
ÜLESTÕUSMISAJA 7. PÜHAPÄEV. Exaudi. Püha Vaimu ootus. 3. lugemisaasta.

Johannese evangeelium 17: 18 – 23; Apostlite teod 1: 12 – 26

PÜHA VAIMU AND

Toomas ja Mattias ajavad ülemises toas juttu. Täna on olnud Mattiase elus eriline
päev. Teda valiti täna apostliks. See oli nii, et Jeesuse jüngrid, need üksteist, olid koos
ülemises toas ja arutasid selle üle, keda valida Juudas Iskarioti asemel
kaheteistkümnendaks jüngriks. Pika arutelu käigus, tõsteti esile kaks meest, kes olid
olnud Jeesuse järgijaks Tema tegevuse algusest saati. Need olid Joosep, keda
kutsutakse Barsabaseks ja Mattias.

Apostlid heitsid liisku ja see langes Mattiasele. Kui Mattias oleks saanud sellel
hetkel lendu tõusta, siis oleks ta seda kindlasti teinud. See oli Mattiase jaoks tõeliselt suur
päev. Jumal oli võtnud kuulda tema palveid, et ta võiks olla Jeesuse jüngrite seas ja
kanda ühes nendega seda vastutust, millest Jeesuse oli neile rääkinud. Minna maailma
ristida inimesi Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ning õpetada inimestele kõike
seda, mida Jeesus oli neile õpetanud.

Toomas võttis Mattiase kohe enda hoole alla, olles Mattiase juhendajaks ja
õpetajaks.

„Palju sulle Issanda õnnistust!“ lausus Toomas Mattiasele. „Sa oled valitud
apostliks, see tähendab, et sinagi pead nüüd õpetama inimestele. Neil tuleb inimestega
rääkida, et nad hakkaksid uskuma Jumalasse.“

Mattias kuulas Toomast tähelepanelikult. Ta oli väga õnnelik selle võimaluse üle.
Ta oli Jeesust kuulanud hoolega, tähelepanelikult ning täie usalduse ja vaimustusega.
Pisut arusaamatuks oli Mattiasele seni olnud Püha Vaimu and. Milles see väljendub,
kuidas see toimib. Ta oli näinud, kuidas Püha Vaim laskus taevast tuvina, kui Johannes
Jeesuse Jordani jões ristis. Aga kuidas Püha Vaim tegelikult tööd teeb, sellest polnud
Mattias seni mõistnud.

„Räägi mulle Pühast Vaimust,“ palus Mattias Toomast.
Toomas jutustas: „Jeesus on meile mitmel korral rääkinud sellest, et Tema ja Isa ja

Püha Vaim on üks. Et me oleme Jeesust näinud, siis oleme me näinud ka Jumalat. Et me
oleme Jeesust kuulnud õpetamas, siis teame me ka seda, kuidas Jumal tahab, et me
oma elu elaksime. Et me oleme näinud Jeesust inimesi haigustest terveks tegemas, siis
teame me ka seda, kuidas Jumal meid hoiab ja igavest elu annab. Jeesus on meile
lubanud, et pärast seda, kui Ta on läinud meie juurest ära, tuleb meile Püha Vaim. See
lohutab meid ja kinnitab meie usku. Püha Vaim annab meile ande kõneled inimestega
neile arusaadavas keeles. Püha Vaim kirgastab meid ja viib meid Jumalale lähemale.
Jeesus on andnud meile selle kirkuse, mille Jumal on andnud Talle, et me oleksime üks,
nii nagu Jeesus on jumalaga üks. Et meiegi oleksime täielikult üks, nii et maailm tunneks
ära, et Jumal on Jeesuse läkitanud ja et Jumal armastab meid, nii nagu Jumal on Jeesust
armastanud. Enne taevaminemist lubas Kristus oma jüngritele Püha Vaimu ja julgustas
meid ootama selle tõotuse täitumist. Kristuse tõotatud Püha Vaim loob kontakti taevasse
läinud Issanda ja meie vahele ning peletab hirmu. Püha Vaimu läbi saame me osa
Kristusest ja Tema toodud lunastusest. Püha Vaim kinnitab meile, et me oleme Jumala
lapsed ja võime Tema poole pöörduda nagu Jeesuski nimega Abba – Isa.“

Mattias mõtleb Toomase sõnade üle, ning palvetab: „Issand Jeesus Kristus,
ülendatud Issand,
kes Sa valitsed nüüd taevast ja maad kõigeväelise Õnnistegijana Jumala paremal käel.
Ära jäta meid vaeslasteks, vaid anna oma tõotust mööda meile oma Vaimu ja hoia meid
Tema varal osaduses Sinuga. Kujunda meid oma rõõmusõnumi kuulutajateks, kes väes



Sind tunnistavad ja oma eluga Sind austavad, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses
elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.“

„Aamen,“ kinnitas Toomas sõbra sõnu.
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