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Püha Vaimu jumalikkus 

Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie 
kõikidega! 2. Kiri korintlastele 13:13 

 
Hingamispäev, 14. jaanuar 
Eliakim O. Owino (Crowthorne, UK) 

Sissejuhatus. Kas Püha Vaim on Jumal? 

Ii 33:4 

Mäletan, kuidas viisin kord ühe tudengite grupi vaatama Asimot, maailma kõige 
täiuslikumat inimrobotit. Me jälgisime, kuidas Asimo täitis mitmesuguseid ülesandeid, 
milleks peaksid ainult inimesed suutelised olema. 

Ma mõtlesin, kas ühel päeval saab roboteid nende täiustatud ja edasi arendatud 
versioonis inimestena klassifitseerida. See tekitas veel küsimusi: missuguseid 
kriteeriumi kasutada selle võimekuse mõõtmiseks? Kas neil peavad olema kõik inimlikud 
omadused? Vastus on jaatav. Kuid siin on üks konks: on olemas mõned inimlikud 
omadused – nagu näiteks emotsioonid –, mida on inimrobotitel võimatu omada. Nii et 
ilmselt vastad samamoodi nagu mina. 

Peetrus õpetab kindlalt, et Püha Vaim on isa ja Pojaga samal tasemel. 

Sarnaseid küsimusi on esitatud Püha Vaimu kohta. Näiteks: kas Püha Vaim on 
Jumal? Kuidas saame kindlad olla? Piiblis teeb Püha Vaim neid asju, mida saab teha 
ainult Jumal: Ta on aktiivselt seotud inimkonna loomise (1Ms 1:2) ja lunastamisega (Jh 
4:16−18). Piibel näitab, et Pühal Vaimul on Jumalaga sarnased jumalikud omadused: Ta 
on elu Vaim (Rm 8:10), Ta on tõe Vaim (Jh 16:13), Ta on kõikjal viibiv, kõiketeadev ja 
kõiki armastav. Kuna Pühal Vaimul on need jumalikud omadused, tuleb Teda seetõttu 
pidada Jumalaks, mitte kujutada Teda müstilise väe või mitteisikulise olevusena. 

Kui Hananias ja Safiira valetasid Pühale Vaimule (Ap 5:3, 4), ütles Peetrus neile, et 
nad ei olnud valetanud mitte inimestele, vaid Jumalale. Ja kui Jeesus sõnastas suure 
misjonikäsu (Mt 28:19), ütles Ta, et pöördunud tuleb ristida Isa, Poja ja Püha Vaimu 
nimesse. Peetrus õpetab kindlalt, et Püha Vaim on isa ja Pojaga samal tasemel – ka 
Tema on Jumal. Pühakirjas peetakse Püha Vaimu Jumalaks. 

Kas oled tähele pannud, kui kuulekad on satelliitnavigatsioonisüsteemide kasutajad 
seadme antavatele juhistele? Nad sisestavad lihtsalt sihtkoha ja on kindlad, et seade 
juhatab nad soovitud paika. See usaldus navigatsiooniseadmete vastu tuleneb 
korduvast kasutamisest, isegi kui nad mõnel üksikul juhul seadme antud teavet valesti 
tõlgendavad. Samamoodi on meie, kristlastega: teadmine, et Püha Vaim kes on meie 
alaline Juht ja Aitaja, on ise jumalik, annab meile igavese kindlustunde, et meie sihtkoht 
on paigas. 

Ma kutsun sind täna üles rõõmustama Issandas, selles teadmises, et Vaim, kes meid 
juhib, on seesama Vaim, kes lõi inimese ja kes oli Jeesuses, kui Ta tagas meile ristil 
lunastuse. 
 
Pühapäev, 15. jaanuar 
Ezekiel Okofo-Boansi (Bracknell, UK) ja Elliott A. Williams (Watford, UK) 

Logos. Püha Vaimu identiteet 

Js 63:10−14; Ap 5:1−4; Rm 8:11; 1Kr 2:10, 11; Tt 3:4−6; 1Pt 1:2 

Mitmesugust liiki vaimud (2Ms 28:3; 4Ms 5:14; 1Kn 22:22, 23; 2Aj 36:22) 

Pühakirjast selgub mitmesugust liiki vaimude olemasolu. Inimestega seoses on 
olemas „tarkuse vaim“ (2Ms 28:3), „armukadeduse vaim“ (4Ms 5:14) ja „Pärsia kuninga 
Koorese vaim“ (2Aj 36:22). Langenud inglitega seoses on „valevaimud“ (1Kn 22:22, 23) 
ja „keeletu ja kurt vaim“ (Mk 9:25). „Jumal on Vaim“ (Jh 4:24), Ta on „Tõe Vaim“ (Jh 
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16:13), „Issanda Vaim“ (Km 14:6, 19) ja „Püha Vaim“ (Ps 51:13; Lk 11:13). Seega viitab 
sõna vaim (heebrea keeles ruach, kreeka keeles pneuma) mõnikord inimese 
põhiolemusele või valitsevale omadusele. 

Püha Vaim uurib läbi kõik asjad ja teab kõike. 

Kuigi Jumala Vaimu on Piiblis mainitud 350 korral (88 korral Vanas Testamendis ja 
262 korral Uues Testamendis), on mõnikord Jumala ainus olemise tõttu (5Ms 6:4) raske 
Jumaluse isikute vahel vahet teha. Kuid mõlemas Testamendis on Pühal Vaimul esindav 
roll. Vanas Testamendis esindab Ta Jumal Isa (2Ms 31:1−5; Js 63:10−14). Uues 
Testamendis, pärast Jeesuse ülestõusmist, esindab Ta Kristust (Jh 14:17, 18; 15:26; 
16:13). Sageli tegutseb Ta Mõjuagendina, kehastab ja sisendab Jumala iseloomu Tema 
rahva ja Tema esindajate sees ja nende kaudu. Kuna Vaim on jumalik, suudab Ta 
taastada langenud inimeses jumaliku loomuse (1Pt 1:2; 2Pt 1:4). 

Kas Püha Vaim on Jumal? (Ap 5:1−4; 2Kr 13:13) 

Termin kolmainsus viitab jumaluste paljususele ning see ajab paljud usklikud 
segadusse, sest muudab kristliku monoteistlikku vaate küsitavaks. Kuigi varakristlased 
kogesid Jeesuses Kristuses Jumalat, soovitas Jeesus neil palvetada oma (ja meie) Isa 
poole oma nimel. Kahes kirjakohas mainitakse Isa, Poega ja Püha Vaimu koos kui 
jumaliku kolmainsuse liikmeid: Issanda misjonikäsus Mt 28:19, 20 ja Pauluse 
õnnistussõnades 2Kr 13:13. Mõistagi kuuluvad epiteedid Isa, Poeg ja Püha Vaim 
pattulangemisjärgsesse aega. Jumaluse Liikmena on Pühal Vaimul Jumala igavene 
eksistents, mis on iseenesest olemas ega ole kusagilt saadud. Teisisõnu, erinevalt 
universumist, mis saab oma eksistentsi Jumalalt ja vajab eksisteerimiseks Jumalat, ei 
vaja Püha Vaim eksisteerimiseks kedagi ega midagi.* 

Loe tähelepanelikult Ap 5:1−4 ja mõtle Peetruse veendumusele Püha Vaimu 
identiteedis. Pane tähele Peetruse noomitust: „Hananias, mispärast on saatan vallanud 
su südame, et sa valetasid Pühale Vaimule ja toimetasid kõrvale osa maatüki eest 
saadud rahast? … Mispärast sa oled selle ette võtnud oma südames? Sa ei ole 
valetanud inimestele, vaid Jumalale.“ (salmid 3, 4) Peetruse sõnade kohaselt on püüd 
valetada kõiketeadvale Pühale Vaimule sama mis Jumalale valetamine. 5Ms 6:4 annab 
vihje: „Issand, meie Jumal Issand, on ainus.“ Suhe Jumal Isa, Jumal Poja ja Jumal Püha 
Vaimu vahel on lahutamatu ühtsus, mis on väljaspool inimese arusaamisvõimet. 

Püha Vaimu jumalikud omadused (Ps 139:7; Js 40:13, 14; 1Kr 2:10, 11) 

Jumal on iseseisev. Seepärast peavad olema mõned tähelepanuväärsed jumaliku 
iseseisvuse omadused Jumalusel (Jumal Isa, Jumal Poeg ja Jumal Püha Vaim) ühised. 
Nende hulgas on Jumala kõikvõimsus, kõiketeadmine, kõikjal viibimine, heatahtlikkus 
kõige vastu, muutmatus ja igavene eksistents. Mõtle järgmistele näidetele, mis käivad 
Püha Vaimu kohta. Püha Vaim on kõikjal viibiv. „Kuhu ma võiksin minna su Vaimu eest? 
Ja kuhu ma põgeneksin su palge eest?“ (Ps 139:7) Jumal on kõikvõimas. Jumalal ei ole 
miski võimatu (Mk 10:27). Maarja küsimusele: „Kuidas see võib juhtuda?“ (Lk 1:34) 
vastas ingel: „Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal, 
seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks.“ (salm 35) Seega on 
Pühal Vaimul loov vägi. Vaim teab kõike. Püha Vaim uurib läbi kõik asjad ja teab kõike 
(1Kr 2:10, 11, vt ka Js 40:13, 14). Püha Vaim on igavene (Hb 9:14) ja seepärast on tal 
surematus (1Tm 6:16). Me saame Temalt jumalikku armastust (Rm 5:5). 

Tõe Vaim, Nõuandja (4Ms 14:11; Js 63:10, 11) 

Kuigi eksisteerib palju erinevaid vaime, ei ole ühelgi peale Püha Vaimu jumalikke 
omadusi, mis eristavad Jumalat kõigist teistest. Veelgi enam, Jumal on kõigi heade 
vaimude Isa. Ent ühtki vaimu ei eksisteeri ilma Jumal Isa tahte ja loata – samamoodi 
nagu kõik patused eksisteerivad Jumala tahtel ja loal. Samamoodi nagu inimest saab 

                                            
* Richard Rice, „The Reign of God“ (Berrien Springs, Mich.: Andrews University Press, 1997). 

http://www.piibel.net/#q=Jh%2016:13
http://www.piibel.net/#q=Km%2014:6,%2019
http://www.piibel.net/#q=Ps%2051:13
http://www.piibel.net/#q=Lk%2011:13
http://www.piibel.net/#q=5Ms%206:4
http://www.piibel.net/#q=2Ms%2031:1-5
http://www.piibel.net/#q=Js%2063:10-14
http://www.piibel.net/#q=Jh%2014:17,%2018
http://www.piibel.net/#q=Jh%2015:26
http://www.piibel.net/#q=Jh%2016:13
http://www.piibel.net/#q=1Pt%201:2
http://www.piibel.net/#q=2Pt%201:4
http://www.piibel.net/#q=Ap%205:1-4
http://www.piibel.net/#q=2Kr%2013:13
http://www.piibel.net/#q=Mt%2028:19,%2020
http://www.piibel.net/#q=2Kr%2013:13
http://www.piibel.net/#q=Ap%205:1-4
http://www.piibel.net/#q=Ap%205:3,%204
http://www.piibel.net/#q=5Ms%206:4
http://www.piibel.net/#q=Ps%20139:7
http://www.piibel.net/#q=Js%2040:13,%2014
http://www.piibel.net/#q=1Kr%202:10,%2011
http://www.piibel.net/#q=Ps%20139:7
http://www.piibel.net/#q=Mk%2010:27
http://www.piibel.net/#q=Lk%201:34
http://www.piibel.net/#q=Lk%201:35
http://www.piibel.net/#q=1Kr%202:10,%2011
http://www.piibel.net/#q=Js%2040:13,%2014
http://www.piibel.net/#q=Hb%209:14
http://www.piibel.net/#q=Rm%205:5
http://www.piibel.net/#q=4Ms%2014:11
http://www.piibel.net/#q=Js%2063:10,%2011


3. õppetükk, 14.−20. jaanuar 2017 3 

identifitseerida DNA ja sõrmejälgede abil, saab Püha Vaimu tõelise Jumalana 
identifitseerida jumalike omaduste ja positsiooni abil, mis Tal on. 

4Ms 14:11 ei viita autor Moosesele, inimesest juhile, kellele iisraellased näiliselt vastu 
hakkasid. Js 63:10, 11 järgi oli nende keskel Jumal Püha Vaim, kes esindas Isa. Tema 
oli nende Nõuandja ja Teejuht. Seepärast oli iga vastuhakk Moosesele otsene rünnak 
Jumala Vaimu vastu, keda Mooses esindas ja kes Moosese kaudu tegutses. 
 
Esmaspäev, 16. jaanuar 
Sharon Louise (Binfield, Bracknell, UK) 

Tunnistus. Sest ma tean, kellesse ma olen uskunud 

Jh 14:15−17; Ap 1:7, 8 

Tõenäoliselt ei ole adventajaloos ükski teine inimene Püha Vaimu isikliku tegevusega 
nii hästi tuttav kui Ellen White. Alates esimesest inspireeritud nägemusest 17 aasta 
vanuses kirjutas ta järgmise 70 aasta jooksul ligi 50 000 käsikirjalist lehekülge ning tema 
tunnistusi on ajendanud, saatnud ja toetanud Püha Vaimu üleloomulik ligiolek. Sada 
aastat hiljem ei ole tema hääl kaotanud oma vastupandamatut mõju järgmistes 
õpetustes. 

„Me peame mõistma, et Püha Vaim … on samamoodi isik nagu Jumal.“ 

„Me peame uurima ilmutusi, mida Jumal on enda kohta andnud.“1 

„Taevases kolmikus on kolm elavat isikut. Nende kolme võimsa väe – Isa, Poja ja 
Püha Vaimu – nimesse ristitakse need, kes võtavad Kristuse elava usu kaudu vastu. 
Nemad teevad koostööd taeva kuulekate alamatega nende pingutustes elada uut elu 
Kristuses.“2 

„Püha Vaim pidi avalduma neis uuendusttoova väena. Ilma selle osata poleks 
Kristuse ohvrist midagi kasu. … Patule võis vastu panna ja seda võita ainult Jumaluse 
kolmanda isiku võimsa väe abil, mitte piiratud kujul, vaid kogu jumalikus täiuses. Püha 
Vaim muudab mõjuvaks maailma Lunastaja poolt sooritatud töö. Püha Vaimu kaudu 
saab süda puhastatud. Vaimu läbi saab usklik osa jumalikust iseloomust.“3 

„Me peame mõistma, et Püha Vaim … on samamoodi isik nagu Jumal.“4 

„Lohutaja, kelle Kristus tõotas pärast taevaminekut saata, on Vaim Jumaluse kogu 
täiuses, kes ilmutab jumaliku armu väge kõigile, kes võtavad Kristuse isikliku Päästjana 
vastu ja usuvad Temasse.“5 

„Püha Vaim ülistab ja austab Päästjat.“6 

„Kui katsumused varjutavad hinge, meenuta Kristuse sõnu. Tuleta meelde, et Ta on 
nähtamatult Püha Vaimu isikus sinu juures. Ta annab sulle rahu ja lohutust ning näitab 
sulle, et Ta on sinuga, Õiguse Päike, mis hajutab su pimeduse.“7 
 
Teisipäev, 17. jaanuar 
Albert A. C. Waite (Riseley, Berkshire, UK) 

Tõendusmaterjal. Armastus Püha Vaimu kaudu on Jumala jumalikkus 

2Kr 13:13; Gl 5:22, 23 

Piibel on ühemõtteline: kogu Pühakiri on Jumala sisendatud (2Tm 3:16). 
Õnnistussõnades lohutab Paulus korintlasi kolmainsuse abiga: „Issanda Jeesuse 
Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega.“ (2Kr 13:13) 

                                            
1 Ellen G. White, „Tervise teenistuses“, orig lk 410. 
2 White, „Evangelism“, lk 615. 
3 White, „Ajastute igatsus“, orig lk 671. 
4 White, „Manuscript Releases“, 7. kd, lk 299. 
5 White, „Evangelism“, lk 615. 
6 White, „Tee Kristuse juurde“, orig lk 91. 
7 White, „Daughters of God“, lk 185. 
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Tundub, et Paulus annab igale Jumaluse liikmele konkreetse ülesande: armu 
Jeesusele, armastuse Jumalale ja osaduse Pühale Vaimule. 

Pühakiri õpetab, et Püha Vaimu töö tulemus on „armastus, rõõm, rahu, pikk meel, 
lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus“ (Gl 5:22, 23). Kas need omadused on 
üksnes Püha Vaimu omad? 

Meie jaoks on Püha Vaim nagu vesi potitaime jaoks. 

Õnnistussõnades on Jeesusega seotud arm. Mis on Jumala arm? Me vaatame ristile, 
kus ilmneb ülim arm vääritu inimkonna päästmisel. Cecil Frances Alexander sõnastab 
Jumala ülima armastusteo meie jaoks nii: „Me võlad tasus verega, tõi meile õndsuse. Ta 
avas taeva värava ja Isa juurde tee.“1 Seega on armu olemus Jumala armastus (Ef 
2:8−10). 

Websteri sõnaraamatus on sõna „osadus“ defineerimiseks kasutatud järgmisi 
väljendeid: „seltsiline või kaaslane olemine“, „ühiste huvide või tunnetega inimeste suhe“ 
ja „alatiseks kaaslaseks olemine“2. Meil kui kristlastel ei ole soovitatav olla kurjade 
vaimude kaaslased (vt 1Kr 10:20), sest kaks ei saa harmooniliselt koos käia, kui nad ei 
ole ühel nõul (Am 3:3). Seepärast on Püha Vaimu omadused juhtivad jooned, mis 
mõjutavad patust võtma vastu armu anni, mille on tingimusteta armastus meie 
päästmiseks andnud. 

Ei saa kahe silma vahele jätta, et armu aluseks on armastus (Jh 3:16). Osaduse 
keskmes on Jumala armastus (vt Ef 3:17−19). Oma õnnistussõnadesse Jumala osaks 
armastus määrates tunneb Paulus ära Kolmainsust ühendava elemendi, mis ajendab 
inimkonna päästemissiooni. Seega on andide jaotamine üks moodus Kolmainsuse 
ühtset keha meile hõlpsamaks mõistmiseks osadeks harutamine. 

Gl 5:22, 23 ja 1Kr 13:1−8 leiame omadused, mida Püha Vaim pakub, et meid Jumala 
juurde juhtida. See sai teoks armastuses Kolgatal. Meie jaoks on Püha Vaim nagu vesi 
potitaime jaoks. Sobivas potis on toitainerikas muld, on valgus ja pimedust, aga kui pole 
pinnasega segunevat vett (osadust), siis taim ei kasva. Samamoodi ei saa Jumala 
jumalikkus ja armastus meieni jõuda muud moodi kui Püha Vaimuga segatult (1Kr 2:10, 
11). 
 
Kolmapäev, 18. jaanuar 
Diana R. Sinclair (Birmingham, UK) 

Praktiline juhend. Kas sa ei tea? 

1Ts 5:16−19 

Kas tõesti on võimalik lakkamatult palvetada? Kui mõistame Püha Vaimu olemust, siis 
mõistame, et see on võimalik. Püha Vaim on kõikjal (Ps 139:7) ja ilmutab Jumala väge 
maa peal (Rm 15:19). Vaim on and, mille kaudu Jumal ilmutab tundmatuid asju (1Kr 
2:10). Lohutaja, kelle Jeesus tõotas saata, juhib meie mõtteid (Jh 14:26), mõjutab 
tegevust ja sekkub, et meid nõrkuses aidata (Rm 8:26, 27). 

Kui lubame Pühal Vaimul oma tegusid juhtida, kujundame iseloomu igaviku 
jaoks. 

Püha Vaim tõendab Jumala tegevust meis (1Jh 3:24). Kas oled kunagi olnud 
olukorras, kus keegi juhib su tähelepanu faktile, et sa toimisid omakasupüüdmatult? 
Võib-olla oli see olukord, kus sa ei oodanud mingit tunnustust ega tasu. Kui avastad end 
mõttelt „Nojah, ma tõesti tegin ju seda“, peaksid mõistma, et see oli Püha Vaim, mis 
ajendas sind omakasupüüdmatult tegutsema. Meie, inimesed, isekad nagu me oleme, 
püüame liiga sageli lisategevust vältida: „Keegi teine ei tee seda, miks mina peaks siis 
tegema?“ Pidagem meeles, et ükskõik missugused on asjaolud, kui lubame Pühal 
Vaimul oma tegusid juhtida, kujundame iseloomu igaviku jaoks. 

                                            
1 Cecil Frances Alexander, „Suur ime sündis Kolgatal“, mustas lauluraamatus nr 420. 
2 Webster’s „Unabridged Dictionary“, 1983. a. tr, märksõna „fellowship“. 

http://www.piibel.net/#q=Gl%205:22,%2023
http://www.piibel.net/#q=Ef%202:8-10
http://www.piibel.net/#q=Ef%202:8-10
http://www.piibel.net/#q=1Kr%2010:20
http://www.piibel.net/#q=Am%203:3
http://www.piibel.net/#q=Jh%203:16
http://www.piibel.net/#q=Ef%203:17-19
http://www.piibel.net/#q=Gl%205:22,%2023
http://www.piibel.net/#q=1Kr%2013:1-8
http://www.piibel.net/#q=1Kr%202:10,%2011
http://www.piibel.net/#q=1Kr%202:10,%2011
http://www.piibel.net/#q=1Ts%205:16-19
http://www.piibel.net/#q=Ps%20139:7
http://www.piibel.net/#q=Rm%2015:19
http://www.piibel.net/#q=1Kr%202:10
http://www.piibel.net/#q=1Kr%202:10
http://www.piibel.net/#q=Jh%2014:26
http://www.piibel.net/#q=Rm%208:26,%2027
http://www.piibel.net/#q=1Jh%203:24


3. õppetükk, 14.−20. jaanuar 2017 5 

Arusaamine oma missioonist tähendab, et saame olla Jumala esindajad. Lahke 
sõna, naeratus, positiivne mõte, abistav käsi ja tänukirjake on moodused, kuidas saame 
kaasa aidata Püha Vaimu tegevusele meie elus. Need on lihtsalt palvetamise ja Püha 
Vaimuga lakkamatu koostöö tegemise vormid Jumala tahte täitmisel. Me ei tohi kunagi 
Pühale Vaimule vastu panna (Mt 12:31−33; 1Ts 5:19; Hb 3:7, 8). Kui paneme Püha 
Vaimu sisendustele vastu, röövime endalt väe teha head (Ap 2:1−5). „Kas te ei tea, et te 
ei ole iseeneste päralt?“ (vt 1Kr 6:19). 

Veelgi enam, selle asemel et oodata passiivselt Vaimu tegevust meis, võime ise Teda 
aktiivselt otsida. Me saame palvetada ja Piiblit uurida, et teada saada Jumala tahet oma 
elu jaoks. Püha Vaim, Õpetaja, juhib meid. Püha Vaim saab meid inspireerida midagi 
erilist tegema. Pane Ta proovile! 

VASTA 

1. Miks on rõõmustamine sinu arvates Püha Vaimu vastuvõtmisega seotud? 

2. Kui sa mõistad usu kaudu, et sinuga on Püha Vaimu vägi, mida on sul siis julgus 
teha? 
 
Neljapäev, 19. jaanuar 
Jacquie Halliday-Bell (Birmingham, UK) 

Arvamus. Omadused, mis loovad mulje 

Ps 139:7; Lk 1:35; Rm 15:19; Gl 5:22, 23 

Püha Vaimu jumalikud omadused on muutumatud. Tema pidev mõju püüab luua 
Jumala-keskse mulje. See võistleb tugeva, alati areneva meedia ning eakaaslaste 
keelitava mõjuga, mis tõmbavad meid eemale õiglasest elust ja suunavad patu poole. 
Püha Vaim juhib meid meie pääste ja igavese elu pärast maailma „tormide“ eest 
varjupaika. 

Ingel kinnitas segaduses noorele Maarjale, et kõrgeim võim kontrollib olukord, kui ta 
kannab Jumala Poega, meie Päästjat Jeesust Kristust (Lk 1:35). Püha Vaim, 
Kolmainsuse osa, aitab meil pidevalt usaldada Jumala plaane meie elu jaoks, isegi kui 
me satume kriisiolukorda. Kui oleme ustavad ja usaldavad, kannab Ta meid neist läbi. 

Püha Vaim teab Jumala salajasi mõtteid. 

Pärast Kristuse ristilöömist oli Püha Vaim Paulusega, kui ta tegi kuulutustööd, ning 
tegi tunnustähti ja imesid, mis peegeldasid Jumala olemust ja muutsid evangeeliumi 
selle kuulajate jaoks elulisemaks (Rm 15:17−19). 

Kui lubame Pühal Vaimul meis elada, ilmnevad meie elus Tema omadused: 
armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus (Gl 
5:22, 23). Need Vaimu antud annid võimaldavad meil olla jumalikuks mõjuks neile, 
kellega kokku puutume. 

Inimesi meelitavad lõksu paljud tänapäeva maailma ebasoodsad, patused asjad. 
Lapsed ja noored kasutavad relvi, et tappa pereliikmeid, naabreid, õpetajad ja 
kaasõpilasi. Teised sooritavad enesetapu. Mõned on rikkuse kujutluses saanud 
narkomuuladeks ning transpordivad pikamaalendudel oma keha sees mürgiseid 
narkootikume, mis tihtipeale osutuvad neile surmavaks või vahelejäämise korral toovad 
neile korraliku vanglakaristuse. Politsei vägivald ja politseinike tapmine on muutunud 
masendavalt tavapäraseks. Kõik need ebaseaduslikud tegevused rõhutavad Püha 
Vaimu puudumist neis inimestes. Missugune kontrast on omada endas Püha Vaimu ning 
näidata välja rõõmu, rahu, lahkust, headust, enesevalitsust jne. 

Püha Vaim teab Jumala salajasi mõtteid (1Kr 2:11). Ta on kõikjal, kogu aeg 
läbiigaviku. Ta oli olemas enne universumi algust, Jeesuse eostamise ja sünni juures. 
Ta oli Jeesusega koos templis, kui Jeesuse teadmised avaldasid õpetatud preestritele 
muljet. Samuti oli Ta Jeesusega Tema tööperioodil, katsumustes, ristilöömisel ja 
ülestõusmisel. Jeesus tundis Püha Vaimu omadusi ja teadis, kuidas inimkond neid 

http://www.piibel.net/#q=Mt%2012:31-33
http://www.piibel.net/#q=1Ts%205:19
http://www.piibel.net/#q=Hb%203:7,%208
http://www.piibel.net/#q=Ap%202:1-5
http://www.piibel.net/#q=1Kr%206:19
http://www.piibel.net/#q=Ps%20139:7
http://www.piibel.net/#q=Lk%201:35
http://www.piibel.net/#q=Rm%2015:19
http://www.piibel.net/#q=Gl%205:22,%2023
http://www.piibel.net/#q=Lk%201:35
http://www.piibel.net/#q=Rm%2015:17-19
http://www.piibel.net/#q=Gl%205:22,%2023
http://www.piibel.net/#q=Gl%205:22,%2023
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vajab. Seepärast teatas Jeesus taevaminemisel: „Ma pean ära minema, aga ma 
saadan teile Lohutaja, Püha Vaimu, kellel on Jumala jumalikud omadused ja kes õpetab 
teile kõike, mis on hea. Ta on teiega kogu aeg.“ (vt Jh 16:7, 8, 12−15) 
 
Reede, 20. jaanuar 
Faith Toh (Singapur) 

Uurimine. Jumal – Püha Vaim 

Ii 33:4; Mt 12:31, 32; Rm 8:11; 1Kr 2:10, 11 

KOKKUVÕTE 

Püha Vaim on Kolmainsuse kolmas isik − Jumal, kes elab meis ja meiega. See Püha 
Vaim, kes meid juhib, on seesama Vaim, kes lõi inimesed ja kuna Ta on jumalik, on ta 
seesama Vaim, mis oli Jeesusel, kui Ta tagas ristil meie lunastuse. Ta kehastab ja 
sisendab Jumala iseloomu. Vaim on and, mille kaudu Jumal ilmutab tundmatuid asju. 
Lohutaja, kelle Jeesus tõotas saata, juhib meie mõtteid, mõjutab tegevust ja sekkub, et 
meid nõrkuses aidata, ning annab jõudu olla jumalikuks mõjuks neile, kellega kokku 
puutume. 

TEGEVUSED 

 Uuri selle nädala õppetükki, leia võtmesõnad ja neile vastavad Piibli tekstid, mis 
kinnitavad Püha Vaimu jumalikkust. Tee neist võtmesõnadest kollaaž ja riputa 
see kuhugi, kus see saab sulle pidevalt meelde tuletada Tema alalist mõju sinu 
elust. 

 Esita endale väljakutse teha sel nädalal iga päev kümnesekundiline video, mis 
sinu arvates illustreerib kõige paremini seda, mida oled selle nädala õppetükist 
Püha Vaimu kohta õppinud. Ühenda need kümnesekundilised klipid üheks 
videofailiks ja laadi see üles sinu eelistatud sotsiaalmeedia lehele. Kasuta 
hashtag’i #HolySpirit. 

 Küsitle inimesi koguduses väljaspool sinu tavalist suhtlusringi ja küsi neilt, miks 
nad usuvad, et Püha Vaim on reaalne ja jumalik. Küsitle erinevatest 
vanuserühmadest, erinevas eluetapis ja erineva kultuuritaustaga inimesi. Kui nad 
lubavad, jaga nende vastuseid sõnasõnaliselt oma väikeses grupis. 

 Vali selle nädala õppetükist piiblisalm või tsitaat, mis sobib kõige paremini 
sellega, kus sa oma elus praegu oled. Tee sellest salmist või tsitaadist oma 
telefoni taustapilt. Iga kord, kui telefoni vaatad, meenutab see sulle, et võtaksid 
mõne sekundi mõtlemaks, mis on sinu jaoks praegu kõige olulisem, ja sosistaksid 
sellepärast väikse palve. 

 Pane kirja kõik moodused, kuidas oled märganud Püha Vaimu jumalikku 
sekkumist ja mõju iga päev. Palveta võimaluste pärast kogetust tunnistada. 

LISALUGEMINE 

Jh 7:37−39; Ap 2; Rm 8:26, 27. 

„God: Holy Spirit“, Adventist.org video, https://www.adventist.org/en/beliefs/god/holy-
spirit/. 

Seth Pierce, „Who Is the Holy Spirit?“ Signs of the Times, november 2012, 
http://www.signstimes.com/?p=article&a=44147052544.692.   

http://www.piibel.net/#q=Jh%2016:7,%208,%2012-15
http://www.piibel.net/#q=Ii%2033:4
http://www.piibel.net/#q=Mt%2012:31,%2032
http://www.piibel.net/#q=Rm%208:11
http://www.piibel.net/#q=1Kr%202:10,%2011
http://www.piibel.net/#q=Jh%207:37-39
http://www.piibel.net/#q=Ap%202
http://www.piibel.net/#q=Rm%208:26,%2027
https://www.adventist.org/en/beliefs/god/holy-spirit/
https://www.adventist.org/en/beliefs/god/holy-spirit/
http://www.signstimes.com/?p=article&a=44147052544.692
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