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MEELEPARANDUS 
Juudas ja Peetrus 

(Ago Lilleorg) 
 
1. KAKS ERINEVAT MEEST JA VAID ÜKS ERINEVUS, MIS MÕJUTAS KOGU NENDE SAATUSE 
Juudas ja Peetrus.Kaks Jeesuse jüngrit ja kaks erinevat saatust. Tihti me imetleme Peetrust, kuid me 
mõistame hukka Juudase. Me nimetame oma vaenlasi Juudasteks. Kuid vaadates nende kahe mehe elu siis 
näeme, et nendel oli palju sarnasust. Palju rohkem, kui esmalt välja paistab ja vaid üks erinevus, mis 
mõjutas kogu nende saatuse.  
Küsimus: 1) Kus Uues Testamendis veel kirjutatakse Peetrusest ja Juudast ja millega seoses?  
2) Lugege Mt 27:3-5 ja Mt 16:21-28. Milliseid erinevusi ja sarnasusi saad välja tuua Peetruse ja 
Juudase käitumisest Jeesuse salgamise loos? 
 
2. PATT POLE KUNAGI SUUREM KUI JUMALA ARM JA HALASTUS 
See on saatana suurim vale, et  sinu patt on suurem kui Jumala andestus ja pääste. Meie patud ei saa 
andeks antud selle läbi kui head meie oleme vaid kui hea on Jumal. Ilm 12:10-11 Ja ma kuulsin suurt häält 
taevast hüüdvat: „Nüüd on käes pääste ja vägi ning meie Jumala kuningriik ning tema Kristuse meelevald, 
sest välja on heidetud meie vendade süüdistaja, kes süüdistab neid Jumala ees päeval ja ööl. Nemad on ta 
ära võitnud Talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi ega ole oma elu armastanud surmani. Saatan on 
välja heidetud. Tal ei ole meelevalda. Ja kui ta süüdistab, siis ilma aluseta, sest Jeesus suri juba ja sa oled 
lunastatud. 
Küsimus: Ilm 12:10-11 kirjeldab saatanat kui vendade süüdistajat. Kuidas väljendub see kristlase 
elus? 
 
3. MEELEPARANDUS ON SEE KUI LOOBUME ISEENDAST 
 Meie arvame, et peame rohkem elavaks saama, Jumal arvab, et meie peame surema, et tema saaks elada 
meie läbi. Mk 8:31-35 “Ja Jeesus hakkas neid õpetama, et Inimese Poeg peab palju kannatama ning 

hüljatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ja tapetama ning kolme päeva pärast üles 

tõusma. Ja ta rääkis seda üsna avalikult. Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda noomima. Aga Jeesus 

pöördus, vaatas jüngritele ja sõitles Peetrust: „Tagane, vastupanija, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese 

viisil!” Ja Jeesus kutsus rahvahulga koos oma jüngritega enese juurde ja ütles neile: „Kui keegi tahab käia 

minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle, sest kes iganes tahab päästa oma 

elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle.” Peetruse 
jaoks oli Jeesuse salgamise kogemus väga valuline, kuid see tõi teda arusaamisele, et Jeesuse jünger 
tähendab alla anda, mitte püüda oma viisil asju panna käima nii nagu tema seda nägi. Peetrus murdus ja 
parandas meelt ning temast tuli üks võimas koguduse juht. Juudas jäi oma läbi kukkumise juurde ning tema 
lõpp ei ole kellegile eeskujuks. 
Küsimus: Sellest loost lähtuvalt, milline on oma mina salanud inimene ja milline mitte?  
Jaga mõni lugu enda elust, kus oled pidanud meelt parandama ja see on toonud sind veel rohkem 
lähemale Jumalale? 
 
 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel...  



 

    
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada OKTOOBRIKUU 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. 
 


