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ARMASTUSE KÄSUST

„Kristlik elu pooltõdede maailmas“Jutluseseeria Kolgatal

(1Jh kirja põhjal)

Kuidas on võimalik käsu korras armastada? Meie arvates on armastus 
vaba ja spontaanne, seda ei saa keelata ega käskida. „Armastus ei ole 
kontrollimatu emotsioon, vaid tahteline, alaline pühendumine millelegi 
või kellelegi.“- John Stott. Selles mõttes võib rääkida armastuse käsust. 

Kristlased peaksid olema ühe pere, Jumala pere, liikmed, keda ühendab 
armastus.  Vana Testamendi moraali kriteeriumid olid väga kõrged. Ülim 
kriteerium armastamisel oli, et ligimest tuleb armastada nii nagu iseennast.

Jeesus ütles: „Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist!                         
Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist! 
Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armas-
tate.” (Jh 13; 34-35). Uue Testamendi ajal, on armastuse mõõduks 
see, kuidas Jeesus on meid armastanud.
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Kogudust kasvatatakse Jumala Sõnaga. Vahel võib see tunduda 
üsna valus, nagu kirves ihus. Koguduses on usklikul samuti vaja aega, 
et usus kasvada. Usus lastelt ja noortelt ei tohiks nõuda, et nad otsus-
taksid ja teeksid seda, milleks nad vaimulikult veel pole küpsed.

3

Pole võimalik käia valguses ja vihata oma venda. Johannes tõmbab 
selge piiri valguse ja pimeduse vahel. Kas oleme pimeduses või valgus-
es. Valguses käimine tähendab järgimist Jeesusele. Hea, kui ka meie 
elus on selged piirid. 
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“Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas! Kui keegi 
armastab maailma, siis ei ole temas Isa armastust.” (1Jh 2:15). 
Johannes mõtleb Jumala vastu mässavat maailma korda, mille 
ees otsas on Saatan ja mida tema juhib. 
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Aruteluks

Kogudust kasvatatakse Jumala Sõnaga. Kas ja kuidas võib vahel 
vaimulik kasvamine olla valus?

Tänapäeval usutakse, et armastus on spontaanne ja kontrol-
limatu emotsioon. Piibel aga räägib sellele vastu ja käsib 
meil armastada. Kuidas on võimalik käsu korras teisi armas-
tada?

Uus Testament õpetab meid armastama nõnda nagu 
Jeesus armastas. Mis moodi armastas Jeesus inimesi?

Kristlased ei tohiks armastada maailma (lihahimu, silma-
himu ja elukõrkus). Kuidas saavad koguduses olevad ini-
mesed üksteist hoida ja kaitsta maailma halbade mõjude 
eest?

Õpi pähe 1Jh 1:16-17
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