
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 09.09.2018 
 

Kas sa oled tüdinud? 
(Janno Peensalu) 

 
1. Matteuse 11:28 ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan 
teile hingamise. 
Inimesed tihti väsivad asjadest ja tüdivad. Kui sa oled raskuse keskel, siis ära anna alla, sest kui sa 
ei väsi ja jätkad olemast püsiv, siis sa saad lõigata. 
 
Küsimus: Mis on sul aidanud mitte alla anda ja kogeda läbimurret?  
 
2. On suur vahe kas sa teed asju Jumala jaoks või võtad aega Temaga olla. Sina valid kui lähedal 
sa Jumalale oled. Aeg Jumalaga on palju tähtsam kui asjad, mis sa Jumala jaoks teed.  
Loe Luuka 10:38-42: 
Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu. Ja 
sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas tema 
kõnet. Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles: 
„Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks 
mulle appi!” Aga Issand vastas talle: „Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude 
asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära.” 
 
Küsimus: a) Kas sa oled pigem Marta või Maarja? 
b) Mis aitab sind olla rohkem Maarja sarnane? 
 
3. Jutluses oli kolm punkti sellest, mida teha kui oled tüdinud. 

1) Tule tagasi Jumala osadusse. Kui sa oled stressis, siis su elus pole olnud pikka aega 
osadust Jumalaga. 

2) Küsi nõu ja abi teistelt. 
3) Usalda Jumalat. Ükskõik, millest sa läbi lähed. Lihtsusta oma elu, vähenda kohustusi, väldi 

isolatsiooni, ole tänulik! 
 
Küsimus: Milline neist sind kõnetas ja kuidas plaanid kuuldut praktiseerida? 
 
 
 
 
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.  


