
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 17.02.2019 
Jumala sõna - Elu ja surm on keele võimuses 

(Mai Unt) 
 
1. RÄÄGI JUMALA SÕNA 
See, kuidas sa iga päev räägid/tunnistad, selliseks muutub sinu elu! 
Õp 18:21 “Surm ja elu on keele võimuses,ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja.” 
Lugege koos kirjakohti: 1Ms 1:3, Mt 27:12-14! 
Küsimus: Jaga mõni näide oma elust, kus oled hakanud kuulutama elu mingi olukorra üle! 
 
2. PALVETA JUMALA SÕNA 
Jumala sõna on võimas relv. Kui me võitleme palves, siis peame teadma Jumala tahet, mis on tema 
sõnas ja tegema seda tema autoriteediga.  
Jk 5:16 “Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks! Õige 
inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda.” 
Lugege koos Hb 4:12! 
Küsimus: Millistele kirjakohtadele toetud sina kui oled palves?  
 
3. ÜLISTA JUMALA SÕNAGA 
Õpi Jumalat ülistama iga päev! 
Ps 34:2 “Ma tänan Issandat igal ajal,alati on tema kiitus minu suus.” 
Lugege koos Ps 71:8, Ps 71:24 
Kui sa sõidad autoga - kiida Jumalat! Kui sa kõnnid kooli/tööle - kiida Jumalat! Sinu sõnad kujundavad su 
tuju, päeva, elu! 
Küsimus: Kuidas näeb välja sinu igapäevane Jumala ülistamine? Mida saaksid teha selleks, et veel 
rohkem kiita ja ülistada Jumalat? 
 
4. JEESUS 
Jeesuse nimes on tohutu vägi - me saame terveks ja vabaks seda nime hüüdes.  
Fl 2:9-10 “Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime,mis on üle iga 
nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all.” 
Lugege koos Kl 1:16-17! 
Küsimus: Mis sind jutluse juures kõige rohkem kõnetas? Milline punkt on sinu elus nõrgim ja milline 
tugevaim? 
 
 
DEKLAREERI NEID KIRJAKOHTI OMA ELU ÜLE: 
1. Ma olen Jumala laps (Rm 8:16) 
2. Ma olen uus loodu (2Kr 5:17) 
3. Mul on Jumalik loomus (2Pt 1:4) 
4. Ma olen vabaks ostetud seaduse needusest (Gl 3:13) 
5. Ma olen hoitud kõigil oma teedel (Ps 91:11) 
6. Minu kõik vajadused on täidetud Kristuses Jeesuses (Fi 4:19) 
7. Ma suudan kõik Temas, kes teeb mind vägevaks (Fi 4:13) 
8. Mu eest kannab hoolt Jumal (1Pt 5:7) 
9. Ma olen õnnistatud kõige vaimuliku õnnistusega taevast (Ef 1:3) 
10.   Ma olen saanud terveks Jeesuse vermete läbi (1Pt 2:24) 
11.   Mul on meelevald kogu vaenlase väe üle (Lk 10:19) 
12.   Mul on täielik võit Tema läbi (Rm 8:37) 



 

13.   Ma olen sündinud Jumalast ja kuri ei puuduta mind (1Jh 5:18) 
14.   Mul on Jumala rahu, mis hoiab mu südame ja mõtted Kristuses Jeesuses (Fi 4:7) 
15.   Ma olen armuline ja ma ei mõista kohut (Lk 6:36-37) 
16.   Ma olen Jumala poolt rohkesti armastatud (Joh 3:16) 
17.   Ma usun ja ei kahtle (Mk 5:36) 
18.   See, kes on minus, on suurem kui see, kes on maailmas (1Jh 4:4) 
19.   Ma olen maailma valgus (Mt 5:14) 
20.   Ma tänan Issandat igal ajal (Ps 34:1) 
21.   Ma ei otsi ainult oma vaid ka teiste kasu (Fi 2:4) 
22.   Ma olen teiste vastu lahke ja halastaja ning andestan kõigile (Ef 4:32) 
23.   Ma kannan vilja igas heas töös ja kasvan Jumala tundmises (Kl 1:10) 
24.   Mul on Jumala vägi, armastus ja enesedistsipliin (2Tm 1:7) 
25.   Ma uurin Jumala seadust ööd ja päevad (Ps 1:2) 
26.   Kõik, mis ma teen, läheb korda (Ps 1:3) 
27.   Ma olen vahva ja tugev (Jos 1:6) 
28.   Mul on kõike küllaldaselt (2Kor 9:8) 
29.   Ma olen õnnistatud minnes ja tulles (5Ms 28:6) 
30.   Ma olen pea ja mitte saba (5Ms 28:13) 
31.   Ma olen alati Temaga ja kõik, mis Tal on, on ka minu (Lk 15:31) 
32.   Ma rõõmustan alati ja tänan kõige eest (1Ts 5:16, 18) 
33.   Ma loodan Tema peale ja mul on rahu (Js 26:3) 
34.   Ma ei muretse millegi pärast (Fi 4:6) 
35.   Ma mõtlen sellest, mis on tõene, auväärne, õige, puhas, armastusväärne, ülendav, vooruslik ja 

kiidetav (Fi 4:8) 
36.   Ma räägin Jumala sõna ja selle kuulmine suurendab mu usku (Rm 10:17) 
37.   Ma räägin meeldivaid sõnu, mis on magusad hingele ja terviseks luudele (Õp 16:24) 
38.   Ma olen Jumala kätetöö (Ef 2:10) 
39.   Ma olen võitja koos Jeesusega (1Kr 15:57) 
40.   Mul on Kristuse meel (1Kr 2:16) 
41.   Ma olen vaba pimeduse meelevallast (Kl 1:13) 
42.   Ma unustan kõik, mis taga ja sirutun eesoleva poole (Fi 3:13) 
 
 
 
Palveteemad järgmisel lehel... 
  



 

 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada VEEBRUARIKUU 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. veebruar 
Et kursusele tuleksid inimesed, kes vajavad saada oma ellu vaimulik vundament. Et väljasõidul 
saaksid inimesed vabaks, päästetud, tervendatud ning Püha Vaimuga ristitud. 
 
4. 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. 
 
 


