
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 24.02.2019 
Jumala sõna - Jumala sõna annab elu 

(Ago Lilleorg) 
 
1. INIMENE EI OLE VAID FÜÜSILINE OLEND 
Jeesus ütleb, et on rohkem, mida elus taodelda kui ainult toit, jook ja riided.  
Mt 4:4 “Aga Jeesus vastas: „Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes leivast,vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala 

suust.” 
Inimene ei ole vaid füüsiline olend vaid ka vaimne ning kes lahutab füüsilise ja vaimse ei ole lõplikult rahuldatud. 

Küsimus: Jeesus tsiteerib Mt 4:4 Vana Testamenti 5 Ms 8:3 “Tema alandas sind ja laskis sind nälgida, ja 
ta söötis sind mannaga, mida ei tundnud sina ega su vanemad, et teha sulle teatavaks, et inimene ei ela 
üksnes leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub Issanda suust.”  
Miks Jeesus tsiteerib siin ja mitmel teisel juhul oma maapealse elu jooksul Vana Testamenti? 
 
2. JUMALA TAHE ON TÄHTSAM KUI LEIB 
Jh 4:30-34 Ja nad tulid külast välja Jeesuse juurde. Vahepeal palusid jüngrid teda: „Rabi, söö!” Aga tema 
ütles neile: „Minul on süüa rooga, mida teie ei tea.”Siis arutasid jüngrid omavahel: „Kas keegi on talle süüa 
toonud?” Jeesus ütles neile: „Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud, ja lõpetan 
tema töö.” Jeesus näitab, et see, mis elu võib täita on rohkem kui materiaalne. See on isegi rohkem kui 
usklik olemine, see on rohkem kui kirikus käimine, see on elu, mille keskmes on Jumala tahe ja selle 
tegemine.  
Küsimus: Mida tähendab sinu jaoks lause “Jumala tahe on tähtsam kui leib”? Kuidas meie peaksime 
leidma tasakaalu maise ja vaimse vahel? 
 
3. JUMALA SÕNA ANNAB JA TAGAB ELU 
Jh 6:35 “Jeesus ütles neile: „Mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse 
usub, see ei janune enam iialgi.” 
Me vajame oma elus vaimu võidmist, kuid me vajame ka sõna, mis tooks elu, muutuse ja vabaduse.  
Küsimus: Jaga mõni lugu enda elust, kus Jumala sõna on toonud mingi lahenduse, vastuse, 
muutuse, vabaduse? 
Mis kõnetas sind jutluse juures enim? 
 
 
 
 
 
 
Palveteemad järgmisel lehel... 
  



 

 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada VEEBRUARIKUU palveteemade eest: 

 
1. Jumalateenistused 
Et Toompea koguduse Jumalateenistused, lasteteenistused ja noorteteenistused oleks täis Jumala 
Püha Vaimu väge, kus ülistus avab südamed, jutlus kõnetab võimsalt inimesi, kogu teenistuse 
jooksul saaksid inimesed vabaks, muudetud, tervendatud, taastatud, päästetud!  
 
2. Kodugrupid ja kogukonnad 
Et koguduses ehituks üles tugevad, üksteist-toetavad, armastavad ja kutsuvad kodugrupid ja 
kogukonnad, kus noored ja vanad usklikud saaksid üksteist üles ehitades olla tugevad. Et kõik 
usklikud võtaksid omale südame asjaks mõnda noort kristlast jüngerdada.  
 
3. Alfa kursus 5. veebruar 
Et kursusele tuleksid inimesed, kes vajavad saada oma ellu vaimulik vundament. Et väljasõidul 
saaksid inimesed vabaks, päästetud, tervendatud ning Püha Vaimuga ristitud. 
 
4. Missionaalne elustiil koguduses 
Et kogudus tervikuna elaks välja ulatuvat elustiili tunnistades isiklikult evangeeliumi ning koos 
gruppidega teeniksid Tallinna inimesi erinevatel viisidel. Palve, et Tallinna linna inimesed oleks 
avatud evangeeliumile ning kogudus kasvaks julgemaks evangeeliumi edastamisel. 
 
 


