
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 14.10.2018 
 

Asjad - Vahend, mitte eesmärk 
Seeria: MEELEPARANDUS 

(Ivo Unt) 
 
1. VÄHEM ON PAREM 
Mida rohkem asju sa omad, seda rohkem omavad asjad sind. Asjadega on kaks probleemi: Nad ei too sulle 
õnne + need röövivad sult aja tegevusteks, mis toovad õnne. 
“Kasuta asju mitte inimesi, armasta inimesi mitte asju” 
Küsimus: Kirjelda, kuidas oled näinud et asjad sind koormavad ja röövivad sinult aja teostada oma 
unistusi. 
 
2. OLE RAHUL SELLEGA, MIS SUL ON 
Lk 3:12-14 Ent ka tölnereid tuli, et lasta ennast ristida, ja nemad ütlesid: „Õpetaja, mis meil tuleb teha?” 
Tema ütles neile: „Ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on seatud!” Aga temalt küsisid ka sõjamehed: „Ja 
meie, mis meil tuleb teha?” Tema ütles neile: „Ärge tehke kellelegi liiga, ärge olge väljapressijad, leppige 
oma palgaga!” 
“Me ostame asju, milleks meil pole raha, mida meil pole tegelikult vaja, et avaldada muljet inimestele, kes 
meile ei meeldi.” 
Küsimus: Kuidas Ristija Johannese lähenemine eelnevas piiblitekstis sind kõnetab? 
 
3. ÕNNISTUSEST RIKKAKS 
Õp 10:22 See on Issanda õnnistus, mis teeb rikkaks, ja oma vaev ei lisa sellele midagi juurde. 
Küsimus: Kuidas elad sina, kas enamasti õnnistustest, või näed et pingutad oma jõust juurde? Mida 
see kirjakoht sulle ütleb ja tõotab? 
 
4. HARJUTA ANDMA 
Igaüks tahab olla heldekäeline ja välja andev inimene, kuid mida räägib meie eelrave? 
Lk 3:11 „Kellel on kaks särki, jagagu sellele, kellel ei ole, ning kellel on toitu, tehku niisamuti!”  
Küsimus: Kuidas peaksin oma eelarvet kohandama vastavalt sellele, mida Johannes eelnevas 
kirjakohas ütleb? 
 
5. MOTIIVID, MILLEST LOOBUDA ASJADE OSTMISEL 
- Asjade armastus?  
- Vastuvõtlikkus reklaamidele? 
- Teistega võrdlemine? 
- Teistele muljet avaldamine? 
Küsimus: Milliste motiividega maadled, millest pead meelt parandama?  
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel... 
  



 

    
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. Alfa Kursuse väljasõit (27-28 okt) 
Et väljasõidul saaksid inimesed vabaks, päästetud, tervendatud, püha Vaimuga ristitud.  
 
4. Terminali konverents 2018 (19-20 okt) 
Et toimuks läbimurre, et jõuda sadade Tallinna noorteni evangeeliumiga, et nad saaksid päästetud 
ja jüngerdatud ning et konverents varustaks usklikke üle eesti elama ärkamise elustiili.  
 


