
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 29.03.2020 
 

PEREKONDLIK ARMASTUS  
(Janno Peensalu) 

1. USK PANEB MEID LIIKUMA 
Lugege koos Luuka 8:40-56! Nii oluline on usus sirutada ja puudutada Jumalat nii nagu see veritõbine 
naine tegi. Usk on midagi, mis paneb meid liikuma, mitte ainult rääkima. Tõeline usk on näha tegudes. 
Veritõbine naine sirutas välja Jeesuse suunas.  
KÜSIMUS: Millal sina viimati usus välja sirutusid? Jaga mõni lugu, kus sa ei vaadanud enda ümber vaid 
uskusid, et Jumal teeb midagi imelist/võimast? 

2. HALVAD UUDISED 
Kui sa saad halvad uudised, siis hirm on see, mis üritab sind halvata. Keegi ütles, et ainuke asi, mida meil 
tuleb karta on hirm ise.  
Janno jagas isikliku loo oma emast, kus ta pärast rasket uudist läks välja ja deklareeris Jumala sõna ja 
tõotusi oma ema elu üle. 
KÜSIMUS: 1)Kuidas sina reageerid halbadele uudistele - kas lased hirmul maad võtta või lähed Jumala 
jalge ette? 2)Millistes asjades koged, et oled lasknud kartusel end takistada ja mis on olnud selle tulemus? 
Jaga mõni lugu oma elust, kus oled pidanud võitlema negatiivsete olukordadega ja kuidas oled kogenud 
Jumalat nende keskel? 
3)Jeesus ütles Jairusele: Peata hirm. Kui Ta seda ütles, on meil võimalik seda teha...mõtle viisidele kuidas. 
Loe Lk 8:48! 

3. POTENTSIAAL, MIS TULEB VABASTADA 
Palju potensiaaliga inimesi, kes hirmu tõttu ei julge esile tuua seda head andi, mis Jumal on neile andnud. 
Nad ei julge seda vastu võtta. Hirm hoidis Iisraeli rahvast kinni minemast Kaanani maale. HIRM püüab meid 
läbi lõigata Jumala parimast. 
KÜSIMUS: 1)Kas sinu elus on midagi, mis hoiab sinu ande ja potentsiaali kinni? 
2) Millistel viisidel saaksime meie julgustada ja lootust külvata maailma meie ümber, kes on täna hirmus?  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Palveteemad  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada MÄRTSI KUU palveteemade eest: 
 
1. LÄBIMURRE GLOBAALSES VIIRUSE KRIISIS. 
- Palvetame, et viiruste levik peatuks Jeesuse nimel.  
- Palvetame, et Vabariigi valitsusel oleks Jumalikku tarkust teha õigeid otsuseid.  
- Palvetame, et majanduslikult kannatavad inimesed ja ettevõtted saaksid tuge, leevendust ja kogu 
ühiskond hoiaks kokku, et üksteist toetada.  
- Palvetame, et Eesti rahvas eesotsas usu rahvaga, oleks Jumala ligi ja kuuleks Tema häält kõige 
selle keskel, ning juhinduks sellest.  
 
2. PEREKONDLIK ARMASTUS ELUSTIIL 
Palvetame, et koguduse inimesed oleksid kutsuvad, julgustavad ja külalislahked, kus uued 
inimesed on teretulnud, oodatud, armastatud ja austatud sellisena nagu ta on ilma hukkamõistuta, 
ning hoolt võetud kogukonnas ennast ohverdavalt hoides nagu oma pereliiget. Jh 13:35, Ap 
2:42-47 
 
3. ÜLESTÕUSMISPÜHAD 6-12 Aprill 
Palvetame, et ülestõusmispühadel kogudus aktiveeruks ulatuma ühiskonnani (erinevatel viisidel), 
ning et inimesed oleks avatud evangeeliumile. Palvetame, et tänava plakatid sõnumiga jõuaksid 
Tallinna linna inimeste südameteni ja nende kaudu ülestõusmispühade teenistuste ülekanded 
internetis LIVE’s tooks inimesi päästele, tervenemistele ja Jumalale lähemale ning annaksid Eesti 
rahvale rahu ja lootust Jeesuse nimes.  
 


