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Püha Vaimu isiksus 

Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja 
tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Johannese 14:26 

 
Hingamispäev, 21. jaanuar 
Faith Toe (Singapur) 

Sissejuhatus. Kes või mis on Püha Vaim? 

1Kr 2:10; 12:7−11; Ef 4:30 

Paljude jaoks on õpetus Pühast Vaimust segadusse ajav. Kas Püha Vaim on 
müstiline jõud? Kas see on mitteisikuline vägi, mille Jumal teeb Kristuse järelkäijatele 
kättesaadavaks? Kas Püha Vaim on isiksusega isik? 

Kas Püha Vaim on müstiline jõud? 

Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni määratluses on isiksus „iseloomuliku 
mõtte-, tunde- ja käitumismustri individuaalne omapära“*. Teisisõnu, isiksus koosneb 
iseloomulikest mõtte-, tunde- ja käitumismustritest, mis muudavad inimese 
ainulaadseks. Ning isiksus tuleneb inimese sisemusest ja jääb kogu elu üsna 
muutumatuks. 

Selleks et kindlaks teha, kas Pühal Vaimul on isiksus, peame otsima Piiblist 
vastuseid neile küsimustele: 

1. Kas Pühal Vaimul on intellekt? 

2. Kas Pühal Vaimul on tahe? 

3. Kas Pühal Vaimul on emotsioonid? 

4. Kas Püha Vaim kurvastab? 

5. Kas Püha Vaim tunneb rõõmu? 

Sel nädalal kaevuma sügavuti sellesse, mida kirjutatakse Piiblis Püha Vaimu 
isiksuse kohta. Selle jaoks on meil vaja kogu võimalikku abi, seega õhutan sind koos 
minuga järgmist palvet paluma. 

Armas Jumal, ma vajan Sind. Ma tunnistan, et olen püüdnud ise oma elu juhtida 
ning olen seetõttu teinud vigu, asja untsu keeranud, Sinu vastu pattu teinud. Ma 
soovin omada Sinuga sügavat ja tõelist suhet. Ma soovin tunda nälga ja janu Sinu 
Sõna, Sinu tahte ja Sinu õiguse järele. Palun Sind, et Sa täidaksid mind Püha 
Vaimuga, nagu Sa ise oled käskinud. Tänan Sind, et täidad mind oma Püha Vaimuga 
ning võtad minu elu juhtimise enda kätte. Palun seda tõsiselt Jeesuse nimel. Aamen. 

VASTA 

1. Kirjuta üles üks uus arusaam, mida said sellest õppetükist Püha Vaimu kohta. 

2. Missuguses sinu elu valdkonnas peaks Püha Vaim sinu arvates rohkem 
valitsema? 

3. Missugused on tulemused, kui Tema valitseb? 
 
Pühapäev, 22. jaanuar 
Bayu Kaumpungan (Singapur) 

Tõendusmaterjal. Jumal, kellel on tunded 

Jh 14:17; 1Kr 2:12; Ef 2:18 

Üks väga põnev valdkond inimkäitumises on individuaalsete erisuste ja isiksuse 
uurimine. Igal inimesel on oma käitumisviis, kuidas ta vastab teda ümbritsevatele 
olukordadele. Need vastused kujundavad inimese identiteedi. Just nii on isiksus 
äratuntav. 

                                            
* „Personality“, American Psychological Association, http://www.apa.org/topics/personality/.  

http://www.piibel.net/#q=Jh%2014:26
http://www.piibel.net/#q=1Kr%202:10
http://www.piibel.net/#q=1Kr%2012:7-11
http://www.piibel.net/#q=Ef%204:30
http://www.piibel.net/#q=Jh%2014:17
http://www.piibel.net/#q=1Kr%202:12
http://www.piibel.net/#q=Ef%202:18
http://www.apa.org/topics/personality/
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Emotsionaalne intelligents on üks isiksuse aspekte, mis on inimeste juures 
hõlpsasti jälgitav. Emotsionaalne intelligents on see, kuidas inimene vastab teda 
mõjutavatele olukordadele emotsionaalsel tasandil.* Ühele ja samal olukorrale vastab 
mõni vihaga, samas kui teine vastab rahuloluga. Need erinevused eristavad üht 
isiksust teisest. 

Pühal Vaimul on individuaalne emotsionaalne vastus. Tal on oma 
isiksus. 

Huvitaval kombel näitab Piibel, et Jumal vastab inimestele ja universumile samuti 
emotsioonidega. On kirjeldatud Jahve erinevaid emotsionaalseid vastuseid 
iisraellastele. Ta tunneb kiivast pahameelt, kui iisraellased teenivad teisi jumalaid 
(2Ms 34:14). Samal ajal on Ta kaastundlik ja heasoovlik (salm 6). Jeesust 
kirjeldatakse kui isikut, kellel on konkreetses olukorras konkreetne emotsionaalne 
vastus. Näiteks oli Ta kurb (Jh 11:33, 34) ning tundis samuti viha (Mk 3:5). 

Piibel kirjeldab Püha Vaimu samamoodi nagu Isa ja Poega. Püha Vaim suudab 
kurvastust tunda. Ef 4:30 hoiatas Paulus efeslasi, et nad ei kurvastaks Püha Vaimu. 
Kurvastamine on emotsiooni väljendamine. Teisisõnu, Pühal Vaimul on individuaalne 
emotsionaalne vastus. Tal on oma isiksus. 

Johannese 14. peatükis rõhutavad Jeesuse sõnad Püha Vaimu ainulaadsust. 
Teda iseloomustav sõna parakleton on keeruline kreekakeelne sõna, millele ei ole 
konkreetset vastet. See hõlmab mitmesuguseid määratlusi, kaasa arvatud nõuandja, 
teejuht, kaitsja ja toetaja. Kuid hoolimata vastest on üks oluline element sama. 
Jeesus kirjeldab siin Isikut, kellel on konkreetne roll ja ülesanne. 

VASTA 

Kuidas saame Kolmainsuse mõistega leppida, kui teame, et iga jumalik Olevus 
(Isa, Poeg, Püha Vaim) on tegelikult eraldi isik? 
 
Esmaspäev, 23. jaanuar 
Christon Choo (Singapur) 

Logos. Meie kuulutame, Püha Vaim muudab 

Jh 15:26, 27 

Miks maailm Jumala jüngreid vihkab (Jh 15:18−25) 

Johannese 15. peatükis räägib Jeesus jüngritele, missugust vastust on neil 
oodata, kui nad lähevad evangeeliumi kuulutama. Jeesus ei keeruta, vaid ütleb 
selgelt ja otsekoheselt: „Maailm hakkab teid vihkama.“ Maailm hakkab Jeesuse 
jüngreid vihkama seepärast, et maailm vihkas kõigepealt Jeesust. Põhjus, miks 
maailm Jeesuse jüngreid vihkab, on selles, et nad ei kuulu maailma. „Kui te oleksite 
maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi, aga et teie ei ole maailmast, vaid 
mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid.“ (Jh 15:19) 

Jumal ei saada meid maailma seda rasket tööd üksinda tegema. 

Kui valime Jeesuse järgimise elu, ei kuulu me maailma ja maailm ei aktsepteeri 
meid. Kellelegi ei meeldi, kui talle öeldakse, mida ta valesti teeb. Kui me kuulume 
Jeesusele, õpetame Tema õpetusi ning Jeesuse õpetuste õpetamisel on tagajärjed. 
„Kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki. Kui nad on pidanud minu 
sõna, peavad nad teiegi sõna. Kuid seda kõike nad teevad teile minu nime pärast, 
sest nad ei tunne teda, kes minu on saatnud.“ (salmid 20, 21) On inimesi, kes 
kuulavad, mida Jeesust õpetame, kuid on ka teised, kes ei taha kuulata ning kes 
otsustavad meid Jeesuse järgimise tõttu taga kiusata. Võime olla julged, sest nad ei 
tee seda meie pärast, vaid sellepärast, et nad ei tunne Jeesust. 

                                            
* Colin Cooper, „Individual Differences and Personality“ (London, Englan: Routledge, 2010). 

http://www.piibel.net/#q=2Ms%2034:14
http://www.piibel.net/#q=2Ms%2034:6
http://www.piibel.net/#q=Jh%2011:33,%2034
http://www.piibel.net/#q=Mk%203:5
http://www.piibel.net/#q=Ef%204:30
http://www.piibel.net/#q=Jh%2015:26,%2027
http://www.piibel.net/#q=Jh%2015:18-25
http://www.piibel.net/#q=Jh%2015:19
http://www.piibel.net/#q=Jh%2015:20,%2021
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Jumal saadab abi (Jh 15:26, 27) 

Jeesus ei tõotanud, et Tema järgmine on kerge. Me ei ole populaarsed, sest 
Jeesus ei olnud populaarne. Maailm ei armasta meid, sest maailm ei armastanud 
Jeesust. Kuigi meie räägitud sõnad ei pruugi olla populaarsed, toovad need elu. 

Jeesus on tõotanud, et Ta saadab meile abi. „Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa 
juurest saadan, Tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis tema tunnistab minust. Ja teiegi 
tunnistate, sest te olete olnud minuga algusest peale.“ (Jh 15:26, 27) Jeesuse heaks 
tunnistamine ei ole lihtne, kui maailm meid vihkab. Raske on rääkida teistele, mida 
nad peavad tegema, kui meie sõnad tagasi lükatakse. Jumal ei saada meid maailma 
seda rasket tööd üksinda tegema. Ta saadab meile Tõe Vaimu, Püha Vaimu, kes on 
koos meiega, et veenda maailma patus ja vajaduses lunastuse järele. 

Tõe Vaimu tegevus (Jh 16:5−16) 

Tõe Vaimu tegevust on kirjeldatud Jh 16:13: „Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib 
ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta 
kuulutab teile tulevasi asju.“ Püha Vaim oli see Isik, kes andis jüngritele rääkimiseks 
sõnad ning kes juhtis nende teod ja mõtted tõe juurde. Jüngrite ülesanne ei olnud 
südant ja mõtlemist muuta ning inimesi Jeesuse juurde juhtida. Tõe Vaimu, Püha 
Vaimu, ülesanne on süda ja mõtted Jeesuse poole suunata. Jüngrite ülesanne oli 
üksnes evangeeliumi kuulutada ja Jeesusest tunnistada. 

Kuid Püha Vaim pidi jüngrite juurde tulema alles siis, kui Jeesus on tagasi 
taevasse läinud. „Kuid ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei 
lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde.“ (salm 7) Jeesus pidi minema tagasi taevasse 
ja Püha Vaim pidi võtma Tema koha. 

Püha Vaimu tulek (Ap 2:1−13, 38−41) 

Jeesuse sõnad täitusid ja Püha Vaim tuli nelipühal. Usklikud ootasid Jeesuse 
tõotatud andi. „Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, 
nõnda nagu Vaim neile andis rääkida.“ (Ap 2:4) Kui jüngritele tuli Püha Vaim, 
toimusid imelised asjad. Nad suutsid kõneleda erinevates keeltes ning kuulutada 
evangeeliumi lähedal ja kaugel. 

Sel ajal olid kokku kogunenud paljud jumalakartlikud juudid kogu maailmast. Nad 
olid tulnud nelipüha tähistama. Selle asemel olid nad jüngritele Püha Vaimu 
väljavalamise tunnistajad. Püha Vaimu ajendatud sõnadega kõneledes kuulutasid 
jüngrid Jumala Sõna. Kuulajate südant ei muutnud jüngrite suust kuuldu, vaid Püha 
Vaim. „Aga Peetrus ütles neile: „Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida 
Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks, ning siis te saate Püha 
Vaimu anni.“ … Kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti, ning sel päeval lisati 
nende hulka umbes kolm tuhat inimest.“ (salmid 38, 41) Kui jüngrid kõnelesid, täitis 
neid Püha Vaim. Kui inimesed kuulasid, siis täitis ka neid Püha Vaim ning 3000 neist 
ristiti. Meie ülesanne on kuulutada Jumala Sõna ning jätta südamete muutmine 
Pühale Vaimule. 

VASTA 

1. Miks püüame võtta endale au Püha Vaimu töö eest? 

2. Kuidas saan täna Püha Vaimu vastu võtta? 
 

http://www.piibel.net/#q=Jh%2015:26,%2027
http://www.piibel.net/#q=Jh%2015:26,%2027
http://www.piibel.net/#q=Jh%2016:5-16
http://www.piibel.net/#q=Jh%2016:13
http://www.piibel.net/#q=Jh%2016:7
http://www.piibel.net/#q=Ap%202:1-13
http://www.piibel.net/#q=Ap%202:38-41
http://www.piibel.net/#q=Ap%202:4
http://www.piibel.net/#q=Ap%202:38,%2041
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Teisipäev, 24. jaanuar 

Jimmy Quek (Singapur) 

Tunnistus. „Ta kehastab Kristust, kuid on eraldi isiksus“ 

Jh 14:15−18; 16:7, 8 

„Inimlikkusega kammitsetult ei saanud Kristus olla isiklikult igal pool. Seepärast oli 
neile kasuks, et Ta neist lahkub ja läheb Isa juurde ning saadab Püha Vaimu oma 
järglasena maa peale.“1 

„Püha Vaimu kaudu saab süda puhastatud.“ 

„Kirjeldades jüngritele Püha Vaimu tööd, püüdis Jeesus sütitada neis sama rõõmu 
ja lootust, mis põles Tema südames. Ta tundis rõõmu rikkaliku abi üle, millega TA oli 
varustanud oma kogudust. Püha Vaim oli ülim andidest, mida Ta võis Isalt oma 
rahvale edasiandmiseks paluda. Püha Vaim pidi avalduma neis uuendusttoova 
väena. Ilma selle osata poleks Kristuse ohvrist midagi kasu. Kurjuse võim oli 
sajandite kestel üha tugevnenud, ning inimeste alistumine Saatana ülemvõimule oli 
hämmastav. 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. 

Jeesus ütles Püha Vaimu kohta: „Tema austab mind.“ Kristus austas Isa, avades 
maailmale Tema armastuse. Püha Vaim pidi austama Kristust, avades maailmale 
Tema armu. Jumala kuju peab inimestes taastuma. Jumala rahva iseloomu 
täiuslikkus on seotud Jumala au ja Kristuse auga.“2 

„Püha Vaimu mõju tegevusest kogudusele on liiga vähe välja tehtud. … 

Püha Vaimu on Lohutaja Kristuse nimel. Ta kehastab Kristust, kuid on eraldi 
isiksus.“3 

VASTA 

1. Kui sa võtsid Kristuse oma isiklikuks Issandaks ja Päästjaks vastu, tegi Püha 
Vaim sinu jaoks hulga asju. Mis need on? 

2. Kas sa oled praegu Püha Vaimuga täidetud? Kust sa seda tead? 
 
Kolmapäev, 25. jaanuar 
Melody Tan (Wahroonga, Uus-Lõuna-Wales, Austraalia) 

Praktiline juhend. Tema tundmaõppimine 

Jh 14:17; 1Kr 2:12; Ef 2:18 

Püha Vaim. Jumaluse Kolmas Isik. Mitteisikuline, umbmäärane Jõud? Segadus 
Püha Vaimu olemuse ja identiteedi ümber ei ole hiljutine nähtus. Mõned 
varakristlastest uskusid ja õpetasid, et Ta „on oma olemuselt Isast ja Pojast erinev. 
Mõni ütles, et Vaim on loodolevus, teised pidasid Vaimu jõuks või väeks, mitte 
Kolmainsuse Isikuks.“* 

Jeesus tõotas, et kui me usume, elab Püha Vaim meie juures ja meis. 

Piibel ütleb selgelt, et Püha Vaim oli koos Jumalaga algusest peale (1Ms 1:2) ning 
et Ta on samamoodi isik nagu Isa ja Poeg (Mt 28:19). Jeesus tõotas, et kui me 
usume, elab Püha Vaim meie juures ja meis (Jh 14:17). Aga kust me seda teame? 

                                            
1 Ellen G. White, „Manuscript Releases“, 14. kd, lk 23. 
2 White, „Ajastute igatsus“, orig lk 671. 
3 White, „Manuscript Releases“, 20. kd, lk 323, 324. 
* Kevin P. Emmert, „New Poll Finds Evangelicals’ Favorite Heresies“, Christianity Today, 28. oktoober 
2014, http://www.christianitytoday.com/ct/2014/october-web-only/new-poll-finds-evangelicals-favorite-
heresies.html.  

http://www.piibel.net/#q=Jh%2014:15-18
http://www.piibel.net/#q=Jh%2016:7,%208
http://www.piibel.net/#q=Jh%2014:17
http://www.piibel.net/#q=1Kr%202:12
http://www.piibel.net/#q=Ef%202:18
http://www.piibel.net/#q=1Ms%201:2
http://www.piibel.net/#q=Mt%2028:19
http://www.piibel.net/#q=Jh%2014:17
http://www.christianitytoday.com/ct/2014/october-web-only/new-poll-finds-evangelicals-favorite-heresies.html
http://www.christianitytoday.com/ct/2014/october-web-only/new-poll-finds-evangelicals-favorite-heresies.html
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Ta tuletab sulle meelde Jumalat ja Tema Sõna. Mõnikord, kui oleme süngeimas 
meeleheites või kõige metsikumas hirmu kütkeis, torkab meile pähe Piibli salm justkui 
eikusagilt ning annab lootust ja rahustab maha. See on Püha Vaim, kes meenutab 
meile kõike, mida Jeesus on meile öelnud (Jh 14:26). 

Ta toimib sinu südametunnistusena. Kas oled tundnud sundust teha õiget asja? 
Või äkki oled eiranud seda tugevat veendumust ja sind on haaranud süütunne. See 
on Püha Vaim, kes juhib sind Jumala iseloomu peegeldama (Ap 5:3). 

Ta aitab sul Jumala Sõna jagada. Kuigi sa võid arvata, et pole hea kõneleja või sul 
pole Piiblist piisavalt põhjalikke teadmisi, et teistele Jumalast õpetada, kas mäletad, 
kui sind inspireeriti ütlema täpselt õiget asja, et kedagi julgustada? See on Püha 
Vaim, kes annab sulle sõnad (1Kr 2:4). 

Ta õpetab sulle Jumalast. Jumalaga seotud mõisted ja arusaamad võivad 
mõnikord olla raskesti mõistetavad. Aga sa tead kindlasti mõnd neist „lambikese“ 
hetkedest, kui sulle anti Jumala kohta väga selge arusaamine. See on Püha Vaim, 
kes leebelt õpetab (salm 12). 

VASTA 

Missuguseid teisi näiteid oskad veel tuua selle kohta, et Püha Vaim elab sinus? 
 
Neljapäev, 26. jaanuar 
Kenneth Goh (Singapur) 

Arvamus. Ta tunneb meie valu 

Ap 8:29; 10:19, 20 

Kõik on nõus, et Püha Vaim juhib meid igapäevaelus. Ta annab meile jõudu, 
kannatlikkust ja mis kõige olulisem, armastust. Me palume iga päev, et Püha Vaim 
õnnistaks meid rohkelt ja tegutseks meis, et korda saata need asjad, mida me ise ei 
suuda. Jh 14:17 on kirjas: „Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe 
teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie 
sees.“ Me teame, mida Püha Vaim võib teha, aga mida me Püha Vaimu kohta 
teame? 

Püha Vaim on osa meis kõigis elavast Jumalast. 

Piibel näitab, et Pühal Vaimul on tõepoolest isiksus nagu sul ja mul. Tegelikult 
kirjeldab Jeesus ise Püha Vaimu kui Nõuandjat, kes õpetab meile kõiki asju ja 
meenutab kõike, mida Jeesus on öelnud. See näitab, et Pühal Vaimul on Jeesuse 
õpetused ja ta jagab neid meile pidevalt. 

Edasi näeme Piiblis Püha Vaimu rääkimas mitme inimesega (Ap 8:29; 10:19, 20) 
ning minu jaoks kõige silmapaistvam tekst on Rm 8:26: „Samuti tuleb ka Vaim appi 
meie nõtrusele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise 
palub meie eest sõnatute ägamistega.“ Kas pole võrratu, et Püha Vaim tunneb meie 
südant, mõistab meid ja palub meie eest? 

Meie elus on aegu, mil oleme suurtes raskustes, aegu, mil oleme nii ära eksinud, 
et ei tea, mida teha või isegi millepärast palvetada. Sellistel juhtudel on Püha Vaim 
sinu jaoks kõige silmanähtavam. Ta tunneb sinu valu ja palvetab sinu eest „sõnades 
väljendamatute ohkamistega“ (Rm 8:26, 1968). 

Mõned küsivad, kus on Jumal, kui nad kannatavad, aga nad ei aimagi, et Jumal 
kannatab koos nendega. Kuna Püha Vaim on meis kõigis, tunneb Jumal meist 
igaühe valu. Kui me vaatame uudiseid ja näeme järjekordset koolitulistamist, võime 
küsida: „Kus sa oled, Jumal?“, kuid me ei mõista, et Jumal kannatab koos nendega. 
Ta tunneb selle süütu lapse, selle süütu õpetaja valu ning Ta tunneb ka seda valu, 
mida tunneme meie. 

Rm 5:5 on öeldud: „Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha 
Vaimu läbi.“ Püha Vaim on osa meis kõigis elavast Jumalast. Ta nutab, kui meie 

http://www.piibel.net/#q=Jh%2014:26
http://www.piibel.net/#q=Ap%205:3
http://www.piibel.net/#q=1Kr%202:4
http://www.piibel.net/#q=1Kr%202:12
http://www.piibel.net/#q=Ap%208:29
http://www.piibel.net/#q=Ap%2010:19,%2020
http://www.piibel.net/#q=Jh%2014:17
http://www.piibel.net/#q=Ap%208:29
http://www.piibel.net/#q=Ap%2010:19,%2020
http://www.piibel.net/#q=Rm%208:26
http://www.piibel.net/#q=Rm%208:26&bv=EST_68
http://www.piibel.net/#q=Rm%205:5
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nutame, rõõmustab, kui meie rõõmustame, ning tunneb end armastatult, kui meie 
seda tunneme. Isiksus on ühele konkreetsele isikule omaste iseloomujoonte, 
omaduste ja käitumisviiside kogum. Kui meil on isiksus, siis on see kindlasti ka Pühal 
Vaimul. 
 
Reede, 27. jaanuar 
Stephanie Yamniuk (Winnipeg, Manitoba, Kanada) 

Uurimine. Loodud Püha Vaimu näo järgi 

1Kr 12:7−11 

KOKKUVÕTE 

Piibel väljendab väga selgelt Püha Vaimu rolli meie elus. Tema ülesanne on 
õpetada, juhtida, kaitsta ja toetada meid eluteel, samamoodi nagu Jeesus õpetas ja 
juhtis oma jüngreid (Jh 14). Kui me usume, et me oleme loodud Jumala näo järgi 
(1Ms 2:7) ja me usume Püha Kolmainsust (1Jh 5:7), siis võime näha, et meile kui 
Jumal Isa, Poja ja Püha Vaimu lastele on antud Püha Vaimu annid: tarkuse, 
teadmiste, usu, tervendamise, imettegeva väe, prohvetliku kuulutamise, vaimude 
vahel vahetegemise, erinevates keeltes rääkimise ja keelte tõlkimise anni. „Aga kõike 
seda teeb üks ja sama Vaim, jagades igaühele eriosa, nõnda nagu tema tahab.“ (1Kr 
12:11) 

TEGEVUSED 

 Kutsu mõned sõbrad kokku, et arutada, kuidas igaüks teist peegeldab Püha 
Vaimu mitmepalgelist isiksust, nagu on välja toodud meie võtmetekstis. 
Julgusta igaüht nimetama oma tugevusi ja oskusi ning arutlege, kuidas saab 
teie grupp neid ande jagada, et austada Jumalat ja aidata neid, kes abi 
vajavad. 

 Võtke noortegrupis aega ja vestelge Püha Vaimu isiksuse üle. Püha Vaimu 
mitmekesiste omaduste visualiseerimiseks kasutage kunstilisi vahendeid, 
nagu näiteks kirjutamine, luule, joonistamine, maalimine, kriidikunst või 
varjuteater. Korraldage oma koguduses või noortegrupis kunstiline etendus ja 
jagage Püha Vaimu ilu oma kogukonnaga. 

 Kutsu oma gruppi karjäärinõustaja CV koostamisest rääkima. Mõtle, kuidas 
saaksid oma CV-sse kaasata Püha Vaimu isiksuse omadused ja oskused. 

 Koosta nimekiri neist asjadest, millega oled võib-olla Püha Vaimu kurvastanud 
(Ef 4:30). Tunnista oma patud üles (1Jh 1:9) ja seejärel mõtle vabadusest, mis 
sul nüüd on, ja andidest, mis sul on Jeesuse nimest tunnistamiseks. 

 Mõtle raskustele, mis on sul ehk olnud usu pärast Jeesusesse Kristusesse. 
Pea seda rõõmuks (Rm 8:16−18) ja mõtle, mil moel on Püha Vaim sind 
lohutanud. 
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