
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 17.06.2018 
 

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

 
1. 1 Peetruse 2:11-15 Armsad, ma manitsen teid kui majalisi ja võõraid siin ilmas - hoiduge lihalikest 

himudest, mis sõdivad hinge vastu! Käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad paha 
kui kurjategijaist, siiski, pannes tähele teie häid tegusid, annaksid nad Jumalale au aruandmise 
päeval. Alistuge Issanda pärast kogu inimlikule korrale, olgu kuningale kui kõige ülemale, olgu 
maavalitsejale kui tema poolt saadetule kurjategijaid karistama, aga heategijaid kiitma. Selline on ju 
Jumala tahtmine, et te head tehes paneksite vaikima rumalate inimeste arutuse. 

Küsimus: a) Miks on sinu arvates 1Pt 2:11-15 alusel oluline see, kuidas kristlased elavad 
igapäeva elu? b) Miks Peetrus võis olla mures kristlaste elu ja käitumise pärast? 
 

2. 1 Peetruse 2:12  12  Käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad paha kui kurjategijaist, 
siiski, pannes tähele teie häid tegusid, annaksid nad Jumalale au aruandmise päeval. 

Küsimus: a) Kuidas peaksime mõistma Peetruse sõnu “käituge hästi paganate keskel”?  
b) Milline on hästi käituva kristlase mõõdupuu? c) Kas seda üleüldse on olemas? 
 

3. Jeesus hoiatab teiste vigade otsimise eest, märkamata oma enda puudujääke 
Mt 7:3-5   Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese silmas aga ei märka? Või kuidas sa võid 
oma vennale öelda: „Lase ma tõmban pinnu sinu silmast välja!” ja ennäe, sul endal on silmas palk? Sa 
silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast välja, ja siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata! 
Küsimus: a) Mis on selle sõnumi tuum sinu jaoks?  
b) Kuidas seda mõista teistele eeskujuks olemise kontekstis?  
 

4. 1 Peetruse 3:1-2 Nõndasamuti, naised, alistuge oma meestele, et ka siis, kui mõned ei ole kuulekad 
sõnale, nad võidetaks usule ilma sõnata naiste käitumise läbi, kui nad on tähele pannud teie puhast, 
aukartlikku käitumist. 
1 Peetruse 3:15 vaid pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, 
kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. 

Sõnadeta ja sõnadega eeskuju.  
Küsimus: Kuidas need omavahel seotud on? 

a) 1Pt 3:1-2 Peetrus kirjutab eeskujust, mis mõjus ilma sõnadeta; 
b) 1Pt 3:15 Peetrus kirjutab sellest, et peaksime olema valmis andma tunnistust 

Kristusest. 
 

5. Mis sellest jutlusest sind enim kõnetas? Miks? 
 
 
  
 
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. 
 
 


