Jüngrite vaimulik kasvamine ja nende arvu mitmekordistamine
Muutuva Elu Grupid: tutvustus
MEG koosneb kahest või kolmest samasoolisest
inimesest, kes kohtuvad kord nädalas, et anda
üksteisele aru oma isiklikust vaimulikust arengust ja
kasvust. Oleks hea, kui grupis olevate inimeste arv
ei kasvaks üle kolme, vaid pigem jagunetaks kahest
inimesest koosnevaks kaheks grupiks peale seda,
kui neljas liituja on näidanud, et on usaldusväärne.

Kahe või kolmekordne lõng...
Kõigepealt mõned Piibellikud põhjused, miks kahest või
kolmest inimesest koosnev väike rühm on jüngrite
leidmiseks ja nende arvu mitmekordistamiseks parem kui
suurem grupp:

KOGUKOND

1. Kogukond (Kg 4:9-12). Elu ei muutu vaakumis, vaid
suhetes teiste inimestega. Juba loomisloo alguses ütles
Jumal, et pole hea üksi olla. Me vajame üksteise tuge (Õp
27:17).

ÜKSTEISELE ARU
ANDMINE

2. Üksteisele aru andmine (1Tm 5:19). Väga vähesed
asjad siin elus saaksid tehtud ilma igasuguse kohustuseta
kellegi teise ees. Uues Testamendis on vähemalt 28 käsku,
mis on mõeldud „üksteisele“. Pole kahtlust, et vajame
üksteist elamaks sellist elu, mida Kristus on tahtnud meile
anda.

KONFIDENTSIAALSUS
3. Konfidentsiaalsus (Mt 18:20). Kahest või kolmest
inimesest koosnevas grupis on kergem säilitada
konfidentsiaalsust, kui näiteks suuremas kaheksast kuni
kümnest inimesest koosnevas grupis.

PAINDLIKKUS

4. Paindlikkus (Mt 18:20). Kahel või kolmel inimesel on
palju kergem leida ühist aega, millal kokku saada, kui
tüüpilisel 15-st inimesest koosneval kodugrupil. Ka võib
MEG kohtuda kus iganes!

PALJUNEMINE

5. Paljunemine (2Tm 2:2). Väiksemat ja lihtsamat gruppi on
palju lihtsam taastoota kui suuremat ja keerulisemat.
Võibolla just seetõttu käskis Jumal meil teha jüngreid ja
mitte kodugruppe või kirikuid (Mt 28:18-20). Jüngrid, kelle
are inimesed näha, on
muudetud elusid võivad ümbritsevad
Jumalariigi kõige põhilisemad komponendid.

MEG-l on ainult kolm ülesannet. Need on...
1. TUNNISTADA PATTE JA OLLA ÜKSTEISE EES VASTUTAV
Kristlased vajavad üksteist (Hb 10:24-25). Kui suhted põhinevad teineteise toetamisele, on need tugevad.
Esimene asi, mida MEG-s tehakse, on küsida üksteiselt kõrvaloleval kaardil olevaid „Iseloomuküsimusi.“
Kohtumised algavad alati nende küsimustega, sest et arutades muid teemasid, võib koosoldud aeg kiiresti
raisatuks osutuda. Samuti on kasulik alustada pattude tunnistamisest, mis tundub samuti pühitsevat edasist
kohtumise kulgu. Küsimused on üsna otsekohesed ja kõik vastavad kõigile küsimustele kordamööda. Grupp
peab üksteist usaldama, et olla üksteisega aus. Pattude tunnistamine valmistab ette grupiliikmete südamed
Jumala Sõna lugemiseks, mida tehakse samuti igal nädalal.

2. PÜHAKIRJA LOETAKSE KORDUVALT – KONTEKSTIS JA KOGUKONNAS
Selle süsteemi mõju tuleneb Jumala Sõnast, mis inimeste elusid nädalast nädalasse puudutab ja mõjutab.
Jeesus ütles selgesõnaliselt, et Jumala Sõna on uue elu seeme (Lk 8:11,15). Kui ootate, et näeksite muudetud
ja viljakandvaid elusid, ilma et kõigepealt külvaksite seemet, on see lühinägelik ja toob kaasa ainult pettumust.
Iga grupp valib mingi raamatu Piiblist, mida nädalaga läbi lugeda. Eesmärk on tekitada sisemine nälg Jumala
Sõna järele, nii et tahetaks üha rohkem Pühakirja lugeda. Soovitavalt on eesmärgiks igal nädalal läbi lugeda
25-30 Piibli peatükki. Järgnevalt mõned näitlikud lugemisülesanded... Kui grupp valib lühema raamatu, näiteks
Pauluse kirja efeslastele või Joona raamatu, tuleks see nädala jooksul viis korda läbi lugeda. Keskmise
suurusega raamat nagu kiri roomlastele või esimene kiri korintlastele tuleks nädalas kaks korda läbi lugeda.
Pikema raamatu nagu Apostlite teod või Õpetussõnad võib nädalas ühe korra tervenisti läbi lugeda.
Kui grupp tuleb järgmisel nädalal kokku, siis küsitakse üksteiselt, kas lugemisülesanne on täidetud. Kui kasvõi
üks grupi liikmetest jättis ülesande täitmata, siis jääb sama ülesanne tervele grupile ka järgmise nädala
kodutööks. See ei ole tingimata halb reegel. Kui lugeda Piibli raamatuid korduvalt ühtse kogukonnana tervenisti
läbi, võttes arvesse ka konteksti, kannab see külluslikku vaimulikku vilja!
See on ka üheks heaks põhjuseks, miks anda grupiliikmetele pikemaid ülesandeid, mida tõenäoliselt ei jõuta
igal nädalal lõpule viia. Tavaliselt läheb rühmal neli nädalat 30 peatüki läbilugemiseks nii, et kõik selle ka
samaaegselt lõpetaksid. Siis võib ette võtta järgmise raamatu. Nädalal, kui kõik on oma lugemisülesandega
valmis saanud, valitakse koos järgmine raamat, mida läbi lugeda. Grupp võib otsustada üheskoos, millist
raamatut järgmisena lugeda, või valivad grupiliikmed neid kordamööda.

3. HINGEDE EEST PALVETATAKSE KONKREETSELT JA REGULAARSELT
MEG kaart (paremal) on ühtlasi ka Piibli järjehoidja. Selle ühel küljel on „Iseloomuküsimused“ ja teisel küljel
„Palve strateegiline tulipunkt“. Kui grupi liikmed Piiblit loevad, tuletab kaart neile meelde, et nad palvetaksid iga
kaardil kirjas oleva inimese eest.
Kõik MEG liikmed peaksid nimetama kaks või kolm inimest, kes vajavad Jeesust ja kelle Jumal on nende
südamesse pannud. Grupiliikmed kirjutavad üles kõik nimed ning igaüks palvetab igal nädalal kõikide
nimekirjas olevate inimeste eest. Kõige parem on valida iga päev ühe inimese, kelle eest palvetada. Samuti on
abi strateegilise palvetamise juhistest. Need, kes hakkavad Jumalat otsima, on parimad kandidaadid uue MEG
loomiseks. Sellisel juhul toimub rühma jagunemine loomulikult ja toob rõõmu kõigile liikmetele.
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Küsimused esitatakse üksteisele iganädalase
kohtumise ajal (Õp 27:17). Need peaksid
soodustama iseloomualast arutelu ja pattude
tunnistamist turvalises õhkkonnas, kus
väärtustatakse ausust, avatust, konfidentsiaalsust
ja armu.

1. Kas sa oled sellel nädalal olnud Jeesuse
suuruse tunnistaja nii oma sõnades kui
tegudes?
2. Kas sa oled sellel nädalal vaadanud
seksuaalset kiusatust tekitavat materjali või
mõelnud kellestki kohatult ja seksuaalselt?
3. Kas sa oled oma rahaasjades käitunud
ebaausalt või himustanud midagi, mis sulle
ei kuulu?
4. Kas sa oled endale oluliste inimestega
käitunud austavalt, mõistvalt ja
suuremeelselt?
5. Kas sa oled oma sõnadega teisele kahju
teinud näost näkku vesteldes või tagaselja
rääkides?
6. Oled sa sellel nädalal järele andnud
mingile sõltuvusele? Selgita.
7. Kas sa pead viha?
8. Kas sa oled salaja lootnud, et kellelgi
läheb halvasti?
__________________________________
_____________ (isiklik aruandmise
küsimus)
9. Kas sa lõpetasid lugemisülesande? Kas
Jumal rääkis sinu vastu? Mida sa kavatsed
selles osas ette võtta?
10. Oled sa olnud täielikult aus?
Tunnistage siis üksteisele patud üles ja
palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks!
(Jk 5:16)
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Mis on MEG?
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Palve strateegiline tulipunkt
Iga grupi liige peaks nimetama kaks või kolm
inimest, kelle pääste eest nad tahavad palvetada.
Pange kõik need nimed kõikide grupiliikmete
kaartidele kirja, nii et kõik palvetaksid igal nädalal iga
inimese eest. Soovitame hoida seda kaarti Piibli
vahel järjehoidjana, nii et iga kord, kui avate oma
Piibli, tuleb teile meelde nende inimeste eest
palvetada.

MEG on lihtne moodus, kuidas lasta Jeesuse
muutvat väge vajavatel inimestel osa saada kõige
põhilisematest vaimuliku elu elementidest. See on
vahend, mis aitab saavutada vaimulikku kasvu
rohujuurte tasandil ning mis julgustab ja toetab
inimesi, kui nad järgivad Jeesust, suurendades
sisemist motiveeritust, selle asemel, et kasutada
välise surve avaldamise vahendeid. Vahend aitab
tavalistel kristlastel teha ebatavalist tööd, mille
tagajärjel tehakse jüngreid, kes omakorda teevad
uusi jüngreid.
Lühike ülevaade MEG-st:
MEG-d saavad kokku kord nädalas umbes tunniks
ajaks.
MEG koosneb kahest või kolmest inimesest
(neljanda lisandumine tähistab teise grupi loomise
algust ning peatset jagunemist).
Grupid koosnevad samasoolistest inimestest.
MEG-ga ei kaasne õppekavasid, töövihikuid või
väljaõpet.
Grupile pole vaja leida juhti.

•
•
1. Issand, ma palun, et Sa tõmbaksid _______ enda
juurde (Jh 6:44).
2. Ma palun, et ________ otsiks Sind, et Sind tunda
(Ap 17:27).
3. Ma palun, et ________ kuuleks ja usuks Jumala
Sõna sellena, mis see on (1Ts 2:13).
4. Ma palun Sind, Issand, et sa ei laseks Saatanal
_________-t pimestada tões suhtes (2Kr 4:4; 2Tm
2:25-26).
5. Püha Vaim, ma palun, et sa annaksid ________-le
patutunnetuse ja et ta tunneks, et vajab Jeesuse
lunastust (Jh 16:7-14).
6. Ma palun, et Sa saadaksid kellegi, kes jagaks
evangeeliumi ________-ga (Mt 9:37-38).
7. Ma palun ka, et Sa annaksid mulle või
_________-le võimaluse, julguse ja õiged sõnad, et
tunnistada _________-le (Kl 4:3-6).
8.Issand, ma palun, et ________ võiks patust
pöörduda ja järgneks Kristusele (Ap 17:30-31, 1Ts
1:9-10).
9.Issand, ma palun, et ________ hakkaks kogu
südamest Jeesusesse uskuma (Jh 1:12, 5:24).
10.Issand, ma palun, et ________ võiks tunnistada
Kristust kui oma Issandat, kasvada usus ja kanda
Sinu auks vilja (Rm 10:9, Kl 2:6-7, Lk 8:15).
Vennad, minu südamesoov ja eestpalve
Jumala poole Iisraeli laste eest on, et nad
pääseksid. (Rm 10:1)

•
•
•

Church Multiplication Associates & CMA
Resources materjalide ja MEG
põhjalikuma tutvustuse leiate meie
veebilehelt.

MEG-l on ainult kolm ülesannet:
1. Üksteisele tunnistatakse oma patud ning
ollakse nende osas üksteise ees vastutavad.
2.Pühakirja loetakse läbi korduvalt nii selle
kontekstis kui kogukonnana.
3.Teiste inimeste eest palvetatakse
strateegiliselt, spetsiifiliselt ja järjepidevalt.

Church Multiplication Associates & CMA
Resources on loodud eesmärgiga aidata
kaasa jüngrite, juhtide, kirikute ja vaimulike

MEG on lihtne kuid võimas. See kannab endas
kogukonna, sisemise muutuse ja jüngrite tegemise
väärtusi.

liikumiste tervislikule vaimulikule kasvule.

Raud ihub rauda ja inimene
ihub teist. (Õp 27:17)

Kes peaksid olema MEG-s?
On ainult kaks soovituslikku eeltingimust, et liituda
MEG-ga:
1. Tohutu vajadus Jeesuse Kristuse järele (Lk
5:29-32).
2. Selle protsessi järjekindlus (2Tm 2:2).
Need kaks tingimust tasakaalustavad teineteist, et
hoida gruppi õigel teel, kui koos tervenetakse
inimeste haavamistest ja kui tervetena aidatakse
teisi. Kui kumbagi neist põhimõtetest rikkuda, langeb
grupi efektiivsus, või ei keskendu MEG enam oma
eesmärkidele.

