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JEESUS, KEDA MA EI TUNDNUD - Jumala riik kuulub kõigile 
(Ago Lilleorg) 

 
1. Õndsakskiitmised on Jeesuse mäejutluse sissejuhatus. Loe palun Mt 5:1-10. 
 Jeesuse mäejutlus 
Aga kui Jeesus nägi rahvahulki, läks ta üles mäele ja istus sinna maha, ja kui jüngrid olid tema ümber 
kogunenud, avas ta oma suu ja õpetas neid: „Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, 
sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Õndsad on tasased, 
sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga.  
Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad 
Jumalat. Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda õiguse pärast 
taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. 
Küsimus:  
Kuidas sinu arvates Jeesus oma sõnumiga teeb taevariigi kätte saadavaks igale inimesele? 
  
2. Jeesus kasutab Mt 5:3 väljendit vaimus vaesed. Jutluses me ütlesime, et Jeesus räägib siin 

nendest, kes olid jõudnud oma eluga vaimulikku pankroti.  
Küsimus:  
Mida see väljend veel võiks tähendada? 
 
3. Jeesus esitab Jumala õndsakskiitmistes Jumala riigi väärtused ning toob need lihtinimese 

tasandile.  
Küsimus: 
Kuid need väärtused (tasadus, halastus, puhas süda, rahutegemine ja õiglus) võiksid  
väljenduda meie elus? 
 
4. Jeesus toob Jumala riigi väärtused südame tasandile. Jutluses oli aga rõhk väliste õigete tegude 

peal.  
Küsimus: 

a) Miks Jeesus, sinu arvates, Jeesus rõhutab, et see, mis meie südames toimub on 
oluline? 

b) Mida sina sellest jutlusest enda jaoks õppisid? 
 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel... 
  



 

    
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada koguduse MÄRTSIKUU palveteemade eest: 

 
1. Kodugrupid 
Palve: Et Jumal aitaks Toompea koguduses üles ehitada tugeva kodugruppide süsteemi, kus 
toimuks vaimulik kasv ja juhtide taastootmine. Et inimesed kes veel ei käi kodugrupis, võiksid leida 
omale sobiva grupi. Et Jumal tõstaks üles uusi kodugrupi juhte kes oleks valmis karja juhtima. 

 
2. Evangelism 
Palve: Et Jumal ehitaks evangeelse koguduse, kus kogudus tervikuna elaks väljaulatumise elustiili, 
palvetades, nähes ja kasutades võimalusi tunnistada igapäeva olukordades inimestele mida Kristus 
on teinud. 

 
3. Alfa kursus  
Palve: Et Jumal juhataks õiged inimesed alfa kursusele, kes seda vajavad ja keda on juba 
kutsutud. Et koguduse liikmed kutsuksid oma tuttavaid kursusele! 
 
4. Jumalateenistused 
Palve: Et Toompea koguduse Jumalateenistused oleks täis Jumala Püha Vaimu väge, kus ülistus 
avab südamed, jutlus kõnetab võimsalt inimesi, kogu teenistuse jooksul saaksid inimesed vabaks, 
muudetud, tervendatud, taastatud ja päästetud!  


