
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 05.04.2020 
 

Rahu 
(Jurgis Kažjava) 

KÜSIMUS: Mida mäletad pühapäevasest jutluses? Mis sind kõnetas? 

1. LOOTUS&RAHU JEESUSES 
Me vajame rahu oma hingele, mitte asjadele. 
Js 48:18 "Kui sa ometi oleksid tähele pannud mu käske! Siis oleks su rahu olnud kui jõgi ja su õigus oleks 
olnud otsekui mere lained.” 
KÜSIMUS: 1)Kuidas on sinul praegu lood rahuga? Leidke Piiblist kirjakohad, mis räägivad rahust ja 
lugege neid koos, deklareerides Jumala rahu oma elu ja olukordade üle! 
 

2. VÄÄRTUSED MEIE ELUS 
Meie väärtused, mille peale me rajame oma elu katsutakse läbi. Kui meie väärtused on need, mis meid ei 
kanna, siis need ei ole rajatud Jumalale. 
Õp 11:28 “Kes loodab oma rikkuse peale, langeb, aga õiged haljendavad nagu lehed.“ 
KÜSIMUS: Jaga oma elust mingi lugu/olukord, kus su lootus ja väärtused olid rajatud valede 
asjade/inimeste peale ja see ei kadnud vilja. 

 

3.JUMALA RIIK 
Kui me räägime rahust, siis me ei saa seda leida kusagilt mujalt kui Jumala riigist. Meil ei ole võimaik saada 
Jumala rahu ilma Jumalata. Meil ei ole turvaline ilma Jumalata.  
Rm 14:17 “Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus.” 
KÜSIMUS: 1)Kuidas saad täidetud rahuda? 2)Kuidas saad sina praegusel keerulisel ajal külvata 
inimeste eludesse lootust ja rahu? Mida oled viimastel nädalatel teinud, et ulatuda välja ja jagada 
inimestele Jumala armastust? 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. ÜLESTÕUSMISPÜHAD 6-12 Aprill 
Palvetame, et ülestõusmispühadel kogudus aktiveeruks ulatuma ühiskonnani (erinevatel viisidel), 
ning et inimesed oleks avatud evangeeliumile. Palvetame, et tänava plakatid, Postimehe ja Delfi 
reklaamid rist=armastus sõnumitega jõuaksid Tallinna linna ja terve Eesti inimeste südameteni ja 
nende kaudu ülestõusmispühade teenistuste ülekanded internetis LIVE’s tooks inimesi päästele, 
tervenemistele ja Jumalale lähemale ning annaksid Eesti rahvale rahu ja lootust Jeesuse nimes.  
 


