
D: AVASTA
Loe nädala jooksul Piiblit küsimustega:
- kes on Jumal
- mis ta on teinud?
- kes meie oleme?
- kuidas me elama peaksime?
Pane kirja need asjad, mida tunned, et Püha Vaim
eriliselt välja toob.

Kokku saades jagage/arutlege: 
-Mida me oleme Piiblist avastanu? Mida õppinud?
Mida see meile meelde tuletas?
-Kus on Püha Vaim meid juhtinud meeleparandusele
ja usule?
- Kuidas oleme maadelnud patu/usunõrkusega?

DNA OSADUSGRUPP
DNA grupp on jüngriks olemise viis. 2-3 inimest
saavad regulaarselt (kord nädalas või üle nädala) üheks
tunniks kokku, et koos kasvada Jumala sõna valgel
nõnda, et see paistab ka grupist väljapoole.

NB:
DNA grupis kehtib konfidentsiaalsuse reegel - grupis
kuuldud isiklikke asju ei jagata väljaspool gruppi edasi.

N: HOOLITSE
Kus viimase aja jooksul on meil raske olnud
usaldada Jumalat? Kas midagi loetu/arutletu valgel 
kutsub meid meeleparandusele? 
- Tunnistage teineteisele oma patud üles (Jk 5:16)
- Parandage meelt (Ilm 3:19)
- Pöörduge usus tagasi Jeesuse juurde (Hb 12:1-2)
- Elage jätkuvalt Jeesuse andestuses ja pühitsuses (1Jh
1:9)
- Pange tähele vaimu Vilja kasvu oma elus (Gl 5:16-25)

A: TEGUTSE
Mis on järgmised sammud, mida Püha Vaim kutsub
meid tegema? Kas meil tuleb veel kellegagi rääkida? 

Mida on Jumal rääkimas meie uskumatute sõprade või
perekonna kohta? Meie kogukonna ja töökaaslaste
kohta? 
Võtke aega, et ka nende pärast palvetada.
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Kuidas oled saanud tunnistada Jeesusest 

Mõtle kahele inimesele, kes hetkel ei ela elu
ühenduses Jumalaga. Mis võiks olla lähinädalatel
praktiline samm aitamaks neid Jeesusele lähemale?

Milliseid tänupõhjuseid on Sinu suhetes pere ja
sõpradega?

       oma tegude ja sõnadega?

ISIKLIK SUHE JUMALAGA
Mis on Jumal hetkel Sinu elus tegemas?

Mida oled viimastel nädalatel Piiblist lugenud?
Kuidas on Jumal Sind selle kaudu kõnetanud?

Milline on viimastel nädalatel olnud Sinu
palveelu?

Kuidas on Jumala Vaimu vili Sinus kasvanud
(armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus,
ustavus, tasadus, enesevalitsus - Gl 5:22)?

Millisest patust oled olnud teadlik sel nädalal?
Kuidas minna edasi teisiti?

KÜSIMUSI VESTLUSEKS
Palvetage ühiselt, et Jumal juhiks teie vestlust ning

arutage järgnevate küsimuste üle.

EVANGEELIUMI JAGAMINE

KOGUDUSLIK SUHE
Kuidas on kogudus olnud Sinu elus olulisel 

Milliseid väljakutseid ja võite on Sinu elus raha
kasutamisega Jumala juhiste järgi?

Lähtuvalt täna räägitust - mis on üks teadlik otsus
ja samm, mida lähinädalatel teha saad, et olla
parem Jeesuse jünger?

       kohal suhete ja teenimise näol?

Kas oled jaganud sellel kokkusaamisel ka "viimase l0%"
või oled end tagasi hoidnud? Viimane 10% viitab sellele,

mida oled veel senises vestluses rääkimata jätnud. Midagi,
mida tunned, et peaksid jagama, aga kardad või tunned

häbi, või see lihtsalt ei  tulnud küsimuste käigus üles. Tee
julge samm ja jaga ka viimast l0% oma kaaslastega. 

Lõpetuseks palvetage ühiselt.


