KODUGRUPI MATERJAL

Toompea kogudus 27.10.2019
ELU VAIMUS
(Ago Lilleorg)

1. ME EI ELA OMA RESSURSSIDEST EGA OMA VÕIMEKUSEST
Elu Vaimus ei ole teoreetiline mõte ega mõiste vaid see on praktiline ja igapäevaselt elatav elukonseptsioon,
kus me ei arvesta enam oma limiitidega vaid kus me arvestame nende kõrgustega, kuhu Jumal tahab meid
tõsta.
Rm 5:1-5 “E
 t me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse
Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme
oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades,
et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse,
sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud.”
Küsimus: Kuidas sina tõlgendada “Elu vaimus”? Milleks on vajaliks “Elu vaimus”?
2. VAIMSED JÕUVARUD
Me elame vaimsetest jõuvarudest, mille Püha Vaim on meie sisse pannud, mitte enda jõuvarudest. Elu
Vaimus tähendab seda, et kui meil on limiit, millest meie enam edasi ei saa/oska/suuda, siis tuleb Vaim
appi.
Küsimus: Jaga mõni lugu oma elust, kus Vaim on sulle appi tulnud!
3. JUMAL MEIE SEES JA LÄBI
Kui me anname ennast Jumalale, siis ta võib meid viia paikadesse, mida mei ei oska ette kujutadagi.
Rm 12:1-4 “Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale
elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus. Ja ärge muganduge
praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on
hea ja meelepärane ja täiuslik. Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma igaühele teie seast, et ta
ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks sedamööda,
kuidas Jumal igaühele usu mõõdu on jaganud. Sest otsekui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil
liikmeil ei ole sama tegevus.”
Küsimus: Kas sina oled oma elu ja valdkonnad Jumalale üle andnud või on midagi, millest sa veel
kinni hoiad?
4. ELU VAIMUS ON KASVAV
Mida enam veedad sina aega/õpid käima Vaimus, seda rohkem kasvavad sinu vaimuannid.
1Kr 14:5 “Ma tahaksin, et teie kõik räägiksite keeli, aga veel enam, et te kõneleksite prohvetlikult, sest see,
kes kõneleb prohvetlikult, on suurem keelterääkijast, olgu siis, et ta ise neid ka tõlgendab, et see ehitaks
kogudust.”
Küsimus: Kas sina tunned, et elad täis elus vaimus/täis potensiaaliga? Mida saaksid teha
teisiti/paremini, et kasvada Vaimus?
Võtke aega, et palvetada/prohveteerida üksteise eest/üle!

...Palveteemad järgmisel lehel...

PALVETEEMAD

Võtame kodugrupis aega, et palvetada OKTOOBRI KUU palveteemade eest:
1. JÄRELTÖÖ
Palvetame, et ALFA kursusele tulnud saaksid ristitud ja liituksid koguduse perega ja
kodugruppidega.
Palvetame, et Terminali konverentsil päästetud ja vabanenud noored kasvaksid vaimulikult
võimsalt edasi ja koguduse pere võtaks nad vastu ja võtaks nende eest hoolt.
2. KOGUDUSE VISIOON
Palvetame, et meie visioon “Eestimaa rahva süda pöördunud Jumala poole” teostuks läbi
eluandvate kogukondade ehitamise. Palvetame, et aastaks 2021 Jumal päästaks 100 inimest ja et
nad jääksid usus püsima ning tekiks 10 uut kodugruppi. Palvetame, et iga koguduse liige võtaks
vastutuse vähemalt 1 inimese eest, keda aasta 2020 jooksul välja jüngerdada.
3. ADVENDIAKTSIOON 16-22 dets 2019
Palvetame, et kogu kogudus osaleks advendiaktsioonis, saades tunnistada, palvetada ja teenida
selle läbi inimesi väljaspool kirikut. Palvetame, et Jumal avaks uusi uksi kuhu aktsiooni korraldada.
Palvetame, et aktsiooni läbi saaksid inimesed terveks, kuuleksid evangeeliumi ning saaksid
päästetud ning jääksid usus püsima ja vilja kandma.

