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PEREKONDLIK ARMASTUS - Usk inimeste parimasse 
(Ivo Unt) 

1. AUSTUS KÕIGE ALUS 
1Ms 1:26 Ja Jumal ütles: „Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle 
meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!” 
Me austame igat inimest, kuna igaüks kannab Jumala näo pilti, on Taevaisa poolt loodud Tema laps, on 
Temale hinnaline ja seetõttu ka meie silmis väärtuslikud ja see ei sõltu inimese elustiilist, käitumisest või 
suhtumisest minu suhtes. 
KÜSIMUS: Milliseid inimesi on sinul raske austada, milliseid lihtne, too näide? 
DEKLAREERIME KOOS:  
1 Deklaratsioon: Ma armastan ja austan ennast ja teisi. Iga isik on võimas, väärtuslik ja mõjukas, kuna me 
kõik oleme Jumala näo järgi loodud.  
2 Deklaratsioon: Ma austan ja kohtlen inimesi vastavalt nende Jumalalt antud identiteedile ja väärtusele, 
mitte vastavalt nende käitumisele. 
 
2. USK INIMESTE PARIMASSE 
Jeremija 29:11 Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga 
mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. 
Jumal mõtleb kuidas Ta saab aidata inimestel täelikult õnnestuda nende elus, nende kutsumises, mitte 
takerdudes inimeste mineviku läbikukkumistele, ning ootab et me kohtleme inimesi enda ümber samamoodi. 
“Me oleme kutsutud tähistama inimeses seda kelleks ta on loodud, mitte komistama selle otsa, mis tal 
puudu on.”  - Bill Johnson (USA pastor) 
KÜSIMUS 1: Võta hetk et küsida Jumalalt, mida head ja ülesehitavat saaksid inimese kohta välja 
tuua, kelle vead või läbikukkumised sind häirivad. Jaga teistega (inimene jäägu anomüümseks). 
DEKLAREERIME KOOS:  
3 Deklaratsioon: ma tunnetan ära parima inimestes kergesti ning tähistan seda. 
4 Deklaratsioon: Ma näen inimesi vaimu läbi vastavalt nende prohvetlikule tulevikule, mitte vastavalt nende 
mineviku läbikukkumistele.  
“Meie usk inimeste parimasse, toob neist välja parima” - John C. Maxwell 
KÜSIMUS 2: Kellesse oma lähedastest või meeskonnast peaksid hakkama rohkem usku väljendama, 
et see tooks neist välja parima? 
DEKLAREERIME KOOS:  
5 Deklaratsioon: Ma usun inimestesse rohkem kui nad endasse usuvad sest mul on ebatavaline võime 
säilitada kõrget usku inimestesse minu elus.  
6 Deklaratsioon: Ma olen oma pere ja teisi lähedasi julgustav ja austav, ma toon neis pidevalt parima kulla 
esile ega fokusseeri nende mineviku läbikukkumistele ja võimestan neid pidevalt õitsema oma andides ja 
kutsumises sest Jumal on minuga teinud sedasama. 
 
  



 

3. PEHME INIMESTEGA, AGRESSIIVNE PALVES 
“Oleme agressiivsed palves ja pehmed inimestega, mitte agressiivsed inimestega ja pehmed palves.” 
Kes ei võida sõda ära vaimu tasandil ei näe kunagi ka selle manifestatsiooni füüsilises.  
2Kr 10:4 meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud, vaid need on Jumalas vägevad kindluste maha lõhkumiseks. 
KÜSIMUS: Kuidas reageerid negatiivsetes olukordades? Kas oled pigem agressiivne inimestega, või 
pehme inimestega? Millist palveelu julgustab Paulus meile eelnevas kirjakohas.  
DEKLAREERIMIE KOOS: 
7 Deklaratsioon: Ma suudan kergesti armastada oma vaenlasi ja palvetada nende eest kes mind taga 
kiusavad.  
8 Deklaratsioon: Ma näen inimestes seda mida Jumal näeb ja mul on lihtne neid regulaarselt julgustada 
tõega mida Jumal näitab mulle nende kohta. 
 
4. ENNAST SALGAV HOOLITSUS. 
Jh 15:13 Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. 
Füüsiliselt surra kellegi eest, see nõuaks suurt julgust, ja kõik oleks lõppenud kiiresti. “Oma elu andmine” 
aga püsivalt tähendab teha igapäevaseid otsuseid mis aitavad teistel õitseda. - Steve Backlund 
Oma elu andmine tähendab oma plaanides järgi andmist, et mõista inimese olukorda ja väärtustada suhet. 
“Kui sa aitad teistel saada mis nemad tahavad, siis nemad aitavad sul saada mida sina tahad.” - Zig Ziglar 
Mt 23:11 Aga suurim teie seast olgu teie teenija! 
KÜSIMUS: Mida on sinul kõige raskem ohverdada, et väärtustada suhet enam kui ülesannete 
teostust (mugavus, aeg, ootused, uhkus) 
DEKLAREERIMIE KOOS: 
9 Deklaratsioon: Ma püüan mõista inimesi enda ümber ning pean meie siirat suhet tähtsamaks ülesannete 
täitmisest. 
 
 
 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada MÄRTSI KUU palveteemade eest: 
 
1. 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. 
 
2. PEREKONDLIK ARMASTUS ELUSTIIL 
Palvetame, et kogudus oleks kutsuv, julgustav ja külalislahke, kus uued inimesed on teretulnud, 
oodatud, armastatud ja austatud sellisena nagu ta on ilma hukkamõistuta, ning hoolt võetud 
kogukonnas. Kogudus, mis väärtustab, hoiab ja toetab ühiselt igat liiget nagu oma isiklikku venda 
venda või õde. Jh 13:35, Ap 2:42-47 
 
3. LIHAVÕTTEAKTSIOON 6-12 Aprill 
Palvetame, et Lihavõtteaktsioon aktiveeriks kogudust ulatuma ühiskonnani, ning et inimesed oleks 
avatud evangeeliumile. Palvetame, et tänava plakatid sõnumiga jõuaksid Tallinna linna inimeste 
südameteni ja nende kaudu ülestõusmispühade teenistused kirikus ja internetis LIVE’s tooks 
inimesi päästele, tervenemistele ja Jumalale lähemale. 


