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PEREKONDLIK ARMASTUS - Jumala tõotused 
(Stephen Hertzog) 

 
Küsimused enne kodugrupi küsimusi: Millest rääkis Stephen Hertzog? Mis sind isiklikult kõnetas? 
 
1. JUMAL ON TÕOTUSTE ANDJA 
1 Ms 12:1-3 “ Ja Issand ütles Aabramile: „Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma 
sulle näitan! Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid 
õnnistuseks! Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu 
nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!” 
Jumala tõotused ei lähe kunagi luhta. Tema tõotused ei vea alt. 
KÜSIMUS: Milliseid tõotusi tead veel piiblist välja tuua? Kuidas suhtud tõotustesse, mis Jumal on 
sulle andnud? 
 
2. JUMALA TÕOTUSTE AJASTUS 
Gl 4:4 “Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest, sündis Seaduse alla.” 
2 Pt 3:9 “Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie 
vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele.” 
Jumala ajastus ei ole meie ajastus aga tema ajastus on täiuslik.  
KÜSIMUS: Jaga lugu, kus Jumal on sinu elus viinud tõotuse täide! 
 
3. TÕELINE MÕÕDE - AEG JA IGAVIK 
Mida iganes sa teed, ära anna alla, isegi kui sa kohe vilju ei näe. 
Gl 6:9 “ Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke! 
KÜSIMUS: Mis on sinu elus see panus/töö/teenimine/, mille vilju sa ei ole veel näinud? Mida sa 
igatseksid näha? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada MÄRTSI KUU palveteemade eest: 
 
1. KOGUDUSE VISIOON 
Palvetame, et meie visioon “Eestimaa rahva süda pöördunud Jumala poole” teostuks läbi 
eluandvate kogukondade ehitamise. Palvetame, et aastaks 2021 Jumal päästaks 100 inimest ja et 
nad jääksid usus püsima ning tekiks 10 uut kodugruppi. Palvetame, et iga koguduse liige võtaks 
vastutuse vähemalt 1 inimese eest, keda aasta 2020 jooksul välja jüngerdada. 
 
2. PEREKONDLIK ARMASTUS ELUSTIIL 
Palvetame, et kogudus oleks kutsuv, julgustav ja külalislahke, kus uued inimesed on teretulnud, 
oodatud, armastatud ja austatud sellisena nagu ta on ilma hukkamõistuta, ning hoolt võetud 
kogukonnas. Kogudus, mis väärtustab, hoiab ja toetab ühiselt igat liiget nagu oma isiklikku venda 
venda või õde. Jh 13:35, Ap 2:42-47 
 
3. LIHAVÕTTEAKTSIOON 6-12 Aprill 
Palvetame, et Lihavõtteaktsioon aktiveeriks kogudust ulatuma ühiskonnani, ning et inimesed oleks 
avatud evangeeliumile. Palvetame, et tänava plakatid sõnumiga jõuaksid Tallinna linna inimeste 
südameteni ja nende kaudu ülestõusmispühade teenistused kirikus ja internetis LIVE’s tooks 
inimesi päästele, tervenemistele ja Jumalale lähemale. 


