4. Vaimus palvetamine
Püha Vaimu poolt on meile antud vaimulik
keel. Selle abil võime Vaimus palvetada
Jumalale.

”Ehituge üles oma pühimale usule ja
palvetage Pühas Vaimus.” (Ju 20)

”Sest kes keeltega räägib, ei kõnele
inimestele, vaid Jumalale; sest keegi ei saa
temast aru, vaimust ta ju räägib saladusi.”
(1 Kor 14:2)

Püha Vaimu kurvastamine

Keeltega rääkimine ei ole mingi eksam
meie vaimulikus elus. See on kingitus
Jumalalt ja Püha Vaim annab uued sõnad
meile rääkida kõneledes Jumalaga. Ta ei
sunni meile seda peale, aga annab meile
igatsuse selle järele. See ehitab üles ja
tugevndab meid vaimulikult.
”Keeltega rääkija ehitab iseennast...”
(1 Ko 14:4)
Miks vajame keeltega rääkimist?
Jeesus tõotas enne taevaminemist, et
anda Püha Vaimu. Nii hea on kohata
võõral maal kedagi kes jagab sinu
emakeelt kui sa ei saa aru selle maa keelt.
Samuti on hea palvetada Taeva Isale
”taevalikus keeles” kes teab ja näeb kõike
kui me ise ei saa aru mille eest peame
paluma, siis Jumal aitab meid.

Püha Vaim toob igatsuse Jumala järele ja tõe
tundmise ning meeleparanduse. Kui hülgame
Püha Vaimu siis hülgame ka Isa ja Poja kuna
Püha Vaim on Jumala kolmainsuses. Keegi on
ütelnud, et Püha Vaim on üks ”gentleman” ja
ei suru ennast kunagi peale. Õrnalt ja viisakalt
juhatab ja julgustab ta sind. Püha Vaimu
võime kurvastada kui hooletult ja ükskõikselt
elame oma kristliku elu ja teeme oma
südamed kõvaks ning hülgame Jumala armu.
Patt, hooletus, andeksandmatus lahutavad
meid lõppuks Jumalast.

Loe (Ef 4:30)
Ja ärge kurvastage Jumala Püha …

………..……………………………

Piibli salmid meeldetuletuseks

”..kui palju enam Isa taevas annab Püha
Vaimu neile, kes teda paluvad.” (Lk 11:13)
“Ja mina palun Isa, ja tema annab teile teise
Trööstija, et see teie juure jääks igavesti…”
(Joh 14:16)

Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik
koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast
kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja
täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad
nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis
laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja
nad kõik said täis Püha Vaimu ning hakkasid
rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile
andis rääkida. (Ap 2:1-4) Nad kõik olid
jahmunud ja kahevahel ning ütlesid
üksteisele: "Mis see küll peaks tähendama?"
Mõned aga ütlesid pilgates: "Nad on täis
magusat veini!" Siis tõusis Peetrus nende
üheteistkümnega püsti, tõstis häält ja
kõneles neile: "Juuda mehed ja kõik
Jeruusalemma elanikud! Olgu see teil teada
- pange tähele mu sõnu! Nemad ei ole
sugugi joobnud, nagu te arvate, on ju alles
kell üheksa hommikul. Vaid see on, mida
prohvet Joel on öelnud: "Ja viimseil päevil
sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma
Vaimust välja kõigi inimeste peale ja teie
pojad ja teie tütred ennustavad ja teie
noored näevad nägemusi ja teie vanad
näevad unenägusid (Ap 2:12-17) Siis ta
rääkis ette nähes Kristuse ülestõusmisest, et
tema hinge ei jäeta surmavalda ja et tema
liha ei näe kõdunemist. Sellesama Jeesuse
on Jumal üles äratanud surnuist, meie kõik
oleme selle tunnistajad. Et ta nüüd Jumala
parema käega on ülendatud, siis ta on
saanud Isalt Püha Vaimu, nagu oli tõotatud,
ning on selle välja valanud; seda teie nüüd
näete ja kuuletegi. (Ap 31-33.) Ja ma annan
teile uue südame ja panen teie sisse uue
vaimu! Ma kõrvaldan teie ihust kivise
südame ja annan teile lihase südame! Ma
panen teie sisse oma vaimu ja teen, et te
käite mu seadluste järele ja peate mu
kohtuseadusi ning täidate neid! Ja te saate
elada maal, mille ma olen annud teie
vanemaile; teie olete minu rahvas ja mina
olen teie Jumal! (Hs 36:26-28)

