
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 03.11.2019 
 

KES MA OLEN? - Identiteet Jumalas 
(Ivo Unt) 

1. TULIUUS LOODU 
2Kr 5:17 Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. 
[Uus] tähendab kreeka keeles ’kainos’  “selle sarnast pole leitud” 
Kui hinnaliseks see sind teeb teades, et sa oled ainuke versioon, kelle sarnast pole olemas, JA SA EI PEA 
VÕRDLEMA ENNAST KELLEGAGI! 
KÜSIMUS: Milline on olnud sinu võitlus teistega võrdlemisel, kuidas paneb sind tundma teadmine, et 
oled unikaalne, kelle sarnast teist pole.  
DEKLARATSIOON: “Ma sobin täiuslikult oma omadustega sinna, kuhu Jumal mind tahab.” 
 
2. KUNINGLIK PERELIIGE 
Rm 8:14-17 14 Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. 15 Sest te ei ole saanud 
orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: „Abba! 
Isa!” 16 Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. 17 Kui me oleme aga 
lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos temaga 
kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. 
Ta hoolitseb meie eest kõigega mida meil vaja on ja tema ise ehib ja ülendab meid. See, kes me usume, et 
me oleme, väljendub selles, millise mentaliteediga me elame.  
“Vaesuse mentaliteet leiab probleemi igas võimaluses, kuid jõukuse mentaliteet leiab võimaluse igas 
probleemis.” - Kris Valloton 
KÜSIMUS:  Kuidas näeks välja sinu elu selle kirjakoha valgel kui sa 100% usuksid, et oled Jumala 
laps ja Jumala pärija? Millisest mentaliteedist (vaesus, alaväärtustamine, jne) pead õppima 
loobuma? 
DEKLARATSIOON: “Ma olen kuninglikust soost pühak ja Kuninga poeg/tütar.” 
 
3. VÕITJAD 
Rm 8:18, 28, 30  18 Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, 
mida meile ilmutatakse. 28Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - 
neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. 30 Aga keda ta on ette määranud, neid on ta ka kutsunud; 
ja keda ta on kutsunud, need on ta ka õigeks teinud, aga keda ta on õigeks teinud, neid on ta ka 
kirgastanud. 
Lõpus sa oled võitja ja kannatused, halvad kogemused ja läbikukkumised püüavad sind alavääristada, need 
eksisteerivad et treenida sind suuremateks võitlusteks lõpliku võidu suunas. Kui sa põgened läbikukkumiste 
eest, siis sa põgened treeningu eest. 
“Edukad inimesed kogevad rohkem läbikukkumisi, ületavad rohkem probleeme, läbivad rohkem muutusi, 
tegelevad rohkema pettumuste ja hirmuga kui need kes ei edene elus” (Maxwell, 2006) 
Jeesus tahab sind treenida, saatan tahab hukka mõista. 
Rm 8:1-2 Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Sest elu Vaimu seadus 
Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest. 
“Ma olen hinnaline inimene kogemas halbu asju. Mu identiteet ei ole halb vaid mu kogemus on halb. Eralda 
kogemus sellest kes sa oled.” - (Steve Backlund) 
KÜSIMUS:  Mis on olnud sinu kannatused, halvad kogemused või läbikukkumised, mis on püüdnud 
sinu tõelist identiteeti õõnestada?  
DEKLARATSIOON: 
- “Ma olen vaba minevikust ja süüdistustest et ma olen halb või pole piisavalt hea.”  
- “Ma olen see mida Jumal minu kohta ütleb, mitte minu emotsioonid, kogemused või teiste 
arvamused.”  
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PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada NOVEMBRIKUU palveteemade eest: 
 
1. JÄRELTÖÖ 
Palvetame, et ALFA kursusele tulnud saaksid ristitud ja liituksid koguduse perega ja 
kodugruppidega.  
Palvetame, et Terminali konverentsil päästetud ja vabanenud noored kasvaksid vaimulikult 
võimsalt edasi ja koguduse pere võtaks nad vastu ja võtaks nende eest hoolt. 
 
2. KOGUDUSE VISIOON 
Palvetame, et meie visioon “Eestimaa rahva süda pöördunud Jumala poole” teostuks läbi 
eluandvate kogukondade ehitamise. Palvetame, et aastaks 2021 Jumal päästaks 100 inimest ja et 
nad jääksid usus püsima ning tekiks 10 uut kodugruppi. Palvetame, et iga koguduse liige võtaks 
vastutuse vähemalt 1 inimese eest, keda aasta 2020 jooksul välja jüngerdada. 
 
3. ADVENDIAKTSIOON 16-22 dets 2019 
Palvetame, et kogu kogudus osaleks advendiaktsioonis, saades tunnistada, palvetada ja teenida 
selle läbi inimesi väljaspool kirikut. Palvetame, et Jumal avaks uusi uksi kuhu aktsiooni korraldada. 
Palvetame, et aktsiooni läbi saaksid inimesed terveks, kuuleksid evangeeliumi ning saaksid 
päästetud ning jääksid usus püsima ja vilja kandma.  
 
 


