KODUGRUPI MATERJAL

Toompea kogudus 28.04.2019
Tema Kuningriik laieneb
(Ivo Unt)

1. Jumal on suurem kui vaenlane (Jeesus on Juba võitnud)
1Jh 4:3-4 3 ning ükski vaim, kes seda Jeesust ei tunnista, ei ole Jumalast, vaid see on antikristuse oma,
kellest te olete kuulnud, et ta tuleb, ja nüüd ta juba ongi maailmas. 4 Teie, lapsed, olete Jumalast ja olete
nad ära võitnud, sest see, kes on teis, on suurem sellest, kes on maailmas.
Vaenlane üritab meile valetada või hirmutada millegi kohta, et me ise annaksime oma autoriteedi ja
meelevalla ära.
Küsimus: Kuidas julgustab/kõnetab sind eelolev kirjakoht?
2. Kristlased toovad kuningriiki maa peale
Mt 6:9-10 “Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi 10 Sinu riik
tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!”
Küsimus: Kuidas tegutsed kui sisened uude linna, üritusele, või konverentsile, kas sa palud et Taeva
kuningriik sündigu selles paigas või ootad mis sellel kohal on sulle pakkuda?

3. Kristlased kui täisajaga preestrid (maa sool ja eeskuju)
1Pt 2:9 “Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite
tema kiidetavust”, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse!”
Kõik kristlased on kutsutud olema täisajaga vaimulikus töös, mis tähendab, et nad töö juures on terve aja
valmis teenima keda vaja.
Küsimus:
a) Mida teeksid teistmoodi inimeste keskel olles, teades et sa oled preester?
Las sinu tegevus tulla sinu olemusest. Mitte sinu olemus kujuneda sinu tegevusest.
Küsimus:
b) Kujutle ennast tegutsemas lähtuvalt kes sa oled, vabana kahtlusest, kartusest ja läbikukkumise
hirmust. Milline see välja näeks?
4. Kuningriigi laienemise vastuseis
2Kr 4:8-11 “Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses; me oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel;9
meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud; meid rõhutakse maha, kuid me ei hukku;10 me kanname alati
oma ihus Jeesuse surma, et ka Jeesuse elu avalduks meie ihus 11 Sest meid, kes me elame, antakse
alatasa surma Jeesuse pärast, et ka Jeesuse elu avalduks meie surelikus ihus.”
Kui me ei teeks midagi Kuningriigi laiendamise heaks, siis me oleme hingevaenlasele meelepärased, ja meil
pole tagakiusu. Tagakius on märgiks, et me laiendame kuningriiki.
Küsimus: Millist vastuseisu oled sina kogenud eelneva kirjakoha näitel, kuidas oled välja tulnud
sellest?

Palveteemad järgmisel lehel...

PALVETEEMAD

Võtame kodugrupis aega, et palvetada MAI KUU 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. 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.
4. EKNK suvepäevad 2019 “Terve pere”
Et paljud, kes muidu ei käi jõuaksid ka suvepäevadele. Et Kogudused, üksikisikud ja lapsed õpiksid
puhkama, omandaksid pereväärtusi, kasvaksid evangelismis “laagrist välja” aktsiooni raames, ning
julgelt taotleksid ja kastutaksid vaimuandeid ühiskonna teenimiseks.

