
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 30.09.2018 
 

Hoia oma südant 
(Ivo Unt) 

 
1. SINU SÜDAMEST LÄHTUB ELU 
Õp 4:23 Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu! 
Küsimus: Mida see kirjakoht sulle räägib? Mida tähendab, et südamest lähtub elu? Too isiklik näide. 
 
2. HOIA OMA SÜDANT UHKUSE EEST 
Õp 16:18 Uhkus on enne langust ja kõrkus enne komistust. 
Õnnestumine, edu ja ilu paneb sind tundma, et sa oled keegi, ja teistest parem. Alistumine ja aruandlus ei 
piira meid vaid see annab vabaduse eksida ja korrigeeritud saada siis, kui meile on uhkus naha vahele 
pugenud. 
Küsimus: Kas allumine tuleb sulle lihtsalt või kergelt? Põhjenda, mis on su väljakutsed sellega! 
 
3. HOIA OMA SÜDANT VÕÕRA KOORMA EEST  
a) Ületöötamise elustiili koorem. 
Mt 11:30 sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge! 
Küsimus: Mida Jeesuse selle lausega ütleb? Miks inimesed võtavad omale liialt koormaid? 
 
b) Muretsemise koorem. 
Matteuse 6:27 Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? 
Galaatia 5:1 Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna 
orjaikkesse!  
Küsimus: Kas oled muretseja või pigem mitte? Kuidas kõnetavad eelnevad kirjakohad sind 
muretsemise teemal? 
 
4. HOIA OMA SÜDANT PETTUMUSE EEST 
a) Pettumus, mis teeb südame kõvaks. 
Psalm 95:7-8 Täna, kui te kuulete ta häält, ärge tehke kõvaks oma südant 
Pettumus ja kibestumine on saatana sööt mis tahab meid halvata pikaks ajaks ja meie südame kõvaks teha.  
 
b) Andestus, mis kõrvaldab pettumuse. 
Matteuse 6:14 Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused,  siis annab ka teie taevane Isa teile 
andeks  
Ef 4:26 Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle! 
Andestus pole vajalik mitte ainult teisele, vaid ka sulle, et su süda ei pettuks, ega läheks kõvaks.  
Küsimus: Kui oled milleski või kelleski pettunud olnud, kuidas oled sellega toime tulnud? Kas pead 
kellelegi andestama? Kuidas eelnevad kirjakohad sind selles kõnetavad? 
 
c) Suhtumise muutus. 
“Ära küsi mida riik saab teha sinu jaoks, vaid mida sina saad teha riigi jaoks” - J. F. Kennedy 
Küsimus: Kus saaksid selle tsitaadi põhimõtet oma elus rakendada? 
 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel... 
  

http://piibel.net/?q=%C3%95p%204&verse=23
http://piibel.net/?q=%C3%95p%2016&verse=18
http://piibel.net/?q=Mt%2011&verse=30
http://piibel.net/?q=Gl%205&verse=1


 

    
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada OKTOOBRIKUU 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, 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, venitatud, et teostada julgelt Jumala tahet oma elus. 
 
4. Alfa kursus 18. sept 
Et kursusele tuleksid inimesed, kes vajavad seda, et saada oma ellu vaimulik vundament. Et 
väljasõidul saaksid inimesed vabaks, päästetud, tervendatud, püha Vaimuga ristitud.  
 
5. Terminali konverents 2018 (19-20 okt) 
Et toimuks läbimurre 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.  


