMA
(Raili Kikajon, Mai Unt, Jaan Lorens)

1. RAILI KIKAJON - “OLE SINA SEE PÕHJUS, ET KEEGI USUKS JUMALA HEADUSESSE”
Matteuse 25:35-40  “Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu

ja te võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te
tulite mu juurde.”Siis vastavad õiged talle: „Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind, või janusena ja
jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu, või alasti ja riietasime sind?Millal me nägime
sind haigena või vangis ja tulime su juurde?”Ja kuningas vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete
teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.”

Inimesed saavad mied lugeda meie tegudest ja selle põhjal näha, et Jumal on hea.
Küsimus: Kuidas saad sina olla see põhjus, et keegi näeks Jumala headust?
2. MAI UNT - OLEME JÄRJEPIDEVAD
Psalmid 119:2 “Õ
 ndsad on need, kes peavad tema tunnistusi ja nõuavad teda kõigest südamest.”
“Järjepidev töö ja pühenudmine mingi asja kallal viib sind eduni”. Kui sa oled järjepidev selles, mida sa
räägid, palvetad ning kuidas oma vaimulikku elu elad, siis õnnestub su teekond ja sul on kordaminek.
Küsimus: Kuidas iseloomustad enda järjepidevust ning milles tunned, et vajad olla veel rohkem
järjepidev?
Jaga mõni lugu sellest, kuidas sinu järjepidevus on vilja kandnud?
3. JAAN LORENS - OLGE RÕÕMSAD
Filiplaste 4:4-7 “ Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Teie leebus saagu teatavaks kõigile
inimestele. Issand on ligidal! Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks
tänuütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja
mõtted Kristuses Jeesuses.”

Olge rõõmsad selle üle, mis Jumal on teie elus teinud. Sinu rõõmuallikas olgu Jumal. Sinu leebus, hoolivus
ja armastus saagu teatavaks kogu maailmale - levita armastust kõikjal kuhu sa lähed.
Selleks, et muuta ja üllatada maailma ei pea sa minema kaugele - sinu maailm hakkab sinu kodust peale.
Küsimus: Räägi oma lugu sellest, kuidas Jumal üllatas sinu maailma.
Kuidas saad sina üllatada seda maailma?

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.

