
 

 KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 19.04.2020 
 

KINDEL KALJU 
(Jaan Lorens) 

 
ENNE KODUGRUPIKÜSIMUSI ARUTLEGE, MIDA KEEGI PÜHAPÄEVASEST JUTLUSEST MÄLETAB 
NING MIS JÄI MEELDE! 
 
1. PIIBLI LUGEMINE 
Mt 7:24-27 “Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas 
oma maja kaljule. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, 
aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei tee, 
sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid 
tuuled ning sööstsid vastu seda maja ja see varises ja selle kokkuvarisemine oli ränk.” 
Jeesus toob näite, et me võime ehitada oma elu kahele erinevale alusele. Üks alus on kaduv ja teine igavene .Üks on                     
kindel, teine ei ole kunagi kindel (või näib, et on kindel). 
Kui rajame oma elu inimeste peale, nende sõnadele, kiitusele, kinnitusele, siis see ei ole püsiv, sest inimesed on                  
kaduvad. 
Kuidas me kuuleme Jeesuse sõnu, ikka piiblit lugedes. Piibel on täis lootust, usku, kindlust. Piiblit lugedes näeme, et                  
Jumal ei tõota elu ilma tormideta, elu ilma raskusdeta, aga et Jumal tõotab, et ta on alati meiega. Jumala sõna ehitab                     
sind üles, annab usku, lootust, kindlust. 
KÜSIMUS: Kui tihti loed sina Jumala Sõna? Jaga, mida sa hiljuti lugesid ja kuidas see sind kõnetas 
(võite ka üksteisele ette lugeda)! 
 
2. SA LÄHED JUMALALE KORDA 
1 Ms 1:27 “Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks.” 
Me läheme Jumalale nõnda korda, et ta andis oma ainusündinud poja, et me ei peaks elama patust elu vaid 
võiksime elada vabana patust, vabana koormatest, ja täiuslikkuses koos Jumalaga.  
KÜSIMUS: Kas sina usud seda, et sa lähed Jumalale korda? Jaga, kuidas oled viimasel ajal kogenud 
Jumala ülevoolavat armastust! 
 
3. TEGUTSEMINE 
Gl 6:9-10 “Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke! Niisiis, kuni 
meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele!” 
Jk 2:17-18 “Nõnda on ka usuga: kui sel ei ole tegusid, siis on see iseenesest surnud. Aga mõni võib öelda: 
„Sinul on usk, aga minul on teod.” Näita mulle oma usku lahus tegudest ja mina näitan sulle usku oma 
tegudega.” 
AEG – On oluline veeta Jumalaga, oma taevase isaga aega, aga kui sa ei tee seda, siis see on mõttetu –                     
ON VAJA TEGUTSEDA! 
Tegutsemine – Teisi teenides, tegutsedes, olles proaktiivne näed, kuidas Jumal läbi sinu tegutseb ja see               
tõstab kindlust, lootust, usku. 
KÜSIMUS: Milline näeb välja sinu isiklik ajaveetmine koos Jumalaga? Kuidas oled viimasel ajal 
tegutsenud/usus välja astunud/teeninud/kedagi julgustanud? 
Võtke aega, et palvetada üksteise eest, et see aeg, kus me praegu oleme, oleks targasti kasutatud, et 
Jumal juhataks meid, et me oleksime alandlikud Teda otsima, Tema häält kuulama ja Tema tahet 
tegema.  
 
 
 
 
 
 



 

 
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 
 
 


