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Erinevad inimesed meie elus 
(Ago Lilleorg) 

 
 
1. SINU VAENLANE NÄITAB, KUHU OLED TEEL.  
See, millise vaenlasega võitled, selleks saad. (Taavet võites Koljatiga ja sai kogu Iisraeli rahva kuningaks). 
Piibli kangelased ei saanud suureks mitte lihtsalt selle pärast, et nende elu üle oli Jumala käsi ja võidmine ja 
soosing. Nad said suureks tänu sellele, millega nad võitlesid. 
Küsimus: Millised on need vaenlased sinu elus, millega seisad silmitsi sel aastal? 
Millised vanelased oma elus võitsid ära eelmisel aastal ja kuidas on see sind kasvatanud? 
 
2. JOOSEPI TEGELASED MEIE ELUS 
Joosepil oli roll kaitsta oma peret. Tunne ära need inimesed oma elus, kes kaitsevad sind ja seisavad sinu 
eest. Jeesus Jumala Pojana usaldas ennast täiesti tundmatu puussepa Joosepi kätte.  
Mt 2:13-14 “ Kui nüüd tähetargad olid lahkunud, vaata, siis ilmus Issanda ingel Joosepile unenäos ja ütles: 
„Tõuse, võta kaasa laps ja tema ema ning põgene Egiptusesse ja jää sinna, kuni ma sind käsin, sest 
Heroodes tahab lapse üles otsida ja hukata!” Siis Joosep tõusis, võttis lapse ja tema ema ning põgenes 
öösel Egiptusesse.” 
Küsimus: Kes on sinu elu Joosepid? Kellele saad sina olla/oled Joosepiks? 
 
3. MEIE MISSIOON ELADA JEESUSE KUTSMISES 
Jeesus elas oma missiooniga kuni lõpuni. Ära lase inimeste arvamistel röövida ära seda, mis Jumalal on 
sinu jaoks valmis pandud.  
Küsimus: a) Mis on see missioon, millega sina elad?  
b) Kas sa elad sellele, milleks Jumal on sind kutsunud?  
c)Mis aitas sinu arvates Jeesusel jääda kindlaks oma kutsumusele ja missioonile?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palveteemad järgmisel lehel...  



 

PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada JAANUARIKUU 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. veebruaril 
Et kursusele tuleksid inimesed, kes vajavad saada oma ellu vaimulik vundament. Et väljasõidul 
saaksid inimesed vabaks, päästetud, tervendatud ning Püha Vaimuga ristitud. 
 
 
 
 


