Elu Vaimus
“Kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.” (Rm 8:14). Elu kristlasena tähendab elamist
Jumala juhtimise all. Osa sellest on ka reaalsed usulised kogemused Jumalaga.
Piibel õpetab, et Jumalal on inimese elu jaoks oma tahe. Tänu Jeesusele ei pea me kartma hukkamõistu
oma tegude pärast, sest Jeesus on surnud meie pattude eest, kuid Jeesust järgiv elu on elu, mis soovib
elada Jumala tahte kohaselt. “Teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest
õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses! Sest kogu Seadus sisaldub täielikult
ühes lauses: ‘Armasta oma ligimest nagu iseennast!’” (Gl 5:13-14).

1. Vaimus kasvamine
Kristlus ei ole pelgalt intellektuaalne teadmine, mida lugemusega kasvatada saab. See on ka vaimne
reaalsus, mis muudab järk järgult meie olemust (sh tunded, soovid, ihad jne). Selleks, et kasvada
vaimulikult on vaja distsipliini. “Kasvage meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse armus ja
tundmises!” (2Pt 3:18a). Mõned praktikad, mis sellele kaasa aitavad, on Piibli lugemine, palvetamine,
paastumine, koguduse elus osalemine, Piibli ja Jumala üle mediteerimine.

2. Õige ja vale eristamine
Me elame maailmas, kus on väga palju erinevaid maailmavaateid ja uskumusi. Pühakiri kutsub meid
üles eristama head halvast ja õiget valest. “Armsad, ärge usaldage iga vaimu (ideed, mõtteviisid), vaid
katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid on läinud välja maailma.” (1Jh 4:1).
Õige ja vale eristamise kriteeriumiks on Jeesuse isik ja tema tehtud töö. “Te tunnete Jumala Vaimu sellest,
iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihasse tulnuna, see on Jumalast.” (1Jh 4:2).
Mõtle ja pane kirja mõned maailmavaated/uskumused, mis ei ole kooskõlas Piibliga.
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3. Jumala ülistamine ja austamine oma eluga
Inimesed on kutsutud oma eluga Jumalat austama ja tänama. Seda saab ka nimetada ülistamiseks.
Ülistamine ei ole ainult kiituslaulude laulmine, see on ka Jumalale meelepäraste tegude tegemine, teiste
aitamine, usust rääkimine, Pühakirja lugemine jne. Kristlik elu on miski, mis hõlmab kõiki eluvaldkondi,
ja kui me elame Jeesust järgides kõikides eluvaldkondades, siis ülistame me Jumalat terve oma eluga.
“Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud- tehke seda Jumala austamiseks!” (1Kr 10:31).
Loe Piiblist lisaks Ps 34 ja Jh 15 ja mõtiskle nende üle.

