
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 25.02.2018 
 

TAEVARIIGI SEADUSED - Kasuta seda või sa kaotad selle 
(Ago Lilleorg) 

 
1. Loe Mt 25:14-30. Mida see lugu räägib sulle? 
 
2. Miks Jeesus võtab selle isanda sõnadega selle loo kokku järgmiselt?  
Vaata Mt 25:29. Mida me saame sellest enda jaoks õppida? 
 
3. Jeesus kiidab kahte sulast, kes isanda vara paljundasid ja laidab ühte, kes läks ja mattis selle maha. 
Viimast sulast ta laidab sõnadega: “Sa halb ja laisk sulane!” Vt Mt 25:26  
Millised kirjakohad Piiblis kõnelevad veel töö tegemisest ja mida võime sellest õppida? 
 
4. Lugu talentidest õpetab meile ühe olulise põhimõtte, kuidas Jumal tegutseb - läbi inimeste. Kogu Jumala 
tegutsemine ajaloos on toimunud läbi erinevate, ebatäiuslike inimeste.  

a) Kuidas sina kasutad sulle antud talente?  
Seda üleskutset esitab meile ka Peetrus, vt 1. Pt 4:10, kus ta kutsub meid üles olema head majapidajad 
oma andide üle.  

b) Kuidas võiksid saada tulemuslikumaks selles? Millised on sinu järgmised sammud selles 
suunas?  

 
 
 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel... 
  



 

    
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada koguduse MÄRTSIKUU palveteemade eest: 

 
1. Kodugrupid 
Palve: Et Jumal aitaks Toompea koguduses üles ehitada tugeva kodugruppide süsteemi, kus 
toimuks vaimulik kasv ja juhtide taastootmine. Et inimesed kes veel ei käi kodugrupis, võiksid leida 
omale sobiva grupi. Et Jumal tõstaks üles uusi kodugrupi juhte kes oleks valmis karja juhtima. 

 
2. Evangelism 
Palve: Et Jumal ehitaks evangeelse koguduse, kus kogudus tervikuna elaks väljaulatumise elustiili, 
palvetades, nähes ja kasutades võimalusi tunnistada igapäeva olukordades inimestele mida Kristus 
on teinud. 

 
3. Alfa kursus 
Palve: Et Jumal juhataks õiged inimesed alfa kursusele, kes seda vajavad ja keda on juba 
kutsutud. Et koguduse liikmed kutsuksid oma tuttavaid kursusele! Et inimesed Alfa kursusel saaks 
selle aja jooksul muudetud ja otsustaksid oma elu anda Jeesusele! 
 
4. 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 ja päästetud!  


