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PEREKONDLIK ARMASTUS - MA TEEN MIDAGI UUT 
(Jaan Lorens) 

1. PEREKONDLIK ARMASTUS 
Kutsuv, julgustav ja külalislahke kogudus, 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 või õde. 
Jh 13:35 "Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.” 
Ja meie koguduse visioon on, et „Eestimaa rahva süda pöördunud Jumala poole“ 
Näeme Eestimaa rahvast, kelle süda on pöördunud Jumala poole koguduse ja Püha Vaimu töö mõjul nii, et 
nad otsivad esmalt Jumalat ja Tema tahet!  
Mt 6:33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi! 
KÜSIMUS: 1) Kui mõtled enda elu peale, siis kuidas elad seda välja - seda mis on koguduse jutluse teema 
ja visioon?  
2)Kas sinu südamel põleb visioon, et Eestimaa rahva süda oleks Jumala poole pöördunud?  
3)Kas oled koguduse teemade ja visiooniga kaasas - koguduses käies, kuidas oled sina kaasas 
“Perekondliku armastuse” teema väärtustega (kas oled kogudusse kutsuv, inimesi julgustav, külalislahke, 
teed nii et inimesed oleks teretulnud, armastatud, oodatud jne)? 
4)Kuidas me saame seda teha nüüd, kus me ei kohtu koguduses koos? 
PALVE: Palvetage selle eest, et koguduse visioon ja väärtused oleks meie kõigi südamel, et me elaksime 
seda välja terve kogudusena.  

2. JUMAL TEEB MIDAGI UUT 
Ma usun, et selle eriolukorra keskel Jumal tahab meie südamete kallal tööd teha. Muuta meie südameid, et 
märgata seda mis on tõeliselt oluline (inimesed meie ümber, pere, kallid sõbrad, ligimesed, töökaaslased). 
Sageli on nii, et raske hooaja keskel me pöörame oma tähelepanu lähedastele ja me hakkame väärtustama 
neid hetki rohkem, mis meil on nende inimestega.  
Jesaja 43:15-19 “Mina, Issand, olen teie Püha, mina, Iisraeli Looja, olen teie kuningas. Nõnda ütleb 
Issand, kes tegi tee merre ja jalgraja võimsasse vette, kes tõi välja vankrid ja hobused, väe ja 
vägevad mehed; need lamavad üheskoos ega tõuse enam, nad on vaibunud, kustunud otsekui 
taht. Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina 
teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed.” 
Ja hiljem me näeme Jumala sõnas, et mis see UUS on kui prohvet Hesekiel kirjutab: 
Hesekiel 36:26-27 “Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan 
teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma Vaimu ja teen, et 
te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid.” 
Praegu on aeg millelegi uuele 
1. Praegu on aeg armastada, armastada oma perekonda, armastada oma ligimesi, armastada oma naabrit. 
2. Praegu on aeg taastada suhted, praegu on aeg andestada, praegu on aeg lasta lahti mineviku valudest, 
praegu on aeg armastad neid kes meie vastu on eksinud. 
3. Praegu on aeg unustada vana ja võtta vastu uus. 
4. Praegu on aeg vastu võtta Jumala armastus. 
Küsimus: 1) Mis sind jutluse juures enim kõnetas? 
2) Mida teeb Jumal praegu sinu elus? Mis on sinu rõõmud ja mured antud olukorras? 

JULGUSTAN VÕTMA AEGA PIKEMALT PALVEKS, ET JUMAL ILMUTAKS KODUGRUPIS INIMESTE 
SÜDAMETES OMA ARMASTUSE SUURUST. 

 



 

Palveteemad  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada MÄRTSI KUU palveteemade eest: 
 
1. LÄBIMURRE GLOBAALSES VIIRUSE KRIISIS. 
- Palvetame, et viiruste levik peatuks Jeesuse nimel.  
- Palvetame, et Vabariigi valitsusel oleks Jumalikku tarkust teha õigeid otsuseid.  
- Palvetame, et majanduslikult kannatavad inimesed ja ettevõtted saaksid tuge, leevendust ja kogu 
ühiskond hoiaks kokku, et üksteist toetada.  
- Palvetame, et Eesti rahvas eesotsas usu rahvaga, oleks Jumala ligi ja kuuleks Tema häält kõige 
selle keskel, ning juhinduks sellest.  
 
2. PEREKONDLIK ARMASTUS ELUSTIIL 
Palvetame, et koguduse inimesed oleksid kutsuvad, julgustavad ja külalislahked, kus uued 
inimesed on teretulnud, oodatud, armastatud ja austatud sellisena nagu ta on ilma hukkamõistuta, 
ning hoolt võetud kogukonnas ennast ohverdavalt hoides nagu oma pereliiget. Jh 13:35, Ap 
2:42-47 
 
3. ÜLESTÕUSMISPÜHAD 6-12 Aprill 
Palvetame, et ülestõusmispühadel kogudus aktiveeruks ulatuma ühiskonnani (erinevatel viisidel), 
ning et inimesed oleks avatud evangeeliumile. Palvetame, et tänava plakatid sõnumiga jõuaksid 
Tallinna linna inimeste südameteni ja nende kaudu ülestõusmispühade teenistuste ülekanded 
internetis LIVE’s tooks inimesi päästele, tervenemistele ja Jumalale lähemale ning annaksid Eesti 
rahvale rahu ja lootust Jeesuse nimes.  
 


