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(Ivo Unt) 
 
1. NÄLG 
Õp 16:26, Nälg aitab töömeest töös, sest ta oma suu sunnib teda. 
Nälg teeb meid tegusaks, et kasvada meie unistusse. Nälja puudumine otsib vabandusi.  
Küsimus:  
a)   Kirjelda mõnda olukorda elus, kus oled olnud millegi järgi näljane ja see on sind pannud 
tegutsema ja kasvama. 
b) Mis järgnevast loetelust võib olla sinu unistuste pürgimise nälja kustutanud?  
- Teadmatus (kutsumise suhtes) 
- Asendus rämps toit (su elu on täidetud muude asjadega) 
- Madal enesehinnang (ma pole väärt) 
- Teistega võrdlemine (keegi teostab sama visiooni paremini) 
- Halb eelnev kogemus (ületöötamine või valus kogemus) 
 
2. IGAPÄEVANE DISTSIPLIIN 
See, kuhu sa tahad kasvada nõuab igapäevast distsipliini! 
Hb 12:11-12 Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm, vaid toob kurvastust; aga hiljem see 
annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud. 12 Seepärast tehke jälle tugevaks lõtvunud 
käed ja jõuetud põlved 
Küsimus: Nimeta kaks valdkonda, kus vajad rakendada igapäevast distsipliini, et kasvada? 
 
3. EBAMUGAVUSTE EMBAMINE 
Ebamugavustes peituvad võimalused 
Ap 8:1, 4 Sel päeval tõusis suur tagakiusamine Jeruusalemma koguduse vastu ja kõik peale apostlite 
hajutati mööda Juuda- ja Samaariamaad. 4 Nüüd käisid need, kes olid tagakiusamisel hajutatud, mööda 
maad ja kuulutasid evangeeliumi. 
Küsimus: Kuidas kasvas Jeruusalemma kogudus, kui neid hakati tagakiusamisega hajutama? 
Kuidas oled sina kasvanud kui on tulnud ebameeldivad või ebamugavad olukorrad sinu ellu? 
 
 
 
Palveteemad järgmisel lehel...  



 

PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada JAANUARI KUU 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, 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. Et kõik 
usklikud võtaksid omale südame asjaks mõnda noort kristlast jüngerdada.  
 
3. Alfa kursus 5. veebruar 
Et kursusele tuleksid inimesed, kes vajavad saada oma ellu vaimulik vundament. Et väljasõidul 
saaksid inimesed vabaks, päästetud, tervendatud ning Püha Vaimuga ristitud. 
 
4. Missionaalne elustiil koguduses 
Et kogudus tervikuna elaks välja ulatuvat elustiili tunnistades isiklikult evangeeliumi ning koos 
gruppidega teeniksid Tallinna inimesi erinevatel viisidel. Palve, et Tallinna linna inimesed oleks 
avatud evangeeliumile ning kogudus kasvaks julgemaks evangeeliumi edastamisel. 
 
 


