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Püha Vaim ja ilmutus 

Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, 
parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja 

valmis igale heale teole. 2. Kiri Timoteosele 3:16, 17 

 
Hingamispäev, 31. detsember 
Beverly Henry (Mandeville, Jamaica) 

Sissejuhatus. Taevane tuvi 

Mk 1:9−11; Jh 1:32 

Orelist voogas laulu „Püha Vaim, sa oled siia oodatud“ muusika. Organist mängis 
mahedalt ja jumalateenistusele kogunenud istusid vaikses mõtiskluses. Ülikooli töötajate 
grupina olime tulnud kokku, et paluda enne uue kooliaasta algust Jumala juhtimist. 
Pehme tiibade vihin sundis mind pead tõstma. Tuvi lendas pühakoja avatud uksest sisse 
ja laskus pingutustrossile, mis oli tõmmatud üle platvormi, mille paremal serval asus 
orel. Lind puhkas veidi, seejärel nägin teda hääletult kiriku tagumisse otsa lendamas. Ta 
tegi tiiru ja tuli seejärel tagasi ette, oma esialgsesse puhkepaika. Andsin lähedal olevale 
fotograafile märku stseen jäädvustada. Hiljem avaldas ta arvamust, et tuvi oli lastud 
sihilikult lahti, sest tema arust oli see sobiv ning iga linnu, ka tuvi jaoks, oleks 
ebaloomulik tulla kirikusse just sel ajal, kui mängitakse laulu, mis meenutab tuvi seost 
Püha Vaimuga (Mt 3:16; Mk 1:9, 10; Jh 1:32, 33). 

Kui Kristus lahkus oma kurvastavate jüngrite juurest, käskis Ta neil oodata, 
kuni tuleb Püha Vaim. 

See vaatepilt meenutas mulle nelipüha aega (Ap 2:1−4), kui 120 inimest oli 
kogunenud ülemisse tuppa ja Püha Vaim laskus nende peale tulekeelte kujul. Kas võis 
olla, et tuvi sümboliseeris Püha Vaimu ligiolu ja Tema heakskiitu meie nõrkadele 
püüdlustele, kui palusime Jumala lähedust ja juhtimist õigusesse, et suudaksime 
vastuvõtlikele meeltele Jumala riigiga mõju avaldada? 

Püha Vaim oli loomise juures (1Ms 1:2). Tal on Jumala omadused, ta on kõikjal viibiv 
(Ps 139:7), kõiketeadev (Js 40:13; 1Kr 2:10, 11) ja kõikvõimas (Sk 4:6; Rm 15:19). Ta 
mõjutas Pühakirja autoreid (2Tm 3:16; 2Pt 1:21). Kui Kristus lahkus oma kurvastavate 
jüngrite juurest, käskis Ta neil oodata, kuni tuleb Püha Vaim, Lohutaja (Jh 14:5−17). Ta 
palub meie eest (Rm 8:26−28). Me võime olla kindlad, et Ta juhatab meid kogu tõesse 
(Jh 16:13). Lohutaja palub kõigi usklike eest, õpetab meile kogu tõde ning täidab meid 
väega, kui alistume Talle ja lubame Tal meis elada. 

Mõtle Püha Vaimu töö peale Pühakirjas ja palu, et Püha Vaim tuleks sinu südamesse. 
 
Pühapäev, 1. jaanuar 
Orlande Moncrieffe (Bergenfield, New Jersey, USA) 

Logos. Püha Vaim ja Sõna 

2Sm 23:2; Hs 3:24; 37:1−14; Mi 3:8; Jh 16:13; 17:17; 20:21; Ap 1:4, 5, 8; 2:4, 41; 1Kr 
2:10−14; 2Tm 3:16; 2Pt 1:19−21 

Teatud mõttes on Püha Vaim Sõna autor ja täidesaatja. Ta on seotud Sõna 
kirjutamisega, inimese muutmisega lugemisel ja Ta annab väge Sõna kuulutamiseks. 

Roll Sõna kirjapanemisel (2Sm 23:2; Hs 3:24; Ap 1:16; 2Tm 3:16; 2Pt 1:21) 

Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud (2Tm 3:16). Prohvetlik sõna ei ole inimliku 
päritoluga, sest „Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala 
käest“ (2Pt 1:21). Jumala käest sõnumi saamise käigus saigi sellest Jumala Sõna ning 
prohvetid olid Püha Vaimu juhtimise all. 

Püha Vaimu rollile Jumala Sõna kirjapanemisel on viidatud prohvetite väljendile selle 
kohta, kuidas nad Issanda sõna said. Heebreakeelne tegusõna, mis on väljendis 
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„Issanda sõna tuli“ (Jr 1:2, 4, 11, 13; Hs 1:3; Ho 1:1; Jl 1:1; Jn 1:1; Mi 1:1; Sf 1:1; Sk 
1:1), tähendab „(millekski, kellekski) saama“. Seda jumalikku kohtumist ei kirjeldata nii, 
et Issanda sõnad tulid Issanda juurest prohveti juurde. Jumala sõnad „said“ nii-öelda 
nendeks. 

Jumala inspireeritud Sõna ei too kaasa uuendust ega uuestisündi enne, kui 
Vaim … veenab Sõna lugejat. 

Mida iganes see ka tähendab, annab see prohveti ja Püha Vaimu kohtumisele mingi 
seletamatu mõõtme. Hesekiel annab selle protsessi kohta veidi selgema arusaama, 
öeldes: „Minu sisse tuli Vaim.“ (Hs 3:24) Miika ütleb oma prohvetliku teenimistöö kohta: 
„Mina olen täis jõudu, Issanda Vaimu.“ (Mi 3:8) Taavet läheb veelgi kaugemale: „Issanda 
Vaim räägib minu läbi ja tema sõnad on mul keelel.“ (2Sm 23:2) Rohkem kui tuhat 
aastat hiljem kõneleb Peetrus nelipühapäeval Pühakirjast, et „Püha Vaim on Taaveti suu 
läbi ette kuulutanud“ (Ap 1:16). 

Roll Sõna lugemisel (Jh 16:13; 1Kr 2:10−14) 

Seesama Püha Vaim, kes juhtis inspireeritud autoreid Sõna kirjapanemisel, juhib 
siirast otsijat ka Sõna lugemisel. Jeesus kirjeldab Püha Vaimu kui „Tõe Vaimu“ (Jh 
14:17; 15:26; 16:13) ning ütleb, et kui see tõe Vaim tuleb, siis „juhib ta teid kogu tõesse“ 
(Jh 16:13). See näitab ilmselgelt, kui ülioluline roll on Pühal Vaimul usklike abistamisel, 
et nad mõistaksid Jumala tahet, nagu see on Tema Sõnas väljendatud ja ilmutatud. 

Jumal annab meile oma Vaimu kaudu ilmutusi: „Aga meile on Jumal selle ilmutanud 
Vaimu kaudu, kuna Vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused.“ (1Kr 2:10) Kuna Jumala 
mõtteid teab ainult Jumala Vaim (salm 11), oleme Ta Jumalalt saanud, et „me võiksime 
teada, mida Jumal meile armust kingib“ (salm 12). Püha Vaimu seda rolli rõhutatakse 
edaspidi kinnitusega, et „ilma Vaimuta inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala 
Vaimust“, sest neid asju „mõistetakse üksnes Vaimu abil“ (1Kr 2:14, NIV). Teisisõnu, 
ilma Jumala Vaimuta on võimatu Jumala Sõna mõista ja omaks võtta. 

Roll Sõna kaudu uuendamisel ja uuestisünnil (Hs 37:1−14; Jh 17:17) 

Kogu Pühakiri on „kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks 
õiguses“ (2Tm 3:16) ja hõlmab seega vaimuliku kasvu kõiki aspekte. Jeesuse palve Isa 
poole oma jüngrite pärast „Pühitse neid tões: sinu sõna on tõde!“ (Jh 17:17) ei kinnita 
üksnes seda, et Jumala Sõna on tõde, vaid, et see on ka pühitsemise abivahend. 

Püha Vaimu elutähtsat rolli vaimulikul uuendamisel ja uuestisünnil Sõna kaudu on 
tabavalt illustreeritud Hesekieli mõistujutulises nägemuses kuivanud luudest, mis 
kujutavad Jumala rahvast (Hs 37:1−14). Isegi pärast seda, kui Hesekiel oli luudele 
prohvetlikult kuulutanud ja need olid kokku tulnud, kõõlustega ühendatud ja lihaga 
kaetud, ei olnud nad veel elavad (salmid 7, 8). Alles siis kui Hesekiel Jumala käsul 
neisse vaimu puhus, said nad elavaks (salmid 9, 10). Siin vaimuks tõlgitud sõna on 
heebrea keeles ruach, sama, mida kasutatakse 1Ms 1:2 Jumala Vaimu kohta. 
Samamoodi nagu Hesekieli Jumalalt saadud prohvetlikud sõnad moodustasid üksnes 
täieliku keha, ei too Jumala inspireeritud Sõna kaasa uuendust ega uuestisündi enne, 
kui Vaim (ruach), kes inspireeris kirjutajaid, veenab Sõna lugejat. 

Roll Sõna kuulutamisele väe andmisel (Jh 20:21, 22; Ap 1:4, 5, 8) 

Kirja on pandud kaks asja, mida tegi Jeesus pärast ülestõusmist, et näidata Püha 
Vaimu olulist rolli usklikele Jumala Sõna efektiivseks kuulutamiseks väe andmisel. Ta 
käskis jüngritel jääda mõneks ajaks Jeruusalemma, kuni neid ristitakse Püha Vaimuga 
(Ap 1:4, 5) ja nad saavad Temalt väe (salm 8). Ka kohe pärast oma hirmunud 
järelkäijatele evangeeliumi kuulutamise ülesande andmist andis Ta neile Püha Vaimu 
(Jh 20:21, 22). Nelipühapäeval täitus tõotus Pühast Vaimust kui väest, mis muudab 
Sõna kuulutamise efektiivseks: „Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid 
rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida.“ (Ap 2:4) Ristiti kolm tuhat 
inimest (salm 41). 
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VASTA 

1. Miks on Püha Vaimu appikutsumine Sõna uurimisel nii oluline? 

2. Kuidas peaks teadlikkus Püha Vaimu rollist nelipühapäeval aitama meil hiliseks 
vihmaks valmistuda? 
 
Esmaspäev, 2. jaanuar 
Carol Joy Fider (Mandeville, Jamaica) 

Tunnistus. Täieliku muutuse vajadus 

2Tm 3:16, 17; 2Pt 1:19−21 

Pühakiri sisaldab kõike, mida on meie päästeks vaja, ning Püha Vaim valgustab 
mõistust ja muudab elu Jumala tahtega kooskõlas. Ellen White kirjutab: „Sõnas on 
tõdesid, mis on kallihinnalise maagi soonte sarnaselt pealispinna alla peidetud. Peidetud 
varandus avastatakse siis, kui seda otsitakse, nagu kaevur otsib kulda ja hõbedat. 
Jumala Sõna tõe tõendus on Sõnas endas. … Jumala Vaim avab meie mõistusele Sõna 
tõdede sügavama tähenduse.“1 

„Jumala Vaim avab meie mõistusele Sõna tõdede sügavama tähenduse.“ 

„Tuul kohiseb puude ladvus, … ometi pole seda näha ja inimene ei tea, kust see tuleb 
või kuhu läheb. Samuti on Püha Vaimu tööga inimese südames. Seda ei ole võimalik 
paremini selgitada kui tuule liikumist. ... Vähehaaval, Võib-olla inimesele endale 
märkamatult, loob ta olukorrad, mis tõmbavad inimese Kristuse juurde. Toimima võib 
hakata Jeesuse üle mõtisklemine, Pühakirja lugemine või jutlustaja suust kuuldud sõna. 
Ja äkki, kui Vaim esitab otsese üleskutse, annab hing end rõõmsalt Jeesusele. ... 

Kuigi tuult ennast ei ole näha, on näha ja tunda selle toime. Ka Püha Vaimu töö 
ilmneb selle inimese igas tegevuses, kes õpib tundma päästvat väge. Kui Jumala Vaim 
asub südamesse elama, kujundab Ta ümber kogu elu. Patustest mõtetest öeldakse 
lahti, kurjadest tegudest loobutakse. … Rõõm vahetab välja kurbuse ning inimese nägu 
valgustab taevane helk.“2 

VASTA 

1. Kuidas võin olla kindel, et mind juhib Püha Vaim, kui ma tunnen end rõhutud ja 
masendunult ega leia Jumala Sõna uurimisest rõõmu? 

2. Mida saan ma teha, et võtta Püha Vaimu töö oma ellu, kui ma elan kodus, kus on 
pidev tüli ja pahandus? 

3. Kuidas saan mina noore inimesena tänapäeva eksituste keskel aidata oma 
sõpradel välja töötada pidevat Piibli uurimise meetodit ja kogeda rõõmu, mille toob ellu 
Püha Vaimu juhtimine? 
 
Teisipäev, 3. jaanuar 
Robert Wright (Mandeville, Jamaica) 

Tõendusmaterjal. Püha Vaim ja inspiratsioon 

2Pt 1:19−21 

Läbi kogu Pühakirja viitavad Jumala prohvetid Issandale kui selle sõnumi allikale, 
mida nad Tema rahvale edastavad. Väljendid „Nõnda ütleb Issand“ (2Ms 4:22), „Issanda 
Vaim räägib minu läbi“ (2Sm 23:2) ja „Mulle tuli Issanda sõna“ (Jr 2:1) viitavad sõnumi 
andjale. Jumal andis sõnumid prohvetitele inspiratsiooni kaudu unenägudes, 
nägemustes või Püha Vaimu sisendatud mõtete ja arusaamade abil. Piibli aegadel oli 
Jumala tavapärane suhtlusviis unenägu või nägemus, nagu on kirjas 4Ms 12:6: „Kui teie 

                                            
1 Ellen G. White, „Testimonies for the Church“, 8. kd, lk 157. 
2 Ellen G. White, „Ajastute igatsus“, orig lk 172, 173. 
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prohvet on Issanda oma, siis ma ilmutan ennast temale nägemuses, räägin temaga 
unenäos.“ 

Ilmutus toimub inspiratsiooni kaudu. 

Ilmutus toimub inspiratsiooni kaudu. Just sel ajal, kui prohvetil on Püha Vaimu 
inspiratsioon, tuleb talle pähe Jumala ilmutus. Seetõttu kinnitab apostel Peetrus: 
„Mõistke esmalt, et ühtki prohvetiennustust Pühakirjas ei või omapäi seletada, sest iialgi 
pole ühtegi prohvetiennustust esile toodud inimese tahtel, vaid Pühast Vaimust kantuina 
on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest.“ (2Pt 1:20, 21) Kuid prohveti 
esitatud sõnum on väljendatud inimkeeles vastavalt prohveti kultuurile, haridusele ja 
väljendusviisile. Seega on võimalik Pühakirja lugedes eristada selle autorite erinevaid 
isiksusi. Tuleb tähele panna ka seda, et inspiratsioon ei lõpe sellega, et prohvet võtab 
sõnumi vastu. Püha Vaim juhib nii seda, kuidas sõnumit väljendatakse (sõnade valikut) 
kui ka edasiandmisviisi. 

Mõned teoloogid usuvad täielikku ehk verbaalset inspiratsiooni. Selle kohaselt on kõik 
või suurem osa sellest, mida prohvetid kirjutasid, Jumala poolt sõna-sõnalt antud. Aga 
kui see nii oleks, siis ei oleks Piibli autorite hulgas võimalik märgata erinevaid isiksusi. 
Tõendusmaterjal osutab pigem mõtete inspireerimisele kui täielikule inspiratsioonile. 

VASTA 

1. Mis võinuks olla Jumala eesmärk, kui Ta valis oma sõnumit kandma nii erinevate 
võimetega inimesi? 

2. Kas Jumala töö oleks paremini edenenud, kui Ta oleks valinud parem haridusega 
inimesed, nagu oli näiteks apostel Paulus? 

3. Missugused probleemid võiksid veel tekkida inimesel, kes arvab, et Pühakirja 
inspiratsioon oli sõnasõnaline? 
 
Kolmapäev, 4. jaanuar 
Patrick George Smith ja Danieto Murray (Mandeville, Jamaica) 

Praktiline juhend. Püha Vaimuga suhte loomine 

Mt 12:31−33; Rm 8:2 

Üks poiss vaatas, kuidas Michelangelo tahus marmorplokist välja Taaveti kuju. Kui 
skulptor kuju valmis sai, küsis poiss üllatunult: „Kuidas sa teadsid, et ta seal sees on?“ 
Ilmselgelt oli see pilt skulptoril vaimusilmas. Samamoodi näeb Püha Vaim igas patuses 
potentsiaalset püha inimest, sest Jumal lõi meid oma näo järgi. Selleks, et meil oleks 
Püha Vaimuga hea suhe, saame enda aitamiseks teha mõnda asja. 

Arenda teadlikkust Tema häälest. Kuula hoolikalt Püha Vaimu ajendusi. Ta ütleb, 
kuidas ja millal rakendada Pühakirja ning õhutab meid lahkelt usaldama ja kuuletuma. 

Tema, kes on Tõde – Jeesus –, vabastab meid patu koormast ja orjusest. 

Uuri hoolikalt Pühakirja. Püha Vaim inspireeris Piibli autoreid kirja panema neid 
sõnumeid, mida Ta kasutab meie iseloomu muutmiseks, ükskõik kas me loeme neid, 
dešifreerime pimedate kirjast või kuuleme neid. Need on õppetunnid, et muuta meid 
Kristusega sarnaseks. 

Alistu palvemeelselt Püha Vaimu juhtimisele. Ta juhib meid kogu tõesse (Jh 16:13) ja 
Tema, kes on Tõde – Jeesus –, vabastab meid patu koormast ja orjusest (Jh 8:32). Me 
tunnistame oma süüd ja Tema tagab meile andestuse. Kristus on Tee, Tõde ja Elu. 
Ükski ei saa Isa juurde muidu kui Tema kaudu (Jh 14:6) ning Isa võtab vastu Kristuse 
lepituse meie pattude eest. Meid mõistetakse õigeks Jumala hämmastava armu kaudu 
(Ef 2:8−10). Kristuse õigus pannakse meie arvele. 

Täna Lohutajat. Püha Vaim on juhtinud meid Kristust vastu võtma, Ta aitab meil 
keerata „puhta lehekülje“ ja seda plekituna hoida. Seda protsessi nimetatakse 
pühitsuseks. Samamoodi nagu viirusetõrje programm hävitab viirusega nakatunud 
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arvutist viirused, tagab Kristuse surm hämmastava „viirusetõrje“, mis kõrvaldab 
patuprobleemi igaveseks ja kõigi jaoks (vt Jh 3:16). Ta mõistab meid õigeks. Peale selle 
„patrullib“ viirusetõrje programm rutiinselt arvutit, et avastada ja kõrvaldada igasugune 
uus viiruste sisetung. Sama teeb Vaim – seda nimetatakse pühitsuseks. Püha Vaim 
aitab meil patust puhtaks jääda. Ta kasvatab meis Vaimu vilja ja annab meile ande. 
Seepärast rõõmustame iga päev, et meil on teine Lohutaja igaveseks (Jh 14:16, 17). 

Võiks me kõik meeldivalt üllatuda avastades, et Vaimu töö tõttu oleme muutunud 
Kristuse-sarnaseks! 

VASTA 

1. Jutusta Vaimu hääle tähelepanemise arendamise mõnest kasulikust aspektist. 

2. Kuidas on Vaimu juhtimisele alistumine meile kasulik? 

3. Kuidas aitab meid Lohutajale tänulikkuse näitamine? 

4. Miks peaksime rõõmustama, et meil on teine Lohutaja ja Tema annid? 
 
Neljapäev, 5. jaanuar 
Newton Cleghorne (Mandeville, Jamaica) 

Arvamus. Vaim ja Sõna 

2Tm 3:16, 17 

Püha Vaim on Jumala Sõna inspireerinud ja selle võimalikuks teinud. Jumal 
inspireeris inimesi ja äratas prohvetite võime panna Jumala antu kirja oma keeles, 
kultuuris ja oludes. Jumal ei dikteerinud prohvetitele Pühakirja. 

Kust on pärit sõna „inspiratsioon“ või „sisendamine“, nagu see on kirjas 2Tm 3:16, 
17? Siin kasutatud kreekakeelne sõna on tehopneustos, mis tähendab „Jumala poolt 
sisse puhutud“. 

Inspireeritud on mõtted, mille Jumal andis inimestele. 

Seega on inspiratsioon protsess, mille kaudu Jumal edastab oma igavest tõde.1 Need 
ilmutused sisendati inimkeelde koos selle piirangute ja puudustega, kuid ometi jäid need 
Jumala tunnistuseks. Inspireeritud on mõtted, mille Jumal andis inimestele, inimkeel ei 
väljenda tingimata Jumala mõtteid. Tõeline inspiratsioon ei varjuta prohveti omapära, 
mõistust, terviklikkust ega isiksust. Piibli autorid andsid edasi jumalikke korraldusi, 
mõtteid ja ideid oma stiilis ja keeles ning see muudab erinevate raamatute sõnavara 
mitmekesiseks, peegeldades autori haridust ja kultuuri.2 

Jumala Vaim oli algusest peale kohal. Kui Jumal lõi maa, oli Püha Vaim sellega 
lähedalt seotud, Ta „hõljus vete kohal“ (1Ms 1:2). Ta oli kohal Jeesuse ristimisel (Jh 
1:32, 33) ning Jeesus tõotas oma jüngritele, et Ta saadab Lohutaja, Püha Vaimu. See 
täitus Vaimu väljavalamisel nelipüha ajal (Ap 2:1−4). 

Jumal annab oma tahte teada Püha Vaimu tegevuse kaudu. Kui Jeesus oli maa peal, 
ei olnud Tal võimalik samal ajal mitmes kohas olla. Ta otsustas jääda ilma oma kõikjal 
viibimise võimest, et Ta saaks olla meiega isiklikult. Seepärast oli Tal vaja minna tagasi 
taevasse, et Ta saaks saata Lohutaja, Püha Vaimu, Tema täiuses (Jh 16:7−13). Pühal 
Vaimul on kõik Jumala omadused. 

Terminite hulgas, mida Piibli autorid Pühakirja kohta kasutavad, on „pühad kirjad“ 
(Rm 1:2), „Jumala sõnumid“ (Rm 3:2) ja „Jumala sõnad“ (Hb 5:12). Kreekakeelne sõna 
siin on graphe, mis tähendab „kirjalikud dokumendid“. Nii et kõik Jumala sisendatud 
„kirjalikud dokumendid“ on „kasulikud“. Jeesuse ja Pauluse ajal ei olnud veel Uut 

                                            
1 „Seventh-day Adventists Believe …“, 2 tr (Silver Spring, Md.: General Conference of Seventh-day 
Adventists, 2005), lk 14. 
2 Samas. 
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Testamenti, järelikult on Püha Vaim sisendanud mõlemad, nii Uue kui ka Vana 
Testamendi. 

VASTA 

1. Kui varakult mainitakse Pühakirjas Püha Vaimu? 

2. Mida tähendab „pühadeks kirjadeks“ tõlgitud sõna ja kuidas viidati Pühakirjale? 

3. Miks oli Jeesusel vaja minna tagasi oma Isa juurde taevasse? 
 
Reede, 6. jaanuar 
Dwain Esmond (Gaithersburg, Maryland, USA) 

Uurimine. Võta Vaim vastu 

Jh 20:21, 22 

KOKKUVÕTE 

„Võtke vastu Püha Vaim!“ (Jh 20:22) Nende lihtsate sõnadega andis Jeesus jüngritele 
suurima kunagi inimestele antud anni. Jeesuse surmale eelnenud vaevarikastel 
päevadel ei suutnud jüngrid tõotatud Püha Vaimu tähendust täielikult mõista. Südames 
elava Vaimu väe abil pidi neil olema Keegi, kes lohutab neid, kui nende süda on murtud, 
juhib neid, kui nad on eksinud, ja annab jõudu, kui nad täidavad Jumala tahet. See vägi 
pidi tegutsema seestpoolt väljapoole ja seda ei pidanud piirama ükski inimlik piirang, mis 
piiras Jeesust. Pole ime, et Jeesus ütles: „Teile on parem, et ma lahkun, … kui ma ära 
lähen, siis ma saadan tema teie juurde.“ (Jh 16:7) Seesama Vaim, kes täitis esimesed 
jüngrid, igatseb täita täna sind! 

TEGEVUSED 

 Mõtiskle Mt 12:31, 32 tähenduse üle. Neid salm tähelepanelikult lugedes vasta 
järgmisele küsimusele: miks on Püha Vaimu teotamine ja Vaimu vastu rääkimine 
andestamatud patud? 

 Järjesta Gl 5:22, 23 nimetatud Vaimu viljad tähtsuse järjekorras. Missugune see 
oleks? Miks? 

 Palu kolmel kristlasest sõbral meenutada hetke, mil nad teadsid, et Jumala Püha 
Vaim neid juhib. Salvesta need tunnistused videona ja jaga järgmisel nädalal 
hingamispäevakoolis. 

 Tee jalutuskäik kohalikus pargis või maakohas, soovitatavalt paigas, kus pole 
kunstlikku mürasaastet. Kuula, kuidas tuul puuokstes puhub. Vaata, kuidas 
pekslevad oksad (ja lehed). Mõtle reaalsusele, kuidas Püha Vaim igatseb sind 
samamoodi liigutada. 

 Vaata, kuidas Matt Redman esitab laulu „Abide With Me“ 
(https://www.youtube.com/watch?v=eJvIsJxiOUM). Laulus palutakse, et Jumal ei 
lahkuks. Kas see on sinu palve iga päev? 

 Palu mõnel koguduse sõbral taasesitada stseen Ap 2. peatükist, kus Püha Vaim tuli 
ülemisse tuppa kogunenud jüngrite peale. Kuid siin on üks konks. Kogu taasesitus 
peab olema hääletu. Esitage dramatiseering oma hingamispäevakooli klassis ja 
vaadake, kas teised suudavad ära arvata, missugust piiblilugu esitatakse. 

LISALUGEMINE 

Jh 14. 

Ellen G. White, „Apostlite teod“, 5. peatükk. 

Mark A. Finley, „Revive Us Again“ (Pacific Press, 2010). 
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