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IGAPÄEVANE MISSIOON - Missioniks valmistumine 
(Mai Unt ja Arlis Liivrand) 

 
ENNE KÜSIMUSI - Mida mäletad jutlusest? Mis sind kõnetas? 
1. SINU MISSIOON 
Ap 1:8 “Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad 
Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.” 
Kristlaseks saades meie missioon muutub, meie eesmärgid muutuvad.  
KÜSIMUS: 1)Mis on sinu igapäevane missioon?  
2)Mis on sinu elu eesmärk?  
3)Kui loed Ap 1:8, siis kuidas avaldub see vägi sinus? 
 
 2. MISSIOONI ELLUVIIMINE 
Js 55:11 “Nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, 
vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin.” 
Jutluses kõlasid viis punkti, kuidas olla Jumala tunnistaja ja täita seda missiooni, mis meile on antud: 

1. Ära karda - Jr 1:17-19 
2. Ole Vaimust juhitud - Jh 5:1-9 
3. Kasuta Jumala Sõna - Js 55:11 
4. Jälgi mängu - Fl 2:4 
5. Kuula ja kuuletu - Õp 21:13 

KÜSIMUS: 1)Mis nendest punktidest on sulle kerge ja mis raske? Miks? 
2)Kuidas saad neis kasvada?  
3)“Igapäevane missioon” seeria on kestnud kuu aega - jaga, mida oled sina selle aja jooksul teinud, 
et ulatuda välja? Mis on sind jutluste juures enim inspireerinud? 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada JUUNI KUU palveteemade eest: 
 
1. MEELEPARANDUS 
- Palume, et toimuks tõeline meeleparandus ja puhastumine ebaolulistest tegevustest ning 
ebajumalatest koguduse inimeste eludes. 
2. PALVE JA KUULEKUSE ELUSTIIL 
- Palvetame, et koguduse inimesed aktiveeruksid pidevale palve elustiilile, sõnakuulelikkusele 
Püha Vaimu häälele ning autoriteetidele, tõelisele armastusele sõnades ja tegudes oma lähedaste, 
koguduse inimeste, ja muude ümbritsevate inimeste suhtes Püha Vaimu väes ja andides. 
3. VÄIKEGRUPID 
- Palume, et kogudus koonduks kõik väikegruppidesse, kus kõik on osaduses ning aktiveeruvad 
käima oma andides ja kutsumises.  
- Palume Jumala kaitset ja vaimulikku kasvu kõigile, eriti värsketele usklikele. 
4. IGAPÄEVANE MISSIOON 
- Palume, et kogu kogudus elaks kuulutuse elustiili palvetades võimalusi ning kasutades võimalusi 
tunnistada ja kuulutada Kristusest igal võimalusel. Palume, et inimeste päästmine muutuks 
põnevaks tegevuseks iga koguduse liikme jaoks. 


