
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 24.06.2018 
 

ÜLLATADES MAAILMA - Sinu elu eeskuju ja mõju II 
(Ago Lilleorg) 

 
1. Taanieli 1:1-7 Juuda kuninga Joojakimi kolmandal valitsemisaastal tuli Paabeli kuningas 

Nebukadnetsar Jeruusalemma alla ja piiras seda. Ja Issand andis tema kätte Juuda kuninga 
Joojakimi ja osa Jumala koja riistu, ja ta viis need Sinearimaale oma jumalakotta; ta viis riistad oma 
jumala varakambrisse. Ja kuningas käskis Aspenast, ülemteenrit, et ta tooks Iisraeli lastest, niihästi 
kuninglikust soost kui suursuguste hulgast, noori mehi, kellel ei oleks ühtegi kehalist viga ja kes 
oleksid ilusa välimusega, kes oleksid taibukad kõigis teadustes, targad ja arusaajad, ja kes oleksid 
kõlblikud teenima kuningakojas; ja neile pidi ta õpetama kaldea kirja ning keelt. Ja kuningas määras 
neile igapäevase osa kuninglikust roast ja veinist, mida ta ise jõi; ja nõnda pidi neid kasvatatama 
kolm aastat, et nad selle järel võiksid astuda kuninga teenistusse. Ja nende seas olid Juuda lastest 
Taaniel, Hananja, Miisael ja Asarja. Ja ülemteener pani neile nimed: ta nimetas Taanieli 
Beltsassariks, Hananja Sadrakiks, Miisaeli Meesakiks ja Asarja Abednegoks. 

Lugege palun oma grupis Tn 1:1-7. Taanieli ja tema sõprade imeline lugu algas Paabelis, kuhu nad olid 
küüditatud nende kodumaalt. Kultuur nende ümber oli väga erinev võrreldes nende koduse kasvatusega.  
 
Küsimus: a)  Kuidas sa kirjeldad kultuuri, kus sina igapäevaselt viibid (töö, perekond, jne)?  
b) Millised on selle sarnasused Taanieli looga? 
 

2. Taanieli elu, tema usu ja veendumuste suhtes vaenulikus keskkonnas iseloomustasid teda mitmed  
otsused, mis ta tegi: 
a.    Tn 1:8 otsus järgida Jumalat; 
b.    Tn 2:14 otsus astuda välja; 
c.    Tn 5:16-17 otsus mitte anda alla ahvatlusele; 
d.    Tn 6:11 otsus palvetada. 
 
Küsimus:  Millised nendest Taanieli otsustest julgustavad sind kõige enam? Miks? 
 

3. Jeesus kasutab oma jüngrite kohta kujundit sool ja valgus.  
Mt 5:13-14 Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see 
kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda 
märkamatuks linn, mis on mäe otsas. 
 
Küsimus: Mis sa arvad, miks Jeesus kasutas selliseid kujundeid? 
 
 

4. Millised võiksid olla sinu järgmised sammud, et olla efektiivsem ja tulemuslikum muutuse 
toomises keskkonda, kuhu Jumal on sind pannud? 

 
 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel... 
  



 

    
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada koguduse JUUNIKUU 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! 
 
3. Evangeelne kultuur 
Palve: Et koguduses tõuseks üles evangeelne kultuur kutsuda inimesi teenistustele ja 
evangeliseerida inimesi igapäevaselt. 
 
4. Uued inimesed 
Palve: Et uued inimesed teenistustel saaksid ühendatud koguduse liikmetega ja võiksid liituda 
kursuste ja kodugruppidega, ega läheks kaduma. 
 
5. EKNK suvepäevad 2018 
Palve: Et laagri jumalateenistused, töötoad, tänavaaktsioon, lastelaager, jms oleksid täis võidmist, 
mis tooks esile vabanemised hirmudest, kõiksugused imed ja tervenemised ja julgustuse inimestele 
elada välja ulatuvat missionaalset elustiili. 
 
 


