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ELU VAIMUS - Armastus 
(Jaan Lorens) 

 
1. ARMASTUS ON JUMALA ARMU AND 
Jumala armuand on see, et me võime armastada! 
Rm 5:5 “Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu 
läbi, kes meile on antud.” 
Küsimus: Kas ja kuidas koged sina Jumala armastust?  
 
2. AGAPE ARMASTUS ON JUMALA PÜHA VAIMU TÖÖ VILI  
 „Vili“ on loomulik kasvu tulemus. Ja see, et armastus on Vaimu vili, see selgitab täpselt Kes põhjustab seda 
kasvu – see kasv ei tule meie püüdluse ja pingutuse läbi – VAID see on Püha Vaimu väe läbi. Me ei suuda 
seda ise, aga süda mis on alistunud  Jumalale, selles südames saab Püha Vaim teha imesid. Agape 
armastust me ei suuda ise „toota“ ilma Püha Vaimu väe ja juhtimiseta. 
Gl 5:22 “  Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, 
enesevalitsus - millegi niisuguse vastu ei ole Seadus.” 
2 Tm 1:7 “ Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu.” 
Küsimus: Mida teed sina igapäevaselt selleks, et kasvada Jumala armastuses? Jaga lugu oma elust, 
kus kogesid esimest korda Jumala armastust! 
 
3. ME SUUDAME ARMASTADA KUI ME ALISTUME ENNAST JUMALALE 
Jk 4:5-7 “Või arvate, et Pühakiri ütleb asjata: „Kadeduseni ta igatseb Vaimu, kes on asunud meisse”? Aga ta 
annab veel suuremat armu; seepärast ta ütleb: „Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu!” 
Alistuge siis Jumalale! Pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest.” 
Küsimus: Mis kõnetas sind jutluse juures enim? Võtke aega ja palvetage üksteise eest, et Jumala 
armastus võiks voolata läbi igaühe! 
 
 
 
 
 
...Palveteemad järgmisel lehel... 
  
  



 

PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada OKTOOBRIKUU palveteemade eest: 
 
1. ALFA KURSUS 17. sept 
Et kursusele tuleksid uued inimesed, kes vajavad saada oma ellu vaimulik vundament. Et 
väljasõidul saaksid inimesed vabaks, päästetud, tervendatud ning Püha Vaimuga ristitud, ning 
liituksid koguduse eluga. 
 
2. TERMINALI KONVERENTS 18-19 sept 
- Et Konverentsi läbi 50 Tallinna noort saaksid päästetud, vabaneksid sõltuvustest, depressioonist, 
haigustest ja vägivaldsetest suhetest ning elaksid tervet elustiili, täispotentsiaalis koos Jeesusega. 
- Et kristlasnoored üle eesti saaksid innustatud ja varustatud astuma välja ning kuulutama 
evangeeliumi tänavatel, koolides, bussides, sõpradele julgelt ja usus, teades, et Jumal tervendab ja 
vabastab ning uskudes, et Tallinn (ja kogu Eesti) saab tundma Jeesust!  (Efeslaste 3:14-21) 
 
 

 
 


