
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 06.05.2018 
 

ELUST ENESEST - Tervete suhete viis võtit 
(Ivo Unt) 

1. EHITAVAD SÕNAD  
Õpetussõnad 18:21 Surm ja elu on keele võimuses, ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja.  
“Sõnad võivad inspireerida inimesi tegema enneolematuid, uskumatuid ja mõnikord peaaegu võimatuid 
asju”. - Gary Chapman 
Küsimus: a) Millised sõnad on sinu elu jaoks olnud kõige ehitavamad teiste poolt? 
b) Kuidas saad sina paremini teisi oma sõnadega ehitada, et nad võiksid teha enneolematuid asju? 
 
2. KUULAVAD KÕRVAD 
Kvaliteetse aja panustamine ja kuulamine näitab, et isik ja mis tal on öelda on tähtis.  
1Kor 13:4,5,7 Armastus on pika meelega, ta ei otsi omakasu, Ta ei jäta meelde paha, Ta lepib kõigega, ta 
talub kõike.  
Ühe statistika järgi kuulab keskmine inimene vaid 17 sekundit enne katkestamist.  
Küsimus: a) Kas sulle on pigem lihtsam või raskem kannatlikult inimesi ära kuulata? 
b) Mida räägib sulle ära kuulamise ja mõistmise kohta järgnev kirjakoht 1Kr 13:4-8? 
 
3. AITAVAD KÄED  
Me sünnime instinktiga midagi anda. Nende loomulike soodumuste lihvimine ja täiustamine määrab ära 
selle, kui hästi sa seda armastuse keelt kõnelema õpid - Gary Chapman 
Matteuse 20:26 vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija. 
Küsimus: a) Milline sulle tehtud kingitus või tegu on sind enam aitanud või julgustanud? 
b) Miks sinu arust väärtustab Jeesus teenimist nii kõrgelt eelnevas kirjakohas?  
 
4. ANDESTAV SÜDA  
Ef 4:26 Kui vihastute, siis ärge tehke pattu! Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle! 
Õigesti esitatud vabandus maandab pingeid, lahendab konfliktid ja tervendab haavatud tunded, ka siis kui 
probleemid on kestnud juba kuid või aastaid - Gary Chapman. 
Andeks palumine peab olema siiras mitte süüdistav, pigem detailsem kui pinnapealsem ning seda 
võimestab olukorra hüvitamine teise inimese armastuse keeles.  
Küsimus: Millise osaga näed sina enim vaeva andestamise juures, kas siirusega, detailsusega, või 
hüvitamisega? 
 
5. ÕPPIV VAIM  
Õp 2:2,4,10,11,12 Kui sa lased oma kõrva tarkust tähele panna, pöörad südame arukuse poole, 4kui sa 
seda otsid nagu hõbedat ja püüad leida nagu peidetud varandust, 10Sest siis tuleb tarkus su südamesse 
ja tunnetus hakkab meeldima su hingele. 11 Otsustusvõime valvab su üle, arukus kaitseb sind, 12päästes 
sind kurjalt teelt. 
Meil läheb suhetes hästi kui meil on valmisolek kogu aeg uusi tasemeid suhetes õppida ja mitte arvata et me 
oleme valmis. Enamus tippjuhte loevad üle 60 raamatu aastas. Sest nad teavad, et iga probleem millega 
nad silmitsi seisavad on juba kellegi teise poolt läbi elatud.  
Küsimus: 
a) Kuidas väärtustab Kuningas Saalomon õppimist? 
b) Kuidas plaanid muuta oma õppimise harjumusi, et näha muutust oma suhetes inimestega? 
 
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 täis tuld, et kuulutada evangeeliumi! 
 
3. “Abielu ettevalmistuskursus” maikuus 
Et kursusele tuleksid paarid, kes vajavad paarisuhtele tugevat vundamenti, et tuleksid paarid ka 
kirikust väljapoolt, et Jumal võimsalt kõnetaks ja ehitaks tugevaid abielusid selle kursuse läbi.  
 
4. Grillpidu 3. juuni 
Et linnarahvas 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.  


