
 

 
KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 23.06.2019 

 
JULGUSTUSE KULTUUR  

(Jurgis Kažjava) 
 
 
1. TÄISELAISEKS SAAMINE 
Ef 4:11-15 “Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, 
mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni 
meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu 
mööda, et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetusetuul, et inimliku 
pettemänguga eksitusse kavaldada, vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes 
on pea - Kristus.” 
Küsimus: Mis tähendab saada täiskasvanuks usus? 
 
2. TEISTE ÜLESEHITAMINE ON OSA KRISTLASE ELUST 
 Rm 15:1 “Aga meie, kes oleme tugevad, peame kandma jõuetute nõrkusi ega tohi elada enese 
meeleheaks. Igaüks meist olgu meelepärane ligimese heaks tema ülesehitamiseks.” 
Küsimus: Kas on keegi sind ülesehitanud, olnud sulle vaimulik ema, kuidas? 
 
3.JULGUSTAMINE, ÜLESEHITAMINE, TOETAMINE MITTE AINULT VAIMULIKULT VAID KA 
MATERIAALSELT. 
Ap 2:42 “Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Ent igale 
inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Kõik usklikud olid üheskoos ja 
kõik oli neil ühine. Omandi ja vara nad müüsid ära ning jagasid raha igaühele sedamööda, kuidas keegi 
vajas.” 
Küsimus:  

1) Mis sa arvad, kas selline suhtumine on reaalne tänapäeval? Jaga oma nägemust selles 
küsimuses.  

2) Mis kõnetas sind jutuluse juures enim? 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALVETEEMAD JÄRGMISEL LEHEL… 
  



 

PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada JUUNIKUU eest:  
 
1. KODUGRUPPIDE PALVETEEMAD:  
-Grupid oleksid eluterved, hästi juhitud ja koguduse visiooniga kaasas  
-Elud muutuksid, pered taastuksid kodugruppide sees  
-Uued grupijuhid saaksid üles kasvatatud ja ametisse seatud  
-Kogu kogudus (vähemalt 80%) saaks liidetud väikegruppidesse.  
-Kodugrupid ulatuksid välja oma sõpradeni, kogukondadeni, aktsioonides vajaduses olijateni.  
-Et läheksid tööle ettevõtjate grupid, et kuningriik laieneks kiriku ettevõtjate läbi uuteni.  
 
2. EKNK SUVEPÄEVAD 2019 “Terve pere” PALVETEEMAD:  
-Palvetame, et terve EKNK pere osaleks suvepäevadel ning kõigil oleks võimalus tulla olenemata piiratud 
võimalustest.  
-Palvetame, et laagri jumalateenistused, töötoad, nõustamised jms. oleksid täis võidmist, mis tooks esile 
vabanemised hirmudest, valedest ja katkisusest ning toimuksid kõiksugused imed, tervenemised ja 
julgustus, mis aitaks elada võidukat elu.  
-Palvetame, et kogudused, üksikisikud ja lapsed õpiksid puhkama, omandaksid pereväärtusi ja rakendaksid 
seda nii kodus kui kogukonnas, järgides elutervet eluviisi.  
-Palvetame, et kogudused, üksikisikud ja lapsed kasvaksid evangelismis “Laagrist välja!” aktsiooni raames 
ning kastutaksid ja taotleksid julgesti vaimuande ühiskonna teenimiseks ka edaspidi. 
 
 
 
 
 
 
 
 


