KODUGRUPI MATERJAL

Toompea kogudus 01.04.2018

JEESUS, KEDA MA EI TUNDNUD - Hommik on õhtust targem
(Ago Lilleorg)
1. Jeesuse surm ei juhtunud iseenesest. Selle taga olid tolleaegsed juudiusu vaimulikud juhid. Matteuse 27
peatükk näitab, et nad ei saanud rahu ka siis kui nad olid suutnud Jeesuse kõrvaldada. Nad muretsesid,
kombineerisid ja manipuleerisid edasi. Mt 27:62-66 Järgmisel päeval, see oli pühade valmistuspäevale
järgnev hingamispäev, tulid ülempreestrid ja variserid Pilaatuse juurde kokku ja ütlesid: „Isand, meile tuleb
meelde, et see eksitaja ütles, kui ta alles elas: „Mina ärkan kolme päeva pärast üles.” Käsi nüüd hauda
kolmanda päevani valve all pidada, et jüngrid ei tuleks ja teda ära ei varastaks ega ütleks rahvale, et ta on
üles äratatud surnuist, sest nii oleks viimane pettus hullem kui esimene.” Pilaatus lausus neile: „Siin on teile
valvesalk. Minge ning pidage valvet, nii nagu oskate!” Nemad läksid ja võtsid haua valve alla ja koos
valvesalgaga pitseerisid kivi”.
Küsimus:
Millised nende poolsed tegevused viitavad nende muretsevale hoiakule?
2. Eestis on meil vanasõna “Hommik on õhtust targem. Mt 28:1-6 “ Aga kui hingamispäev oli möödas ja
hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine
Maarja hauda vaatama. Ja ennäe, sündis suur maavärisemine, sest Issanda ingel, laskudes taevast, tuli ja
veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi. Aga
hirmust tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles:
„Teie ärge kartke! Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust.Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu
ta ütles. Tulge, vaadake paika, kus ta magas!”
Küsimus:
Milline on selle vanasõna tähendus sinu jaoks ja kuidas seda võib mõista Jeesuse
ülestõusmisloo valguses?
3. Inimene, kes tegutseb vaid oma inimliku plaani alusel ei saa rahu isegi siis kui ta on saanud teha kõik
selleks, et probleem või inimene ei seisa enam tema tee peal ees. Ta ikka muretseb ja sepitseb ja korraldab.
Sellised inimesed peavad omama kontrolli enda käes. Sellist inimloomust näitavad tolleaegsed
ülempreestrid ja variserid. Paulus kirjeldab seda järgmiselt Rm 2:9-10 “Ahistus ja kitsikus tuleb igale
inimhingele, kes teeb kurja, juudile esmalt ja siis kreeklasele, aga kirkus, au ja rahu igaühele, kes teeb head,
juudile esmalt ja siis kreeklasele”.Jumal töötab välja oma plaani vaatamata inimlikele kavatsustele.

Küsimus:
Kuidas väljendub sinu jaoks Jumala parim plaan ülestõusmisloos ja sinu elus?
4. Ülestõusmislugu lõppeb Jeesuse läkitusega jüngritele kuulutada evangeeliumi maailma otsani. Jumal
näitab, et tema plaan on suurem, kui ainult meie. Mk 16:11-15 Ja nemad ei uskunud, kui said kuulda, et
Jeesus elab ja et Maarja Magdaleena oli teda elusana näinud. Aga seejärel näitas Jeesus end teisel kujul
kahele teekäijale nende seast, kes olid minemas maale. Ja need tulid tagasi ja kuulutasid teistele, aga nad
ei uskunud neidki. Viimaks näitas Jeesus end neile üheteistkümnele, kui nad lauas istusid, ning sõitles
nende uskmatust ja kõva südant, et nad ei olnud uskunud neid, kes olid teda näinud pärast ta ülesäratamist.
Ja Jeesus ütles neile: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!”
Küsimus:
Kuidas sina oma eluga väljendad Jeesuse läkitust kuulutada evangeeliumi maailma otsani?
PALVETEEMAD järgmisel lehe...

Võtame kodugrupis aega, et palvetada koguduse APRILLIKUU 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. “Imede õhtud” Stefan Edeforsiga 4-5. aprill
Palve: Et Jumal juhiks õiged inimesed nendel õhtutel kogudusse, et nad võiksid saada muudetud,
tervendatud ja päästetud.
3. 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!
4. Laste ja noortetöö

Palve: Et lapsed ja noored saaksid täidetud Püha Vaimuga, õpiksid ülistama, palvetama ja saaksid
tuld täis, et kuulutada evangeeliumi!

