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ETTEVALMISTUS LÕPUAEGADEKS
(Anne-Ly Raukas)

1. JEESUS ENNUSTAS ETTE eesootavaid lõpuaegu, mis tabavad maailma enne Tema teist
tulekut ja maise aja lõppu. Sellest võib lugeda nii Matteuse 24, Markuse 13 kui Luuka 21:5-36
“Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis vaadake, et te ei ehmu, sest see kõik peab
sündima, kuid veel ei ole lõpp käes. Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu
ja on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid. See kõik on aga sünnitusvalude algus.” Mt 24:6-8

KÜSIMUSED: 1) Kas või kui palju oled mõelnud eesootavate lõpuaegade peale?
2) Milliseid Jeesuse nimetatud (Mt 24:3-22) lõpuaja märke oled ise märganud /kogenud?
3) Kas see, mida Jeesus ette kuulutas, valmistab sinus hirmu või pigem aitab sul mõista nii
praegusi kui eesootavaid aegu?

2. LÕPUAEGADE KESKEL PÜSIMA JÄÄMISEKS:
- tuleb mitte karta “Vaadake, et te ei ehmu…” (Mt 24:6)
- hoida väga Jumala ja Tema Sõna ligi
- tuleb teha vahet õigel ja valel õpetusel/prohvetitel „Armsad, ärge usaldage iga vaimu,

vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid on läinud välja
maailma.“ (1 Jh 4:1)

- tuleb olla valmis tagakiusuks ja inimeste vahelisteks konfliktideks
“Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste vihaaluseks minu
nime pärast. Ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist.”
(Mt 24:9-10)

- tuleb valvata, et meie armastus Jumala vastu ei jahtuks
“Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus.” (Mt 24:12)

KÜSIMUSED: 1) Kas ja kuidas saaksid end nendes valdkondades ette valmistada?
2) Kas mõni neist tundub ka raskem kui teised?

3. MEIE MISSIOON LÕPUAEGADE KESKEL on lisaks püsimajäämisele kuulutada
evangeeliumi inimestele, kes veel ei tunne Jumalat. “Ja seda Kuningriigi evangeeliumi
kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.” (Mt 24:14)
Iga kristlase ülesanne on jagada evangeeliumi ehk rõõmusõnumit, et kõik, kes veel ei tunne
Jumalat, võiks leida pääste, hingamise ja igaviku Temas.

MÕTLE, kuidas ja milliste vahendite/kanalite kaudu saaksid teadlikumalt  kuulutada
evangeeliumi oma sõpradele-tuttavatele, koolikaaslastele, kolleegidele või kellele iganes?
Seda ka läbi olemasolemise, julgustamise, palvetamise jne asjade näol.

KOKKUVÕTTEKS: Vaatamata (eesootavatele) rasketele aegadele ei taha Jumal, et me
kardaks, vaid teaks, et Ta on koos meiega ja Temaga koos läheme me võiduka lõpuni välja.

Palveteemad järgmisel lehel...



PALVETEEMAD
Võtame kodugrupis aega, et palvetada JAANUARI KUU palveteemade eest:

1. KOGUDUSE TEGEVUSED
Palvetame koguduse pastorite, töötajate, vabatahtlike eest. Palvetame, et Jumalateenistused
oleksid võitud, elumuutvad, ning tooksid esile palju meeleparandust, päästmisi, tervenemisi,
vabanemisi, julgustamisi ning kutsumistesse läkitamisi. Palvetame laste, noorte, eakate, naiste,
meestetöö ja abielukursuse pärast. Palume, et Jumal tõstaks üles, tugevad jumalakartlikud pered.

2. ALFA KURSUS
Palvetame, et Jumal saadaks õiged inimesed kursusele, et nad oleks avatud, saaks päästetud,
tervendatud, vabastatud ja Püha Vaimuga täidetud, ning saaksid pühendunud Jeesuse järgijateks.

3. MAJAKA NOORTETÖÖ
Palvetame, et Terminali tuleksid noored ning et nad võiksid kogeda Jumala ligiolu ja Tema kutset
ning et nende noorte elud saaksid täielikult muudetud ja uuendatud. Palvetame ka, et juba need
noored, kes käivad, võiksid jääda püsima ning kaasatud kodugruppi ja koguduse teenimisse.

4. LASTETÖÖ
Palvetame, et lapsed hakkaksid kuulma Jumala häält, prohveteerima, tervendama ja teenima Püha
Vaimu andidega


