
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 10.11.2019 
 

KES MA OLEN?  
(Jurgis Kažjava) 

1. ORJA MÕTTEVIIS 
Rm 8:13-17 Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete; kui te aga Vaimu abil ihu teod suretate, siis te 
elate. Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et 
peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: „Abba! Isa!” Seesama 
Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka 
pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos 
temaga kirgastatakse. 
Kui sa ilma oma patuta elada ei saa, siis sa oledki ori. Kui inimese mõtteviis on orjuse mentaliteet, siis ei saa 
Jeesus temast kunagi välja paista. 
Lugege lisaks Mt 5:40-42. Poja suhtumine on pärija suhtumine. 
KÜSIMUS: Millist mõtteviisi sina kannad? Kas sinu elus on midagi, millest sa ei ole saanud/suutnud 
lahti lasta? Võtke aega, et palvetada üksteise eest, et võiksime olla täiesti vabad Jumala lapsed. 
 
 
2. HEAD TEOD 
Jh 10:37 “ Kui ma ei tee oma Isa tegusid, siis ärge uskuge mind!” 
Me oleme kutsutud tegema Jumala tegusid. Kui me ei tee häid tegusid, siis kuidas inimesed meie ümber 
saavad aru, et me oleme Jumala omad? 
KÜSIMUS: Mis on need “Jumala teod” mida sina teed (mis on “Jumala teod?)? Jaga mõni hiljutine 
lugu oma elust, kus oled saanud olla valguseks/teinud häid tegusid? 
 
 
3. KUNINGRIIGI ANNID 
Lk 15:21-31 “Aga poeg ütles isale: „Isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ma ei ole enam väärt, 
et mind su pojaks hüütaks!” Ent isa ütles oma sulastele: „Tooge kiiresti kõige kallim kuub ja pange talle 
selga ja andke talle sõrmus sõrme ja jalatsid jalga  ja tooge nuumvasikas, tapke see ja söögem ning olgem 
rõõmsad, sest see mu poeg oli surnud, ja on jälle saanud elavaks, ta oli kadunud, ja on leitud!” Ja nad 
hakkasid rõõmsasti pidutsema. Aga tema vanem poeg oli väljal ja kui ta sealt tulles jõudis maja lähedale, 
kuulis ta pilli ja tantsimist, ja ta kutsus ühe sulastest enda juurde ja päris, mis see võiks olla.  See ütles 
temale: „Sinu vend on tulnud ja su isa on tapnud nuumvasika, sest ta on saanud tema tagasi täies tervises.” 
Ent tema vihastas ega tahtnud sisse minna. Siis tuli isa õue ja palus teda. Tema aga vastas isale: „Vaata, nii 
palju aastaid olen mina sind orjanud ega ole kunagi astunud üle sinu käsust, ent sina ei ole mulle kunagi 
andnud üht sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmsasti pidutseda oma sõpradega.  Aga kui see su poeg, kes su 
vara on hooradega nahka pannud, tuli tagasi, siis sa tapsid temale nuumvasika!” Isa ütles talle: „Poeg, sina 
oled alati minu juures, ja kõik, mis on minu, on sinu oma.” 
Üks poeg ütles, et ta on poeg aga ei vääri seda ja teine poeg ütles, et ta on poeg ja väärib midagi enamat. 
Me jääme ilma kuningriigi andidest kui me ei võta neid vastu. 
Me vajame teada, et Jumal armastab meid tingimusteta. (Aabrahami palve Soodoma pärast - Aabraham 
võis kaubelda Jumalaga, sest ta teadis, et Jumal armastab teda).  
KÜSIMUS: Kuidas sina tunned/koged Jumala armastust? Kas sinu elus on midagi, mida sa ei ole 
annina Jumalalt vastu võtnud?  
 
 
...Palveteemad järgmisel lehel... 
  
 
 
 



 

 
 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada NOVEMBRIKUU 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.  
 
 


