
5. õppetükk, 28. jaanuar − 3. veebruar 2017   Õpetaja juhend 

Ristimine ja Püha Vaimuga täitmine 

Ülevaade Piibli tekstidest 

Mt 3:11; Jh 14:18; Ap 2:1−14. 

Eesmärgid õpilaste jaoks 

 Õpilased mõtlevad ristimise kogemusele ja ristimise tähendusele. 

 Õpilased uurivad Püha Vaimu rolli ja ligiolekut uskliku vaimuliku elu 
edenemises. 

 Õpilased mõistavad, missuguse muutuse võib Püha Vaim ligiolek nende ellu 
tuua. 

Sissejuhatus õpetajale 

Kujuta ette väikest usklikke gruppi, kes püüavad aru saada, kuidas järgida ustavalt 
Jeesust. Nende lootused Tema riigile said Tema ristilöömisel julma pettumuse 
osaliseks, seejärel ajas neid segadusse, kuid ka valgustas teistsugune lootus, kui 
nad hiljem ülestõusnud Jeesusega kohtusid. Siis olid nad taas omapead jäetud ning 
nad üritasid mõista, mida tähendab Jeesuse jüngritena elamine pärast seda, kui 
Teda polnud enam nendega. 

Kuid Jeesus oli tõotanud, et Ta ei jäta neid üksi. Nii nad siis olid koos, uurisid 
uuesti Pühakirja, hakkasid koos oma väikeses kogukonnas tegutsema ning juhtus 
midagi dramaatilist (vt Ap 2:1−14) – nagu Jeesus oli tõotanud. See muutis neid ja 
maailma. 

Sissejuhatav tegevus. 

A. Kutsu klassi kaks või kolm koguduseliiget, et nad räägiksid oma lugu või 
vastaksid küsimustele ristimiskogemuse kohta. Kutsu erinevate kogemustega 
inimesi, näiteks keegi, kes on hiljuti ristitud, ja keegi, kes on ristitud palju aastaid 
tagasi. 

Kuna see sisaldab tunnistuse elemente, palu neil keskenduda ristimise 
kogemusele ja tähendusele nende jaoks. Mida nad mäletavad ristitud saamise 
otsusest ja ristimispäevast? Missugust muutust tähistas see sündmus või 
missuguse muutuse see nende ellu tõi? 

B. Küsi õpilastelt, kas nende elus on olnud hetki, mil nad on tundnud end Jumalale 
eriti lähedal olevat või Temaga eriliselt kooskõlas olevat. Võib-olla on olnud hetki, 
kui Jumal tundus eriti lähedal olevat. Mõni soovib ehk oma lugu jagada, aga 
teised võivad omaette sellele mõelda. Küsi, mis oli neis hetkedes või kogemustes 
erilist. Siiski juhi tähelepanu sellele, et Jeesus on tõotanud alati meie juures olla 
(loe Jh 14:18−20), just oma Vaimu kaudu. Kuigi on oluline meenutada hetki, kui 
olime Jumalale lähedal, ei sõltu Tema ligiolek asjaoludest ega sellest, kas me 
seda „tunneme“. See on hoopis Jumala kindel tõotus. 

Sõnasse süvenemine 

A. Jaota klass väikesteks gruppideks ja anna igale grupile üks või mitu järgmistest 
kirjakohtadest Püha Vaimu kohta Apostlite tegude raamatus: Ap 2:1−4; 4:7−12; 
6:1−7; 8:14−20; 8:29−31, 35−39; 9:17−19; 10:44−47; 13:4−10; 19:1−6. Palu igal 
grupil rääkida klassile lühidalt loost, mis oli neile määratud salmides, ning lase 
vastata küsimusele: missugune on Püha Vaimu kuju ja roll selles loos? 
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Kui iga grupp räägib klassile, juhi tähelepanu Püha Vaimu tegevuse 
erinevustele kõigis neis lugudes. Rõhuta eriliselt, kuidas püha Vaim täidab 
mõnikord inimesed või tegutseb nende kaudu ristimisest sõltumatult, enne 
ristimist, pärast ristimist ja mõnikord ristija juures (näiteks Filippuse ja etiooplase 
loos). 

Mida õpetavad need seigad meile Püha Vaimu tegevuse kohta? Apostlite 
tegude raamatus pööratakse palju tähelepanu Vaimu ligiolekule ja tegevusele, ent 
tundub, et Vaim tegutseb erinevate inimestega ja erinevates oludes väga mitmel 
eri viisil. 

B. Jaga välja tegevuslehed (lk 3). Selgita, et see on üks koguduse põhitõdedest, 
mis võtab kokku koguduse arusaama elust vastusena sellele, mida Jeesus on 
meie heaks teinud, ja Püha Vaimu ligiolekule. Anna kirjutusvahendid ja lase 
õpilastel kas individuaalselt või väikestes gruppides seda põhitõde lugeda. Palu 
õpilastel selles ära märkida erinevad vaimulikud tegelased ja sündmused. Kasuta 
järgmisi märke: 

X – kui on mainitud kurjuse jõude; + − kui mainitud Jeesuse tegevust; * − Püha 
Vaimu tegevuse või ligioleku kohta; @ − kui on mainitud kasvamist, muutumist, 
uuendust. 

Kui õpilased on oma lehtedele märgid teinud, töötage see põhitõde ühiselt läbi. 
Too välja muster, mida õpilased on märkides teinud, näita kurjuse lüüasaamist 
ning seda, kuidas Jeesus ja Püha Vaim koos tegutsevad, ning rõhuta muutusi, 
mida peaks olema uskliku elus näha. 

Aruteluks 

1.Kuidas selgitaksid Jeesuse ja Püha Vaimu rolli omavahelist seost koguduse 
elus? 

2. Kui sa mõtled lugudele Apostlite tegude raamatus, mida sa arvad, kas Jumal on 
huvitatud rohkem koguduse kui terviku tegevusest või kristlaste isiklikust elust? 
Selgita. 

3. Miks on sinu arvates Püha Vaimu tegevus mõnikord silmanähtav ja 
dramaatiline, samas kui teinekord jääb see rohkem varjatuks? 

4. Kui oluline on Jumala jaoks ristimise toiming inimese elus? 

5. Kas peaksime ootama, et Jumala Püha Vaim tegutseb sellisel moel, nagu 
oskame arvata? Või on tõenäolisem, et Jumal tegutseb ootamatul moel? 

6. Mis võiks olla sinu kujutluse järgi sinu elus teisiti, kui sa keskenduksid rohkem 
Püha Vaimu ligiolekule ja tegevusele oma elus? 

Lõpetav tegevus 

Püha Vaimu tööd kirjeldades ütles Jeesus, et see on nagu tuul (loe Jh 3:8). Kuigi 
Püha Vaim on alati kohal viibiv ja valitseb, tegutseb ja erinevate inimestega ja 
erinevates oludes erineval moel. Tõotus on, et kui oleme Tema juhtimisele ja 
pidevale kohalolule avatud, siis muudab Vaim meie elu iga hetke ja tegevust. 

Nathan Brown (Warburton, Victoria, Austraalia) 

http://www.piibel.net/#q=Jh%203:8


Seitsmenda Päeva Adventistide põhitõde nr 11 

Kasvamine Kristuses 

Oma ristisurmaga võitis Jeesus kurjusejõud. Tema, kes alistas oma maise 

teenimistöö ajal kurjad vaimud, on murdnud nende võimu ja määranud nad kindlalt 

lõplikule hukkumisele. Kui käime Jeesusega koos rahus, rõõmus ja Tema armastuse 

kindluses, annab Tema võit meile võidu kurjusejõudude üle, mis püüavad ikka veel 

meid kontrollida. Nüüd elab meis Püha Vaim ja annab meile jõudu. Olles pidevalt 

Jeesusele kui oma Päästjale ja Issandale pühendunud, oleme vabastatud oma 

mineviku tegude koormast. Me ei ela enam pimeduses, kurjusevägede hirmus, 

teadmatuses ega oma endise eluviisi mõttetuses. Selles uues vabaduses Jeesuses 

on meid kutsutud üles kasvama Tema iseloomu sarnasuses, suhtlema Temaga iga 

päev palves, Tema Sõnast toituma, selle ja Tema ettehoolitsuse üle mõtisklema, 

Talle kiitust laulma, jumalateenistustele kogunema ja koguduse misjonitöös osalema. 

Meid on kutsutud ka järgima Kristuse eeskuju – teenima kaastundlikult inimkonna 

füüsilisi, vaimseid, sotsiaalseid, emotsionaalseid ja vaimulikke vajadusi. Kui me 

anname end ümbritsevate inimeste armastavale teenimisele ja Tema päästest 

tunnistamisele, muudab Tema pidev ligiolek Vaimu kaudu iga hetke ja iga kohustuse 

vaimulikuks kogemuseks. 

 

(1Aj 29:11; Ps 1:1, 2; 23:4; 77:12, 13; Mt 20:25−28; 25:31−26; Lk 10:17−20; Jh 
20:21; Rm 8:38, 39; 2Kr 3:17, 18; Gl 5:22−25; Ef 5:19, 20; 6:12−18; Fl 3:7−14; Kl 
1:13, 14; 2:6, 14, 15; 1Ts 5:16−18, 23; Hb 10:25; Jk 1:27; 2Pt 2:9; 3:18; 1Jh 4:4) 
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