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PEREKONDLIK ARMASTUS KOGUDUSES 
(Kadi Vildersen) 

 
Enne küsimusi: Mida mäletad jutlusest? Mis sind kõnetas? 
 
1. EELARVAMUSTEST VABAKS 
1 Kr 13:4-7 “Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei                    
käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta                     
rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike.” 
Me peame saame lahti ja vabaks oma eelarvamustest inimeste suhtes, selleks, et neid tõeliselt armastada               
ja teenida. 
Wendy Backlund on öelnud. et “Kui me tunnustame inimeses head, paneb see teda rohkem tahtma               
muuta end paremaks” 
KÜSIMUS: Kas sina hoiad kinni eelarvamustest inimeste suhtes? Kuidas oled tundnud, et 
eelarvamused on seganud sinu suhet kellegiga/takistanud sind teda tõeliselt armastamast? 
 
2. MÄRKA&USALDA 
Lugege koos Ap 9:1-5, Ap 9:26-27 
1 Jh 3:18 “Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega vaid teoga ja tõega” 
Kui me räägime perekondlikust armastusest koguduses, siis on nii oluline, et me päriselt ka usume,               
usaldame ja märkame inimesi enda ümber. 
KÜSIMUS: Millal sina läksid viimati koguduses kellegi juurde, keda pole varem kohanud/kõnetanud? 
Kumb on sulle raske, kas märgata või usaldada? 
 
3. TEENIMINE 
Mk 10:35 “Sest ka Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu                     
lunaks paljude eest!” 
Läbi teenimise me kasvame üksteisele lähemale, õpime rohkem tundma oma kogudust ja Jumal saab              
kasutada meid puudutamaks teiste elusid. 
“Koguduses teenimine on võimas väljendus sinu pühendumisest Jeesusele.” 
KÜSIMUS: Kus teenid täna sina? Kuidas on teenimine sind mõjutanud? Mis nendest kolmest 
punktist on sinu nõrgem ja mis tugevam?  
Võtke aega, et üksteise eest palvetada! 
 
 
 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada MAI KUU palveteemade eest: 
 
1. KOGUDUSE VAIMULIK AKTIVEERIMINE 
- Palume, et toimuks tõeline meeleparandus ja puhastumine ebaolulistest tegevustest ning 
ebajumalatest koguduse inimeste eludes. 
- Palvetame, et koguduse inimesed aktiveeruksid pidevale palve elustiilile, sõnakuulelikkusele 
Püha Vaimu häälele ning autoriteetidele, tõelisele armastusele sõnades ja tegudes oma lähedaste, 
koguduse inimeste, ja muude ümbritsevate inimeste suhtes Püha Vaimu väes ja andides. 
- Palume, et kogudus koonduks kõik väikegruppidesse, kus kõik on osaduses ning aktiveeruvad 
käima oma andides ja kutsumises.  
- Palume Jumala kaitset ja vaimulikku kasvu kõigile, eriti värsketele usklikele. 


