
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 16.09.2018 
 
 

Ajaloo kujundamine läbi palve ja paastu 
(Ago Lilleorg) 

 
1. 1Tm 2:1-4: Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja 

tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja 
rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses. See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja 
silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. 
See kirjakohta räägib palvetamisest oma riigi ja rahva eest, sh oma juhtide eest.  
 
Küsimus: a) Mida see kirjakoht ütleb Jumala ja tema tahte kohta?  
b) Kuidas on seotud omavahel kristlaste palved ja Jumala tahte teostumine? 
 

2. 2Kr 10:4: Meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud, vaid need on Jumalas vägevad kindluste  
mahalõhkumiseks. 
 
Küsimus: a) Mida ütleb 2Kr 10:4 relvade kohta, mis on koguduse arsenalis?  
b) Millised need relavad on? 
 

3. 2 Ajaraamatu 20. peatükis esitatakse meile imeline lugu Jumala rahva võidust vaenlaste üle, 
kes neid ähvardasid. Lugege see peatükk oma grupis ette.  
 
Küsimus: a) Mida on meil sellest loost õppida?  
b) Mida saame rakendada oma isiklikus elus kui ka koguduse elus? 
 

4. Psalm 32:6: Sellepärast palugu sind kõik vagad sel ajal, kui sa oled leitav; tõepoolest, suurte 
vete tulv ei ulatu nende ligi. 
Psalm 32:6 esitab meile idee ennetavast palvest.  
 
Küsimus: Kuidas seda kirjakohta mõista? 
 

5. Jumala poole hoidmine ja temaga arvestamine on viimselt seotud usuga, et Jumal on 
olemas ja Tema tegutseb, kui meie teeme oma osa. Lugege Hb 11:6: Aga ilma usuta on võimatu 
olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab 
palga neile, kes teda otsivad. 
 
Küsimus: Miks vajab Jumal meie usku, et meie eludes tegutseda? 
 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel... 
  



 

    
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada SEPTEMBRIKUU 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 ja 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. 
 
3. NEXTSTEP Õhtukool 
Et õpilased saaksid muudetud, varustatud ja venitatud, et teostada julgelt Jumala tahet oma elus. 
 
4. Alfa kursus 18. september 
Et kursusele tuleksid inimesed, kes vajavad saada oma ellu vaimulik vundament. Et väljasõidul 
saaksid inimesed vabaks, päästetud, tervendatud ning Püha Vaimuga ristitud.  
 
5. Terminali konverents 2018 (19-20 okt) 
Et toimuks läbimurre, et jõuda sadade Tallinna noorteni evangeeliumiga, et Jumal tõstaks üles 
palvetajad, korraldajad, kuulutajad ja kogu vajaliku meeskonna, et see konverents ulatuks sadade 
päästmata noorteni, ja et see varustaks usklikke üle Eesti elama ärkamise elustiili.  
 
6. Tallinna linna inimesed 
Et meie linna inimestel tekiks nälg ja janu tõelise suhte järgi Jeesusega. Et Jumal korraldaks 
vastava usklike liikumise, üritused ja kogudused, mis teeniks meie linna inimesi.  


