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Püha Vaim ja püha elu elamine 

Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna 
hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks! 

1. Kiri tessalooniklastele 5:23 

 
Hingamispäev, 4. veebruar 
Jeff Eric D. Pajarito (Puting Kahoy, Silang, Cavite, Filipiinid) 

Sissejuhatus. Õige meelsus 

2Kr 3:18 

Olin sageli mõelnud, mis seos on Pühal Vaimul ja püha elu elamisel. Kui lugesin 
ühel päeva hommikust piibliosa, jõudsin salmini, mis köitis mu tähelepanu: „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 1:8) 
Kolmanda põlve seitsmenda päeva adventistina oli mul ettekujutus, et kirikus 
käimine, palvetamine, osasaamisteenistuses osalemine ja palvenädalast osavõtmine 
moodustavadki püha elu. Ma arvasin, et see on kõik, mida on pühitsetud elu 
elamiseks vaja. Aga kolledžiaastatel mõistsin, mida tähendab püha elu elamine 
tegelikult. 

Püha elu elamine on otsene märk, et meis elab Püha Vaim. 

Kolledžielu ei olnud kerge. Mul oli ohtralt tõuse ja mõõnu. Aga kui seda teed käisin 
ja igast kogemusest elu õppetunde õppisin, hakkasin mõistma Püha Vaimu reaalsust 
ja Tema tegevust meie elus. Pärast üht minu elu pöördepunkti ilmutas Jumal mulle, 
kuidas saab Püha Vaim aidata mul leida tee pühitsetud ellu. Ma mõistsin, et alles siis, 
kui lasen Püha Vaimu oma ellu, saan tegelikult Jumala tahtes elada. Esiteks on vaja 
täielikku pühendumist südames, et anda oma elu Jeesusele Kristusele nii, et Püha 
Vaim saaks minus elada. See on nagu vanade, näruste rõivaste kapist välja 
tõstmine, et oleks uute jaoks ruumi. Et Püha Vaim saaks meis elada, peame 
kõigepealt õppima, kuidas eemaldada oma vanad, närused, patust määritud 
harjumused. 

Püha Vaim teeb suuri asju, kui laseme Ta oma ellu. Me näeme järk-järgult muutusi 
oma suhtumises teistesse ja olukordadesse. Muutub see, kuidas elule vaatame: meis 
hakkab ilmnema uus suund, taeva poole, ning see sunnib meid Jeesusest Kristusest 
tunnistama. Püha elu elamine on otsene märk, et meis elab Püha Vaim. Pühitsetud 
elu on Jeesuse Kristuse iseloomu kõige tõelisem peegeldus. Selle nädala õppetükis 
õpime rohkem Püha Vaimu rolli kohta ja selle kohta, kuidas saab Ta juhtida meid 
püha elu elama. 
 
Pühapäev, 5. veebruar 
Inne Cristy R. Montecalvo (San Vicente, Palawan, Filipiinid) 

Tõendusmaterjal. Eksistents algusest peale 

1Ms 1:2 

Jumal Püha Vaim oli päris algusest peale maailma loomisega aktiivselt seotud 
(1Ms 1:2). Pilt Jumala Vaimust vete kohal hõljumas on sarnane linnule, kes hoolitseb 
oma poegade eest ja kaitseb neid (5Ms 32:11). Siin näeme Jumaluse kolmanda 
Isiku, Püha Vaimu, hoolitsust ja kaitset. Püha Vaimu ligiolu, kuigi nähtamatul kujul, 
ilmnes Piiblis paljudel juhtudel. 

Piiblis kirjeldatakse kaht tüüpi elu ja kaht eluviisi. 

Juba enne esimest nelipüha kuulutas Joel ette Püha Vaimu väljavalamist kõigile 
inimestele. Joel nägi ette  aega, mil Jumala Vaim on kättesaadav igale usklikule (Jl 
3:1, 2). Samuti võime lugeda Hs 39:28, 29, et Jumal tõotas Iisraeli rahva vangistusest 
vabastada ja neile Vaimu anda, vaatamata faktile, et nad olid Jumalale ustavusetud 
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olnud. Ristija Johannes rääkis ristimisest Püha Vaimu ja tulega (Lk 3:16). Jeesus 
Kristus rääkis oma jüngritele, et see on hea, et Ta ära läheb, sest kui Ta ei läheks, ei 
tuleks Püha Vaim (vt Jh 16:7). Tõe Vaim saadeti selleks, et meid kogu tõesse juhtida 
(vt salm 13). 

Apostlite tegude raamatu 2. peatükis on lugu Püha Vaimu tulekust nelipühapäeval. 
Sel ajal andis Püha Vaim oma ligiolust usklike grupile teada vaatemängulisel moel − 
võimsa tuulehoo ja tulekeeltega (salmid 2−4). Nelipühapäeval kinnitati Püha Vaimu 
töö. Paljudele usklikele laskusid tulekeeled, mis näitasid, et Jumala ligiolu on 
saadaval kõigile, kes Temasse usuvad (salm 3). Kui usklikud täitusid Püha Vaimuga, 
hakkasid nad teistes keeltes rääkima ja kuulutasid Jumala imedest (salm 11). 

Piiblis kirjeldatakse kaht tüüpi elu ja kaht eluviisi. Sa oled kas oma loomuses või 
Vaimus (Rm 8:9) ja sa võid elada kas oma loomuse või Vaimu järgi (Gl 5:25). 
Ükskõik kummal teel me käime, meenutab Püha Vaim meile pidevalt, et käiksime 
õiguse teel. Ta annab meile jõudu kasvada pühaduses, seega peaksime kogu aeg 
paluma Vaimu väljavalamist. Sest nagu Jeesus ütles: „Inimesed suudavad anda 
üksnes inimlikku elu, kuid Püha Vaim annab vaimuliku elu.“ (Jh 3:6, NLT) 

VASTA 

1. Kas on mingeid tegureid, mis mõjutavad Püha Vaimu tööd meis? 

2. Kuidas vastad sa Püha Vaimu kutsele? 
 
Esmaspäev, 6. veebruar 
Bongga L. Agno (Muntinlupa City, Filipiinid) 

Logos. Kristlase ülesmäge suunduv tee 

Hb 12:1, 2 

Mägimatkad ei olnud minu rida. Tegelikult ma lausa imestasin, miks mõne inimese 
kirg on matkata erinevates mägedes ja kõiki neid raskusi taluda. Naljatamisi pidasin 
neid inimesi omamoodi masohhistideks, sest nad tunnevad rahuldust, kui kogevad 
miilide kaupa kõndimise valu, sageli kuuma päikese käes. 

Kogu minu perspektiiv muutus, kui kogesin esimest mägironimist, mille korraldas 
meie liidu adventnoorte osakond viisteist aastat tagasi. Meid oli umbes 500 inimest, 
kes me sel ööl mäkke ronisime. Kui suurem osa matkajaist mäe väikesele tipule 
jõudsid, kallas tihedat vihma. Mõnel meist õnnestus suruda end ajutisse telki, et end 
külma ilma eest kaitsta. Kui saabus koidik, hakkasime alla tasandikule laskuma. Mind 
täitis rahulolutunne, kui jõudsin tippu ja eriti siis, kui jõudsin tagasi alla, kuigi olin 
äärmiselt väsinud. See oli minu jaoks mägironimise algus. 

Meil keelatakse selle maailmaga kohanduda ja oma pahelisi, 
lõbuarmastavaid soove rahuldada. 

Ülesmäge ronimine nõuab erilist pingutust, sest tuleb võidelda gravitatsiooniga. 
Seda võib võrrelda meie kristliku teekonnaga, kus näeme vaeva, et kõrgemale 
tasemele jõuda. Teel on probleeme ja takistusi, kuid need on vältimatud, kui püüame 
püha elu elada. 

Jumala pühadus: mida on selleks vaja (Ps 89:19; Js 40:25; Jr 51:5; Hs 
39:7) 

Vanas Testamendis viidatakse Jumalale korduvalt kui Iisraeli Pühale (Ps 89:19; Js 
40:25; Jr 51:5; Hs 39:7). Ta ei ole kellegi sarnane ja Teda ei saa kellegagi võrrelda 
(Js 40:25). Suure armastuse tõttu ei hüljanud Jumal Iisraeli ja Juudat, kuigi nad olid 
Tema vastu pattu teinud (Jr 51:5). Tema nimi on püha ja seda ei tohi teotada (Hs 
39:7). Jumala heebreakeelne nimi − YWVH ehk Jahve ehk Jehoova − on juutide 
jaoks nii püha, et nad ei häälda seda isegi välja. 

Pühadus on Jumala omadus. Seepärast on meid manitsetud olema püha, sest 
Jumal on püha (1Pt 1:14−16). Tema, kes meid kutsus, on püha ja seetõttu peame ka 
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meie oma mõtetes ja tegudes pühad olema. Meil keelatakse selle maailmaga 
kohanduda ja oma pahelisi, lõbuarmastavaid soove rahuldada. Ilmutuse 4:8 öeldakse 
Jumaluse Kolmainsuse kohta „püha, püha, püha“, et me mõistaksime, et Jumala 
pühadus on Tema iseloomu põhiolemus. 

Pühaduse olemus: mida on selleks vaja (Gl 5:16, 22, 25; 1Pt 1:15, 16) 

Apostel Paulus ütleb, et peame elama Vaimus ja mitte iseenda meele järgi (Gl 
5:16). Vaimu vili ilmneb meie elus, kui meil on armastus, rõõm, rahu, kannatlikkus, 
lahkus, headus, ustavus, tasadus ja enesevalitsus (salm 22). Veelgi enam, ta ütles, 
et kuna elame Vaimus, siis peame ka Vaimuga sammu pidama (salm 25). See 
tähendab, et me peaksime olema Püha Vaimuga kooskõlas igas elu aspektis. 
Tegelikult on Jumal valinud meid enne selle maailma rajamist olema Tema ees 
pühad ja laitmatud (Ef 1:4). 

Kristuse suhe kogudusega on lähedane. Ta armastas maailma nii väga, et tõi 
lepitusohvri igaühe eest meist (Ef 5:25−27). Selle tõega kästakse meil ka teha 
kõikvõimalikke pingutusi, et elada rahus kõigi inimestega ja olla püha. Samuti on 
antud tõsine teadaannet, et kui me ei ole pühad, ei saa me Issandat näha (Hb 
12:14). Kui läheme oma teed, ei saa me Jumala palet otsida, sest maailm on meid 
pimestanud. 

Pühitsuse abivahend: keda on vaja (Hb 13:12) 

Meid pestakse, pühitsetakse ja mõistetakse õigeks Jeesuse Kristuse ja Püha 
Vaimu nimel (1Kr 6:11). Inimesed on loomu poolest patused ning nende soovid on 
vastupidised Vaimu omadele, samamoodi on Vaimu soovid vastupidised selle 
maailma omadele (Gl 5.17). Need välistavad üksteist. Jeesus Kristus kannatas ja 
lunastas meid oma verega, et me saaksime olla pühad (Hb 13:12), ja meid 
mõistetakse õigeks Temasse uskumise kaudu. 

Pärast meie õigeksmõistmist tuleb pühitsusprotsess, mis on Püha Vaimu töö meie 
elus. „Midagi pühitsema tähendab midagi eriliseks otstarbeks eraldama, inimese 
pühitsemine on tema pühaks tegemine.“* Selles mõttes tähendab pühitsusprotsess 
meie eraldamist sellest maailmast, see arendab meis pühadust, mis pärineb 
Jumalalt. See on meie elus nähtav ja inimesed märkavad seda sõnadetagi. 

Läbi selle elu rännates peame võitlema usuvõitlust nii, et saavutame võidu patu 
üle. Hb 12:1 kutsutakse meid üles: „Pangem maha kõik koormav ja patt, mis 
hõlpsasti takerdab meid.“ Paulus rõhutab, et peame elu võidujooksu jooksma 
vastupidavusega ning hoidma oma pilgu kindlalt Jeesuse Kristusel, meie usu 
alustajal ja täidesaatjal (salm 2). 

Püha Vaim on alati valmis meie elu täitma, kui oleme nõus Teda vastu võtma. Ta 
ei saa end meile peale suruda. Iseloomus ilmneva pühaduse saame endaga kaasa 
võtta. Taevasse tõuseb kitsas tee ja see pole mingi jalutuskäik pargis. Kuid Püha 
Vaim on meiega ja juhib meid, kuni jõuab taevasesse koju, et olla koos oma Isaga. 

VASTA 

Mil moel saame olla tundlikud Püha Vaimu torgete suhtes? 
 
Teisipäev, 7. veebruar 
Rio Alyssa G. Sioson (Puting Kahoy, Silang, Cavite, Filipiinid) 

Tunnistus. Kibemagus muutmine 

1Kr 6:11 

Püha Vaimu inspireerival jõudu andval ja mõistust juhtival töö on pikk ajalugu. Ta 
oli koos Isa ja Pojaga nii loomisel kui ka lihakssaamisel ja lunastamisel. Ta inspireeris 

                                            
* „What Is Sanctification? What Is the Definition of Christian Sanctification?“ Gotquestions.org, 
https://www.gotquestions.org/sanctification.html.  
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ja juhtis Pühakirja kirjutajaid nägemustes ja ennustustes. Ta tegutseb ka 
inimsüdames, et südant veenda, ning need, kes lasevad Ta sisse, uuendatakse ja 
muudetakse Jumala näo sarnaseks. 

„Kui Jumal lõi inimese oma näo järgi, oli inimese keha igas mõttes täiuslik, kuid 
elutu. Seejärel puhus isikuline, iseenesest eksisteeriv Jumal sellesse kehasse 
eluhinguse ning inimesest sai elav, hingav ja mõistusega olevus.“1 Aga kuigi meid on 
loodud Jumala näo järgi, ei ole me täielikud selle hävituse ja moonutuse tõttu, mille 
vaenlane on meile toonud. „Kuna Kristuse lähedus on kõrvaldatud, teeb Saatan oma 
väidete kinnitamiseks imesid. Ta teeb nõrgad tugevaks ning innustab kõiki oma 
vaimu ja energiaga.“2 

„Meie ei saa Püha Vaimu kasutada. Vaim peab kasutama meid.“ 

Meist saavad süüdlased patuse loomuse tõttu. Me häbeneme ennast, me 
kurvastame ja kahetseme enda ja maailma pattude pärast, sest oleme Jumalale 
haiget teinud. Jah, meile ei meeldi end süüdi tunda ja me kirjeldaks seda pigem 
kibeda kogemusena, aga kui me kahetseme, siis õpime oma vigadest ja põgeneme 
kiusatuse eest Jeesuse Kristuse jalge ette. 

„Issand soovib Püha Vaimu anda neile, kes Teda teenivad, rohkem kui maised 
vanemad soovivad anda häid ande oma lastele.“3 

„Paljud usuvad Issanda tõotust ja väidavad, et öeldu käib nende kohta; nad 
kõnelevad palju Kristusest ja Pühast Vaimust, kuid sellest pole kasu. Nad ei anna 
ennast Jumala väe juhtimise ja kontrolli alla. Meie ei saa Püha Vaimu kasutada. Vaim 
peab kasutama meid.“4 

„Inimene, kes jätab oma mina kõrvale, teeb oma südames ruumi Püha Vaimu 
tegevusele ja elab täielikult Jumalale pühitsetud elu, saab olla piiritult kasulik.“5 

Meil on võimatu pattu võita ja Jeesuse Kristuse moodi elada, kui toetume 
iseendale. Ainus viis võidukalt elada on lasta Püha Vaim endasse elama. Ta annab 
meile võimekuse teha seda, mida me ise ei suuda, ning täita Jumala tahet oma elus. 
 
Kolmapäev, 8. veebruar 
Adrian T. Evangelista (Puting Kahoy, Silang, Cavite, Filipiinid) 

Praktiline juhend. Jumalale meeldiv elu 

Hb 12:1, 2 

Jumal nõuab oma rahvalt pühadust. Kuid inimese reaalsuses on võimatu püha olla 
ning patuselt olevuselt pühaduse nõudmine on nagu steriilse asja otsimine 
kõdunenud prügi hulgast. Jumal mõistab meie olukorda. Just sellepärast – lõputu 
armastuse tõttu inimkonna vastu – tuli Jeesus maailma meid lunastama. Kristuse 
vere kaudu muudetakse meid pühaks. Meie lihalik süda on aldis kiustustele järele 
andma ja patu pakutavaid ajutisi lõbusid nautima. 

Lõputu armastuse tõttu inimkonna vastu tuli Jeesus maailma meid 
lunastama. 

„Jeesus ei jätnud meid abitusse olukorda. Pärast seda, kui Kristus taevasse läks, 
saadeti Püha Vaim meile Lohutajaks. Samamoodi nagu Jeesus kõndis koos 
jüngritega oma maapealse tööperioodi ajal, kõnnib Püha Vaim koos meiega praegu, 
iga päev. Püha Vaim on palju enam kui vaid mõjujõud. Ta on Isik, kelle tundmine on 

                                            
1 Ellen G. White, „Testimonies for the Church“, 8. kd, lk 264. 
2 White, „Suur võitlus“, orig lk 663. 
3 White, „Apostlite teod“, orig lk 50. 
4 White, „Ajastute igatsus“, orig lk 672. 
5 White, „Christian Service“, lk 254. 
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sama nagu Jeesuse tundmine.“* Ilmselgelt rikub patt meid nii, et oleme ebapühad. 
Oleme nõrgad ja patused, kuidas saame siis püha elu elada? Järgnevalt mõned 
mõtted. 

Palu Jumalalt arusaamist. Palugem palves Püha Vaimu valgustust. 1Kr 2:14 
selgitab, et me ei suuda muidu aru saada kui ainult Püha Vaimu abiga, sest 
vaimulikke asju tuleb mõista vaimulikult. 

Kasuta Tema Sõna lambina. Jumala Sõna on nagu lamp, mis aitab näha rada, 
millel kõnnime. See on meie elu käsiraamat. Kui seda siira südamega järgida, hoiab 
see eksiteele sattumast. 

Kinnita pilk Jeesusele. Kes muu oleks täiuslik eeskuju sellest, kuidas elada püha 
elu? Jeesus, keda kiusati samamoodi nagu meid, kes tundis nälga nagu meie ja kes 
väsis samamoodi nagu meie, näitas eeskuju, kuidas teha koostööd Püha Vaimuga ja 
elada õiglast elu (Hb 12:1, 2). 

Kuula vaikset, tasast häält. Kui Eelija kohtus 1Kn 19. peatükis Issandaga, ei 
rääkinud Issand temaga tugevas tuules maavärinas ega leegitsevas tules, vaid 
vaikse tasase häälega. Maailma müra ja meie igapäevaste toimetuste sagin 
muudavad meid Püha Vaimu suhtes tundetuks. Püha Vaim veenab meid, kui oleme 
vaikses, soodustavas õhustikus valmis Jumala juhtimist kuulama. Kuula vaikset, 
tasast häält, mis sosistab: „Vali õige tee, vali Jumal ja vali püha elu.“ 
 
Neljapäev, 9. veebruar 
Jeflyn C. Rastrollo (San Pedro, Laguna, Filipiinid) 

Arvamus. Pühaduse ühendamine iseloomuga 

Jh 14:16, 17 

Jumal, pühaduse ainus allikas, on ammu olnud Iisraeli, valitud rahva ajaloos 
kinnistunud. Aga kui räägime kolmainsusest, on tavaline, et Püha Vaimu rolli 
alahinnatakse Tema füüsilise nähtamatuse tõttu. Ta on isik kulisside taga. 
Jumalusest on kõige raskem ette kujutada Püha Vaimu, sest Teda kujutatakse või 
kirjeldatakse harva ja keegi ei ole Teda kunagi näinud. 

[Püha Vaimu nägemine] tähendab oma tahte täieliku allutamise 
kogemust. 

Kui tänapäeva põlvkond on peamiselt visuaalne põlvkond ja suurem osa infost 
antakse kõige tõhusamalt edasi visuaalsete vahendite kaudu. Püha Vaimu 
„nägemine“ on rohkem kui lihtsalt nägemismeele abil visuaalne tajumine. See 
tähendab tunda ära puhas ja selge ajend teha seda, mis on õige, ajend, mis on oma 
olemuselt rohkem kui moraalne − see on jumalik. Selle ajendi juures puudub 
igasugune inimliku soovi rahuldamine. See tähendab oma tahte täieliku allutamise 
kogemust ning selle hoidmist Püha Vaimu inspiratsiooni all. 

Ainult Püha Vaimu juhtimise kaudu on võimalik pühaduse olemust ellu rakendada. 
„Püha Vaim soovib teha meid pühaks, nagu Jumal on püha. Seepärast puhastab Ta 
meid patust ja pühitseb meid.“1 Veelgi enam, pühadus on omadus taevariiki 
sisenemiseks, seega on see inimese iseloomu tuum − ainus asi, mida saab taevasse 
kaasa võtta. „Vaim arendab meis pühadust terve elu ning toob meis esile Vaimu vilja, 
milleks on „armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, 
enesevalitsus“ (Gl 5:22, 23).“2 

                                            
* W. G. Johnsson, „Jesus of Nazareth“, 2. kd, „His Message, His Passion“ (Silver Spring, Md,: Biblical 
Research Institute, 2015), lk 27. 
1 Frank M. Hasel, „The Work of the Holy Spirit“, Ministry, aprill 2012, 
https://www.ministrymagazine.org/archive/2012/04/the-work-of-the-holy-spirit.  
2 Samas. 

http://www.piibel.net/#q=1Kr%202:14
http://www.piibel.net/#q=Hb%2012:1,%202
http://www.piibel.net/#q=1Kn%2019
http://www.piibel.net/#q=Jh%2014:16,%2017
http://www.piibel.net/#q=Gl%205:22,%2023
https://www.ministrymagazine.org/archive/2012/04/the-work-of-the-holy-spirit
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Vaimu vili on inimese iseloomu ideaalne koostis. Seda tunnevad kohe kõik, 
kellega see inimene kokku puutub. Seepärast saab see iseenesest elavaks 
tunnistuseks ja õnnistuseks kõigile. Kõige laiemas mõttes peaks pühadus olema 
hingele kasulik, samas oma olemuselt täiesti isetu. Püha elu elamine selle õigel kujul 
on püüdlus täielikult sõltuda Jumal Püha Vaimust. Mitte keegi ei saa näha taevast, 
välja arvatud pühadusele rajatud iseloomu tõendades. 
 
Reede, 10. veebruar 
Neil Braithwaite (Washington, USA) 

Uurimine. Püha Vaim, paha lihalik loomus, püha elu 

Rm 8:9; Gl 5:17 

KOKKUVÕTE 

Pühitsetud elu taotlemine on nõue kristlastele. Selle jaoks tuleb lasta Püha Vaim 
oma südamesse. Jumaluse liikmena on Püha Vaim olnud kohal enne reaalsuse 
algamist ja on tõotatud, et see on kõigile usklikele kättesaadav. Missugune 
hämmastav and, mis ulatub üle igaviku! Pühadus on Jumala tunnus. Meid 
pühitsetakse Kristuse ja Püha Vaimu kaudu ning me võime pühaduse saavutada, 
kuigi kristlik elu pingutusi nõudev. Läbi ajastute on Püha Vaim olnud inimeste juures, 
inspireerinud Pühakirja, andnud ande, uuendanud mõistust ja südant ning juhtinud 
teel. Pole ime, et liha, piiratud vorm, on Pühale Vaimule vastupidine. 

Jeesus jättis meile Lohutaja, et Ta teeks meid igapäevaelus pühaks. Seetõttu 
peame taotlema arusaamist, kui uurime Jumala Sõna ja järgime Jeesuse eeskuju, 
püüdes samas vaigistada oma lihalikku loomust ja kuulata Jumala häält. Pühadus on 
ainus iseloomustav joon, mille taevasse kaasa võtame. Jumal on püha ja pühadus 
nõuab pühadust. Jumala riigi otsimist võib pidada ka sellise püha elu otsimiseks, mis 
kannab Vaimu vilja. Peame ilmutama neid vilju igapäevaelus, heitma kõrvale oma 
lihaliku loomuse ja muutma nähtamatu Vaimu teiste jaoks „nähtavaks“. 

TEGEVUSED 

 Loo kollaaž piltidest, mis panevad sind mõtlema Püha Vaimu tegevusele läbi 
ajaloo. Palu, et see koolis ja/või kirikus üles pannaks. 

 Võrdle vee erinevaid vorme ja nende omadusi Kolmainsusega. 

 Uuri reaalsuse nähtamatuid aspekte ja seosta need Vaimu nähtamatu 
olemusega. Arutle sõbraga nähtamatuse plusside ja miinuste üle. 

 Vali muusikainstrument, mis näitlikustab Püha Vaimu. Komponeeri laul ja 
salvesta selle instrumendiga CD, et mõtiskleda ühe hetke üle, mil Püha Vaimu 
on Pühakirjas mainitud. 

 Vormi savikuju sinu sees elavast Pühast Vaimust. 

 Küsitle inimesi, keda Vaim on puudutanud, ja võrdle nende kogemusi. Postita 
oma avastused sotsiaalmeedias. 

LISALUGEMINE 

Hb 12:1, 2. 

Ron E. M. Clouzet, „Adventism's Greatest Need: The Outpouring of the Holy Spirit“ 
(Pacific Press®, 2011). 
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