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ENNE KÜSIMUSI: Mida sina mäletad pühapäevasest jutlustest/mis sind kõnetas? 
1. JEESUS ON ARMULINE 
Arm muudab südameid ja murrab tugevaid koorikuid südamete ümber.  
Jh 8:1-11 “Aga Jeesus läks Õlimäele. Kuid koidu ajal tuli ta tagasi pühakotta ning kogu rahvas tuli tema 
juurde ning ta istus ja õpetas neid. Aga kirjatundjad ja variserid tõid abielurikkumiselt tabatud naise, panid ta 
keskele seisma ja ütlesid Jeesusele: „Õpetaja, see naine tabati abielurikkumiselt.  Mooses on Seaduses 
käskinud niisugused kividega surnuks visata. Mida nüüd sina ütled?” Aga seda nad ütlesid teda proovile 
pannes, et nad saaksid teda süüdistada. Jeesus kummardus ja kirjutas sõrmega maa peale. Aga kui nad 
küsides peale käisid, ajas Jeesus enese sirgu ja ütles neile: „Kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda 
esimesena kiviga!”Ja ta kummardus jälle ja kirjutas maa peale. Ja seda kuuldes lahkusid nad üksteise järel, 
vanematest alates, jäid üksnes tema ja keskel seisev naine. Jeesus ajas enese sirgu ja ütles talle: „Naine, 
kus nad on? Kas keegi ei ole sind surma mõistnud?” Tema ütles: „Ei keegi, Issand!” Aga Jeesus ütles: „Ega 
minagi mõista sind surma. Mine, ja nüüdsest peale ära enam tee pattu!”] 
Jeesus ei läinud kunagi patuga kaasa – ta ei valetanud ega reetnud aga ta oli valetajate ja reetjate sõber. 
Me oleme kutsutud armastama inimesi aga mitte minema kaasa vale käitumise ja patuga. 
Jeesus ei mõistnud hukka vaid tões ja armastuses kutsus korrale. Sa tõmbad inimesi enda ümber, kui sa 
päriselt elad selles tões. 
KÜSIMUS: Millal sina viimati “kutsusid kedagi korrale” armastuses ja tões? Jaga mõni lugu oma 
elust, kus oled oma käitumisega erinenud ja olnud valguseks? 
 
 2. PÜHA VAIM TOOB SELGUSE 
„Jumal vajab sind, sest sinu kaudu saab Jumal puudutada nende inimeste südameid, kes on sinu ümber!” 
Jh 20:21-22 “Jeesus ütles nüüd neile taas: „Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka 
mina teid.”Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile: „Võtke vastu Püha Vaim!” 
Ap 1:8 “Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad 
Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.” 
Püha Vaim saab ligi südamele ja kui meie tunnistame Jeesusest, siis PV tunnistab inimesele, et Tema on 
tõde. Püha Vaim toob selguse, et Jeesus on tõde. 
KÜSIMUS: Millal ja kuidas oled sina kogenud Püha Vaimu juhtimist mingites olukordades kui oled 
tunnistanud Jeesusest? 
 
3. EVANGEELNE ELU JA KUULUTAMINE 
“Jumalale ei ole tähtis, kus maal sa oled vaid kuhu poole sa suundud!” 
Rm 12:4-8 “ Sest otsekui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus, nõnda 
oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed. Aga meil on meile antud armu järgi 
erinevaid armuande: olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda; olgu teenimine, 
mis toimugu teenimisametis; olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetajaametis; olgu keegi hingehoidja, siis 
toimigu ta hingehoidjaametis; kes teistele jagab, andku siira südamega; kes teist juhatab, olgu innukas; kes 
on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik.” 
Mt 5:14 “Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas.” 
Evangeelne elu ja kuulutamine – see on üks osa sinu kristlikust elust, seda ei saa võtta eraldiseisvana. 
Evangeelne elu ei ole üksiküritaja sooritus – koguduses on igal ühel oma koht. Meil igal ühel on oma osa.  
KÜSIMUS: Millal sina viimati jagasid evangeeliumi ja kuidas/kellele? Mis on sinu selle suve 
eesmärgid “olla Jeesuse tunnistajaks”? 
 
 
 
 



 

PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada JUUNI KUU palveteemade eest: 
 
1. MEELEPARANDUS 
- Palume, et toimuks tõeline meeleparandus ja puhastumine ebaolulistest tegevustest ning 
ebajumalatest koguduse inimeste eludes. 
2. PALVE JA KUULEKUSE ELUSTIIL 
- 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. 
3. VÄIKEGRUPID 
- 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. 
4. IGAPÄEVANE MISSIOON 
- Palume, et kogu kogudus elaks kuulutuse elustiili palvetades võimalusi ning kasutades võimalusi 
tunnistada ja kuulutada Kristusest igal võimalusel. Palume, et inimeste päästmine muutuks 
põnevaks tegevuseks iga koguduse liikme jaoks. 


