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Ristimine ja Püha Vaimuga täitmine 

Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et 
neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti. Johannese 10:10 

 
Hingamispäev, 28. jaanuar 
Osvald Taroreh (Jakarta, Indoneesia) 

Sissejuhatus. Jumala Vaimuga ristimine 

Mt 3:16 

Kui sa oled ristitud, siis püüa meenutada, mis juhtus enne seda erilist päeva. Kas 
sa mäletad, kas keegi käskis sul ristimisele minna või oli sinu südames miski, mis 
sundis sind seda otsust tegema? Ma mäletan, et käisin oma kodulinnas vaimulike 
koosolekute seerial ja enne programmi algus reede õhtul ütles üks 
kogudusevanematest minu isale: „Ma arvan, et su poeg ristimiseks valmis.“ 

Me saame Püha Vaimu ligiolu palve kaudu. 

Isa vaatas mulle otsa ja vastas: „Küsige tema enda käest.“ 

Mis tunne sul oli, kui sa said ristitud ja tulid veest välja? Minu kogemus oli, et mulle 
oli antud koorem, sest nüüd vastutan kõige eest, mida elus teen, nii füüsiliselt, 
vaimselt kui ka vaimulikult. Teisalt tundsin suurt õnne, et mu vaimulik elu oli viimaks 
jõudnud verstapostini ja et ma olin vastu võtnud kutse tulla ristimisele. 

Kui Ristija Johannes ristis Jeesuse, siis „taevad avanesid ning ta … Jumala Vaim 
laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale“ (Mt 3:16). Paljud inimesed kogevad veega 
ristimist üks kord elus. Kuid huvitav on see, et Jumala Vaimu ligiolekut Vaimuga 
ristimise kaudu võid paluda rohkem kui üks kord, lausa iga päev. Patustena langeme 
mõnikord ja unustame pühendumise Jumalale – vaja on Püha Vaimuga ristimist. 
Seda ei ole raske saada. „Iga tööline peaks palvetama Jumala poole igapäevase 
Vaimuga ristimise pärast. … Eriti peaksid nad palvetama, et Jumal ristiks rikkalikult 
oma Vaimuga oma valitud saadikuid misjonipõldudel. Vaimu ligiolek Jumala tööliste 
juures annab tõekuulutusele väe, mida ei suuda anda kogu maailma hiilgus ega au.“* 

Me saame Püha Vaimu ligiolu palve kaudu. Tingimuseks on, et seda tuleb pidevalt 
paluda ja hoida. Samamoodi nagu igapäevase treeningu tulemusi võib ka Püha 
Vaimuga ristimise tulemust üsna kiiresti näha. Teised näevad, et oled võtnud 
kristluse oma ellu. Nagu Jeesus. Kui sa loed iga päeva selle nädala õppetükki, palu, 
et Püha Vaim oleks sinuga ja ristiks sind taas. 
 
Pühapäev, 29. jaanuar 
Jacky Runtu (Jakarta, Indoneesia) 

Logos. Abistaja 

Mt 3:11; Jh 14:18; Ap 2:1−14 

Ristija Johannes ristis Jeesuse, kuid enne seda, kui Johannes valmistas 
Jeesusele teed, ütles ta rahvale: „See, kes tuleb pärast mind, on minust vägevam. … 
Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.“ (Mt 3:11) Hiljem ütles Jeesus 
Nikodeemosele: „Kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki.“ (Jh 3:5) 
Jeesus, kelle oleme vees ristimise kaudu oma Päästjana vastu võtnud, rõhutas, et 
meil on vaja saada ka Püha Vaimuga ristitud. 

Meil on vaja Püha Vaimu sagedamini, iga päev. 

                                            
* Ellen G. White, „Apostlite teod“, orig lk 50, 51. 
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Kuidas saab Jeesus meid Püha Vaimuga ristida (Mk 14:38; Jh 14:13−18; 
Ap 1:8) 

Kui Jeesus ütles: „Ma ei jäta teid orbudeks“ (Jh 14:18), viitas Ta „teise Lohutaja … 
Tõe Vaimu“ tulekule (salmid 16, 17). Ja veel Jh 16:13: „Kui tema, Tõe Vaim, tuleb, 
juhib ta teid kogu tõesse.“ Enne taevasseminekut „keelas ta neil [jüngritel] 
Jeruusalemmast lahkuda. … „Teid ristitakse Püha Vaimuga üsna varsti pärast neid 
päevi.““ (Ap 1:4, 5) Jeesus ütles ka: „Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle.“ 
(salm 8) Siis „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 täideti Püha Vaimuga.“ (Ap 2:1−4) 

Meie Päästja Jeesus teab meie soovi väljendada armastust Tema vastu 
sõnakuulelikkuse kaudu. Ent Ta mõistab ka, kui rasket võitlust peame endaga: „Vaim 
on küll valmis, aga liha on nõder.“ (Mk 14:38) Sellepärast andis Ta meile Püha 
Vaimu, Abistaja, kes juhib meid tõesse, annab hooldamiseks Vaimu vilja ning jagab 
väge kolmeinglikuulutuse levitamiseks. 

Ristitud veega, kuid mitte Püha Vaimuga (Mt 3:13−17; Ap 10:38) 

Ristimise ajal sai Jeesusele osaks Püha Vaimu väljavalamine märgiks võidmisest 
ja Isale alistumisest ülesannetes, mis olid Talle määratud (Mt 3:13−17; Ap 10:38). 
Kogemus näitab, et veega ristimine ja Vaimuga ristimine toimivad koos – ilma Püha 
Vaimu ristimiseta ei ole me täielikud. 

Meil on vaja Püha Vaimu sagedamini, iga päev. Kui Jeesus oli maa peal, hoidis ta 
pidevat ühendust Isaga. Isalt juhtimise saamine oli Tema põhivajadus. Püha Vaim 
aitas Tal oma töö lõpetada. „Hommik hommiku järel tuli Ta pärast Jumalaga 
veedetud tunde inimestele taevast valgust tooma. Ta võttis iga päev Pühalt Vaimult 
vastu uue ristimise. Issand äratas Ta iga päeva varajastel tundidel unest ning võidis 
Tema hinge ja huuli armuga, et Ta saaks seda teistele jagada. Talle anti värsked 
sõnad taevastest õuedest, et Ta saaks neid õigel ajal kõneleda kurnatutele ja 
rõhututele. „Issand Jumal on mulle andnud õpetatud keele,“ ütles Ta, „et ma oskaksin 
vastata väsinule, virgutada teda sõnaga. Ta äratab igal hommikul, ta äratab mu 
kõrva, et ma kuuleksin õpilaste kombel.“ (Js 50:4)“* 

VASTA 

1. Kui suur on sinu soov saada Püha Vaimuga ristitud? Või kas sa kahtled, et oled 
saanud Püha Vaimuga ristitud? 

2. Kui sul on vaja elus midagi olulist otsustada, kas sa oled palvetanud ja palunud 
Püha Vaimu juhtimist appi? 
 
Esmaspäev, 30. jaanuar 
Sonny Syafirudin (Eris, Minahasa, Indoneesia) 

Tunnistus. Uuesti sündinud, uuendatud 

Gl 5:22 

Ainult vähesed kristlased teevad suuremal osal oma elust Jeesusest Kristusest 
oma ainsa Issanda. Paljude jaoks saab Ta elu issandaks hingamispäeval, kuid mitte 
ülejäänud nädalapäevadel. Teda austatakse kirikus jumalateenistusel, kuid mitte 
koolis, töökohal, maailma meelelahutuses, spordiüritustel ja sõprussuhetes. Oleme 

                                            
* Ellen G. White, „Kristuse tähendamissõnad“, orig lk 139. 
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Jumalale andnud mõned oma elu valdkonnad, kuid mitte kogu elu tervikuna. Me 
teeme oma praegusest elust kõrgema prioriteedi. 

Kuid on mõned soovitused, mida võime arvesse võtta. „Hoiatage iga inimeste kes 
on ohus. Ärge jätke kedagi enesepettusesse. Nimetage pattu selle õige nimega. 
Kuulutage, mida Jumal on öelnud valetamise, hingamispäeva rikkumise, 
varastamise, ebajumalateenistuse ja kõigi muude pahede kohta.“1 

„Sinu iseloomus küpsevad Vaimu viljad.“ 

„Kui sa võtad vastu Kristuse Vaimu – omakasupüüdmatu armastuse ja teiste 
heaks töötamise vaimu –, siis sa kasvad ja kannad vilja. Sinu iseloomus küpsevad 
Vaimu viljad. Sinu usk kasvab, sinu veendumused muutuvad sügavamaks, sinu 
armastus saab täiuslikuks. Sa peegeldad aina enam Kristuse sarnasust kõiges, mis 
on puhas, õilis ja meeldiv.“2 

„Kui Kristus viibib südames, on hing täidetud Tema armastuse ja osaduserõõmuga 
sedavõrd, et klammerdub Tema külge, ja temale mõteldes oma mina ununeb. 
Armastus Kristuse vastu saab tegevuse allikaks. Need, kes tunnevad Jumala 
armastuse mõju, ei küsi, kui vähesega võiks Jumala nõudeid veel rahuldada. Nad ei 
otsi madalaimat nõutud taset, vaid taotlevad täielikku kuulekust oma Lunastaja 
tahtele.“3 

Kui me oleme Kristuses ja Püha Vaim on meis, siis meid uuendatakse ja me 
sünnime uuesti. See uus loodu keskendub vaimulikele asjadele, samas kui vana 
olemuse keskmes olid maised asjad. Uus loomus peab olulisemaks koostööd 
Jumalaga, kuuletumist Tema tahtele ja Tema teenimisele pühendumist. Ta annab 
tõesti meile uue ja püha elu, mida ei saa rikkuda. Meie vana elu sellest ajast, kui 
olime oma pattude tõttu Jumalast kaugel, on maha maetud ning me oleme tõusnud 
üles elama ja uut elu vastu võtma. 

VASTA 

1. Mõtle sellele küsimusele: kas Jeesus Kristus on ikka mu elu keskpunkt? 

2. Missuguseid positiivseid vilju me kanname, kui meie elu keskpunktis on Kristus 
ja Püha Vaim on meiega iga päev? 
 
Teisipäev, 31. jaanuar 
Ram S. Keni (Bandung, Indoneesia) 

Tõendusmaterjal. Nelipüha päev 

Ap 13:52 

Apostlite tegude raamat algab Jeesuse lahkumiskõnega jüngritele enne 
taevaminekut. Ap 1:4, 5 on kirjas, et Jeesus keelas jüngritel Jeruusalemmast 
lahkuda, sest nad pidid ootama, et „Isa tõotuse“ täitumist. See tõotus täitus algselt 
nelipüha päeval, mil kõik 12 said Püha Vaimuga täidetud. Siinkohal rõhutatakse 
Jumaliku Ristikuja − Jumala enda − osalust. 

Ristimine on sümbol meie ühendusest Kristusega. 

Edasi kirjeldab Peetrus Apostlite tegude raamatus selgelt kaht ristimise tüüpi: 
Püha Vaimu erilise anni väljavalamist ja veega ristimist, mis on pattude kustutamise 
sakrament (Ap 2:38; 11:16). Jeesus avardas Mt 3:11 ja Mk 1:8 tõotust, öeldes: „Ei ole 

                                            
1 Ellen G. White, „Gospel Workers“, lk 502. 
2 White, „Kristuse tähendamissõnad“, orig lk 68. 
3 White, „Tee Kristuse juurde“, orig lk 44, 45. 
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teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud, vaid te 
saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad 
Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.“ (Ap 1:7, 8) 

Et jüngrid oleksid suutelised kuulutama ja oma usust maailmale tunnistama, 
peavad nad saama erilise anni, milleks on Vaim. Püha Vaimuga ristimise 
vastuvõtmise tulemusena lisati kogudusele ristimise kaudu tuhandeid inimesi. 
Huvitav on täheldada, et kõik jüngrid (välja arvatud Juudas), kes said nelipüha päeval 
Püha Vaimuga ristimise, olid kõik enne saanud veega ristitud (mõnda ristis ilmselt 
Johannes). Niisiis olid nad enne nelipüha päeva – päeva, mil Püha Vaim välja valati 
– juba Püha Vaimu saanud (Jh 20:22). Seda mõtet toetab ka Paulus: „Ükski ei suuda 
öelda: „Jeesus on Issand!” muidu kui Pühas Vaimus.“ (1Kr 12:3) 

Kuigi ristimine ei garanteeri päästmist, saab inimene igavese elu siis, kui ta on 
ristitud ja Vaimuga täidetud (Mt 28:19, 20; Mk 16:16; 1Pt 3:20, 21). Kogudusena 
usume, et ristimine on sümbol meie ühendusest Kristusega, meie pattude 
andestamisest ja Püha Vaimu vastuvõtmisest.* 

VASTA 

Kas on võimalik tunnistada Kristusest ilma Püha Vaimu ristimist vastuvõtmata? 
 
Kolmapäev, 1. veebruar 
Reuben V. T. Supit (Bandar Lampung, Indoneesia) 

Praktiline juhend. Vaimuliku energiaga laadimine 

Mt 6:13; 11:28; 28:18; Ap 1:8 

Kas sinu tore vidin on muutunud tühja aku tõttu kasutuks? See on disaini ja 
insenerikunsti tipp, omaette tehnoloogia kunstiteos, kuid see ei suuda enam üldse 
funktsioneerida. Lihtne liigutus energiaallikaga ühendamisel aku laadimiseks muudab 
kõike. 

Kas nii on ka sinu vaimuliku eluga? Kas tunned end vaimulikult tühjana, jääd 
kiusatustele alla ning sinu pingutused iseloomu uuendamisel ja teistele inimestele 
õnnistuseks olemisel ebaõnnestuvad? Kas sa soovid omada Vaimuga täidetud elu, 
kus on rohkelt vilju ja tegusid? Sa pead nihutama fookuse endalt Jeesusele. Sa vajad 
laadimist. Ühenda end taevase energiaallikaga ning saa Jumala töö jaoks täielikult 
täis laaditud. 

Kas sa soovid omada Vaimuga täidetud elu, kus on rohkelt vilju ja 
tegusid? 

Mõtiskle Jeesuse sõnade üle. Võta Issanda räägitud võtmesõnad ning lase neil 
sügavale mõistusesse vajuda, et need annaksid sulle vaimset ja vaimulikku energiat. 
Mõned neist võtmeväljenditest võiks olla: 

 „Tulge minu juurde ja puhake veidi.“ 

 „Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au.“ 

 „Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge, tehke jüngriteks, 
ristige, õpetage.“ 

 „Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle.“ 

Kavanda vaimulikult edukas päev. Alusta õigesti ja lõpeta õigesti. Kaasa oma 
igapäevaelu etappidesse pärleid mõtisklushetkedest: (1) väega hommik, (2) edukas 

                                            
* „Seventh-day Adventists Believe …“, 2 tr, lk 211−224. 
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tööpäev, (3) õnnistatud ja õnnelik pärastlõuna, (4) armastuse ja uuenduse õhtu. 
Analüüsi päeva, et kasutada seda ära järgmisel päeval Jeesusega elamiseks. 

Kui saad vaimuliku väe, ole õnnistuseks. Ole teadlik sellest, et Vaim juhib sind igal 
väega täidetud päeva hetkel. Meenuta Peetruse sõnu: „Vaata meile otsa. Meil ei ole 
kulda ega hõbedat. Aga me anname sulle seda, mis meil on − vaimulikku väge. 
Jeesuse Kristuse nimel, tõuse ja kõnni!“ (minu ümbersõnastus) Ning imelise väe 
reaalsus saab tõeliseks. 

VASTA 

1. Mis sa arvad, kas meelerahu on seotud füüsilise tervisega? Jaga oma mõtteid. 

2. Missugune on sinu kogemus minevikust, kui pidid tõstma fookuse maistelt 
asjadelt ümber vaimulikele, näiteks kui oled kirikus või algab hingamispäev? Kas sa 
mõtled ikka oma töödele, kui osaled neis vaimulikes tegevustes? Kui jah, siis mida 
teha, et keskenduksid rohkem jumalateenistusele? 
 
Neljapäev, 2. veebruar 
Moldy M. Mambu (Manado, Indoneesia) 

Arvamus. Rõõmusta Pühas Vaimus 

Ap 13:52; Ef 5:18; Fl 4:4 

Tänapäeval pakub maailm väga palju viise, kuidas inimesi õnnelikuks teha. 
Meelelahutuse masinavärgi eesmärk on inimeste soove rahuldada. Nende arvates 
saavad inimesed šõusid jälgides õnnelikuks. Sama kehtib söömise ja joomise kohta - 
on palju toite ja jooke, tänu millele paistavad inimesed välja õnnelikud ja terved. 
Pagenduses viibides olid heebrea noored silmitsi probleemidega söömisel. „Aga 
ülemteener ütles Taanielile: „Ma kardan, et kui mu isand kuningas, kes on määranud 
teie roa ja joogi, näeb teie palged olevat viletsama välimusega kui teistel teieealistel 
noortel meestel, viib see mu pea hädaohtu kuninga ees.““ (Tn 1:10) 

Millegi niisuguse söömine või joomine, mis hävitab meie keha, on Pühale 
Vaimule vastupidine. 

Peame oleme ümbritseva kogukonnaga suhtlemisel ettevaatlikud. Kui me ei 
keskendu Jeesusele, võib olla ohtlik kokku puutuda ilmalike asjadega, mis võivad 
väga kergelt meid hävitada, nagu näiteks alkohol ja teised sõltuvusained. See on 
vastuvõetamatu inimestele, kellel on Püha Vaim ja kes tõstavad kõrgele Jeesust. 
Piibel ütleb selgelt, et need, kes tarvitavad keelatud jooke, saavad probleemiks. 
„Purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma 
varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki.“ 
(Gl 5:21) 

Millegi niisuguse söömine või joomine, mis hävitab meie keha, on Pühale Vaimule 
vastupidine (Rm 13:13; 1Kr 5:11; Ef 5:18). „Paulus ei pea seda tõenäoliselt ainult isu 
rahuldamiseks, vaid ka sotsiaalseks paheks, mis ülistab pillamist ja emotsionaalset 
erutust praktilise mõistuse arvelt ning hoolimatut naudingute taotlemist. Kõik, mis 
võtab inimestelt mõistuse, tähendab hinge mandumist ja sobimatust Jumala riiki.“* 

Jeesuses rõõmustamine avab mõistuse Loojat austama. Samal ajal on meil terve 
keha ja arukas mõistus, seda eriti otsuste langetamisel. Kõik see on Püha Vaimu 
tegevus, kes tuli appi innustama inimesi loobuma ilmalikust meelsusest, mis võib 
nende terviklikkuse hävitada. Veelgi enam, Püha Vaim innustab usust tunnistama. 

                                            
* „Seventh-day Adventist Bible Commentary“, 2. tr, 6. kd, lk 1034. 
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VASTA 

Kui ümbritsev kogukond pakub nii palju ilmalikke lõbusid, missugune 
tõendusmaterjal annab sulle lootust Püha Vaimu töö suhtes? 
 
Reede, 3. veebruar 
Jeremy Vetter (Moscow, Idaho, USA) 

Uurimine. Igapäevase ristimise igavene kasu 

Jh 16:13; Ap 2:1−4 

KOKKUVÕTE 

Veega ristimine kujutab iseenda Jeesusele andmist. Ristimise kaudu pühib Ta 
meie elu tahvli puhtaks ja uuendab meid. Uuenduse säilitamiseks vajab igapäevast 
Püha Vaimuga ristimist. Ilma Vaimu uuenduseta Jeesuses Kristuses elame iga päeva 
oma jõua. Maise tööperioodi ajal oli palve see vahend, mille kaudu võttis Jeesus 
vastu uuenduse oma Isalt. Et Isa ja Jeesusega ühendust hoida, peame kogu päeva 
kestel palvetama ja Tema Sõnale mõtlema. See ühendus parandab vaimulikud 
madalhetked ja aitab seista tugevana Jeesuse eest, kui suhtleme oma kogukonnas 
mitteusklikega, nagu näiteks koolis ja töökohal. 

TEGEVUSED 

 Küsi vaimuliku vestluse käigus sõpradelt või pereliikmetelt, millal ja kuidas 
toimus nende vaimulik uuendus. Arutlege, kuidas Kristuse pühenduselu 
füüsiline ja vaimulik jäljendamine saaks paremaks muutuda ning missuguseid 
abinõusid saaksid selle uuenduse omandamiseks kasutada. 

 Tee pikk rahulik jalutuskäik, kas või oma naabruskonnas. Vaata puid, jälgi linde 
ja hinga sisse värsket õhku, kui mõtled Jeesusele ja Tema tõotusele saata Püha 
Vaim ning sellele, miks on meil Vaimu uuendust vaja. 

 Analüüsi seda, kuidas sa mõtled Jumala Sõnast, palvetad ja võtad iga päev 
Püha Vaimu kaudu vastu vaimuliku uuenduse. Võib-olla ei tee sa seda iga päev. 
Kuidas saad asju muuta, nii et paluksid uuendust iga päev? 

 Mängi kristlikku muusikat ja mõtle Kristuse armastuse sügavusest. Mõtle sellele, 
kuidas mõjutab sind muusika iga kord, kui jõuad tagasi toonikasse − põhiakordi. 
Kuidas su laul sind uuendab? 

 Pildista kargeid elavaid loodusvaateid. Kuidas su meel muutub vastandina 
tüüpilisele töisele päeval tööl, autos, kodusele koristamisele, kui katkestad 
äkitselt kõik need asjad fotode vaatamiseks. Kas sa tunned uuendust? 

 Jälgi nädala jooksul oma produktiivsust, kui oled iga päev vastu võtnud 
vaimuliku ristimise uuenduse. Kas sinu produktiivsus suurenes ja sul on suurem 
rahu? 

LISALUGEMINE 

Rm 6:4; Kl 2:12; 1Pt 3:21. 

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

Ellen G. White, „Ajastute igatsus“, 11. peatükk „Ristimine“. 
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