
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 03.06.2018 
 

ÜLLATADES MAAILMA - Inimesed ennekõike 
(Ivo Unt) 

 
1. LOOMULIK EMPAATIA 
Mt 9:35 Ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades 
evangeeliumi Kuningriigist ja parandades kõik haigused ja kõik nõtrused. 
Jeesusel oli loomulik empaatia abivajajate vastu ja ta tegutses vastavalt sellele tervendades paljusid. 
Jeesus saab ka tänapäeval haigeid tervendada usklikele antud autoriteedi ja meelevalla läbi.  
Küsimus: Mis jookseb sinu peast läbi kui näed haiget inimest? Mis takistab sind haigete eest 
palvetamast? (ajapuudus, empaatia puudus, ükskõiksus, kahtlus kas Jumal minu läbi tervendab, 
pole minu ülesanne, hirm palvet pakkuda, vms) 
 
2. TÕDE ARMASTUSES 
Luuka 11:37-39 Jeesuse rääkimise aegu palus keegi variser teda enese juurde lõunale. Jeesus läks sisse ja 
istus maha. Variser imestas, et ta enne lõunasööki käsi ei pesnud. Aga Issand ütles talle: „Teie, variserid, 
puhastate nüüd karika ja vaagna küll väljastpoolt, teie sisemus aga on täis rüüstet ja kurjust. 
Jeesus üllatas maailma ja astus religioosse fassaadiga inimestega konflikti, öeldes neile tõe välja, sest ta 
armastas neid ja tahtis aidata neid.  
“Kes manitseb inimest leiab lõpuks rohkem poolehoidu kui see kes on meelitava keelega” Jim Cymbala 
Küsimus: Kas sinul tuleb tõe välja ütlemine raskelt või kergelt? Millega maadled enam (Teise 
inimese arvamus, oskamatus tõde ilusti öelda, ükskõiksus teise inimese suhtes)? 
 
3. PATUSTE SÕBER 
Markuse 2:16-17 Ja kui variseride kirjatundjad nägid, et Jeesus sööb koos patuste ja tölneritega, ütlesid nad 
tema jüngritele: „Mis, kas ta sööb koos tölnerite ja patustega!” Seda kuuldes ütles Jeesus neile: „Ei vaja arsti 
terved, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid.” 
Jeesus üllatas maailma murdes paradigma, kus pühad ei söö koos patustega. Ta üllatas maailma näidates, 
kui hinnalised on inimesed, kes on kaugel pühadusest. Tema armastus nende vastu oli nii suur, et ta andis 
oma elu nende hingede lunastamiseks.  
Küsimus: Milline oli kirjatundjate sotsiaalne mugavustsoon, mille suhtes Jeesus neid üllatas? Milline 
on sinu sotsiaalne mugavustsoon, millest see kirjakoht julgustab välja astuma? 
 
 
 
 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel... 
  

http://piibel.net/?q=Mt%209&verse=35


 

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

 
 
1. 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, päästetud!  
 
2. Laste- ja noortetöö 
Palve: Et lapsed ja noored meie koguduses saaksid täidetud Püha Vaimuga, õpiksid ülistama, 
palvetama ja saaksid tuld täis, et kuulutada evangeeliumi! 
 
3. Evangeelne kultuur 
Palve: Et koguduses tõuseks üles evangeelne kultuur kutsuda inimesi teenistustele ja 
evangeliseerida inimesi igapäevaselt. 
 
4. Uued inimesed 
Palve: Et uued inimesed teenistustel saaksid ühendatud koguduse liikmetega ja võiksid liituda 
kursuste ja kodugruppidega, ega läheks kaduma. 
 
5. EKNK suvepäevad 2018 
Palve: Et laagri jumalateenistused, töötoad, tänavaaktsioon, lastelaager, jms oleksid täis võidmist, 
mis tooks esile vabanemised hirmudest, kõiksugused imed ja tervenemised ja julgustuse inimestele 
elada välja ulatuvat missionaalset elustiili. 
 
 


