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1. ÕNNELIK JA ÕNNISTATUD INIMENE
Ilm 1:3 “Õnnis on see, kes loeb, ning need, kes kuulavad neid ennustuse sõnu ja hoiavad tallel, mis sellesse on
kirjutatud, sest aeg on lähedal.”
Jumala sõna ütleb, et õnnis on see, kes loeb Ilmutuse raamatut. Sõna õnnis on kreeka keeles “makareeos”, mis
kirjeldab inimest, kes on kadestamisväärses positsioonis saamaks Jumala varustust. Lisaks tähendab see õnnelikku ja
õnnistatud inimest.
Küsimus: Kas sina loed Ilmutuse raamatut ja kui jah, siis mida sa viimati lugesid? Mis takistab sinul Ilmutuse
raamatut lugeda? Kas sul on oma kindlad Piibli raamatud, mida sa loed ja need, mida sa nii väga ei loe, ja miks
see nii on?

2. KÜLM, KUUM JA LEIGE
Ilm 3:14-16 “Ja Laodikeia koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Aamen, ustav ja tõeline Tunnistaja, Jumala loomise
Algus: Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum. Oh oleksid sa ometi külm või kuum! Aga nüüd, et sa oled leige
ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust.”
Leigusega ei olnud mitte midagi ette võtta, see oli kasutu, ja sama on vaimuliku leigusega, me võime küll
nimetada end kristlaseks ja käia pühapäeval kirikus, aga kui meie usk on leige, ehk siis me ei põle Jumalale,
me ei otsi Teda, me ei veeda aega Temaga, me ei palveta, me ei loe Piiblit, siis me võime muutuda
leigeteks.
Küsimus: Kuidas on sinul isiklik osadusaeg Jumalaga? Kas oled tundnud vaimulikku leigust, kui jah, siis
kuidas oled sellest välja tulnud? Milline näeb välja sinu isiklik aeg koos Jumaga?

3. OLUKORRAD, MILLEGA ME LEPIME JA RAHULDUME
Ilm 3:17-18 “ Et sina ütled: Ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki - ning sa ei teagi, et sa
oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti -, siis ma annan sulle nõu osta minu käest tules proovitud kulda, et sa
saaksid rikkaks, ning valgeid rõivaid, et end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alastioleku häbi, ning
silmasalvi võida silmi, et sa näeksid.
Laodikeia kogudus ei otsinud Jumalat, nad olid rahul sellega, mis neil oli. Aga Jumal ei taha, et me
rahulduksime sellega, mis meil on või lepiksime olukordadega, mis ei ole Jumala tahtmine.
Küsimus: Kas sinul on mõni olukord, millega sa oled leppinud? Kas on mõni olukord, millega sa oled rahul
(aga võib olla Jumal tahab sulle anda midagi veel paremat)? Kuidas on sinul vaimu viljadega (kas vajad
milleski kasvada)?

Mis hoiab meid vaimuliku leiguse eest?
1. Palveta
2. Loe Piiblit
3. Ülista
4. Teeni teisi inimesi enda ümber praktilistel viisidel
5. Palu Jumalalt abi
6. Alistu Jumalale
7. Pea meeles seda, mida Jeesus tegi sinu eest.
8. Anna andeks
9. Juglusta teisi
10. Täna Jumalt
11. Palu, et Püha Vaim juhiks sind
12. Kuuluta Jumala sõna oma elu üle
13. Pane ülle Jumala sõjavarustus, et seista vastu kuradi salanõudele
14. Võta vastu Jumala armastus

PALVETEEMAD järgmisel lehel….



PALVETEEMAD
Võtame kodugrupis aega, et palvetada JAANUARIKUU 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


