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Meeleparanduse olemus
(Ago Lilleorg)
1. 2Aj 7:14 annab Jumal Saalomonile juhised, mida rahvas peab tegema, juhul kui tulevad
raskused.
“Ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad
minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende
patu ning säästan nende maa.”
Küsimus: Mida ootab Jumal oma rahvalt? Miks?
2. Meeleparandus ei ole algselt religioossne sõna, ometi kasutab Piibel seda mõistet palju.
Loe Ap 26:17-20.
“Ma kisun su välja juutide ja paganate käest, kelle juurde ma nüüd su läkitan avama nende silmi, et
nad pöörduksid pimedusest valguse poole ja saatana meelevalla alt Jumala poole, et nad saaksid
pattude andeksandmise ja osa nende seas, kes on pühitsetud usu kaudu minusse.”
Selle tõttu, kuningas Agrippa, ma ei ole olnud sõnakuulmatu taevase nägemuse vastu, vaid ma
kuulutasin esmalt Damaskuses ja siis Jeruusalemmas ja kogu Juudamaal ning paganatelegi, et
nad peavad meelt parandama ja Jumala poole pöörduma, tehes meeleparandusele kohaseid
tegusid.”
Küsimus: Mida kutsus Jumal Paulust tegema?
3. Jutluses kuulsime, et meeleparandus on suuna muutus.
Ap 26:18 “...Avama nende silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole ja saatana
meelevalla alt Jumala poole, et nad saaksid pattude andeksandmise ja osa nende seas, kes on
pühitsetud usu kaudu minusse.”
Küsimus: Kuidas väljendab suuna muutust Ap 26:18?
4. 2Aj 7:14 öeldakse, et kui Jumala rahvas parandab meelt ja otsib tema palet, siis Jumal
säästab nende maa.
Küsimus: Kuidas on Jumala rahva meeleparandus ja selle maa ja riigi hoidmine omavahel
seotud?

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 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 õpilased saaksid muudetud, varustatud ja venitatud, et teostada julgelt Jumala tahet oma elus.
4. Alfa kursus
Et kursusele tulnud inimesed saaksid oma ellu vaimuliku vundamendi. 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.

