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ELU VAIMUS - PÜha Vaimuga ristimine ja keeltega rääkimine 
(Janno Peensalu) 

 
1. PÜHA VAIMUGA RISTIMINE JA PÜHA VAIMUGA TÄITUMINE 
Lk 3:16 “Siis vastas Johannes kõikidele: „Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle 
jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.” 
Ef 5:18-19 “ Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu,  lauldes omavahel 
psalme, hümne ja vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega Issandale.” 
Janno rääkis oma jutluses, et Püha Vaimuga ristimine on ühekordne aga Püha Väimuga täitumine on pidev.  
Küsimus: Jaga teistele, kuidas sina said Püha Vaimuga ristitud ja milline oli sinu esimene kogemus 
keeltega rääkimisel? 
Millal said sina viimati täidetud Vaimuga, jaga seda teistega?! 
 
2. TRÖÖSTIJA 
Jh 14:16-17 “ Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: 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.” 
Püha Vaimu teenistustöö toimub meie sees pidevalt. Püha Vaim on ainus, kes suudab meiega elada 
kõikides olukordades. Püha Vaim on see, kes avab meile Jumala sõna. Janno rääkis, et tihtipeale me loeme 
Jumala sõna ja see saab järsku elavaks meile - Püha Vaim ilmutab ja avab. 
Küsimus: Jaga, millal viimati kogesid sina Püha Vaimu ilmutust oma elus (kas siis mõne 
olukorra/Jumala sõna vm näitel)! 
 
3. PÜHA VAIMUGA RISTIMINE ON KA VAIMUAND 
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.” 
1Kr 14:4 “ Kes keeli räägib, ehitab iseennast, prohvetlikult kõneleja ehitab aga kogudust.” 
Jd 1:20 “Teie aga, armsad, olles rajanud endid oma kõige pühamale usule ja palvetades Pühas Vaimus”  
Püha Vaim õpetab - usk tuleb! 
Paulus õpetab meile 2 erinevast keele annist - üks, mille tõlgitsemisega julgustatakse kogudust, ja teine 
palvekeel, sinu enda vaimuliku elu ehitamiseks ja palvetamiseks. 
Janno rääkis oma jutluses, kuidas Jumal pani noore mehena ta südamesse kohtuda Dr. Ed Colega- kaua 
aega ootas, et ta võtab ise ühendust, öeldes, ma tundsin täna palves, et pean sind USA-see kutsuma. Ühes 
keeltes palvetamise ajas ütles PV, et Jannol tuleb talle ise kirjutada ja andis ka ideed, mida kirjutada. 
Küsimus: Kas sinul on sarnast lugu jagada, kuidas keeltega palvetamise ajal on Püha Vaim sind 
kõnetanud/ilmutanud? 
Kas sa räägid võõrastes keeltes, kui ei, siis kas sa igatsed rääkida keeltes? 
Võtke aega, et palvetada üksteise eest! 
 
 
  
 
 
Palveteemad järgmisel lehel... 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada SEPTEMBRI KUU palveteemade eest: 
 
1. PÄÄSTMISED KOGUDUSES 
- Koguduse ettevõtmisete läbi (teenistused, noored, lapsed, konverentsid, aktsioonid, jne)  tuleks 
sajad inimesed päästmisele 
- Et koguduse liikmed aktiivselt palvetaksid oma lähedaste eest ja jagaksid jeesust ning tooksid nad 
kogudusse ja alfale 
 
2. KODUGRUPPIDE PALVETEEMAD:  
-Grupid oleksid eluterved, hästi juhitud ja koguduse visiooniga kaasas 
-Elud muutuksid, pered taastuksid kodugruppide sees 
-uued grupijuhid saaksid üles kasvatatud ja ametisse seatud 
-kogu kogudus (vähemalt 80%) saaks liidetud väikegruppidesse. 
-kodugrupid ulatuksid välja oma sõpradeni, kogukondadeni, aktsioonides vajaduses olijateni. 
 
3. ALFA KURSUS 17.september 
Et kursusele tuleksid uued inimesed, kes vajavad saada oma ellu vaimulik vundament. Et 
väljasõidul saaksid inimesed vabaks, päästetud, tervendatud ning Püha Vaimuga ristitud, ning 
liituksid koguduse eluga. 
 
 


