
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 26.04.2020 
 

JUMAL VARUSTAB  
(Janno Peensalu) 

 
ENNE KODUGRUPIKÜSIMUSI ARUTLEGE, MIDA KEEGI JUTLUSEST MÄLETAB, MIS KÕNETAS! 
 
1. JUMAL KÕNELEB 
Jumal julgustas Jannot, et kui ta ei lase hirmu südamesse ja usub, siis saab see ikkagi olema hea aasta! 
KÜSIMUS: Kui sa oled oma vaikses ajas olnud Jumala ees, mida sa koged, et Jumal räägib sinu 
südamesse selle aja kohta, milles oleme? 
 
2. JUMAL HOOLITSEB 
 Hb 2:16 “Sest ega ta ometi hoolitse inglite eest, vaid ta hoolitseb Aabrahami soo eest!” 
KÜSIMUS: 1)Loetle mõningaid näiteid Piiblist, kus Jumal varustas üleloomulikult oma rahvast ja mis 
olid tingimused, et need imed juhtusid?  
2)Muretsemine on teatud mõttes normaalne tulema, aga kuidas võita muremõtteid? (valgus ajab 
väjla pimeduse, tõde mured ja julgustus arguse). 
3)Usk avab sissepääsu üleloomulikku- jaga mõnda oma kogemust kui olid kitsas olukorras ja 
usaldasid Jumalat ja mis siis juhtus? Kuidas saame oma usku tugevdada ja kasvatada? 
 
3. JUMALA SÜSTEEM 
KÜSIMUS: 1)Me elame selles maailmas, aga me oleme osa Jumala Kuningriigi majandussüsteemist- 
kuidas see süsteem töötab?  
2)Vaata, mida tegid need, kes nägid imesid selle süsteemi järgi tegutsedes (Peetruse kalasaak, 
Lesknaise õli, Sarepta lesknaine, 5000 mehe toitmine, Jeesus maksab maksuraha)- milliseid võtme 
elemente seal näed? (näiteks sõnakuulmine, oma osa tegemine, mida sa hetkel oskad, Jumala hääle 
kuulamine, julgus teha midagi, säästmise asemel südakus hoopis külvata) 
 
 
  



 

 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada APRILLI KUU palveteemade eest: 
 
1. LÄBIMURRE GLOBAALSES VIIRUSE KRIISIS. 
- Palvetame, et viiruste levik peatuks Jeesuse nimel.  
- Palvetame, et Vabariigi valitsusel oleks Jumalikku tarkust teha õigeid otsuseid.  
- Palvetame, et majanduslikult kannatavad inimesed ja ettevõtted saaksid tuge, leevendust ja kogu 
ühiskond hoiaks kokku, et üksteist toetada.  
- Palvetame, et Eesti rahvas eesotsas usu rahvaga, oleks Jumala ligi ja kuuleks Tema häält kõige 
selle keskel, ning juhinduks sellest.  
 
2. PEREKONDLIK ARMASTUS ELUSTIIL 
Palvetame, et koguduse inimesed aktiveeruksid olema kutsuvad, julgustavad ja külalislahked, kus 
oma inimesed ja uued inimesed on teretulnud, oodatud, armastatud ja austatud sellisena nagu ta 
on ilma hukkamõistuta, ning hoolt võetud kogukonnas ennast ohverdavalt hoides nagu oma 
pereliiget. Palume, et kogudus leiaks eriolukorra ajal loovalt uusi viise kuidas armastada ja teenida 
inimesi. Jh 13:35, Ap 2:42-47 
 
 


