Annetamine ja heategevus
Üks oluline osa kristliku elu praktikast on annetamine. Koguduse põhiline sissetulek on liikmete annetus.
Olla osa kogudusest on meil eesõigus ja privileeg annetada koguduse toimimise heaks. Nende annetuste kaudu
saavad jätkuda koguduses kõiksugu sündmused, mis aitavad heal sõnumil edasi levida ja õnnistada oma
liikmeid. “Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab
rõõmsat andjat.” (2Kr 9:7). Kui kristlane annetab, siis teeb ta seda rõõmsast ja andvast meelsusest, et tänada
Jumalat kõige eest, mis talle antud on, ja selle kaudu anda tagasi ka teiste hüvanguks.

1. Andmine kogudusele
Paljud usklikud on otsustanud Vana Testamendi järgi võtta 10% oma sissetulekust ja see anda kogudusele.
Mõni annab rohkem, mõni vähem, kuid paljudele on see hea orientiir, mille alusel anda ja toetada Jumalariigi
tööd ja edendamist.
Palveta ja mõtle, kui palju saad sa oma sissetulekust anda koguduse töö heaks. Oluline on, et sa teeksid seda
heast südamest ja vabatahtlikult. Pane see kirja.
_________________________________________________________________________________________

2. Andmine heategevusele
Piibel õpetab meid andma mitte ainult koguduse jaoks, vaid kõikidele abivajajatele. “Aga armastage oma
vaenlasi ning tehke head ning laenake ilma midagi tagasi lootmata, ja teie palk on suur ja teie olete
Kõigekõrgema lapsed, sest tema on helde tänamatute ja kurjade vastu!” (Lk 6:35).
Palveta ja mõtle, kas ja kuhu on sul võimalik veel anda. Pane need kirja.
_____________________________________________________________________________________

3. Ole helde seal, kus saad
Kuna Jumal loobus oma mugavusest ja rikkusest, et meile elu anda, siis on meie kohustus siin maailmas
oma ligimesele sama teha. “Te ju teate meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai
teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest.” (2Kr 8:9). Andmine on Jumala plaanis
inimesele õnnistuseks ja kasuks. “Üks jagab välja aga saab üha lisa, teine hoiab varandust, ometi on
puudus käes. Hing, kes jagab õnnistust, kosub, ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse.” (Õp
11:24-25).
Andmine ei pea alati olema rahaline. Vahel peame andma oma aega, mingi eseme või lihtsalt süüa.
Oluline on, et me oleme oma vara ja ajaga helded ja mõtleme ka teiste peale.
Loe Piiblist lisaks Mt 6:19-34 ja mõtiskle selle üle. Kuidas peaksime suhtuma materiaalsesse varasse?

