
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 02.09.2018 
 

Tarkus ehitab, rumalus kisub maha. 
(Ago Lilleorg) 

 
1. Õpetussõnad 14:1 ütleb: Tark naine ehitab enesele koja, aga rumalus kisub selle maha oma 
kätega. 
 

Küsimus: Millest see salm sinu jaoks kõneleb? 
 
2. Psalm 127:1-2 ja Johannese 10:10 räägivad sellest, et Jumal tahab meie elu ehitada ja saatan 
lammutada ning hävitada.  
 
Küsimus: a) Mida sinu arvates me inimestena saame teha, et luua eeldused Jumala 
ehitavaks tegutsemiseks meie elus?  
b) Mis annab saatanale võimaluse, et meie elu hävitada? Kuidas seda vältida? 
 
3. Lugu jutluses noorest kogenematust juhist, kes otsis tarkust, et olla edukas oma rollis on näide 
sellest, et me kõik sünnime siia maailma “poolfabrikaatidena.”  
 
Küsimus: a) Miks sinu arvates Jumal ei loonud meid kohe valmisolevatena?  
b) Miks peame otsima tarkust, paluma seda ja omandama seda läbi elukogemuste? 
 
4. Õpetussõnad 3:3-4 ja 4:10-15 kõnelevad Saalomoni isa ja ema rollist tema elus.  
 
Küsimus: a) Kas sinu elus on inimesi, kellelt sina oled õppinud ja kas sinu elus on inimesi, 
kes õpivad sinult tarkust?  
b) Mida see on sulle andnud?  
c) Millest oleksid täna ilma, kui neid inimesi sinu elus poleks olnud? 
 
 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel... 
  



 

    
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada SEPTEMBRIKUU 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 ja 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. NEXTSTEP Õhtukool 
Et õpilased saaksid muudetud, varustatud ja venitatud, et teostada julgelt Jumala tahet oma elus. 
 
4. Alfa kursus 18. september 
Et kursusele tuleksid inimesed, kes vajavad saada oma ellu vaimulik vundament. Et väljasõidul 
saaksid inimesed vabaks, päästetud, tervendatud ning Püha Vaimuga ristitud.  
 
5. Terminali konverents 2018 (19-20 okt) 
Et toimuks läbimurre, et jõuda sadade Tallinna noorteni evangeeliumiga, et Jumal tõstaks üles 
palvetajad, korraldajad, kuulutajad ja kogu vajaliku meeskonna, et see konverents ulatuks sadade 
päästmata noorteni, ja et see varustaks usklikke üle Eesti elama ärkamise elustiili.  
 
6. Tallinna linna inimesed 
Et meie linna inimestel tekiks nälg ja janu tõelise suhte järgi Jeesusega. Et Jumal korraldaks 
vastava usklike liikumise, üritused ja kogudused, mis teeniks meie linna inimesi.  


