
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 27.05.2018 
 

ELUST ENESEST - Eralda aega puhkuseks 
(Ago Lilleorg) 

 
1. Jumal annab meile oma sõnas põhimõtteid erinevates eluvaldkondades toimetulekuks.  
Piibel on rohkem praktiline, rohkem igapäeva elu kirjeldav kui esmalt välja paistab. Tihti kristlased 
võtavad sellest õpetusliku osa oma vaimseks kasvuks, kuid jätavad kõrvale Piibli igapäeva elu 
toetavad juhtnöörid. Proportsionaalselt annab Piibel rohkem igapäevaelu juhtnööre, kui vaimseid 
juhtnööre.  
Küsimus: Millised igapäevaelu juhtnöörid piiblist sulle meelde tulevad? 
 
2. Ükskõik, mis valdkond elus, me vajame arvestada Jumala seaduspärasustega. 
Lugege grupis 1Ms 2:1-3. 
“Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud. Ja Jumal oli lõpetanud seitsmendaks 
päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas seitsmendal päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja Jumal 
õnnistas seitsmendat päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues 
oli teinud” (1 Ms 2:1-3). 
Küsimus: Mis teie arvate, miks Jumal puhkas? Kas Jumal vajab puhkust? 
 
3 Me vajame puhkust. Meie probleem pole ainult see, et kuidas leida aega puhkuseks, probleem on see, 
kuidas puhata nii, et me tõesti puhkaksime. See, mis meid taastab võib olla vägagi erinev. 
Küsimus: Mis on sind aidanud igapäevatööst välja lülitada? 
 
4. 3 Ms 25:20-22 kirjeldab Jumala korraldust teda usaldada puhates ning andes puhkust 
põllule, mis peamiselt tagas inimese toidu.  
“Ja kui te küsite: Mida me sööme seitsmendal aastal? Vaata, me ei tohi külvata ega koristada oma saaki, 
siis ma saadan teile kuuendal aastal oma õnnistuse, et see annaks saaki kolmeks aastaks. Ja kui te külvate 
kaheksandal aastal, siis on teil veel süüa tunamullusest saagist kuni üheksanda aastani: seni kui jõuab selle 
saak, on teil süüa vana” ( 3Ms 25:20-22). 
Küsimus: Kuidas sinu arvates on/ei ole seda võimalik rakendada meie ühiskonnas? 
 
5. Püsiv ja kandev rahu teeb meid võitmatuteks. Ükski olukord ega ükski kurat ei saa meid 
maha murda, kui Jeesuse rahu valitseb meis. 
“Issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga. Kui Issand ei hoia linna, siis valvab valvur 
ilmaaegu. Ilmaaegu te tõusete vara üles, istute hilja ülal ning sööte leiba raske vaevaga. Nii see on: Issand 
annab oma armsatele unes” Ps 127:1-2 
Küsimus: Kas ja kuidas see salm toetab puhkust ja selle kvaliteeti? 
 
  
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel... 
    
 
 
 
 



 

PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada koguduse MAIKUU palveteemade eest: 

 
 
1. Jumalateenistused 
Palve: Et Toompea koguduse Jumalateenistused oleks täis Jumala Püha Vaimu väge, kus ülistus 
avab südamed, jutlus kõnetab võimsalt inimesi, kogu teenistuse jooksul saaksid inimesed vabaks, 
muudetud, tervendatud, taastatud, päästetud!  
 
2. Laste ja noortetöö 
Palve: Et lapsed ja noored meie koguduses saaksid täidetud Püha Vaimuga, õpiksid ülistama, 
palvetama ja saaksid tuld täis, et kuulutada evangeeliumi! 
 
4. Grillpidu 3. juuni 
Et linnarahvast tuleks grillpeole ja õpiks tundma koguduse elu ja rahvast. Koguduse liikmed 
kutsuksid tuttavaid kaasa, ja et grillpeol toimuvad vestlused juhiksid uued inimesed vaimulikule 
teele, päästele ja kogudusse.  
 
5. Uued inimesed 
Et uued inimesed teenistustel saaksid ühendatud koguduse liikmetega ja võiksid liituda kursuste ja 
kodugruppidega, ega läheks kaduma.  
 
6. Evangeelne kultuur 
Et koguduses tõuseks üles evangeelne kultuur kutsuda inimesi teenistustele ja evangeliseerida 
inimesi igapäevaselt. 
 


