
 

KODUGRUPI MATERJAL          Toompea kogudus 15.11.2020 
“ÄRGE KARTKE!” 
(Anne-Ly Raukas) 

 
1. KEERULISED AJAD 
Me elame täna keset üsna keerulist ja muret-tekitavat aega mitmes erivõtmes, mis samas ei peaks 
meid kristlastena üllatama, sest Jeesus ennustas seda kõike juba 2000 aastat tagasi ette. 
Luuka 21:9.27: „Aga kui te kuulete sõdadest ja rahutustest, siis ärge kartke, sest see kõik peab                
enne sündima, kuid lõpp ei ole veel niipea käes.” Siis ta ütles neile: „Rahvas tõuseb rahva vastu ja                  
kuningriik kuningriigi vastu. Tuleb suuri maavärinaid ning kohati näljahäda ja katku ning hirmsaid ja              
suuri tunnustähti taevast...Ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal on               
rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast. Inimesed jäävad hingetuks maailma            
peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse.“ 
KÜSIMUS: Kas või kuidas oled saanud mõjutatud kõigest Eestis/üle maailma toimuvast ja 
kas näed selles paralleele sellega, mida Jeesus Luuka 21. ptk.’s ütles? 
 
2. JUMALA PÕHISÕNUM OMA LASTELE LÄBI PIIBLI ON: “ÄRGE KARTKE!” 
5. Ms 31:6: „Olge vahvad ja tugevad, ärge kartke ja ärge tundke hirmu nende ees, sest Issand, su 
Jumal, käib ise koos sinuga, tema ei lahku  sinust ega jäta sind maha!” 
KÜSIMUS: Kas Luuka 21 ettekuulutatud ja tänapäeval maailmas igati kuju võtvad 
sündmused-olukorrad - sh koroona viirus - on tekitanud sinus hirmu? Kas või kuidas oled 
leidnud kindlust Jeesuse sõnadest: “Ärge kartke!”? 
 
3. HINGEVAENLANE ON SEE, KES KÜLVAB HIRMU, KAOST, SEGADUST JA LAHKMEELT. 
Joh.10:10 ütleb: „Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama.“  
See on see, mida Saatan teeb ja nii peame olema valvel, et me ei laseks tal läbi selle kõige röövida 
nii me iseendi, oma perede, koguduse kui kogu maa ja rahva rahu, meelekindlust ja turvatunnet. 
Eriti veel aga üksmeelt ja ühte hoidmist. 
KÜSIMUS: Kas või millistel viisidel oled näinud Saatanat külvamas hirmu, kaost ja lahkmeelt 
iseenda või teiste ellu ja ka kristlaste omavahelisse osadusse? 
KÜSIMUS: Mida arvad ütlusest: “Kui te ei suuda olla pühad, olge vähemalt viisakad.”? Kas 
me kristlastena peaks jälgima oma suhtumisi ja väljaütlemisi või vahet pole, kas ja kuidas 
midagi ütleme - peaasi, et tõde saab kuulutatud? 
Õp. 15:1 “Rahulik vastus vaigistab raevu, aga haavav sõna õhutab viha.” 
 
4. MIS IGANES OLUKORRAD KA POLEKS - JEESUSEGA OLEME ME ALATI VÕITJAD 
Jh.16:33 “Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga 
olge julged: mina olen maailma ära võitnud.” 
Rm.8:37-39: “Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud.” 
Lk. 21:19 „Oma vastupidavusega kannatustes te pärite oma hinge.“ 
Lk.21:28 “Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus 
läheneb!” 
 
 

  
 



 

 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada NOVEMBRIKUU palveteemade eest: 
 
1. ANDIDEGA TEENIV KOGUDUS - Palume, et iga usklik avastaks oma vaimuannid ja kutsumise 
koguduses ning hakkaks oma tugevustega teenima koguduses.  
2. PALVE JA PAASTU ELUSTIIL - Palvetame, et koguduse inimesed aktiveeruksid pidevale 
palve, sõna, paastu ja Jumala ligiolu elustiilile, ning sõnakuulelikkusele Püha Vaimu häälele.  
3. VÄIKEGRUPID - Palume, et kogudus koonduks kõik väikegruppidesse, kus kõik on osaduses, 
kõigil on mentor või ülevaataja, ning et iga grupp teenib väljundina kogukonda.  
4. VISIOON 2020/20201 - Palume, et vähemalt 50 erinevat koguduse liiget juhivad kellegi Kristuse 
juurde ja võtavad hoolt tema eest, et teda jüngerdada. 
 


