
 

KODUGRUPI MATERJAL          Toompea kogudus 13.12.2020 
“JUMAL ON MEIEGA” 

(Anne-Ly Raukas) 
 
1. IMMAANUEL - JUMAL ON MEIEGA 
Iisraeli rahvas oli sajandeid rõhutud ja kiusatud võõrvõimude poolt, mispeale Jumal andis neile             
prohvet Jesaja kaudu juba u 700 aastat enne Kristuse sündi tõotuse „Sellepärast annab Issand ise               
teile tunnustähe: ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks              
Immaanuel“ (Js.7:14), mida omakorda kinnitas ka ingel Joosepile, öeldes: „Ennäe, neitsi jääb            
lapseootele ja toob ilmale poja,ja teda hüütakse nimega Immaanuel”, see on tõlkes: Jumal on              
meiega.“ (Mt.1:23) 
KÜSIMUS: Mida tähendab sinu jaoks “Jumal on meiega”? 
 
2. JUMAL ON MEIEGA NII HEAS KUI HALVAS, aga eriti ka me raskuste ja katsumuste               
keskel. 
“Ta kinnitas kuningas Aahast sõnadega: “Hoia ennast ja ole rahulik, ära karda ja su süda ärgu                
mingu araks…” (Js.7:4), sest Jumal ise oli temaga ja hoidis teda kurja eest.  
KÜSIMUS: Kas või millistes olukordades/raskustes oled sina kogenud, et Jumal on sinuga? 
 
3. JUMAL IGATSEB VÕIMALUSE JÄRELE OLLA KOOS MEIEGA 
“Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen                  
tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga.” (Ilm.3:20) 
KÜSIMUS: Kas oled avanud oma südame Jumalale/Jeesusele? Mida see on sinu jaoks            
tähendanud ja milles väljendub su koosolemise aeg Jumalaga? 
KÜSIMUS: Kui sa ei ole seda veel teinud, siis mis on sind tagasi hoidnud ja kas sooviksid                 
seda teha? 
 
4. JUMAL ARMASTAB MEID KÕIGE TÄIEGA ja see ei muutu kunagi, kui avame oma              
südamed ja elu Talle. 
Jh.3:16 “Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et               
ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.” 
Jr.31:3 „Ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb mu osadus sinuga.“  
 

 

Palveteemad järgmisel lehel... 

 

 

 

 

 

 



 

PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada DETSEMBRIKUU palveteemade eest: 
 
1. ADVENDIAKTSIOON - Palume, et Jumal annaks sisukaid vestlusi nendega, kes tulevad            
toidupakkide järgi ning võimalusi neid teenida nii, et nad kogeksid Jumala väge ja armastust.              
Palume, et Jumal päästaks need perekonnad ja nad saaksid liidetud koguduse perega. Palume, et              
advendiajal eesti inimesed mõtleksid rohkem Kristuse ja elu mõtte peale ning tuleksid kirikusse             
tõde otsima.  
2. PALVE JA PAASTU ELUSTIIL - Palvetame, et koguduse inimesed aktiveeruksid pidevale            
palve, sõna, paastu ja Jumala ligiolu elustiilile, ning sõnakuulelikkusele Püha Vaimu häälele.  
3. JÕULUJUMALATEENISTUSED - Palume et 24. detsembri jõulujumalateenistused (10.00 ja          
12.00) kaasaksid paljusid koguduse sõpru ja tuttavaid, nii kohapeale tulles kui internetis, ja et              
Jumala armastus muudaks, päästaks, tervendaks ja vabastaks võimsalt Püha Vaimu andide läbi.  
4. VISIOON 2020/20201 - Palume, et vähemalt 50 erinevat koguduse liiget juhivad kellegi Kristuse              
juurde ja võtavad hoolt tema eest, et teda jüngerdada. 
 


