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KALJU MIS EI KÕIGU - ÜLESTÕUSMISPÜHAD 2020 
(Ivo Unt) 

1. KRISTUS ON ÜLES TÕUSNUD! Miks teeb usurahvas Kristuse ülestõusmisest nii suure numbri. 
Jeesuse kannatus, surm meie pattude eest ja Tema ülestõusmine ON KRISTLIKU USU JA SÕNUMI 
NURGAKIVI! 1Kr 15:14 Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja 
tühine on ka teie usk. Ülestõusmise sündmuse läbi tõestas Jumal, et Tema ise on Jeesuse lunastustöö taga 
seismas, ega ole inimeste poolt välja mõeldud religioon. PANNES OMA LOOTUSE TEMALE VÕIB IGAÜKS 
JÄÄDA PÜSIMA KÕIGIS TORMIDES JA RAPUTUSTES 
KÜSIMUS: Mida tähendab sinu jaoks Ülestõusnud Kristus? Kuidas see mõjutab sinu usku, palveid ja 
misjonit? 
 
2. RAPUTUSED MUUDAVAD 
New Yorki koguduse pastor David wilkerson prohveteeris 1986a nõnda: “ma näen ühte katku tulemas 
maailma peale, ja pubid, kirikud ja valitsus pannakse kinni. See katk raputab New Yorki nii nagu seda 
kunagi varem pole raputatud. See katk sunnib mittepalvetavad usklikud palvesse ja piiblitesse, ning 
põhjustab kantsliteenistuses meeleparandust. Sellest saab alguse kolmas Suur Ärkamine, mis levib üle 
Ameerika ja kogu maailma.” Maailma raputatakse, meie elusid raputatakse, kõike raputatakse.  
KÜSIMUS: Mida sinu elus praegusel ajal raputatakse? Mis muutust on see toonud? 
 
3. MILLISELE VUNDAMENDILE SINA EHITAD?  
Mt 7:24-27  Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas 
oma maja kaljule. 25 Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, 
aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. 26 Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei 
tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale. 27 Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja 
puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja ja see varises ja selle kokkuvarisemine oli ränk.” 
KÜSIMUS: Mida oled oma elus ehitanud ‘liivale’, mis ei ole kandnud? Mida õppisid? 
 
4. KUIDAS ÄRA TUNDA, KUI ME EHITAME EBAKINDLALE VUNDAMENTILE?  
- Kontrolli oma MOTIIVE. Kas meie tegevuse taga on himu, midagi teistele näitamiseks, tähelepanuvajadus, 
kinnisidee ja teiste mitte kuulamine, oma kuningriigi ehitamine. 
Mt 6:1 Hoiduge aga, et te oma vagasid tegusid ei tee inimeste ees, et nemad teid vaataksid, muidu ei ole teil 
palka oma Isalt, kes on taevas! 
- KANNATAMATUS, sa ei jõua ära oodata millal Jumal sulle ukse avab. kannatamatusest kiirustad oma 
jõuga seda teostama - ehitad ebakindlale vundamendile. 
- KEELE SÕNA KUULAD sina rohkem ja mille peale sa ehitad ja tegutsed 
Ap 5:29 Peetrus ja teised apostlid kostsid: „Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna 
KÜSIMUS: Kirjelda mõnda olukorda, kus oled midagi suurt ehitanud 
- valedel motiividel,  
- kiirustades kannatamatusest, 
- reageerides teiste sõnale Jumala sõna asemel. 
 
  



 

5. KUIDAS EHITADA KINDLALE VUNDAMENDILE?  
- Ehita sõnale mis oled kuulnud Jumalalt. Piibli jumalalt mitte ennustajatelt. Su plaan peab minema kokku 
Tema Sõnaga, siis tema ka katab sind. Lk 5:4-6 Aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale: „Sõua 
sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks!” 5 Siimon vastas talle: „Õpetaja, me oleme 
terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud! Aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette.” 6 Ja kui nad 
olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et nende võrgud rebenesid. 
- Otsi kinnitust koguduse kogukonnast. Teiste keskel on turvaline. Üksi võib Jumala hääl seguneda teiste 
häältega - enda igatsused, hingevaenlase mõttekonstruktsioonid, ning sa ei suuda Jumala häält enam 
eristada. 
- Sinu igapäevane suhe Jumalaga hoiab sind pidevalt kursil et sa ei kalduks kõrvale. 
KÜSIMUS:  
- Mida õpid Lk 5:4-6 kirjakohast Jumala sõna peale ehitamise kohta. Kuidas oled oma elus kuulnud 
‘sõna’ ja selle peale ehitanud, nii et see on kandnud vilja. 
- Kui tihti räägid oma suurtest otsustest pastorile, mentorile, kogukonnale, et vältida eksimise 
võimalust? 
 
 
 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada APRILLI KUU palveteemade eest: 
 
1. LÄBIMURRE GLOBAALSES VIIRUSE KRIISIS. 
- Palvetame, et viiruste levik peatuks Jeesuse nimel.  
- Palvetame, et Vabariigi valitsusel oleks Jumalikku tarkust teha õigeid otsuseid.  
- Palvetame, et majanduslikult kannatavad inimesed ja ettevõtted saaksid tuge, leevendust ja kogu 
ühiskond hoiaks kokku, et üksteist toetada.  
- Palvetame, et Eesti rahvas eesotsas usu rahvaga, oleks Jumala ligi ja kuuleks Tema häält kõige 
selle keskel, ning juhinduks sellest.  
 
 
 
 


