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Püha Vaim, Sõna ja palve 

Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda 
nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Aga südameteuurija 

teab, mida Vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest. 
Kiri roomlastele 8:26, 27 

 
Hingamispäev, 4. märts 
Nevillon Forde (Maracas Valley, Trinidad) 

Sissejuhatus. Maitsev šokolaadipiim 

Jh 15:7; Ef 3:16 

Nii kaua kui külmikus on Hershey (sõltuvust tekitav) siirup, muutub kõik negatiivne 
positiivseks. Kunst ise on lihtne. Võta klaas, vala sisse piima ja hulganisti 
šokolaadisiirupit ning sega hoolikalt. Voilà! ongi šokolaadipiim. Ma võin öelda, et see 
on lihtne, sest nüüdseks olen selle kunsti juba omandanud. kuid ma mäletan oma 
algaja-aastatest mõnda korda, kui tegin kõike, aga unustasin ühe väga olulise 
sammu: segamise. Siirup oli lihtsalt klaasi põhjas lademes. Klaasitäis piima oli 
maitsetu ja lausa pettumust valmistav. 

Tema tegevus meid meie nõrkuses, Ta kostab meie eest ja on alati kohal 
lohutamas. 

Mõtle sellele: isegi pärast ristimist võib Püha Vaimu and tunduda vastsündinud 
kristlasele või ka veterankristlasele salapärasena ja mingis mõttes maitsetuna. 
Tegelikult aitab Tema tegevus meid meie nõrkuses, Ta kostab meie eest ja on alati 
kohal lohutamas. Meie oleme piim ja Püha Vaim on šokolaadisiirup. Nende kahe 
segunemine tundub olevat probleem. Mis on puudu? Palve − vaimulik lusikas. Meie 
palveelu võib olla nagu ameerika mägedel sõitmine, mõnikord heljume kõrgel ja 
teinekord – nojah, see ei vaja selgitust. Selle probleemi saame parandada, kui 
otsustame kogu südamest võtta kvaliteetaega palves ja lubame siis Tema Sõnal 
meisse jääda meie jääme Temasse, nagu apostel Johannes. Vaenlane on kaval ja 
riukalik petis, kes mõistab dünaamikat ja teab, et lahinguväli on meie peas, mitte 
Lähis-Idas. See petis teab, et tegelik rõõm ei ole mitte ilmalikes lõbudes, vaid 
Pühakirjast tulenevas meelekindluses. 

Aja ja sihikindluse, palve ja anumise kaudu asub Vaim südamesse elama. Ent Tal 
on isiksus ja Ta kurvastab, kui jätame Ta märkamata, kui kasutame Teda enda 
patususe ettekäändena või kui üritame Teda pöörata Tema enda Sõna vastu. Kuidas 
on lugu sinu hingega? Ükskõik missugune võib olla vastus, pea meeles, et Püha 
Vaimu ande ei arendada välja üleöö. 

Iga tilgake Vaimu annab ohtralt rahuldust, mitte kunagi pettumust. Järgmise kuue 
päeva jooksul kaevume selle „šokolaadipiim“ segamise „teadusesse“. Võta siis klaas, 
piima, siirupit ja vaimulik lusikas ning ole valmis, et Püha Vaim täidab ja elustab sind, 
sest elu muutus just hulga magusamaks. Naudi seda! 
 
Pühapäev, 5. märts 
Alexander Isaacs (Maracas Valley, Trinidad) 

Tõendusmaterjal. Eestkostja 

Jh 14:16 

Alguses on Looja Jumal lähedaselt ja isiklikult Vaimus tegev, Ta hõljub tuule 
kombel üle vormitu maa. See on esimene pilk Jumal Pühale Vaimule, kuid see on 
äärmiselt oluline (1Ms 1:2). Tänapäeval jätkab Püha Vaim tegevust inimeste elus. 
Kuid Ta ei taha asjatult vaeva näha. Ka meil on oma osa teha. Me peame olema 
aktiivsed, Jumala Sõna sagedased lugejad ja püsivad palves. 

http://www.piibel.net/#q=Rm%208:26,%2027
http://www.piibel.net/#q=Jh%2015:7
http://www.piibel.net/#q=Ef%203:16
http://www.piibel.net/#q=Jh%2014:16
http://www.piibel.net/#q=1Ms%201:2
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Vaim tõstab meie südame mõtted Jumala trooni juurde. 

Suur reformaator Martin Luther ütles: „Olla kristlane ilma palveta on sama võimatu 
kui elada ilma hingamata.“ Palve on jumalik eesõigus ja meie elu ülimalt tähtis osa. 
See on vahend, mille kaudu meie, patused inimesed, saame suhelda otse universumi 
kõrgeima Valitsejaga. Pühal Vaimul on selles Jumala ja inimeste vahelises suhtluses 
tähtis roll. Kui me ei suuda sõnades väljendada seda, mis on meie südames või kui 
jätame teadmatusest palumata nende asjade pärast, mis meil puudu on, siis palub 
Püha Vaim meie eest. Vaim tõstab meie südame mõtted Jumala trooni juurde. Maa 
peal olles tegi Jeesus oma jüngritele märkuse, et nende usk on liiga väike (Mt 
17:14−20). Selle nädala vahendustöö tekst rõhutas fakti, et Jumal annab meile seda, 
mida Jeesuse nimel palume (Mk 11:24). Meie jaoks on saadaval arusaamist ületav 
vägi, kui me ainult usume (Mt 21:21, 22). 

Me elame Maa ajaloo lõpuajal ja meie teele tuleb palju eksitusi. Jeesus hoiatab 
meid selle eest: „Sest paljud tulevad minu nime all, öeldes: „Mina olen Kristus!“ ja 
eksitavad paljusid.“ (Mt 24:5) Selle ähvardava eksituse vältimiseks peame tõsiselt 
paluma arusaamist ning lubama Jumala Vaimul meile Tema tõde ilmutada, et 
oleksime võimelised Saatana trikke selgelt läbi nägema. 

VASTA 

1. Missugused inimolemuse aspektid peale andeksandmise võivad takistada meie 
palvetel taevasse tõusta? 

2. Missugustel kavalatel viisidel võib Saatan meie mõtted Jeesuselt ära pöörata? 
Mil moel raiskame aega, mille peaksime veetma Jumalaga suhtlemiseks? 
 
Esmaspäev, 6. märts 
Kwame Mensah-Sarpong (London, Inglismaa) 

Logos. Tegelik Püha Vaim 

1Ms 1:2; Ps 51; Mt 1:20; 2Tm 3:16 

Ruach − hingus, vaim, tuul (1Ms 1:2; Km 15:14; 1Sm 10:10; Ii 33:4) 

Piiblit lugedes on esimene kohtumine Püha Vaimuga 1Ms 1:2: „Jumala Vaim 
hõljus vete kohal.“ NRSV tõlkes on see „Jumala tuul“. Kõigil Piibli tõlgetel on ühine 
see, et ükskõik kas kasutatakse sõna „vaim“, „hingus“ või „tuul“, on see jumaliku 
päritoluga. See näitab, et inimesed sõltuvad elamisel Jumalast. Ii 33:4 on kirjas: 
„Jumala Vaim on mind loonud ja Kõigevägevama hingeõhk on andnud mulle elu.“ 
Sõna „tuul“ kasutatakse 2Ms 14. peatükis, kus Jumal lasi „tugeval idatuulel“ (salm 21) 
Punase mere kaheks puhuda. Veel kasutatakse sõna „vaim“ siis, kui viidatakse 
võidmisele või kui Jumal kasutab kedagi millegi tegemiseks. Näiteks Simson, kes 
rebis nöörid puruks, kui vilistid ta Km 15:14 kinni võtsid, ja Saul, kes kuulutas 1Sm 
10:10 prohvetlikult. Need asjad ei oleks olnud võimalikud, kui poleks olnud Püha 
Vaimu. 

Inimene ei suuda täielikult Jumala ligiolu kogeda, kui Jumal ei ole 
inimese südamesse kutsutud. 

Pneuma või pneumatos − vaim, tuul/õhk, isik (Mt 1:20) 

Sarnaselt Vana Testamendiga kirjeldab Uus Testament Püha Vaimu „vaimu“, 
„tuule“ ja „õhuna“. Ainus erinevus siin on sõna „õhk“ kasutamine, kuid sel on sõnaga 
„hingus“ sarnane tähendusvarjund. Uues Testamendis kohtame Püha Vaimu esimest 
korda Mt 1:20, kui neitsi Maarja sai Pühast Vaimust lapse. See on veel üks Püha 
Vaimu tegevusi, mida inimesed on pidanud võimatuks. Pärast Jeesuse ristimist 
laskus Vaim Tema peale tuvi kujul, mis näitab Püha Vaimu võimeid. Püha Vaimu 
kirjeldatakse ka kui tuult. Seda on näha Apostlite tegude raamatu 2. peatükis 
nelipühapäeval. Viimaks kujutatakse Püha Vaimu isikuna. Jeesus tõotas jüngritele, et 

http://www.piibel.net/#q=Mt%2017:14-20
http://www.piibel.net/#q=Mt%2017:14-20
http://www.piibel.net/#q=Mt%2017:14-20
http://www.piibel.net/#q=Mk%2011:24
http://www.piibel.net/#q=Mt%2021:21,%2022
http://www.piibel.net/#q=Mt%2024:5
http://www.piibel.net/#q=1Ms%201:2
http://www.piibel.net/#q=Ps%2051
http://www.piibel.net/#q=Mt%201:20
http://www.piibel.net/#q=2Tm%203:16
http://www.piibel.net/#q=1Ms%201:2
http://www.piibel.net/#q=Km%2015:14
http://www.piibel.net/#q=1Sm%2010:10
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http://www.piibel.net/#q=1Sm%2010:10
http://www.piibel.net/#q=1Sm%2010:10
http://www.piibel.net/#q=1Sm%2010:10
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http://www.piibel.net/#q=Ap%202
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kui Ta lahkub, tuleb Lohutaja või Abiline ning elab nende juures ja nende sees (Jh 
14:16). Sarnaselt Vana Testamendiga on Püha Vaim võti, mis muudab asjad 
võimalikuks ja võimaldab Jumala tööl edeneda. 

Kogu Pühakiri on Jumala poolt välja hingatud (2Tm 3:16; 2Pt 1:21) 

Püha Vaimu kohta kasutatud kahest sõnast näeme, et ilma Püha Vaimuta ei saa 
asjad toimuda. Sündmused Piiblis, millesse on kaasatud üleloomulik jõud, imed, 
uuestisünd ja võidmine, on kõik Püha Vaimu korda saadetud. Sama põhimõte kehtib 
Pühakirja kohta, mis meil praegu on. 2Pt 1:21 selgitatakse, et ilma Püha Vaimuta ei 
oleks prohvetikuulutused ja tervikuna võttes isegi kogu Pühakiri kehtiv ega 
usaldusväärne. Seepärast on nii oluline taotleda Pühakirja uurimisel ja tõlgendamisel 
Püha Vaimu juhtimist. Teisisõnu, otsida sõnumi mõistmiseks selle Allikat. 

Jumala ligiolu (1Sm 16:14; Ps 51:12) 

Inimene ei suuda täielikult Jumala ligiolu kogeda, kui Jumal ei ole inimese 
südamesse kutsutud. Taavet mõistis seda, kui ta kirjutas 51. psalmi. Kuningas 
Taavet kirjutas selle psalmi pärast seda, kui prohvet Naatan oli paljastanud tema 
kuriteo − ta mõrvas kaudselt Uurija ja võttis tema naise Batseba endale. Kui läheme 
tagasi salmi 1Sm 16:14 juurde, näeme, et „Issanda Vaim lahkus Saulist“. See toimus 
sellepärast, et kuningas Saul oli nii väga Jumala soovidele vastu hakanud, et Püha 
Vaim ei saanud enam tema juurde jääda. Selle tulemusena põhjustas „kuri vaim“ 
kuningas Saulile palju hädasid. Kuningas Taavet oli sellest täielikult teadlik, sest 
hulga aega tagasi oli teda kutsutud mängima Saulile kannelt, et kuri vaim lahkuks. 
Taavet ei soovinud, et temaga juhtuks sama, sest ta mõistis Püha Vaimu tähtsust. 
Tema palve „Loo mulle, Jumal, puhas süda“ (Ps 51:12) näitab, et ta võttis Jumala 
Vaimu ligioleku enda ellu rõõmuga tagasi. 

Vaimulik ärkamine (Ap 2) 

Piibel tee selgeks, et me peame olema kindlas seisukorras, et Püha Vaimu ligiolu 
vastu võtta. Kuningas Taavet oli sellest täielikult teadlik ning sama võib näha Ap 2. 
Nelipühapäev tähistab aega, mil Püha Vaim tegutses tõsiselt. Jüngrid olid end 
valmistanud eriliselt, et Püha Vaimu ligiolu vastu võtta. Ap 2:1 on öeldud, et nad kõik 
olid ühel meelel ühes paigas koos. See oli Pühale Vaimule kutse tulla ja midagi 
erakordset korda saata. See oli kutse vaimuliku ärkamise alustamiseks. 
Evangeeliumidest nähtub, et Jeesuse jüngrid ei olnud üksmeelne inimgrupp, kuid 
selleks hetkeks olid nad ühinenud. Nad said täis Püha Vaimu ja vaimulik ärkamine 
algas. Vaim on valmis heal meelel kasutama neid, kes on valmis tegema sama 
käesoleval lõpuajal, kui nende elus on vaimulik ärkamine. 

VASTA 

1. Kui oluline on Püha Vaim sinu jaoks täna? 

2. Mida saad sa teha, et kogeda Püha Vaimu täiust? 
 
Teisipäev, 7. märts 
Reuben R. Stuger (Cole Bay, St. Maarten) 

Tunnistus. Lakkamatu hingamine 

Jh 15:7 

Palve tunnistab vaimulikust elust. Samamoodi nagu isa ja ema ootavad innukalt, 
et kuulda oma vastsündinud häält, ootab Jumal väga innukalt, et kuulda oma 
taasloodu häält. Jeesuses sõnadest Nikodeemosele selgub, et meil on vaja Püha 
Vaimu abil taasloodud saada: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja 
Vaimust, ei saa minna Jumala riiki.“ (Jh 3:5) Beebi esimene nutt tunnistab elust − 
kopsude töö tähendab hingavat last. Samamoodi tunnistab palve südames elavast 
Pühast Vaimust – vaimulikust elust. 

http://www.piibel.net/#q=Jh%2014:16
http://www.piibel.net/#q=Jh%2014:16
http://www.piibel.net/#q=Jh%2014:16
http://www.piibel.net/#q=2Tm%203:16
http://www.piibel.net/#q=2Pt%201:21
http://www.piibel.net/#q=2Pt%201:21
http://www.piibel.net/#q=1Sm%2016:14
http://www.piibel.net/#q=Ps%2051:12
http://www.piibel.net/#q=Ps%2051
http://www.piibel.net/#q=1Sm%2016:14%20
http://www.piibel.net/#q=Ps%2051:12
http://www.piibel.net/#q=Ap%202
http://www.piibel.net/#q=Ap%202
http://www.piibel.net/#q=Ap%202:1
http://www.piibel.net/#q=Jh%2015:7
http://www.piibel.net/#q=Jh%203:5
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Palve tunnistab vaimulikust elust. 

„Palve on hinge hingamine. See on vaimuliku jõu saladus. Seda ei saa asendada 
ühegi teise armu abinõuga, nii et hinge tervis säiliks. Palve toob südame otsesesse 
kontakti Eluallikaga ning tugevdab religioosse kogemuse sooni ja lihaseid.“1 
Sellepärast manitseb Piibel meid lakkamatult palvetama (1Ts 5:17). Samamoodi 
nagu hingamine on meie füüsilise elu säilitamiseks enesestmõistetav ja pidev, peaks 
palve olema vaimuliku elu säilitamiseks enesestmõistetav ja pidev. Et Kristus saaks 
olla meis ja meie Temas, peame olema Temaga pidevas ühenduses. 

Vaenlane ei salli seda, kui oleme pidevas ühenduses oma Päästjaga, sest ta teab, 
et sellise mõtteviisi puhul ei ole tal meie üle võimu. 1Jh 3:9 on kirjas: „Ükski, kes on 
sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Jumala seeme püsib temas ja ta ei saa teha 
pattu, sest ta on sündinud Jumalast.“ Piibel toob meile eeskujuks Kristuse, kes võitis 
patu nii, et oli pidevalt oma Isaga palve kaudu ühendatud. „Jeesus ise, elades 
inimeste keskel, palvetas sageli. Meie Lunastaja samastas end inimestega nende 
vajadustes ja nõrkustes, sai anujaks, palujaks, kes otsis oma Isalt värskeid 
tugevusevarusid, et võiks minna uue jõuga vastu oma kohustustele ja katsumustele. 
Ta on meie eeskuju kõiges. Ta on vend meie mõrkustes, „kõiges kiusatud nagu 
meiegi“, kuid kuna Ta oli patuta, siis Tema loomus põrkus tagasi kurjast, Ta talus 
patu maailmas hingevõitlust ja -piina. Tema inimlikkuse tõttu oli palve talle 
vältimatuks vajaduseks ja samas ka eesõiguseks. Ta leidis lohutust ja rõõmu 
ühendusest oma Isaga. Kui inimeste Päästja, Jumala Poeg, tundis vajadust palve 
järele, kuipalju enam peaksid nõrgad patused surelikud tundma tulihingelise, püsiva 
palve paratamatust.“2 

VASTA 

Mis põhjustab sinu vaimuliku hingamise seiskumist? 
 
Kolmapäev, 8. märts 
Dominic Merritt (Bridgetown, Barbados) 

Praktiline juhend. Palveta nii, et see tooks kaasa muutuse 

Mk 11:24; Jk 1:6−8 

Mõnikord võetakse palve väge enesestmõistetavana. Kui palve ei ole täis meie 
palvesoove, saab sellest kanal, mida mööda liiguvad kaebused, et me ei ole saanud 
seda, mida tahame. Jumal soovib, et annaksid Talle edasi oma kõige salajasemad 
soovid ja kuulaksid Tema plaani sinu elu jaoks. Tänases osas vaatame palvet suhte 
kontekstis. Üks suhte põhialustest on suhtlemine. Jumal soovib, et sa TULEKSID 
Tema juurde. 

Me peame Jumalale palvesoove esitades harjutama usku, mitte 
kahtlema. 

Järjekindlus. Jumal soovib, et suhtleksime Temaga järjekindlalt. „Kui te jääte 
minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see 
sünnib teile.“ (Jh 15:7) Alusta sellega, et hakkad pidama igapäevast palvepäevikut. 
See võib olla tühi, kasutamata märkmik, mida kasutad üksnes selleks, et kirjutad 
sinna oma isiklikud palvesoovid ja oma pereliikmete ja sõprade omad. Vaata oma 
palved üle vähemalt kaks korda kuus ja palu Jumalalt neile vastust. Kui palvetele 
tuleb vastus, tõmba vastatud palve eredavärvilise markeriga maha. 

Kuulekus. Jumalaga suhtlemine nõuab kuulekust. Palve on kahesuunaline tee, 
nagu varem avastasime. Me peame kuulama, mida Jumal ütleb, ja sellele kuuletuma. 
Sa või kaks korda päevas esitada selle lihtsa palve: „Armas Issand, ärgu sündigu 

                                            
1
 Ellen G. White, „In Heavenly Places“, lk 83. 

2
 White, „Tee Kristuse juurde“, orig lk 93, 94. 

http://www.piibel.net/#q=1Ts%205:17
http://www.piibel.net/#q=1Jh%203:9
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http://www.piibel.net/#q=Jh%2015:7
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minu tahe, vaid Sinu tahe. Aita mul kuuletuda üksnes sulle ja ületada kõik kahtlused 
ja hirmud. Aamen.“ Palu seda ja ole valmis igal ajal Püha Vaimu korraldustele 
kuuletuma. „Aga tema [Jeesus] ütles: „Jah, õndsad on need, kes Jumala sõna 
kuulevad ja seda järgivad.“ (Lk 11:28) 

Õpi pähe. Jumal soovib, et peaksime Tema tõotusi meeles. Nagu Jk 1:6−8 ütleb, 
me peame Jumalale palvesoove esitades harjutama usku, mitte kahtlema. Tee oma 
palvepäeviku igale leheküljele eraldi koht Piibli salmi jaoks, mis oli sulle hommikusest 
pühendushetkest õnnistuseks. Seejärel kirjuta õhtul lühike, mitte rohkem kui kahe rea 
pikkune tunnistus sellest, kuidas Jumal sinu elus päeva jooksul tegutses. 

Teosta. Jumal soovib, et teostaksime ehk teeksime Tema tahet. Seda saab teha 
üksnes koostöös Püha Vaimuga. Nagu Rm 8:26 ütleb, suudab ainult Püha Vaim 
meie sisimad vajadused Isale esitada. 

VASTA 

1. Kuidas saad veel suurendada oma usku Jumala tõotustesse? 

2. Kuidas saad lisaks palvele ja Piibli lugemisele veel Jumalaga suhelda? 
 
Neljapäev, 9. märts 
Tedson Allen (Liberta, St. Paul’s, Antigua) 

Arvamus. Otsi Tema palet 

2Aj 7:14 

Kui paneme tähele neid ohtlike aegu, milles elame, siis näeme, et Jeesus peab 
varsti tulema. Halastusest on Jeesus oma kohtupäeva edasi lükanud, et Tema 
rahvas võiks unest ärgata ja maailma Tema tulekust kuulutada. Kuid selle ülesande 
täitmisel on oluline, et me ise oleksime Issanda peatseks saabumiseks valmis. See 
on võimalik ainult Püha Vaimu ligiolu, juhtimise ja väe abil. 

Mida enam sa kuuletud Tema Sõnas ilmutatud korraldustele, seda 
valjemaks muutub sinu kõrvus Tema hääl. 

Tema ligiolu on lunastusplaani üks olulisimatest osadest. Tema kaudu on meil 
kindlus, et oleme uuesti sündinud ja et päästeande kuulub tõepoolest meile. Apostel 
Paulus kirjutas, et Püha Vaim kinnitab meid pitseriga lunastuspäevani (Ef 4:30) ja et 
Ta esitab meie eest meie palveid (Rm 8:26)! Kui tähelepanuväärne! Me ei tohi võtta 
kergelt oma vajadust Tema järele. Õnneks kinnitab Jeesus, et meie taevane Isa 
soovib väga meile oma Püha Vaimu anda (Lk 11:13). Jumala Vaimu vastuvõtmiseks 
peame panema tähele Issanda ettekirjutust, et me alandaksime ennast, palvetaksime 
ja otsiksime Tema palet ning pöörduksime oma kurjadelt teedelt (2Aj 7:14). 

Et täita Jeesuse teisest tulekust kuulutamise ülesannet, peame kuulama Tema 
häält. Võib olla päris raske kuulata Vaimu rääkimist kogu selle müra ja häirivate 
asjaolude keskel tööl, koolis ja isegi kodus. Temaga vaikse aja veetmine, Temale 
keskendumine ja püüd teistele õnnistuseks olla suurendab sinu tundlikkust Tema 
hääle suhtes. Mida enam sa kuuletud Tema Sõnas ilmutatud korraldustele, seda 
valjemaks muutub sinu kõrvus Tema hääl, mis ütleb: „See on tee, käige seda!“ (Js 
30:21) Kõige kuulsam demonstratsioon sellest, mida suudan meenutada, oli 
nelipühal, kui Vaim laskus alla suure väega ning täitis suure hulga kokku kogunenud 
jüngreid, kes võtsid oma suurt vajadust tundes Jumala ligiolu vastu (Ap 2:1−4). See 
on tuntud ka kui Püha Vaimu „varane vihm“. Jumal tõotab, et enne Tema 
tagasitulekut toimub „hiline vihm“ (Jl 2:23). Ma ei suuda kuidagi seda vihma ära 
oodata. Kuidas on sinuga? 

VASTA 

1. Kui oluline on sinu jaoks olla täis Jumala Püha Vaimu? 

2. Missugune pahe takistab sul Tema ligioluga täitumist? 

http://www.piibel.net/#q=Lk%2011:28
http://www.piibel.net/#q=Rm%208:26
http://www.piibel.net/#q=2Aj%207:14
http://www.piibel.net/#q=Ef%204:30
http://www.piibel.net/#q=Rm%208:26
http://www.piibel.net/#q=Lk%2011:13
http://www.piibel.net/#q=2Aj%207:14
http://www.piibel.net/#q=Js%2030:21
http://www.piibel.net/#q=Js%2030:21
http://www.piibel.net/#q=Js%2030:21
http://www.piibel.net/#q=Ap%202:1-4
http://www.piibel.net/#q=Jl%202:23
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Reede, 10. märts 
Faith Toh (Singapur) 

Uurimine. Püha Vaim ja palve 

Sk 12:10; Rm 8:5, 26, 27; Lk 10:21 

KOKKUVÕTE 

Püha Vaim palub Jumala rahva eest ning ütleb neile ette palveid, anumisi ja tänu. 
Usklikke õhutatakse Vaimus palvetama. Püha Vaimu armastus on palve ajend. Püha 
Vaimu abiga oleme suutelised palvetama. 

TEGEVUSED 

 Kogu vähemalt viis kuulsat tsitaati, milles seotakse Püha Vaimu roll ja 
palveelu. Näiteks E. M. Bounds: „Kui Vaim palvetab meie kaudu või aitab meil 
õige palvetamise „nõudeid“ täita, siis kohendab Ta meie palveid Jumala 
tahtele vastavaks.“* 

 Otsi laulmiseks, mängimiseks või kuulamiseks eriline laul, milles räägitakse 
Pühast Vaimust. Kasuta sõnu oma sellenädalase palve osana. 

 Mõtle välja kolm erinevat analoogiat või metafoori selle kohta, kuidas Püha 
Vaim mõjutab palvet. Jaga neid oma klassiga. 

 Küsi sõbralt või õpetajalt selle aja kohta, mil ta tegi läbi vaimulikku võitlust. Mis 
roll oli palvel sel ajal tema elus ja mis õppetunde sai ta sellest kogemusest 
palve kohta? 

 Loetle võimalikult palju põhjusi, miks on palve terve vaimuliku elu lahutamatu 
osa. 

 Loo arvuti töölaua või mobiilseadme jaoks taustapilt, kus on kirjas salm Mk 
11:24 ja kujundid, mis seda kõige paremini illustreerivad. Tee see teistele 
kättesaadavaks. 
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*
 E. M. Bounds, „The Reality of Prayer“ (New York: Fleming H. Revell, 1924). 
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