
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 17.11.2019 
 

KES MA OLEN? Armastus  
(Janno Peensalu) 

 
1. JUMAL ARMASTAB SIND 
Jd 1:21 “Hoidke endid Jumala armastuses, oodates meie Issanda Jeesuse Kristuse halastust igaveseks 
eluks.” 
2Jh 1:6 “Ja see ongi armastus, et me käime tema käskude järgi. See ongi käsk, nii nagu te olete kuulnud 
algusest, et te käiksite selles.” 
Tihtipeale me oleme rajanud oma suhte Jumalaga meie võimekusele armastada Jumalat. See jääb 
puudulikuks. Mida iganes sa ka ei koge - Jumal ei lõpeta sind armastamast! 
KÜSIMUS: 1)Kumb on tugevam- kas sinu armastus Jumala vastu, või Jumala armastus sinu vastu? 
2)Miks on sinu arust vaja rajada oma suhe Jumalaga just armastusele, mis Jumalal on meie vastu?  
 
2. KÄSUD 
Uues Testamendis käskude täitmine on ajendatud armastusest, Vanas Testamendis käidi käskude järgi, et 
olla õige. Jumala käskude täitmine on motiveeritud armastusest. Mitte, mida sa pead tegema vaid mida sa 
tahad teha. 
1Jh 4:10 “Selles on armastus -ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on 
armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.“  
1Jh 3:17 “ Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma 
südame tema eest - kuidas saab Jumala armastus jääda temasse?” 
Janno jagas oma jutluses, et kui ta sai kristlaseks, siis tal tekkisid uued igatsused, uued soovid (armastas 
piiblit, ei tahtnud kogudusest ära minna).  
KÜSIMUS: 1)Mis olid need sinu uued soovid/tahtmised kui said täidetud Jumala armastusega? 
2)Loe neid piiblisalme ja kirjelda, milliseid omadusi Jumala armastus meist välja toob? 
 
3. TAOTLE ARMASTUST 
1Tm 6:11 “Sina aga, Jumala inimene, põgene selle eest! Taotle õigust, jumalakartust, usku, armastust, 
kannatlikkust, tasadust!“ 
1Pt 1:22 “Et te olete kuulekuses tõele oma hinged puhastanud siiraks vennalikkuseks, siis armastage 
raugematult üksteist puhtast südamest!” 
Armastuses käimine on vaim-inimesele loomulik aga lihalikule loomusele ebaloomulik. Kui Peetrus oli 
kinnitanud Jeesusele, et ta armastab teda, siis Jeesus ei öelnud talle, et väga hea, siis tõsta oma käed ja 
kiida mind või palveta nüüd vaid ta ütles, et toida minu lambaid ehk teisisõnu tee midagi kellegi jaoks.  
Üks oluline viis, kuidas me väljendame oma armastust Jumala vastu, on armastades neid, keda Jumal 
armastab (Mt 25:34-45). 
KÜSIMUS: 1)Kas su elus on raskesti armastatavaid inimesi? Oled sa ebaõnnestunud armastuse 
väljendamises nende vastu? 
2)Nimeta mõned inimesed oma elus, kelle armastus on sinu elu kujundanud ja mõjutanud, ja kuidas? 
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PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada NOVEMBRIKUU palveteemade eest: 
 
1. JÄRELTÖÖ 
Palvetame, et ALFA kursusele tulnud saaksid ristitud ja liituksid koguduse perega ja 
kodugruppidega.  
Palvetame, et Terminali konverentsil päästetud ja vabanenud noored kasvaksid vaimulikult 
võimsalt edasi ja koguduse pere võtaks nad vastu ja võtaks nende eest hoolt. 
 
2. KOGUDUSE VISIOON 
Palvetame, et meie visioon “Eestimaa rahva süda pöördunud Jumala poole” teostuks läbi 
eluandvate kogukondade ehitamise. Palvetame, et aastaks 2021 Jumal päästaks 100 inimest ja et 
nad jääksid usus püsima ning tekiks 10 uut kodugruppi. Palvetame, et iga koguduse liige võtaks 
vastutuse vähemalt 1 inimese eest, keda aasta 2020 jooksul välja jüngerdada. 
 
3. ADVENDIAKTSIOON 16-22 dets 2019 
Palvetame, et kogu kogudus osaleks advendiaktsioonis, saades tunnistada, palvetada ja teenida 
selle läbi inimesi väljaspool kirikut. Palvetame, et Jumal avaks uusi uksi kuhu aktsiooni korraldada. 
Palvetame, et aktsiooni läbi saaksid inimesed terveks, kuuleksid evangeeliumi ning saaksid 
päästetud ning jääksid usus püsima ja vilja kandma.  
 
 


