
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 17.03.2019 
Jumala sõna - Pilt Taevaisast 

(Ivo Unt) 
 
 
1. TAEVAISA, MEIE PELGUPAIK 
Mida rohkem sa tema ligi oled, seda julgemini sa tema ette lähed.  
Rm 8:1 “Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses.” 
1 Jh 1:9 “Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja 
puhastab meid kogu ülekohtust.” 
1 Jh 4:18 “Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga 
kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses.” 
Küsimus: Kuidas reageerid sina kui sinu elus läheb midagi valesti, kas sa kardad sellest Talle 
rääkida või leiad Temas pelgupaika? Milline pilt on sinul Taevaisast? 
 
2. JEESUSE KOOREM ON KERGE 
Taevaisa on hea ja ei pane liiga suurt koormat meile. Koorem, mis on liiga raske on meie enda 
võetud.  
1 Kr 10:13 “ Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos 
kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda.” 
Mt 11:30 “Sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!” 
Küsimus: Jaga mõni lugu oma elust, kus oled põgenenud Isa eest, kartes ülesandeid, mida ta 
annab? 
 
3. USALDA KÜLLUSE ISSANDAT 
Ta teab täpselt, mis ja kes meile sobib, ta on külluse Issand, Tal on piiramatud ressursid sind kõiges 
varustada! 
Jr 29:11 “Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte 
õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.” 
Mt 6:33 “Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!” 
Küsimus: Milline on sinu suhe Jumalaga kui otsid endale midagi (kas otsid pigem ise või usaldad 
Jumalat)?Jaga mõni lugu, kus oled loobunud ise tegutsemast/otsimast ja usaldanud täielikult 
Jumalat? 
 
 
 
 
 
 
 
Palveteemad järgmisel lehel... 
  



 

 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada palve- ja paastunädala teemade eest: 

 
Palve- ja paastunädal „Lähedus Jeesuse ja üksteisega“ (Jh 15:1-17) 
Palveteemad: 
18.03 (E) - Palvetame, et inimeste omavahelised ja peresuhted koguduses süveneksid. (Jh 13:35) 
  
19.03 (T) - Palvetame, et koguduses süveneks prohvetlik tunnetus inimeste teenimisel, 
probleemide tegelikud põhjused tuleks päevavalgele. (1Sm 16:7) 
  
20.03 (K) – Palvetame, et kogudus kasvaks sõnakuulelikkuses Püha Vaimu häälele. (Jh 5:19) 
  
21.03 (N) - Palvetame, et koguduse armastus linna vastu kasvaks läbi palvete ja tegude. (Lk 8:1) 
  
22.03 (R) - Palvetame, et koguduse liikmete sõbrad ja tuttavad, kes ei tunne Jumalat saaksid 
päästetud. (Jk 5:16-20) 
 
 
 


