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Püha Vaim ja Vaimu vili 

Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, 
enesevalitsus − millegi niisuguse vastu ei ole Seadus. Kiri galaatlastele 5:22, 23 

 
Hingamispäev, 11. veebruar 
Melzetta Williams (Crofton, Maryland, USA) 

Sissejuhatus. Enesevalitsuse retsept 

Gl 5:23 

Mäletan lugu ühest mehest, kes tõmbas vargsi välja relva ja lasi maha teise mehe, 
kellega nad mõne hetke eest olid koos autot remontinud. Kurjategija, kes solvus teise 
tajutavat halvakspanu, tundis, et tal on õigus nii traagiliselt reageerida. Kuidas ta seda 
selgitas? Ta kaotas vihas enesevalitsuse. 

Enesevalitsus. Tänapäeva ühiskonnas on enese mõiste silmapaistev. Raamatupoes 
hõlmab sageli kõige suurema osa eneseabi. Tervishoiu spetsialistidega kokku 
puutudes julgustatakse meid ennast kaitsma, vanemad püüavad oma lastesse 
sisendada endast lugupidamist ning me otsime võimalusi, kuidas oma pööraselt 
tihedasse graafikusse mahutada enese eest hoolitsemist. Kuigi need püüdlused ei ole 
iseenesest valed, muuda patune tung iseendale keskenduda enesevalitsuse peaaegu 
saavutamatuks. 

Kui sul on rahu, saad ilmutada pikka meelt ehk kannatlikkust kõigis asjus. 

Kuid Jumala Sõna pakub lahendust. Gl 5:23 on öeldud, et tasadus ja enesevalitsus 
on Vaimu vili. Vili tähendab selles kontekstis kõike, mis tuleb esile või välja kasvab. Gl 
5:22 kirjeldab Paulus teisi vaimuliku vilja näiteid, milleks on armastus, rõõm, rahu, pikk 
meel, lahkus, headus ja ustavus. 

Kui me neid mõtteid lähemalt uurime, siis näeme, et iga viljakas püüdlus on teiste 
eeltingimus. Näiteks kui sa rakendad ellu armastust, koged sa kõige tõenäolisemalt 
rõõmu. Parim näide on rõõm, mida koges meie Issand siis, kui Ta lõi inimesed oma näo 
järgi ja määras patu palgaks ohvriga seotud lahenduse. Rõõmu tõttu, mis on enam kui 
pelk õnnetunne, naudime rahu. Kui sul on rahu, saad ilmutada pikka meelt ehk 
kannatlikkust kõigis asjus. Kannatlik meelsus suudab kergemini isekaid impulsse 
valitseda. 

Tagasi loo juurde. Nagu see tulistaja, nii arvasin ka mina, et ohver käitus alandavalt. 
Õigupoolest mäletan oma mõtet: „Mulle ei oleks meeldinud, kui ta minuga oleks nii 
rääkinud.“ See näitab, et patuseid reaktsioon eraldab tõenäoliselt pelgalt määr. 

Kutsun sind üles mõtisklema Vaimu vilja üle, „millegi niisuguse vastu ei ole Seadus“ 
(Gl 5:23). Kui sa oma päeva üle mõtled, leia, kuidas sobid sina „Vaimu vilja“ 
käitumisviisiga. Seda tehes ära unusta kiita oma Päästjat, kes andis maise eeskuju, 
kuidas me saame seda teha. 
 
Pühapäev, 12. veebruar 
Geoffrey Crowley (Gamrills, Maryland, USA) 

Logos. Kristliku elu vili 

Jh 15:1−6; Gl 5:19−24 

Kristuse sarnane olemise vili (Gl 5:22, 23) 

Üks Jeesuse kõige tuntumaid tõotusi evangeeliumides on saata Püha Vaim ehk 
Aitaja, et see oleks jüngritega pärast Jeesuse taevaminekut (Jh 14:16). See Piibli 
tõotus on andnud paljudele usklikele, alates Jeesuse otseste jüngrite ajast ja edasi, 
suurt lootust ja jõudu, kui nad on seisnud silmitsi selle praeguse maailma katsumuste ja 
valuga. Ent sageli jäetakse Püha Vaimu rollist rääkides välja jüngritele antud tõotusele 
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eelnenud salmi, mis täheldab, et kõik, kes Teda armastavad, peavad Tema käske 
(salm 15). 

Kes on kohtunud Kristusega tõeliselt kogu Tema elu muutvas ilus, 
kannavad vilja. 

Piibel on kaugel sellest, et nõuda legalistlikku ja ranget Jumala käskudele 
kuuletumist lunastuse ärateenimiseks, vaid õpetab hoopis, et armastus on Jumala 
Seadusele kuuletumine (Rm 13:10). Mõne vähese, kuid silmapaistva sõnaga esitab 
Paulus, mis moodi näeb välja Seaduse täitmine kristlase elus. 

On väidetud, et Pauluse kirjas galaatlastele on põhisõnum ära toodud Gl 2:19, 201: 
„Ma olen ühes Kristusega risti löödud; nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. 
Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala Pojasse.“ Nende sõnade 
kohaselt on kristlase elus lihalik loomus ja selle soovid samamoodi risti löödud, nagu 
löödi risti Kristus (Gl 5:25). 

Mida tähendab siis kristlase jaoks täita armastuse seadust elades elu, mis on koos 
Kristusega risti löödud? Paulus rõhutab, et sellist elu tuntakse ära Vaimu viljast. Vaimu 
töö uskliku elus kannab armastuse, rõõmu ja rahu vilja, mis ilmnes ristil, kui Kristus 
andis oma elu ohvrina kõigi eest. Seega on Vaimu tegevus, mida Paulus kirjeldab Gl 
5:22, 23, vastuvaidlematult Kristuse ristiga seotud.2 

Peale selle ütleb Paulus nende kohta, kelle elus tegutseb Vaim, et nende lihalik 
loomus ja soovid on „risti löödud“ (salm 24). Selles näeme Püha Vaimu üht tähtsaimat 
rolli Pühakirjas: usklike elus tegutsemine, et neid uuendada ja nende lihalik loomus 
„risti lüüa“, et ilmneks Kristuse-sarnane elu ja nad täidaks niimoodi Seadust, kandes 
vilja, mille „vastu ei ole Seadus“ (salm 23). 

Viljakandmine (Jh 15:1−6; Gl 5:22−24) 

Pauluse eesmärk Vaimu vilja kirjeldades on, et Vaimu väe abil kannab Jumala 
rahvas, kes on oma lihaliku loomuse ja selle soovid risti löönud (Gl 5:24), vilja, mis 
tõendab nende kokkupuudet Jeesuse Kristuse evangeeliumiga. Rist on nende ellu nii 
täielikult sisse imbunud, et nende motivatsioon ja käitumine hakkab muutuma, kui Vaim 
nende elus tegutseb3. Erinevalt nende käitumisest, kes ei ole lihalikke soove risti 
löönud (salmid 19−21), kannavad need, kes on kohtunud Kristusega tõeliselt kogu 
Tema elu muutvas ilus, vilja. 

See sarnane Jeesuse kirjeldusele endast kui tõelisest viinapuust, mille oksad 
kannavad vilja. Jeesus räägib oma järelkäijatele, et nad on oksad, mis Temasse jäädes 
kannavad palju vilja (Jh 15:5, 6). Pauluse eesmärk salmides Gl 5:22, 23 on näidata, 
missugusest viljast räägib Jeesus Johannese 15. peatükis. 

Messias ja apostel näitavad meile üht sõnumit: kristlik elu ja kristlikud kombed ei 
tähendab midagi, kui need on eraldatud Risti sõnumist ja elamisest koos Päästjaga, 
kes oli nõus ristil rippuma. See kõrvaldab paratamatult kõik isekad ja käsumeelsed 
kalduvused muuta üksnes oma käitumist, et see sarnaneks kristlikule elustiilile. 
Legalism paljastatakse Jh 15 Tõelise Viinapuu palge ees. Käitumine saab muutuda 
ainult siis, kui Vaimul lubatakse jätkata risti tööd uskliku südames. 

Paljud heade kavatsustega kristlased püüavad tõsiselt muuta käitumist oma jõuga, 
et elada elu, mis on hea ja Jumalale meelepärane. Hoolimata nende parimaist 
kavatsusist näitab Pühakiri, et niisugust elu ei iseloomusta rist. Ainult risti väe kaudu ja 
tunnistades, et kõik hea, tõeline ja ilus ilmneb Päästjas, kes mõistab oma verega 
õigeks, suudab usklik kanda tõeliselt muutunud elu vilja. Ja isegi sel juhul ei ole 

                                            
1 Michael J. Gorman, „Inhabiting the Cruciform God“ (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans Publishing, 2009), 
lk 116. 
2 Samas, lk 117. 
3 Tom Wright, „Paul for Everyone: Galatians and Thessalonians“ (Louisville, Ky.: Westminster John Knox 
Press, 2004), lk 72, 73. 
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usklikus ilmnev vili inimese enda pingutuste tulemus. See on hoopis Vaim, kes muudab 
uskliku ajendeid ja prioriteete, et muuta need risti omadega lähedasemaks. Toetugu iga 
kristlane püha elu elades Vaimu väele. 

VASTA 

Miks on nii ohtlik oma elu muutmisel loota iseendale, mitte Vaimu tegevusele? Kas 
sinu elus või koguduses on puudu mõnest Vaimu viljast? 
 
Esmaspäev, 13. veebruar 
Andrea Hudson-Hoyte (St. Michael, Barbados) 

Tunnistus. Seestpoolt väljapoole 

Jh 15:5 

Vaimulikkus on meie kogemus koos Jumalaga, see on meie patuse südame igatsus 
ja soov saada Kristusega lepitatud, nii et Pühal Vaimul oleks luba elada meie südames 
ja tegutseda meis, et jõuaksime Jumala ideaalini meie jaoks. Kui see juhtub, annab 
Püha Vaim meile Vaimu vilja. 

Kuid ilma selle ühenduseta ei ole viljakandmine võimalik. 

Me ei saa kanda Vaimu vilja, kui Vaim ei ole meie südames. Kui see juhtub, siis 
näevad teised Püha Vaimu mõju meie elus. 

Vaimulikkus on meie kogemus koos Jumalaga. 

„Kuigi Vaimu töö on hääletu ja nähtamatu, on selle tulemus nähtav. Kui Jumala Vaim 
on uuendanud südame, siis tunnistab sellest elu. … 

Jumaliku armu läbi uuendatud südames on tegevuspõhimõtteks armastus. See 
kujundab iseloomu, juhib impulsse, kontrollib kirgi, alistab vaenulikkuse ja õilistab 
kiindumusi. See armastus, kui seda südames kantakse, muudab elu kauniks ja kiirgab 
kõikjale õilistavat mõju.“1 

See on Jumala and, mida Ta igatseb oma lastele anda. See on and, mille järele 
peaksime tundma nälga ja janu. „Meie taevane Isa on valmis andma Püha Vaimu neile, 
kes seda paluvad, palju meelsamini kui maised vanemad annavad häid ande oma 
lastele. Kuid meie ülesanne on patutunnistuse, alandumise, kahetsuse ja tõsise 
palvega täita tingimused, mille on Jumal õnnistusele määranud.“2 

Nende elu, kes on täidetud Püha Vaimuga, tunnistab sellest, et „nad ei lase endistel 
himudel kujundada oma iseloomu, vaid usu läbi Jumala Pojasse astuvad nad tema 
jälgedes, peegeldavad tema iseloomu ja puhastavad end nii, nagu tema on puhas“3. 

„Kui Päästja elab südames, kannab tegevus jumaliku puudutuse pitserit. Oma mina 
ei paista välja. Esile kerkib Kristus kui läbi ja läbi armas.“4 

VASTA 

Mis vahe on religioosne olemisel ja vaimullik olemisel? 
 
Teisipäev, 14. veebruar 
Karon Powell (Ooltewah, Tennessee, USA) 

Tõendusmaterjal. Tagasilõikamise abil terveks 

Jh 15:1−11 

Tekstis Jh 15:1−11 kirjeldatakse, mida tähendab olla viljakas kristlane. Lõik algab 
metafooriga, mis võrdleb Jeesust viinapuuga ja Jumal isa aednikuga. Loo edenedes 
lõikab aednik taime küljest ära need osad, mis on kuivanud, surnud ega kanna vilja. 

                                            
1 Ellen G. White, „Tee Kristuse juurde“, orig lk 57, 59. 
2 White, „Selected Messages“, 1. rmt, lk 121. 
3 White, „Tee Kristuse juurde“, orig lk 58. 
4 White, „In Heavenly Places“, lk 237. 
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„Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära, ja igaühte, mis kannab vilja, ta 
puhastab, et see kannaks rohkem vilja.“ (Jh 15:2) See metafoor on tänapäeval sama 
asjakohane kui Johannese ajal. Tagasilõikamine on tegevus taimede terve hoidmiseks. 
Lee Reich väidab taimede hooldamise artiklis: „Oksatippe, harusid ja tüvesid mõistlikult 
tagasi lõigates on võimalik soodustada nooruslikku kasvu, mille tulemuseks on rohked 
õied ja viljad ning mis takistab samas ka kahjurite ja haiguste levikut.“1 

Tervena püsimiseks ja kasvamiseks vajame tagasilõikamist. 

Johannese 15. peatüki metafoori järgi oleme meie kui kristlased Viinapuu oksad. 
Tervena püsimiseks ja kasvamiseks vajame tagasilõikamist, nii isiklikus elus kui ka 
koguduses. Tagasilõikamine käib meie elu nende valdkondade kohta, mis ei 
funktsioneeri enam – näiteks harjumused ja iseloomujooned, mis eraldavad meid 
Jumalast. Need asjad tuleb „mõistlikult“ tagasi lõigata, et soodustada meie vaimulikku 
kasvamist. Meie kasvamine paistab välja „rohketes õites ja viljades“, mis ilmnevad meie 
elus – suhetes, mida hoiame, teenimistöös, milles osaleme, ja teiste elus, mida 
rikastame. 

Jh 15. peatükis rõhutatakse ühendust: „Kes jääb minusse ja mina temasse, see 
kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha.“ (salm 5) Viljakandmiseks 
peame jääma Viinapuuga ühendusse. Inimestena peame olema ühendatud üksteise ja 
Jumalaga. See suhe Jumalaga tagab kasvamise. Kuigi on neid, kes ennast teistest 
eraldavad, on inimesed üldiselt sotsiaalsed olevused. Me igatseme suhteid ja 
üksteisega seotust. Need sidemed on väiksemad näited suuremast ühendusest 
Jumalaga, ühendusest, millest sõltub meie eksistents. 

Jim Wallis kirjeldab kristlust kui „kutset suhtesse, mis muudab kõiki meie ülejäänud 
suhteid“2. Selliselt tugevdab meie ühendus Viinapuu ja Aednikuga meie sidemeid 
üksteisega. Me hakkame vilja kandma, kui kasvame armastuses üksteise vastu ja 
keskendume oma kogukonnale − perele, töökohale ja kogudusele. 
 
Kolmapäev, 15. veebruar 
Isaac Thomas (Bowie, Maryland, USA) 

Praktiline juhend. Missugust puud sa teenid? 

Rm 14:17; Gl 5:22, 23 

Kui näeme puu okstel õunu rippumas, teame, et tegemist on õunapuuga, sest puud 
tuntakse viljadest. Aga kui õunapuul oleksid apelsinid, esitaks see puu liiki vääriti. 

Jh 15 räägitakse meile, et Kristus on Viinapuu ja meie oleme oksad (salm 5). Püha 
Vaimu tegevuse kaudu annab Kristus meile kõike, mida on vaja kasvamiseks ja 
viljakandmiseks. Kui me ei kanna Püha Vaimu vilja, on meie tunnistus nõrk ja 
põhjustab väärarusaamu Jumalast, keda me teenime. 

See tõstatab küsimuse: kuidas saame kanda Püha Vaimu vilja? 

Kuidas saame kanda Püha Vaimu vilja? 

Sellele küsimusele vastamiseks mõelgem, mida annab viinapuu okstele, et need 
suudavad kasvada. Puu varustab oksi nende nelja asjaga: kindel alus, toitained, kasvu 
eeskuju ja arenguvõimalus. Samamoodi nagu oks, saame meie vilja kanda, kui 
vaatame kõike seda, mida Pühal Vaimul on pakkuda. See ei toimu mitte tunnete põhjal, 
vaid igapäevaste teadlike otsuste kaudu. 

Kindel alus. Kui tormituuled püüavad meid minema puhuda, peame otsustama, kas 
hoida kinni eluteest, mida teame õige olevat, või järgida oma südame soove. Kui 

                                            
1 Lee Reich, „Maintenance Pruning“, Fine Gardening, nr 95, http://www.finegardening.com/maintenance-
pruning.  
2 Jim Wallis, „A Gospel for the Common Good“, Sojourners, aprill 2013, https://sojo.net/magazine/april-
2013/gospel-common-good.  
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otsustame Jumala mõõdupuust kinni hoida, siis leiame, et hoolimata elu muutlikest 
oludest annab järjekindel vastus iseloomule kindluse, mida ei saa nii lihtsalt kõigutada. 

Toitained. Seesama Vaim, kes lõi kogu galaktika, varustab meid jõuga. Kui meil on 
võimalus samaga tasuda või kätte maksta, siis on Püha Vaim see, kes annab jumalikku 
jõudu, et lahkust osutada. Ilma selle jõuta oleksime abitud ja järgiksime oma inimlikke 
kalduvusi. 

Kasvu eeskuju. Samamoodi nagu noort oksa ümbritsevad teised, viljakandvad 
oksad, võime meie vaadata Jumala Sõnasse, et näha, missugused peavad meie viljad 
olema. Tema Sõnas näeme, mida Vaim on teiste elus korda saatnud, ning me võime 
sellest innustust saada. 

Arenguvõimalus. Vili tuleb alati õigeaegselt. Kui puu annab võimaluse kasvada, siis 
reageerivad oksad ja vili vastavalt. Samamoodi on meie jaoks oluline tunda ära hetk, 
mil meie ees on kasvuvõimalused. 

Kui otsustame pidevalt Pühale Vaimule vastata, lubame Jumalal end muuta. Meie 
otsused armastada ebaarmastusväärseid ja olla rahumeelsed keset kaost ilmutavad 
Püha Vaimu tegevust meie iseloomu muutmisel Jeesuse selgeks peegelduseks. 
 
Neljapäev, 16. veebruar 
Patricia Hudson-Henry (Bowie, Maryland, USA) 

Arvamus. Armastus ja lähedus = Vaimu vili 

Jh 15:4, 5 

Meie identiteet kristlastena ei ilmne ristimisavalduses ega Kristuse järelkäijaks 
tunnistamises. See ilmneb hoopis lähedases ja armastavas ühenduses, mis meil on 
Kristusega meis elava Püha Vaimu kaudu (Gl 2:20) ja mis paitab välja meie iseloomust. 
Meie lepingusuhe kõrgeima Jumalaga avaldub Vaimu viljas. Püha Vaim on jõuline ja 
pühendunud oma ülesandes anda kasvava vilja abil muudetud uus süda. 

Vili, mida kristlastena kanname, ja meie suhe Püha Vaimuga on otseses 
seoses. 

Inimesed on alandlikud teadmises, et universumi Jumal armastab nii väga, et valis 
oma elupaigaks meie sureliku keha. Ta soovib, et peegeldaksime Tema armastavat 
iseloomu Vaimu vilja kaudu. Kui me kasutaksime iga päeva ära selle „tugeva tuule“ (Ap 
2:2) pideva ligiolu, saaksid kõik lihaliku loomuse teod minema puhutud, Vaimu vili 
tungiks meie surelikku ellu ja tooks esile Kristuse iseloomu. See hindamatu and on 
oma terviklikkuses saadaval kõigile inimestele (Jl 3:1, 2) ja see antakse neile, kes 
astuvad Püha Vaimuga lähedasse suhtesse. Mida suurem lähedus ja armastus on 
meie suhtes Püha Vaimuga, seda paremini pääseme ligi Vaimu viljale. 

Loomu poolest kaldume andma neile, keda armastame ja kalliks peame, uhkemaid 
ja väärtuslikumaid kingitusi kui neile, kes on ainult tuttavad. Mida tähendusrikkam on 
meie suhe Jumala Vaimuga, seda rohkem ande tuleb meie ellu. Vili, mida kristlastena 
kanname, ja meie suhe Püha Vaimuga on otseses seoses. Meie tegevus võib Püha 
Vaimu kurvastada (Ef 4:29, 30), nõrgestada meievahelist sidet ja vähendada viljakust. 
Filmid, mida vaatame, muusika, mida kuulame, vestlused, milles osaleme, ja salajased 
mõtted, mida endas kanname, tekitavad kuristiku, mis piirab meie võimet Jumala 
iseloomu − Vaimu vilja − peegeldada. 

Oma vaimulikule teekonnale tagasi vaadates oleme teravalt teadlikud neist 
aegadest, kui maised nõudmised ja soovid haarasid meie südame ning tõmbasid meid 
Tema ligiolust eemale. Meie elu närbus vaimulikult. Meid, kes oleme sündinud patus ja 
süüteos (Ps 51:7), saab kergesti lihaliku loomuse tegude poole tõmmata (Gl 5:19−21). 
Seega rõhutatakse Jh 15:1−11, kui oluline on olla Viinapuuga ühenduses, et kanda 
armastuse, rõõmu, rahu, kannatlikkuse, lahkuse, headuse, ustavuse, tasaduse ja 
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http://www.piibel.net/#q=Gl%202:20
http://www.piibel.net/#q=Ap%202:2
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http://www.piibel.net/#q=Jl%203:1,%202
http://www.piibel.net/#q=Ef%204:29,%2030
http://www.piibel.net/#q=Ps%2051:7
http://www.piibel.net/#q=Gl%205:19-21
http://www.piibel.net/#q=Jh%2015:1-11
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enesevalitsuse vilja, mis peegeldab Jumala iseloomu. Lähedane ja armastav ühendus 
Püha Vaimuga on ainus viis Vaimu vilja kandmiseks. 
 
Reede, 17. veebruar 
Neil Braithwaite (Washington, USA) 

Uurimine. Uudsevilja ohvrianniks toomine 

Jh 15:2; Gl 5:19−24 

KOKKUVÕTE 

Vaimu vili on Jumala armastuse saadus. See armastus ilmneb mitmel erineval moel, 
mis on omavahel seotud ja toimivad üksteise kaudu. Eneseohverdus annab Vaimu 
vilja, mis peegeldab Kristuse ohvrit ristil. See vili ei ilmne meie pingutuste tõttu 
Jumalale meelepärane olla, vaid Püha Vaimu tegevuse kaudu meis. Meie vaimulik 
kogemus on soov olla ühendatud Jumalaga ja peegeldada Kristust kõiges, mida teeme. 
Selle suhte arendamise kaudu tunneme ja osutame Jumala armastust, mis toob esile 
vilja, mida kanname Kristuse − Viinapuu − kaudu. Jumala, meie Ülemaednikuga 
ühenduses olles lõigatakse meie surnud osad ära, nii et vili saaks takistamatult 
kasvada. Kuid isegi kasvude aeg-ajalt tagasilõikamine kutsub esile suurema kasvu. 

Teadlike otsustega võima lubada endale kanda vilja, mis on äratuntav kui Jumala 
puu vili. Toetudes Kristuse kui meie aluse kindlusele ning saades Tema vilja 
toitainetega toidetud saame kasvada üha edasi ning avada silmad edasistele 
kasvuvõimalustele. 

Meie ühendus Püha Vaimuga on Vaimu vilja kandmisega otseselt seotud. Kui 
muudame iga hetke ja iga suhte isetuks, vilja demonstreerivaks teoks, siis kanname 
meie, ukslikud, palju vilja. 

TEGEVUSED 

 Tee graafik sellest, kuidas ilmneb sinu Vaimu vili kahel erineval päeval (kergel 
päeval ja töisel päeval). Tähista vilju eri värvidega. Võrdle neid kaht päeva. 

 Kirjuta laul Vaimu viljadest, nii et iga vilja kohta on üks salm. Laula seda koos 
sõpradega piibliuurimisgrupis või hingamispäevakoolis. 

 Valmista üks lõunasöök, nii et kasutada iga Vaimu vilja kohta erinevat rooga. Vii 
see lõunasöök kodututele, räägi igast roast ja selle tähendusest ning selgita, 
miks valisid selle vilja jaoks selle toidu. 

 Mõelge koos välja ideid, kuidas koostada Vaimu vilja põhjal lauamäng. 

 Kirjuta iga päev päevikusse ühe Vaimu vilja kohta, mida sa näitasid, ning ühe 
vilja, kohta, mida sooviksid näidata järgmisel päeval. Kuu lõpus kirjuta 
kogemusest kokkuvõte. 

 Kogu looduses jalutades või toidupoes käies erinevaid vilju ning määra igale 
viljale, missugust Vaimu vilja see esindab. 

LISALUGEMINE 

1Kr 13:4. 

J. L. Shuler, „Power for a Finished Work: Repentance, Revival, and Reformation“ 
(Pacific Press®, 2011). 
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