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9. LOENG: KES ON PÜHA VAIM, MIDA TA TEEB, KUIDAS 

SAADA TÄIDETUD PÜHA VAIMUGA?  
 

I KES ON PÜHA VAIM? 
 

Püha Vaim on üks isik Jumala kolmainsuses. Piiblis 
kasutatakse tema kohta sõna parakletos. S.t. nõuandja, 

lohutaja, julgustaja. Tal on olemas kõik isiku tunnused. Ta 
mõtleb (Ap.15:28), räägib (Ap.1:16), ta tunneb kurvastust 

(Ef.4:30), ta juhib (Rm.8:14). 
 

1. Püha Vaimu tegevus Vana Testamendi ajastul 
 

Ta osales loomises: 

 Luues korra kaosesse. (1Mo.1:1-2). 

 Andes inimesele elu. (1Mo.2:7). Ta tuli eriliste inimeste juurde 
erilisel ajal erilise ülesandega. 

 Jumala Vaim täitis tarkuse ja oskustega (2Mo.31:3-5). 
 Gideoni muutis Jumala Vaim väljapaistvaks juhiks (Km.6:15). 

 Simsonile andis Püha Vaim erilise jõu ja väe. (Km.15:14) 
 Jumala Vaim tuli prohvet Jesaja peale, et läkitada teda “viima 

rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda ja … 
trööstima kõiki leinajaid (Js.61:1-3). 

 

Ta kuulutas ette midagi uut tulevikuks, mida Piibel nimetab 
“Isa tõotuseks”: 

    Uus leping. Kuidas? 
    Prohvet Hesekiel annab vastuse. “Ma annan teile uue südame ja ja 

panen teie sisse uue vaimu… (Hs.36:26-27). 
    Püha Vaimu võivad saada kõik inimesed. (Jl.3:1-2) 

    “Isa tõotus” hakkas täituma Jeesuse tulekuga maailma. 
 

2. Püha Vaimu tegevus Uue Testamendi ajastul. 

 Pea kõik, kellel oli pistmist Jeesuse sünniga, täideti Püha Vaimuga: 

-  Johannes Ristija (Lk.1:15) 
-  Maarja  (Lk.1:35) 

-  Eliisabet  (Lk.1:41) 
-  Sakarias   (Lk.1:67) 

-  Siimeon    (Lk.2:25) 

 Johannes Ristija kuulutas. “Mina ristin teid veega, aga on tulemas 

minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma. 
Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega” (Lk.3:16). 

 Jeesus täideti Püha Vaimuga ristimisel (Lk.3:22)  
 Jeesus lubas peale oma ristilöömist ja ülestõusmist oma jüngritele: 

”Ja mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga viibige selles 
linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt” (Lk.24:49). Vahetult 
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enne taevasse minekut ütles Jeesus: ”Teie saate väe Pühalt Vaimult, 

kes tuleb teie üle”(Ap.1:8). 
 

Kümne päeva pärast, s.o. 50 päeva pärast Jeesuse ülestõusmist said 
jüngrid täidetud Püha Vaimuga. See sündis Nelipühapäeval. 

Jüngrid said:  
-  teised keeled  (Ap.2:4:12) 

-  uue julguse  (Ap.2:14) 
-  uue väe  (Ap.2:37-41). Selle väe tulemusel ristiti sel päeval 

3000 inimest. 
 

Püha Vaimu sümbolid piiblis: 
Tuvi; vesi; tuul; vein; tuli; õli; lohutaja  

 
Me elame praegu Vaimu ajastul. Püha Vaim on kõigi kristlaste, 

kaasa arvatud sinu ja minu jaoks.  

 
  

II MIDA TEEB PÜHA VAIM? 
 

Kui Jumala Vaim ja inimese vaim kokku saavad, sünnib uus 
vaimulik elu. See on vaimulik uussünd. Sel viisil me sünnime 

Jumala perekonda.  
 

Jumala pojad ja tütred 
 

 Kristuse juurde tulles, sündides Vaimust, saab inimesele osaks 
täielik andestus. (Rm.8:1) 

 Sündides Vaimust saame Jumala lasteks. (Jh.1:12). 
 

“Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest 

te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete 
saanud lapse õiguse Vaimu, kelles me hüüame: Abba, Isa!. 

Seesama Vaim tunnistab koos meie Vaimuga, et me oleme jumala 
lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala 

pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos temaga 
kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse.”(Rm.8:14-17) 

 
 

1. Suhete arendamine 

Püha Vaim aitab meil arendada suhet Jumalaga.. “Sest tema 

(Jeesuse) läbi on meil ... Vaimus ligipääs Isa juurde”(Ef.2:18). 
Ta toob meid Jumala vahetusse lähedusse ja: 

 Aitab meid palvetada. “Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: 
me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise 

palub meie eest sõnatute ägamistega.” (Rm.8:26). Ta elustab meie 
palve. 
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 Aitab meil aru saada Jumala Sõnast. Apostel Paulus palvetab:”et 

meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks 
tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel, valgustades teie 

südame silmi…..” (Ef.1:17-18). 
 

3. Perekondlik sarnasus 

Käies koos Jumalaga, muudab Jumala Vaim meid Kristuse 
sarnaseks. “Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme 

Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks 

kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim 
“(2Kr3:18); – moraalselt sarnaseks Kristusega! Hakkab 

kasvama vili, mida Piibel nimetab vaimuviljaks. See on:  
armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, 

enesevalitsus. (Gal 5:22-23). 
 

4. Üksmeel perekonnas 

Jumala soov on, et tema peres oleks üksmeel. Paulus palus 

Efesose kristlasi, et nad oleksid “usinad rahusideme kaudu 
pidama Vaimu antud ühtsust” (Ef.4:3). 

Tõepoolest, kirik ei peaks olema jagunenud, sest seal on “…üks 
ihu ja üks vaim… üheks lootuseks… üks Issand, üks usk, üks 

ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide 
läbi ja kõikide sees.” (Ef 4:4-6) 

 
5. Annid kõigile lastele 

Jumal annab oma lastele vaimuande. Loe 1.Kr.12:7-11 !. 
Igaühele midagi ! Seejuures tasuta ja üldiseks heaoluks. Jumal 

ootab, et me kasutaksime neid teenimiseks. 
 

6. Kasvav perekond  

Jumal ütles Aadamale ja Eevale: “Olge viljakad ja teid saagu 

palju.” 
Jumala perekond, st kogudus peab kasvama. 

Jeesus ütles:”Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja 
peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja 

Samaariamaal ning maailma äärteni .” (Ap 1:8)  
 

Lõpetuseks: Igal kristlasel on Püha Vaim, kuid iga kristlane ei ole 
Vaimuga täidetud. Piibel ütleb: “Saage täis Vaimu!” (Ef 5:18). 
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III KUIDAS SAADA TÄIDETUD PÜHA VAIMUGA? 

  
Apostlite tegude raamatut Piiblis võib nimetada kirikuajaloo esimeseks 

köiteks. Seal on viis näidet Püha Vaimu kogenud inimestest. Ideaalses 
maailmas peaks iga kristlane  alates pöördumise hetkest olema Püha 

Vaimuga täidetud. Alati see nii ei ole – ka mitte Piiblis. 
 

1. Kuidas täitusid inimesed Püha Vaimuga? Loe järgmisi 

kirjakohti! 

- Püha Vaimu väljavalamine nelipühal Jeruusalemmas (Ap.2:1-4) 

- Usklike täitumine Püha Vaimuga Samaarias (Ap.8:14-17) 
- Apostel Pauluse (Sauluse) kogemus Damaskuses (Ap.9:17-20) 

- Rooma ohvitseri Korneeliuse ja ta pere pöördumine ja Püha 
Vaimuga täitumine Kaisareas (Ap.10:44-48) 

- Usklikud Efesoses said Püha Vaimu (Ap.19:1-7) 

 
2. Mida inimesed seejuures kogesid?  

Vaatleme täpsemalt sündmusi Korneeliuse kodus (Ap.10:44-46). 

- “…Püha Vaim langes kõikide peale, kes seda sõna kuulsid… ja 
usklikud... jahmusid” (s.44). 

          Vaimuga täitumine ei toimu märkamatult, see on ilmne teistele. 
- See toob inimestesse soovi ülistada Jumalat. “…sest nad kuulsid 

neid…. Jumala suurust ülistavat.” (s.46). Tekib spontaanne 

Jumala kiitmine ja ülistamine, mida ei mõista inimesed, kes pole 
kogenud Püha Vaimu. 

- Jumala armastus valatakse inimese südamesse. “…sest Jumala 
armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes 

meile on antud.” (Rm.5:5). Jumala armastus on tingimusteta 
armastus. 

- Nad said uued keeled. ”…sest nad kuulsid neid võõraid keeli 
rääkivat..” (s.46). 

 
3. Mida tähendab “keeltes rääkimine”? 

- See on üks palvevormidest. “Sest, kes räägib keeli, ei räägi 
inimestele, vaid Jumalale, sest keegi ei mõista teda, ta räägib 

vaimu ajel ju saladusi.” (1Kr.14:2) 
- Keeltes palvetades palvetab meie vaim. “Kui ma keeli rääkides 

palvetan, siis palvetab mu vaim, aga mu mõistus on viljatu.” 
(1Kr.14:14). Saame öelda Jumalale sõnades väljendamatuid 

südame igatsusi. 
- Sellega ehitame üles oma usku ja Jumala läheduse kogemust. 

“Kes keeli räägib, ehitab iseennast, prohvetlikult kõneleja ehitab 
aga kogudust.” (1Kr.14:4) 

- Võime piiramatu sõnavaraga kiita ja ülistada Jumalat. Arvatakse, 

et tavainglane kasutab igapäevases elus umbes viit tuhandet 
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ingliskeelset sõna. Winston Churchill kasutas  viitteist  tuhandet 

sõna! 
- Palvetada keerulistes olukordades, kus me ei tea täpselt, kuidas 

ja mida paluda. Palvetades keeltes palvetame Jumala tahte 
kohaselt. 

Apostel Paulus õpetab keelteandi õigesti kasutama. Ta soovib, et kõik 
usklikud kõneleksid keeli, aga samas ei liialdaks avalikes 

kokkutulekutes selle anni kasutamisega: “Ma tahaksin, et teie  kõik 
räägiksite keeli, aga veel enam, et te kõneleksite prohvetlikult,…” 

(1Kr.14:5). 
 

4. Kuidas me keelteanni saame? 

- Piibel õpetab: “Taotlege armastust ja olge innukad 

nõudma vaimu- 
ande..” (1Kr.14:1) Soovi, igatse!  

- Palvetage selle pärast! “……….. Isa taevast annab Püha Vaimu 
neile, kes seda paluvad.” (Lk.11:13) 

- Uskuge! Piibel otse käsib täituda Vaimuga:“Ja ärge joovastuge 
veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis  Vaimu” (Ef 

5:18). 
- Tehke koostööd Püha Vaimuga! 

   
5. Mis võib takistada Püha Vaimuga täitumist? 

Lk 11:9-13 ütleb Jeesus: “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! Aga missugune isa 
teie seast, kellelt poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao? Või 

kui ta palub muna, annaks talle skorpioni? Kui nüüd teie, kest te olete 
kurjad oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast 

annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!”  

Võib nimetada kolme takistust: 
- Kahtlused. Kas ma saan, kui ma küsin? 

- Hirmud. Mida-keda ma võin saada? Äkki see muudab mind 
imelikuks, segaseks? 

- Madal enesehinnang. Mina ei ole väärt, et saada Püha Vaimu. 

Kui palvetad Püha Vaimu saamise pärast, siis: 
1. Palu, et Jumal andestaks sulle kõik, mis võiks olla takistuseks 

Püha Vaimu vastuvõtmisel! 

2. Pöördu ära mis tahes oma eluviisist, mida tead olevat väär! 
3. Palu, et Jumal täidaks sind oma Vaimuga! 

4. Ava suu ja hakka kiitma Jumalat, mitte oma emakeeles või 
mõnes õpitud keeles! 

5. Usu, et and on Jumalalt! 
6. Jää püsima! Keeled vajavad kujunemiseks aega. 

 
Vaimuga täitumine ei ole ühekordne kogemus! 


