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“ARMASTAGE ÜKSTEIST”
(Anne-Ly Raukas)

1. KÄSK “Armastage üksteist” või “Armasta oma ligimest!” on nii oluline, et Piiblis on seda
nimetatud kas kõige olulisemaks käsuks või võrdseks käsuks Jumala armastamise kõrval.
Vt näit. Jh 15:12; Mt 22:36-40; Mk 12:31, Gal 5:14
„Õpetaja, milline käsk Seaduses on suurim?” Jeesus vastas talle: „Armasta Issandat, oma Jumalat,
kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See ongi suurim ja esimene
käsk. Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Neis kahes käsus on koos
kogu Seadus ja Prohvetid.” (Mt 22:36-40)
KÜSIMUSED: 1) Mida tähendab sinu jaoks ligimese armastamine? Milles see väljendub?

2. LIGIMESE ARMASTAMINE POLE IGA KORD KERGE, sest keegi meist pole täiuslik. Ometi
ootab Jumal, et seda teeksime, ammutades Temast kui ülimast armastuse allikast ja seda
viisil, millisena Tema tõelist armastust näeb.
“Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja
kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas.” (1 Jh 4:16)
Loe 1. Kor. 13:1-7 “Armastuse peatükki”
KÜSIMUSED: 1) Kas või kuidas on Jumal aidanud sul armastada kedagi, kui see pole olnud
lihtne su jaoks?
2) Kas või kui palju ühtib sinu armastus ligimese vastu 1 Kor. 13 armastusega?

3. INIMESED EI OLE TÄIUSLIKUD ja nii tuleb omavahelistes suhetes ette ka negatiivseid
väljaütlemisi, tegusid ja suhtumisi.
KÜSIMUSED: 1) Kuidas selliste olukordadega toime tuled?
2) Kas annad sellistes olukordades “agu juurde” või püüad Jumala armust/armastusest
lähtuvalt pigem pingeid maandada/lepitada? Või ei tee üldse midagi?
„Ma kutsun teid üles, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse nime pärast, et te kõik räägiksite
ühtviisi ja et teie seas ei oleks lõhesid, vaid et te oleksite ühte liidetud samas meeles ja samas
nõus.“ (1 Kor 1:10)
KOKKUVÕTTEKS: Jumal kutsub meid armastama üksteist, andestama üksteisele ja olema
ühel meelel, sest vaid nii saame olla üks Temas ja Tema armastuses.
“Lõppeks, vennad, olge rõõmsad! Seadke oma asjad korda, laske endid julgustada, olge
üksmeelsed, pidage rahu! Küll siis armastuse ja rahu Jumal on teiega!” (2 Kor 13:11)

Loe ja mõtiskle 1 Johannese 4:7-21 üle, mis lõpeb olulise mõttega: “Kes armastab
Jumalat, armastagu ka oma venda!”

Palveteemad järgmisel lehel...



SUVE PALVETEEMAD
Võtame kodugrupis aega, et palvetada SUVEKUUDE palveteemade eest:
1. EVANGELISMI KURSUS
- Palume, et sel aastal 50 koguduse liiget läbiksid isikliku evangelismi kursuse, ning hakkaksid
elama hingede võitmise elustiili.
2. AVASTA KURSUS
- Palvetame avasta kursuse liikmete eest, ja kõigi uute kristlaste eest, et nad saaksid tugeva
vaimuliku aluse omale alla.
- Palvetame, et tõuseks esile rohkem koguduse liikmeid, kes on valmis uute kristlaste eest hoolt
võtma ja nendega avasta kursust läbima.
3. LOOMULIK ÜLELOOMULIKKUS SEERIA
Palvetame, et suve jutluste seeria “loomulik üleloomulikkus” aitaks kogudusel igatseda, taotleda
vaimuandeid, ning hakata neid regulaarselt kasutama.
4. EKNK SUVEPÄEVAD 2021 (12-15 juuli)
- Palvetame, et terve EKNK pere ja külalised mujalt kirikutest osaleks suvepäevadel ning tekiks
võimalusi paljudel tulla, olenemata ajalistest ja majanduslikest piirangutest.
- Palvetame, et laagri Jumalateenistused, töötoad, nõustamised, ja muud koosolekud oleksid täis
võidmist, mis tooks esile vabanemised hirmudest ja valedest ning toimuksid kõiksugused imed,
tervenemised ja julgustus, mis aitaks elada kõigil üleloomulikku elustiili. - Palvetame, et
Kogudused, üksikisikud ja lapsed õpiksid kuulama Jumala häält selgelt enda, pere, koguduse ja
teiste kohta ning õpiksid sõnakuulelikkust Jumala häälele ja Tema sõnale.
- Palvetame, et kogudused, üksikisikud ja lapsed kasvaksid evangelismis “laagrist välja” aktsiooni
raames, ning julgelt taotleksid ja kastutaksid vaimuandeid ühiskonna teenimiseks ka edaspidi oma
kodukohtades.
- Palvetame, et lapsevanemad ja lastetöötajad võtaksid vastutuse õpetada ja varustada uut
põlvkonda, lapsi ja noori, et nemad hakkaksid teenima teisi Püha Vaimu andides.


