
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 02.12.2018 
Valmistage teed Issandale 

(Ago Lilleorg) 
 
1.     ETTEVALMISTUS 
Ben Sherwood oma raamatus „Ellujääjate klubi“ (The Survivors Club) uurib, miks mõned inimesed pääsevad 
eluga rasketest õnnetustest ja tragöödiatest ning teised mitte. Ta esitab 10-80-10 reegli: igas kriisis 80% 
inimesi kangestub ja ei ole võimelised midagi tegema; 10%-l on plaan ja nad võtavad mõistlikud otsused 
ning tegutsevad; 10% satuvad paanikasse ja hakkavad tegutsema ebaproduktiivselt ja teevad halba endale 
ja teistele enda ümber. Ta ütleb, et erinevus suremise ja ellujäämise vahel ei ole sõltuv olukorrast vaid 
ettevalmistusest.  
Küsimus: 1) Miks on ettevalmistus oluline ja milles see võiks seisneda? 
2) Kuidas reageerid sina pingelistes/kriisi olukordades? 

  
2. TEE VALMISTAJA 
Mk 1:1-4 Jeesuse Kristuse [Jumala Poja] evangeeliumi algus. Nõnda nagu on kirjutatud prohvet Jesaja 
raamatus: „Vaata, ma saadan sinu palge eele oma käskjala,kes valmistab su teed.  Hüüdja hääl on 

kõrbes:Valmistage Issandale tee,tehke tasaseks tema teerajad!”, nii sündis, et Ristija Johannes oli kõrbes ja 

kuulutas meeleparandusristimist pattude andeksandmiseks.  
Ristija Johannes ja Jeesus on omavahel rohkem seotud kui me esmapilgul märkame. Me oleme harjunud 
endale ise teed tegema aga ometigi me unustame ära, et meie edu on tänu kellegile, kes on meile ukse lahti 
teinud, tutvustanud kellegile vms – kuskil on keegi olnud. Me kõik oleme tänu kellegile need, kes me täna 
oleme ja me kõik saame olla kellegile teisele nö tee valmistajad.  
Küsimus: 1) Miks Jeesusel oli vaja teevalmistajat?  
2) Milles seisneb Ristija Johannese roll Jeesuse loos? 
3) Kes on sinu elus olnud peamine tee valmistaja/valmistajad? 
  
3.     TEGUTSEMINE 
Lk 3: 5-6 Kõik kuristikud täidetagu ning kõik mäed ja kingud tasandatagu, ja kõverikud saagu sirgeks, ja mis 

konarlik, siledaks teeks, siis saavad kõik inimesed näha Jumala päästet!”
 

Ristija Johannes toob välja neli punkti, mida me saame teha, et valmistada teed Issanda jaoks oma elus:  
1.     Kuristikud täidetagu – alaväärsuse org. Alaväärsuses elamine on patt, see org tuleb ületada, me ei 
saa astuda oma kutsumisse, me ei saa elada Jumala plaanis kui me ei astu sealt orust välja. Hakka uskuma 
seda, et sa oled loodud inimeseks, kes saab hakkama.  
2.     Mäed ja kingud tasandatagu – enesega rahulolu. Enesega rahuloleval inimesel ei ole vaja päästet. 
Sest ta on iseenesest piisav. Enesega rahulolu on nagu mägi, mis seisab tee peal ees, et sa ei näe Jumala 
päästet. 
3.     Kõver saagu sirgeks – vastuolu tõega ja sellega, mis on õige. Jumal ei saa minna vastuollu 
iseendaga, seetõttu olukorras kus elame väljaspool tõde jääme ilma Jumala parimast.  
4.     Konarlik siledaks – armastus katab kinni pattude hulga. Keegi ei ole täiuslik, kuid armastus silub ka 
meie inimlikkuse ja puudujäägid. Armasta Jumalat ja armasta inimesi. 
Küsimus: Too välja enda tugevaim ja nõrgim punkt. Kus vajad sina meeleparandust ja palvet?  
  
 
PALVETEEMAD JÄRGMISEL LEHEL 
 
 
 



 

 
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 vähemalt ühte noort kristlast jüngerdada.  
  
3. Jõuluteenistused 
Toompea koguduse jõuluteenitus 24. detsembril ja 25. detsembril ERR ülekande teenistus. 
Palvetame, et teenistused oleksid võitud ja elusid muutvad ja, et inimesed kutsuksid oma 
sõpru-tuttavaid teenistusele.  
  
4. Advendiaktsioon 
Et Jumal avaks asutuste uksed kuhu kogudusega plaanime külastama minna, et inimesed oleksid 
avatud ja näljased Jeesuse järele, et õiged usklikud läheksid õigetesse kohtadesse ja tooksid 
evangeeliumi, tervenemist ja vabanemist sealsetele inimestele. 
 


