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Püha Vaim ja kogudus 

Olles usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu antud ühtsust. Üks ihu ja üks vaim, nagu 
te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest; üks Issand, üks usk, üks 

ristimine. Kiri efeslastele 4:3−5 

 
Hingamispäev, 25. veebruar 
Cecily Daly (Huntsville, Alabama, USA) 

Sissejuhatus. Kas Püha Vaim on sinu „nägev silm“? 

Jh 16:13 

Nägemispuudega inimese jaoks on juhtkoer (nutikas ja hästi väljaõpetatud) väärtuslik 
varandus ja hinnaline omand. Kas tahad teada, miks? See usaldusväärne teejuht hoiab 
omaniku takistustest eemal, kasutab takistusteta teerada, ületab ohutult tiheda liiklusega 
tänavat ja viib omaniku sihtkohta. See koer on omaniku „nägev silm“. 

Jumala lapse jaoks on Püha Vaim, parakletos, Jumaluse kolmas Isik, „nägev silm“. 
Kui Jeesus läks taevasse tagasi, teadis Ta, et vajame teejuhti, lohutajat, kaitsjat ja Tema 
asendajat Tema äraoleku ajal. Seega palus Ta, et Isa annaks teise Lohutaja, kes jääb 
meie juurde igaveseks ning aitab, noomib, ülistab ja palvetab. Ta julgustab meid 
mõttega, et „ta juhib meid“ (Jh 16:13). 

Kristlase eesõigus on olla täis Püha Vaimu, et elada viljakat elu. 

Mäletan oma kogemust, kui ma ei võtnud Vaimu juhtimist vastu. Sõitsin üksi autoga ja 
kuulsin ristmikule lähenedes selgeid sõnu, selle kohta, kuhu poole peaksin sõitma: „Mine 
otse!“ Ma vastasin kuuldavalt: „Mulle meeldib sel kaunil hingamispäeva pärastlõunal 
sõita mööda puudega ääristatud, varjulist Winchesteri teed.“ Nii sõitsin edasi selles 
suunas, mis tundus parim. Järgmisel teeristil kuulsin taas häält. Seekord ütles see: 
„Pööra paremale“, aga minu kangekaelne tahe hoidis oma otsusest kinni. Mul ei olnud 
muid juhiseid ja ma pöörasin Winchesteri poole mööda enda valitud marsruuti koolilõpu 
puhul korraldatud õhtusöögile. Kümne minuti pärast katkestas minu soovi vormis 
politseinik, kes astus teele ja suunas mind järsult kõrvalteele. Nägin seal mitut autot ning 
mõistsin, et siin oli tegemist kiirusemõõtmisega, millest oli Püha Vaim püüdnud mind 
eemal hoida. Minu kangekaelne tahe tõi mulle kaela kopsaka rahatrahvi. 

Kristlase eesõigus on olla täis Püha Vaimu, et elada viljakat elu. See vägi veenab 
meid patus, ajendab meid pattu kahetsema, annab jõudu tunnistamiseks (Ap 1:8), 
selgitab meile Sõna, tõlgib meie palved taeva keelde ning annab meile laulva, tänuliku 
südame koos alistuva meelsusega (Ef 5:18−21). Nii võime olla tuntud kui Vaimuga 
täidetud kristlased, kellel on tõeline vaimulikkus. Vaimuga täitumiseks tuleb iseennast 
läbi uurida (1Kr 11:28), oma patud tunnistada (1Jh 1:9) ja alistuda Tema tahtele, nii et 
oled täiesti Tema päralt. Püha Vaimu tundmine ja Temale kuuletumine annab sulle 
„nägeva silma“. 

VASTA 

1. Mida tead sa nägemispuudega inimesest ja tema „nägevast silmast“ koerast? 

2. Kas Püha Vaim on käepärane abi kõigile? 

3. Kuidas saad sa Püha Vaimuga täituda? 
 

http://www.piibel.net/#q=Ef%204:3-5
http://www.piibel.net/#q=Jh%2016:13
http://www.piibel.net/#q=Jh%2016:13
http://www.piibel.net/#q=Ap%201:8
http://www.piibel.net/#q=Ef%205:18-21
http://www.piibel.net/#q=1Kr%2011:28
http://www.piibel.net/#q=1Jh%201:9
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Pühapäev, 26. veebruar 
Trevor L. F. Johnson (Huntsville, Alabama, USA) 

Logos. Olulised küsimused Vaimu kohta 

Ap 2:1−4; Jh 15:26; 16:7−11; Gl 5:22, 23 

Tegevuses puudu: Püha Vaim (Lk 11:13) 

Pühakirja lugedes tuleb paratamatult mõelda sellele mõjuvõimsale tööle, mida Püha 
Vaim teeb ja mida tõendab Kristuse järelkäijate elu. Suur elevus valdab meid, kui loeme 
nelipühapäevast ja Püha Vaimu mõjust jüngrite elus. Piibel ütleb Ap 2:1−4: „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 ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis 
rääkida.“ Edasi räägitakse, et selsamal päeval andsid tuhanded inimesed oma südame 
Jeesusele. 

Püha Vaim meenutab meile pidevalt, et oleme igavesti Jumala lapsed. 

See ühe päeva jooksul toimunud vaimuliku äratuse aruanne on põnev materjal. 
Kujuta ette, kui meil toimuks tänapäeval sarnane vaimulik ärkamine ja pöördumine. Kui 
teistsugune oleks meie maailm ja kui kiiresti võiks Jeesus tagasi tulla. 

Kas Püha Vaimu and on oluline ka tänapäeval? (Jh 16:13) 

Meie tegusa 21. sajandi elu kulgedes mõtlen sageli, kas Püha Vaim on ikka veel 
tänapäeval inimeste elus oluline, olgu nad päästetud või mitte. Siirale küsijale vastuseks 
näitab Piibel Püha Vaimu kui Jumaluse (kuhu kuuluvad ka Jumal Isa ja Jeesus Poeg) 
kolmandat Isikut. Seepärast peab Püha Vaimu roll olema „iga kristlase tähtis kaaslane 
ning garantii ja vahend, mille abil me jääme kindlaks kuni taevasse jõudmiseni“*. 

Järelikult vajame Püha Vaimu oma ellu järgmistel põhjustel. 

1. Ta veenab meid patus (Jh 16:7−11). Vaim juhib meid õige ja vale vahel vahet 
tegema. 

2. Nagu Jeesus, nii on ka Tema meie elus Lohutaja (Jh 15:26), saadetud meid 
igapäevaselt aitama. 

3. Ta õpetab meid ja ilmutab Jumala tahet Pühakirja uurimisel (Jh 14:26). Me vajame 
Püha Vaimu juhendamist, et mõista Jumala sügavamõttelisi asju. Vaimulikke asju tuleb 
mõista vaimulikult. 

4. Püha Vaim meenutab meile pidevalt, et oleme igavesti Jumala lapsed, kuigi elu 
ebasoodsad kogemused võivad mõnikord meid araks muuta ja panna kahtlema Jumala 
armastuses meie vastu (Ef 1:13). 

5. Ta aitab meil pühitsuse protsessi kaudu muutuda Jeesuse Kristusega 
sarnasemaks (2Kr 3:18). 

6. Ta valmistab meid ette, varustab ja annab jõudu jumala teenimiseks (Ap 1:8; 1Kr 
12:4−11). Jõud Jumala tahet täita tuleb Jumalalt. 

Vaimu vili: kas see on nagu õun või nagu apelsin? (Gl 5:22, 23) 

Nägin kord kaunist pilti, mis kujutas Vaimu vilja ühe suure igihalja puuna, mis oli 
kaunistatud erinevate puuviljapiltidega: õun, apelsin, mango, pirn, kirss, kantaluup, 
guajaav, virsik ja põldmari. Need kujutasid Vaimu vilja, milleks on armastus, rõõm, rahu, 
pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus ja enesevalitsus. 

                                            
* „Why Do We Need the Holy Spirit?“, Christianity.net.au, 
http://christianity.net.au/questions/why_do_we_need_the_holy_spirit.  

http://www.piibel.net/#q=Ap%202:1-4
http://www.piibel.net/#q=Jh%2015:26
http://www.piibel.net/#q=Jh%2016:7-11
http://www.piibel.net/#q=Gl%205:22,%2023
http://www.piibel.net/#q=Lk%2011:13
http://www.piibel.net/#q=Ap%202:1-4
http://www.piibel.net/#q=Jh%2016:13
http://www.piibel.net/#q=Jh%2016:7-11
http://www.piibel.net/#q=Jh%2015:26
http://www.piibel.net/#q=Jh%2014:26
http://www.piibel.net/#q=Ef%201:13
http://www.piibel.net/#q=2Kr%203:18
http://www.piibel.net/#q=Ap%201:8
http://www.piibel.net/#q=1Kr%2012:4-11
http://www.piibel.net/#q=1Kr%2012:4-11
http://www.piibel.net/#q=Gl%205:22,%2023
http://christianity.net.au/questions/why_do_we_need_the_holy_spirit
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Mulle tuli pähe kohe küsimus: kas Vaimu vili on rohkem nagu õun, millest saame 
võtta suuri, mahlaseid, maitsvaid suutäisi, nautida üht suutäit ja jätkata kogemust, või on 
see rohkem nagu apelsin, mida saame nautida ühe sektori kaupa? 

Pane tähele, et Gl 5:22, 23 öeldakse, mis on Vaimu vili. See viitab, et Kristusele 
pühendatud elu annab ühe vilja, mille tulemusena tulevad esile meeldivad omadused 
Püha Vaimu töö tõttu meie elus. See tõendab kõigile, kellega kokku puutume, Jeesuse 
olemasolu meie elus ja suhetes. 

Püha Vaimu and: paluge ja teile antakse (Lk 11:13) 

Kahe poja isana tean hästi, kui paljusid erinevaid asju võivad lapsed küsida. Vahel on 
palutu mõistlik ja vajalik, kuid teinekord lubab minu vanemlik tarkus eitavalt vastata. 

Jaatav ja eitav vastus põhinevad enamasti mitmetel teguritel, muu hulgas sellel, kas 
asi on vajalik, mis põhjusel seda küsitakse ja kui palju see maksab. Ma ei anna kunagi 
järele oma poegade soovile saada asju, mida ma tean neile kahjulikud olevat. 

Piibel näitab, et meie taevane Isa on palju enam valmis igale palujale Püha Vaimu 
andi andma, kui meie oleme valmis oma lastele neid ande andma, mis neid õnnelikuks 
teevad. Teisisõnu, Vaim on Tema and. Ja kui me küsime, siis on meil vaja see ainult 
vastu võtta ning lasta Tal meid iga päev juhtida ja õpetada. 

VASTA 

1. Kui oluline on Püha Vaimu saamiseks olla „ühel meelel“? 

2. Kas sul on võimalik kindlaks teha, kas inimesel on Püha Vaimu and, nende heade 
tegude kaudu, mida see inimene teeb? 

3. Kas Püha Vaimu anni Jumalalt palumisest piisab selle saamiseks või on veel teisi 
asju, mida tuleb selle anni saamiseks teha? 
 
Esmaspäev, 27. veebruar 
Florence Marchand (Huntsville, Alabama, USA) 

Tunnistus. Kes palju palub, see palju saab (Püha Vaimu väge paludes) 

Ap 2:38; Ef 3:16 

„Jüngrid palusid äärmiselt tõsiselt, et nad võiksid saada kõlblikeks suhtlema 
inimestega ning kõnelema nendele iga päev sõnu, mis võiksid juhtida patuseid Kristuse 
juurde.“1 Viiskümmend päeva pärast paasapüha olid jüngrid ülemises toas ja palusid 
väga Püha Vaimu. „Need ettevalmistuspäevad olid päevad täis sügavat südame 
läbikatsumist. Jüngrid mõistsid oma vaimulikku vajadust ning hüüdsid Issanda poole 
püha võiduanni pärast, mis pidi neid kõlblikeks tegema hingede päästmise tööks.“2 Ühel 
meelel olles said nad selle, mis oli tõotatud: „Te saate väe Pühalt Vaimult … ja te peate 
olema minu tunnistajad.“ (Ap 1:8) 

„Sellest hetkest peale oli jüngrite keel puhas, lihtne ja korrektne.“ 

„Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma 
pattude andekssaamiseks, ning siis te saate Püha Vaimu anni,“ (Ap 2:38) olid Peetruse 
kui jüngrite eestkõneleja sõnad. Jumalat otsivad inimesed kuuletusid. Kuidas näitas see 
Püha Vaimu palumise väge! „Sellest hetkest peale oli jüngrite keel puhas, lihtne ja 
korrektne, ükskõik kas nad kõnelesid oma emakeeles või võõrkeeles.“3 

Jumal on tõotuse Jumal ning Ta täidab oma tõotuse neile, kes meelt parandades 
kuuletuvad, nagu jüngrid. Ef 3:16 on kirjas: „Et ta teile oma kirkuse rikkust mööda 
annaks väge saada tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest“ ning see täitus 
nelipühapäeval. See apostlitega seotud juhtum näitas Püha Vaimu väge kõigile 
põlvkondadele. 

                                            
1 Ellen G. White, „Apostlite teod“, orig lk 37. 
2 Samas. 
3 Samas, orig lk 40. 

http://www.piibel.net/#q=Gl%205:22,%2023
http://www.piibel.net/#q=Lk%2011:13
http://www.piibel.net/#q=Ap%202:38
http://www.piibel.net/#q=Ef%203:16
http://www.piibel.net/#q=Ap%201:8
http://www.piibel.net/#q=Ap%202:38
http://www.piibel.net/#q=Ef%203:16
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Kas me ei peaks taotlema seda väge, mille saab meie hingele anda üksnes Püha 
Vaimu palumine? Jumal tõotas ja Ta ei jäta seda kunagi täitmata. Kui me palume siiras, 
innukas palves Püha Vaimu samamoodi nagu jüngrid, siis tuleb ka meile nelipüha. Kui 
Püha Vaimu palves palju palutakse, siis on sellest palju kasu − siis oleme Vaimu 
väljavalamiseks valmis. 

VASTA 

Püha Vaimu väe palumine on oluline. Kuidas sa alustaksid? 
 
Teisipäev, 28. veebruar 
Esther Easter Hampton (Joplin, Missouri, USA) 

Tõendusmaterjal. Kuhu ma lähen? Kellelt ma küsin? 

Ps 66:18; Mt 7:7; Mk 11:24; Lk 11:9, 10; 1Jh 5:14, 15 

Võib-olla mäletad, kuidas sa nooremana tahtsid küsida oma vanematelt, õpetajalt või 
sõbralt millegi kohta, kas see on hea või halb. Igatahes oli see sinu arvates oluline. Kuid 
sa kartsid, et äkki see inimene on liiga hõivatud, et sinu küsimust kuulata, või ütleb 
lihtsalt „ei“ enne, kui sa küsimuse lõpetad. See tekitas kartlik tunde „kas ma peaksin või 
ei peaks?“. 

Püha Vaim juhib meid Isa juurde, Tema juurde, kes kunagi ei tuku ega 
maga. 

Kui sellised tunded tekivad, juhib Püha Vaim meid Isa juurde, Tema juurde, kes 
kunagi ei tuku ega maga. „Ka mina ütlen teile: Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te 
leiate, koputage, ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale 
koputajale avatakse!“ (Lk 11:9, 10) Sul ei ole võimalik küsida midagi, mida ei kuulataks. 
Küsimine toimub palve kujul, see on ainus vahend, millele saame tuge või abi otsides 
loota. „Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale palute − uskuge, et 
te olete saanud, ja see saabki teile!“ (Mk 11:24) 

See toimub sinu usalduse, usu ja kogu südamest uskumise kaudu. Luba Issandal 
omal kombel tegutseda ja tea, et Jumala jaoks ei ole sinu palves midagi rasket. „See 
ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, 
siis tema kuuleb meid. Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, 
siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud.“ (1Jh 5:14, 
15) Ükskõik kui palju sa küsid oma vanematelt, õpetajatelt või sõpradelt, nemad ei saa 
sulle tõotada ega anda seda, mida sinu Isa taevas: igavikku. 

VASTA 

1. Millal rääkisid sa viimati Jumalaga palves nagu sa räägid oma sõpradega? 

2. Kuidas Püha Vaim sind juhib? Missugune oli viimane palve, millele Jumal sulle 
vastas? 
 
Kolmapäev, 1. märts 
Sonia E. Paul (Nashville, Tennessee, USA) 

Praktiline juhend. Kehv nägemine 

Jh 16:13, 14 

Mäletan päeva, mil sain oma esimesed prillid. Tööle tagasi sõites tundusid 
reklaamtahvlid nagu 3D-s olevat! Liiklusmärgid ja teeviidad oleks nagu mulle viibanud: 
„See on õige tee!“ Kuidas ma ometi olin ilma prillideta hakkama saanud? 

Samamoodi on Püha Vaimu vastuvõtmisega. Kristlaste jaoks on selgus ülioluline. Sel 
põhjusel andis Kristus oma Vaimule ülesande kõrvaldada oma rahva nägemispuuded. 

Kristus andis oma Vaimule ülesande kõrvaldada oma rahva 
nägemispuuded. 

http://www.piibel.net/#q=Ps%2066:18
http://www.piibel.net/#q=Mt%207:7
http://www.piibel.net/#q=Mk%2011:24
http://www.piibel.net/#q=Lk%2011:9,%2010
http://www.piibel.net/#q=1Jh%205:14,%2015
http://www.piibel.net/#q=Lk%2011:9,%2010
http://www.piibel.net/#q=Mk%2011:24
http://www.piibel.net/#q=1Jh%205:14,%2015
http://www.piibel.net/#q=1Jh%205:14,%2015
http://www.piibel.net/#q=Jh%2016:13,%2014
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Teades vajadust abi ja juhtimise järele pärast Tema peatset lahkumist tõotas Kristus 
oma järelkäijatele, et Ta ei jäta neid „orbudeks“. Kuidas see sai võimalik olla? Tal oli ju 
plaanis neist lahkuda. Tema jätkuva juhtimise tagatis pidi olema Lohutaja, Püha Vaimu, 
tulek. See on Pühakirjas selgelt väljendatud: „Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta 
teid kogu tõesse … ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. … Ta võtab 
minu omast ja kuulutab teile.“ (Jh 16:13, 14) 

Veel manitses Ta neid, et nende süda ei ehmuks (Jh 14:1). Ta teadis, et Tema 
järelkäijad muretsevad oma vastupidamise pärast ja võimekuse pärast Tema 
tagasitulekust kuulutada. Nende ebakindlust teades tõotas Ta saata kellegi, kes juhib 
neid täiuslikkusele Püha Vaimu kujul; kellegi, kes saab nende „vaimulikult nägevaks 
silmaks“ ja annab ideaalse vaimuliku nägemise. 

Aga kuidas omandada see ideaalne nägemine, mille Jumal on suuremeelselt valmis 
pannud? Järgnevalt mõned sammud abiks. 

1. Kahetse. Anna oma mineviku kombed Temale (Ap 2:38). 

2. Alistu. Raja oma usk ja usaldus Kristusele ning anna Talle kontroll oma elu üle (Gl 
3:26). 

3. Anna end Püha Vaimu juhtimise alla (Jh 16:13) 

4. Kinnita Jumala tahet oma elu jaoks Pühakirja uurides (Jr 29:11). 

5. Tunnista. Räägi teistele, mida Jumala Vaim on sinu elus teinud (Ap 8:25). 

VASTA 

1. Missugune on sinu tunnistus Püha Vaimu ja sinu vaimulikkuse kohta? 

2. Kuidas saab Püha Vaim kasutada sinu kahetsustundeid ja -pisaraid ning kibedaid 
katsumusi, et aidata sul asju selgemini näha? 

3. Mida tähendab sinu jaoks see, et olid kunagi pime, kuid nüüd näed? 
 
Neljapäev, 2. märts 
Hilary Campbell (Beltsville, Maryland, USA) 

Arvamus. Kindel tehing 

1Jh 4:14, 15 

See on sinu õnnepäev. Sa ostsid just uue mobiiltelefoni ja allkirjastasid lepingu, milles 
on öeldud: „Selle ostuba sõlmivad ostja ja müüa lepingu, mis tagab, et toote võib 
vahetada tuliuue telefoni vastu olenemata selle seisukorrast, mudelist, tootjast, 
müügikohast või -ajast. See on garanteeritud.“ Sa naeratad, kui müüja ulatab sulle 
ostukviitungi, sest selle on „kinnitanud telefonifirma X tegevjuht“. Samal ajal on sinu 
sõpradel ainult kolmekuuline remontimise kohta kehtiv garantii. Ülirõõmsalt astud poest 
välja. Kiirelt kolm aastat edasi kerinud, leiame su olukorrast, kus kihutav rulasõitja sulle 
tiheda liiklusega tänavat ületades sisse sõidab. Sinu kotid, mobiiltelefon ja uhkus 
kukuvad kolakaga vastu asfalti. Sa said haiget ja lamad sillutisel ning kuuled samal ajal, 
kuidas sinu mobiiltelefon mööduva auto rataste all kragiseb. Ainus asi, mis sulle mingigi 
naeratuse huultele toob, on see tõotus: uue telefoni garantii. Seda teades ei kahtle sa 
hetkegi, et ära kasutada tegevjuhi lubadus saada uus telefon. Eks ole? See on lihtne, 
probleemideta vahetus. 

Kas Pühal Vaimul on sinu jaoks plaan? Kindlasti. 

Ka Jumalal on sulle suurepärane tehing. Ta ütleb: „Heida kõik oma mured minu 
peale.“ (vt 1Pt 5:7) Kuidas palun? Kes midagi niisugust teeb? Keegi, kes hoolib. Kui see 
tehing on nii suurepärane, miks me siis ise oma probleeme kanname? See pole üldse 
vajalik. Tõsiselt. Ühes meie laulus on sõnad: „Miks muretseda, kui võib palvetada?“ Sul 
on ju palve, vahend, mida saad kasutada, et suhelda oma Sõbra, Jumalaga. Eks ole? 
Palve kaudu edastab Püha Vaim meie vajadused Jumalale, et meil saaks kergem. Ja 
see on tasuta! Nii pühendunud on Jumal, kui Ta tõotusi annab. 

http://www.piibel.net/#q=Jh%2016:13,%2014
http://www.piibel.net/#q=Jh%2014:1
http://www.piibel.net/#q=Ap%202:38
http://www.piibel.net/#q=Gl%203:26
http://www.piibel.net/#q=Gl%203:26
http://www.piibel.net/#q=Jh%2016:13
http://www.piibel.net/#q=Jr%2029:11
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Ühes telereklaamis hüppab papagoi puuris üles-alla karjudes: „Ma ei suuda seda 
taluda! Ma ei suuda seda taluda, mitte ühtki päeva enam!“ Mõne aja pärast tormab puuri 
juurde ahastuses mees, hoiab peast kinni ja pomiseb: „Mitte ühtki päeva enam!“ 
Naljakas, eks? Sinu kord. Kui asjad kisuvad viltu, kelle poole sa siis pöördud? 

Kas Pühal Vaimul on sinu jaoks plaan? Kindlasti. Kui tunned end kurvana, kas Ta 
suudab sind lohutada? Muidugi. Ja kui sa ei tea, missugust otsust teha, kas Ta aitab 
sind? Jah. Aga kui sa oled vihane, masendunud või üksildane? Ikka jah, jah ja jah! Ta 
aitab igal ajal iga kord. Võta ainult Temaga ühendust. Ma garanteerin seda. See on 
kindel tehing. 

VASTA 

1. Meenuta aega, mil olid möödunud nädalal paanikarežiimis. Kas sa uskusid, et 
Jumal suudab sind tõesti aidata? Räägi sellest lähedase sõbraga. 

2. Kas Püha Vaim tundub sinu jaoks reaalsena? Kui mitte, kuidas saad seda muuta? 
 
Reede, 3. märts 
Jean Kellner (Salt Lake City, Utah, USA) 

Uurimine. Lohutus, kindlus ja vägi 

Jh 15:26; 16:7−11; Ap 2:1−4; Gl 5:22, 23 

KOKKUVÕTE 

Kuna Jeesus jättis meile oma Vaimu anni, võime oma päästes täiesti kindlad olla. Kas 
sul on olnud kunagi vaimulikult mittekuulumise tunne? Nagu sa lihtsalt liipaksid kaasa? 
Kas sa tunned, et maailma rõhuvad hääled võtavad sinu üle võimust? Kas sa mõtled, 
kas tuled üldse toime? Võrratult hea uudis on, et sul ei ole vaja sellises ebakindluses 
elada. Ilma Püha Vaimuta on meil tõepoolest tohutu jõuetus. Meie patune, nõrk loomus 
materdab meid ning selle maailma pimedus pimestab. Jeesus teadis, et Tema lunastav 
tegu antakse meile kõigile. Selge on, et vajame Jumalat alati enda kõrvale ja sisse ning 
meile on antud Püha Vaimu and. Püha Vaim on Jumal, kes on antud meile ja kes puhub 
oma jumalikku elu meie puudulikku eksistentsi ning annab jõu, et saaksime küllusliku, 
igavese elu. 

TEGEVUSED 

 Kujuta ette, missugune oleks sinu vaimulik elu ilma Püha Vaimuta. Kas see on 
midagi enamat kui tühine? Loetle kõik moodused, kuidas muudab Püha Vaim 
kristliku elu võimalikuks. Kui pikk on su nimekiri? 

 Korralda ja vii läbi paneeldiskussioon oma kirikus (kutsu paneeli pastor ja juhid), 
mille teema on Püha Vaim ja koguduse elu. Arutlege, missugune näeb kaasaja 
kogudus välja ja kuidas see tegutseb, kui Püha Vaim täidab selle väega. 

 Palu Pühal Vaimul sind ja sinu kogudust elustada. Palu Jumalal anda sulle uus 
perspektiiv sinu vaimuliku teekonna kohta Temaga. 

 Tee jalutuskäik loodusesse ja vaata, kuidas kõike sinu ümber puudutavad tuul ja 
muud nähtamatud elemendid. Mõtle, kuidas Püha Vaim, kuigi nähtamatu, liigub 
sinu elus ja su koguduses. 

 Illustreeri oma lemmikkunstivahendiga Püha Vaimu tegevust sinu elus või sinu 
koguduses. Jaga oma loomingut klassiga ning julgusta ka kõiki teisi sama tegema 
ning oma loomingut ülejäänud koguduseliikmetega jagama. 

 Jaga oma klassiga oma lemmikpiiblisalmi Püha Vaimu kohta selle nädala 
õppetükist ja selgita, miks on sellel sinu jaoks eriline tähendus. 

LISALUGEMINE 

Ef 2:18, 20−22; 1Pt 2:6, 7. 

Francis Chan, „Unustatud Jumal: Püha Vaimu toetuseks“ (Tallinn, Allika, 2011). 
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