2. Päev – Armastus
1 Johannese 4:7-21
Ideid palveks
Võid toetuda ka teistele tõotustele. Pea meeles, et Jumal ise annab väe Tema tahtmist täita!
 Ülista Jumalat Tema tingimusteta armastuse eest.
Me armastame Teda, sest Tema on meid esimesena armastanud. 1 Jh 4:19
 Palu, et Jumal annaks su südamesse armastust eksinute vastu.
Armastus olgu siiras. Kurjast hoidudes kiindu heasse. Vennaarmastuses olge üksteise
vastu hellad, vastastikus austuses jõudke üksteisest ette. Rm 12:9-10
"Selles on armastus – ei, mitte seles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et
Tema on armastanud meid ja läkitanud oma Poja, lepitusohvriks meie pattude eest.
1 Jh 4:10-11
 Palu, et Jumal annaks sulle armastust su vaenlaste vastu ja nende vastu, kes sind
hukka mõistavad.
Ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga, hoolitsege selle eest, mis on hea kõigi inimeste
silmis! Kui võimalik, niipalju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega! Ärge
makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud: „Minu
päralt on kättemaks, mina tasun kätte” – nii ütleb Issand. Veel enam: „Kui sinu
vaenlane nälgib, toida teda, kui tal on janu, anna talle juua, sest seda tehes sa kuhjad
tuliseid süsi tema pea peale!” Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina
kuri heaga! Rm 12:17-21
Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi, õnnistage neid, kes teid neavad, tehke
head nendele, kes teid vihkavad ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad.
Mt 5:44
 Palu, et Jumala armastus oleks täiuslik Tema koguduses.
Aga üle selle kõige, olgu armastus – see on täiuslik side. Kl 3:14
Ja ma palvetan, et teie armastus üha enam ja enam kasvaks tunnetuses ja
kõiksuguses kohgemises olulise kindlaksmääramiseks, et teie oleksite puhtad ja
laitmatud Kristuse päevani, täidetud õiguse viljaga, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi,
Jumala kirkuseks ja kiituseks. Fl 1:9-11
Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja
Tema armastus on saanud meis täiuslikuks. 1Jh 4:12
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 Palu, et sinu elu ja kogudus oleksid Jumala armastuse peegeldajaiks
ümberkaudsetele.
Kõik teie teod sündigu armastuses. 1Kr 16:14
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. Armastus ei hääbu kunagi. 1Kr 13:4-8
 Palu, et mitte miski ei lahutaks meid Kristuse armastusest. Palu Jumalal näidata
sulle neid asju, mis sind Temast lahutavad ning loovuta need asjad Kristusele.
Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega
tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid
lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas. Rm 8:38-39
 Palveta armastavate suhete pärast adventperekondades. Palveta eriliselt
perekondade pärast, kellel on raskusi või kes on lahutuse äärel. Kas sa tunned
selliseid perekondi? Palveta nende pärast.
Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest „armastus katab kinni pattude
hulga”. 1Pt 4:8
Kõik teie teod sündigu armastuses. 1Kr 16:14
Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse
Püha Vaimu läbi, kes meile on antud. Rm 5:5
 Palveta armastavate suhete pärast Jumala koguduses.
Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on
sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. 1Jh 4:7
Et te olete kuulekuses tõele oma hinged puhastanud siiraks vennalikkuseks, siis
armastage raugematult üksteist puhtast südamest! Teid pole uuesti sünnitatud
kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning jääva sõna kaudu.
1Pt 1:22-23
 Palu isikliku ja kogu koguduse igapäevase Piibli lugemise ja uurimise pärast, et
Tema Sõna läbi tuleks äratus.
Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks,
parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja
valmis igale heale teole. 2Tm 3:16, 17
Ava mu silmad nägema su Seaduse imesid! Ps 119:18
 Palveta koguduse juhtide ja liikmete kõrgendatud ohutunnetuse ja mõistmise
pärast, et me elame ajastu lõpul ja, et Jeesus tuleb varsti.
Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades
aega õigesti, sest päevad on kurjad. Ef 5:15, 16
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Palveta oma isiklike vajaduste ja mis tahes asja pärast, mis on su südames. Küll mu
Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.
Fl 4:19
 Missioonid suurlinnades – Palveta Euro-Aasia Divisjoni ja linnade pärast, kus käib
töö: Moskva, Venemaa; Kiiev, Ukraina; Kišinjov, Moldaavia; Donetsk, Ukraina;
Harkiv, Ukraina; Minsk, Valgevene; St. Petersburg, Venemaa; Novosibirsk,
Venemaa; Krasnojarsk, Ida-Venemaa; Habarovsk, Venemaa; Rostov Doni ääres,
Kaukaasias Lõuna-Venemaal; Thbilisi, Gruusia; Jerevan, Armeenia; ja Alma-Ata,
Kasahstan. Palveta tuhandete tegevuste ja sündmuste pärast, mis nendes linnades
läbi viiakse.
Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu
inimestele. Kl 3:23
 Täna Jumalat nende asjade, olukordade ja inimeste pärast, milles märkad Jumala
armastust sinu vastu.
Issand ilmutas ennast mulle kaugelt: Ma olen sind armastanud igavese armastusega,
seepärast jääb mu osadus sinuga. Jr 31:3
Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema
on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.
1Jh 4:9
 Täna Jumalat Tema vastuste eest su palvetele.
„Mina tean, et sina suudad kõike ja et sinul ei ole ükski asi võimatu. Ib 42:2
Palveaja lõpus võite moodustada kahe- või kolmeliikmelised grupid ja palvetada seitsme
inimese eest, kes on su palvenimekirjas. Palvetage, et nad võtaksid oma südamesse vastu
Jumala armastuse ja armastaksid teisi Tema taevaliku armastusega. Toetu nende puhul 2
Tessalooniklaste 3:5 tõotusele: "Issand aga suunaku teie südamed Jumala armastuse ja
Kristuse kannatlikkuse poole!“. Kui sul on mõni isiklikku laadi palvesoov, mida sa ei taha
suuremas grupis nimetada, jaga seda oma palvekaaslasega, et selle eest kahekesi palvetada.

Ellen White armastusest
Aga Vaimu vili on armastus. - Galaatlastele 5:22
Siin on välja toodud see olulisem, mille poole me peame tööd tegema:" Aga Vaimu vili on
armastus." Kui meie hinges on Kristuse armastus, on loomulikuks tagajärjeks, et meil on ka
kõik muud vaimuannid – rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus,
enesevalitsus ja "millegi niisuguse vastu ei ole Seadus." Jumala seadus ei mõista hukka ega
ahelda neid, kel on need viljad, sest nad kuuletuvad Jumala seaduse nõudmistele. Nad on
seaduse hoidjad ja ... nad ei ole seaduse orjuse all...
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Meil peab olema armastus ja sellega on seotud rõõm, rahu, pikk meel, kannatlikkus. Me
näeme maailma rahutust, selle rahuldamatut olukorda. Kõik tahavad midagi, mida neil ei ole.
Nad tahavad midagi, mis neid pidevalt erutaks või siis lõbustaks nende meeli. Ent kristlastel
on rõõm, on rahu, pikkmeel, lahkus, headus, kannatlikkus ja järjepidevus; ja nendele asjadele
me soovime avada oma südame ukse, ülistades Jumala Vaimu ande. ... Keegi ei saa seda teha
kellegi teise eest. Sa võid asuda tööle ja saada Vaimu armu, aga see ei too mulle vastuseid....
Igaüks isiklikult peab tegema seda tööd ja otsustama läbi isikliku pingutuse saada südamesse
Jumala armu. Mina ei saa kujundada sinu iseloomu ega sina minu iseloomu. See koorem
lasub igaühel isiklikult, nii noorel kui ka vanal.
Kristus ütleb: "Mina teen inimesed kallimaks puhtast kullast, inimlapse kallimaks Oofiri
kullast." (Jr 13:12). Kuidas? Tahtlikult arendades Vaimu vilju – armastust, rõõmu, rahu, pikk
meelt, lahkust, headust, tasadust, ustavust. Tahame elavat usku, mis haarab Jehoova
tugevast käsivarrest. ... Me kõik vajame südamesse Jumala Vaimu vilju.
Kui Kristuse armastust ülistatakse südames, siis nagu magusat lõhna ei ole ka seda
võimalik varjata. Iseloomu kaudu peegelduv püha mõju on tunnistuseks kõigile. Kristus
kujundatakse sisemiselt "auhiilguse lootuses". (In Heavenly Places, p. 244).
Vaimu vili on armastus, rõõm ja rahu. Ebakõla ja riid on Saatana töö ja patu vili. Kui me
inimestena tahame nautida rahu ja armastust, peame heitma oma patud kõrvale; peame
saavutama kooskõla Jumalaga ning olema üksteisega kooskõlas. Las igaüks küsib eneselt:
"Kas mul on armastuse vaimu? Kas ma olen õppinud olema pikameelne ja lahke? Talendid,
õppimine ja ilukõned ilma selle taevase tunnuseta on sama tühine kui kumisev vasknõu ja
kõlisev kuljus. Paraku see kallihinnaline aare on nii odavaks hinnatud ja paljude poolt nii vähe
otsitud, kes usku kuulutavad! (Testimonies for the Church, vol. 5, p. 169).
Kus iganes hing on ühendatud Kristusega, seal on armastus. Ükskõik mida muud iseloom
võib omandada, siis ilma armastuseta on see väärtusetu; mitte pehme, nõrga,
sentimentaalse armastuseta vaid Kristuse südames oleva armastusta. Ilma armastuseta pole
millelgi muul väärtust ja selleta ei saa esindada Kristust, Kes on Armastus. (Signs of the
Times, Dec. 28, 1891, par. 18).

Küsimused isiklikuks mõtiskluseks
1. Kas miski sinu elus takistab sind armastamast Jumalat kogu südamest? Palu Jumalal sulle
näidata, mis on need takistused. Seejärel anna kõik need takistused Temale.
2. Kas sinu elus on inimesi, keda ei ole lihtne armastada? Veeda aega paludes Jumalalt tahet
neid armastada, anda sulle südamesse armastust nende vastu ja võimalusi neile näidata
Tema armastust.
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