
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 09.12.2018 
Perekonna fenomen 

(Ivo Unt) 
 
1. PEREKOND ON JUMALA IDEE 
Inimene õitseb kõige paremini eluterves pere kontekstis.  
Ef 4:16 Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on 
iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. 
Küsimus: Mis eelnevas kirjakohas ühtib sinu kogemusega, too näide? 
 
2. PEREKONNAS OTSITAKSE TEISTE HEAOLU.  
“Me otsustame teha seda, mis on parem teiste jaoks, hüljates isekad ambitsioonid”  
Fl 2:3 ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast 
Küsimus: Kas sinule tuleb kergelt või raskelt teiste heaolu otsimine? Mida see kirjakoht julgustab 
sind tegema? 
 
3. PEREKOND PARANDAB KATKISE 
“Usalduse tõttu me aitame parandada inimeste vigu ja eksimisi” Meile avaldatakse pidevalt survet, hüljata 
katkine ja töötada täiuslikega.  
Reporter küsitles vana paari. “Kuidas teil on õnnestunud koos püsida 65 aastat?” Naine vastas, “ajal mil 
meie sündisime, oli nii, et kui midagi läks katki, siis me parandasime selle ära, mitte ei visanud ära” 
Mt 18:15 Aga kui su vend peaks patustama, siis mine, noomi teda nelja silma all! Kui ta sind kuulab, siis 
oled sa oma venna tagasi võitnud. 
Ef 4:32 Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud 
Kristuses. 
Küsimus: Kuidas näed endas äraviskamise või parandamise mentaliteeti? Milline kirjakoht sind 
selles kõnetab, mida peaksid muutma? 
 
4. PEREKONNAS AUSTATAKSE (VÄÄRTUSTATAKSE) KÕIKI 
“Me väärtustame ja austame üksteist isegi, kui me oleme erimeelsustel” 
1Pt 2:17 Austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat ja austage kuningat! 
Küsimus: Milliseid inimesi on sul raske austada või väärtustada? Kirjelda miks? 
 
5. PEREKOND KATAB PUUDUJÄÄGID  
2sm 9:1, 6, 7, 11  
1 Ja Taavet ütles: „Kas on veel kedagi, kes Sauli soost on järele jäänud, et ma Joonatani (ja minu vahelise 
lepingu) pärast saaksin temale head teha?” 
6 Kui Mefiboset, Sauli poja Joonatani poeg, tuli Taaveti juurde, siis heitis ta silmili maha ja kummardas. Ja 
Taavet ütles: „Mefiboset!” Ja tema vastas: „Vaata, su sulane on siin.” 
7 Ja Taavet ütles temale: „Ära karda, sest ma tahan tõesti teha sulle head su isa Joonatani pärast ja anda 
sulle tagasi kõik su isa Sauli põllud! Ja sa ise saad alaliselt süüa leiba minu lauas.” 
11  Ja Mefiboset sõi Taaveti lauas nagu üks kuningapoegi. 
Taavet kattis kinni Mefiboseti vigased jalad, kui ta istus Taaveti lauas. 
Küsimus: Mis olukorras saad sina praktiseerida inimeste puudujääkide kinni katmist nagu seda tegi 
Taavet? 
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6. PEREKOND PALJUNDAB ENNAST 
“Meid on vastu võetud Jumala perekonda, et me võiks luua perekondlikke kogukondi kõikjal, kuhu me 
läheme.”  
“Sa võid õpetada mida sa tead, kuid sa saad taastoota ainult seda, kes sa ise oled.”  - John Maxwell 
Ef 5:1-2 Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed, ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus 
meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale. 
Meie kogemus elutervest perekonnast paneb meid looma uusi eluterveid perekondi.  
Küsimus:  
a) Kuidas saad sina luua elutervet perekondlikku kogukonda enda ümber? 
b) Milliseid takistusi näed endas, et perekondlikku kogukonda luua ja ehitada järgnevast: 

- Endal puudulik perekonna kogemus Ef 2:19 
- Harjumatus ja treenimatus perekondlikult tegutseda. 
- Perekonna asendajad nagu sotsiaalmeedia, liigne meelelahutus, vms. 

 
 
 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada DETSEMBRIKUU 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. Et kõik 
usklikud võtaksid omale südame asjaks mõnda noort kristlast jüngerdada.  
 
3. Jõuluteenistused 
Toompea koguduse jõuluteenitus 24. detsembril ja 25. detsembril ERR teleülekande teenistus. 
Palvetame, et teenistused oleksid võitud ja elusid muutvad ja, et inimesed kutsuksid oma 
sõpru-tuttavaid teenistusele.  
 
4. Advendiaktsioon 
Et inimesed, keda külastame oleksid avatud ja võtaksid vastu sõnumi Jeesusest, et õiged usklikud 
läheksid õigetesse kohtadesse ja tooksid evangeeliumi, tervenemist ja vabanemist sealsetele 
inimestele. Et osalejad saaksid hea kogemuse sellisest aktsioonist ja et sellest saaks elustiil.  
 
 


