2. Püha Vaimuga ristimine
Püha Vaimuga ristimine tähendab, et
võtad vastu Püha Vaimu Jeesuselt. Selle
läbi saab Jumal elavamaks su elus. Saame
täidetud Jumala armastusega ja väega.
”
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5. Püha Vaim – Jumala vägi meis
1. Miks meil on vaja Püha Vaimu?

Jeesu ütles: ”See tuleb teile heaks, et mina
lähen ära. Sest kui ma ei läheks, ei tuleks
Trööstija teie juure, aga kui ma lähen, siis
ma läkitan tema teie juure.” (Joh 16:7)
Nii, nagu jüngrid vajasid Jeesust, vajame
meie Püha Vaimu selleks, et meie usu-elul
oleks elu ja väge.

Loe : (Joh 14:26)
”Aga trööstija, Püha Vaim, kelle minu

………..……………………………
………..……………………………
Püha Vaim on kõikjalolev, kõiketeadav ja
kõikvõimas, ning on kolmas isik Jumala
kolmainsusest. Püha Vaimu läbi saame
isikliku osaduse ja ligiduse Jumala Vaimuga
ja elava usu - tuima religiooni asemel.

Mina olen teid veega ristinud; aga tema
(Jeesus) ristib teid Püha Vaimuga!”
(Mk 1:8)

Jumala armust saame vastu võtta püha Vaimu
oma ellu. Selle võimaluse võimaldas Jeesus
meie heaks Kolgatal.
Kui meil on ”janu” ja igatsus Püha
Vaimu järele, siis võime seda julgelt
paluda Jeesuse nimel. Jumal tahab ja
igatseb seda meile anda.

”..kui palju enam Isa taevas annab Püha
Vaimu neile, kes teda paluvad.” (Lk 11:13)
Püha Vaimu saame vastu ka võtta kui
usklikud täidetud Püha Vaimuga
palvetavad meie eest.

Loe : (Ap 8:15-17)
”Kui need sinna said, palvetasid...

………..……………………………
………..……………………………
..……………………………………

3. Püha Vaimu ülesanded
Oluline Püha vaimu töö on, et täita Jumala
tahet ja austada Jeesust. Üks tähendus Püha
Vaimu kohta on kreeka keeles “pneuma” mis
tähendab ”vaim” ehk ”tuul”. Püha Vaimu läbi
puhub Jumal meie peale oma elavat vaimu.

”Jeesus ütles nüüd taas neile: ”Rahu olgu
teile! Nõnda nagu minu Isa on mind läkitanud,
nõnda läkitan ka mina teid!” Ja kui ta seda oli
ütelnud, puhus nende peale ning ütles: Võtke
vastu Püha Vaim.” (Jh 20:22)
A.) Püha Vaim tunnistab meie sees, et oleme
Jumala lapsed ja, et me oleme päästetud.

“Aga et te nüüd olete lapsed, on Jumal
läkitanud teie südamesse oma Poja Vaimu,
kes hüüab ”Abba Isa”! (Ro 8:16)
B.) Ta trööstib ja abistab meid.

“Ja mina palun Isa, ja tema annab teile teise
Trööstija, et see teie juure jääks igavesti…”
(Jh 14:16)
C.) Ta teeb elavaks, ja õpetab Jumala sõna!
”...sest kirjatäht suretab, aga Vaim teeb
elavaks.” (2 Ko 3:6)
D.) Püha Vaim tunnistab Jeesusest ja
tuletab meelde kõike mida Jumal
tahab meile öelda.

Loe : (Jh 14:26)
”Aga Trööstija, Püha Vaim, kelle minu
Isa...

