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Püha Vaim ja vaimuannid 

Armuandides on küll erinevusi, aga Vaim on seesama, ja teenimisviisides on erinevusi, aga 
Issand on seesama, ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes teeb kõike 

kõikides. 1. Kiri korintlastele 12:4−6 

 
Hingamispäev, 18. veebruar 
Jane George (Upper Hill, Nairobi, Kenya) 

Sissejuhatus. Püha Vaimu teod 

Ap 8:29 

Üsna varsti pärast seda, kui Kristus lahkus jüngritest ja läks taevasse, tuli Püha Vaim 
järelkäijate peale, et õpetada ja juhtida neid kõiges. Õpetaja äraolekul pidid jüngrid käima 
läbi kogu piirkonna ning levitama Jumala sõna vastavalt Kristuselt saadud õpetustele. Seda 
tööd ei oleks olnud võimalik ilma Püha Vaimu sekkumiseta teha. Jeesus tõotas neile: „Ma 
palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti.“ (Jh 14:16) 

„Me armastame oma imelisest Nõuandjast Sõpra ning loodame teda igavikus 
paremini tundma õppida.“ 

Püha Vaim pidi varustama jüngreid kõigi vahenditega, mida nad vajasid evangeeliumi 
kuulutamiseks ajal, kui Jeesus ei olnud füüsiliselt nende juures. Kuid neile kõigile ei andnud 
samu võimeid, kuigi nad tegutsesid koos ühise eesmärgi nimel. Mõned jüngrid olid osavad 
jutlustamises, teised olid paremad piibliuurimises. Üks Püha Vaimu tegusid kogenud jünger 
oli Filippus. 

Ühena apostlitest levitas ta muutvat evangeeliumi, mille tulemusena rajati kogudusi 
Juudamaal, Samaarias, Jeruusalemmas ja ümbritsevatel aladel. Tema lugu Etioopia 
eunuhhiga näitab, kuidas kasutas Vaim teda, et inimest tõe juurde juhtida (Ap 8:29). 
Raamatus „Understanding the Trinity“ kirjutab Max Hatton: „Me täname ja kiidame Püha 
Vaimu selle eest, et ta elab meiega koos ja meie sees. Me armastame oma imelisest 
Nõuandjast Sõpra ning loodame teda igavikus paremini tundma õppida.“* 

Püha Vaim on osa kolmainsusest, kuhu kuuluvad ka Jumal Isa ja Kristus Poeg. Vaim, 
mis juhib jüngreid Jeesuse füüsilise eemaloleku ajal, andis ande, mida jüngrid erinevates 
töövaldkondades vajasid. Igaühes eraldi tegutsedes andis Ta jüngrite annid vastavalt 
nende võimetele, et nad suudaksid pärast Kristuse taevaminekut häid sõnumeid kuulutada. 

Ükskõik missugune roll on vaimuannil sinu elus, see näitab, et Vaim on sinus tegev. 
Kristuse viimased sõnad maa peal olid: „Te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas 
ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.“ (Ap 1:8) Kuid Kristus ei jätnud oma 
jüngreid ilma selle eesmärgi saavutamiseks vajalike vahenditega. Sel nädalal õpime Pühast 
Vaimust ja Tema andidest, mida me näeme ja kasutame praegu oma teenimistöös. 
 
Pühapäev, 19. veebruar 
Esther Aoko (Nairobi, Kenya) 

Tõendusmaterjal. Silma ja ihu suhe 

1Kr 12:12 

Silmad on keha eriline osa. Osaliselt koosnevad need ajukoega sarnastest kudedest 
ning on ajuga mitmel moel seotud. Ihuga on silmad ühendatud lihaste, närvide ja 
veresoonte abil. Kehast eraldatuna ei suuda silmad omapead eksisteerida. Silmad 
mõjutavad ihu ja ihu mõjutab silmi. 

Korintlastele kirjutades kasutas Paulus silma ja ihu suhet, et näidata koguduseliikmetele, 
kuidas peaksid nad erinevate vaimuandidega toimima. Ta võrdles koguduseliikmeid 
erinevate kehaosadega, mis ei suuda ilma üksteist toetamata funktsioneerida. 

                                            
* Max Hatton, „Understanding the Trinity“ (Pittsburgh, Penn.: Autumn House, 2001), lk 108. 
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Iga koguduseliige peab austama teiste liikmete ande ja panust. 

Paulus soovis anda liikmetele õppetunni, et igaüks neist, olenemata tema erisugusest 
vaimuannist, panustab koguduse üldisesse eesmärki. Samamoodi nagu silm panustab 
keha üldisesse funktsioneerimisse, nii tegutseb iga Kristuse koguduse liige koos teiste 
liikmetega, et moodustada ühine Kristuse ihu. Korintose koguduses, kus liikmeid oli 
õnnistatud mitmesuguste vaimuandidega, oli suuri probleeme liikmete ühendamisega. 
Paulus viitas, et nad peavad Kristuse ühtsust toetama (1Kr 12:12). 

Kui silma ümbritsevates lihastes on pinge, jääb silm nõrgaks ja võivad tekkida 
nägemisprobleemid. Vaimulikus maailmas aeglustab mõnede vaimuandide eiramine 
koguduse aktiivsust. Samas aga kui silmad on korras, töötavad nad hästi, on terasemad ja 
valgustavad keha. Samamoodi tuleb koguduses efektiivse toimimise ja tegevuste 
koordineerimise jaoks tunnustada kõiki vaimuande. Piiblis mainitakse vaimulikku silmasalvi, 
mis võimaldab meil näha (Ilm 3:18). 

Tänapäeva kristlik kogudus on sama mitmekesine nagu Korintose kogudus. Paljud 
liikmed ei mõista, kuidas saaksid erinevate vaimuandidega inimesed ühises vaimulikus 
tegevuses osaleda. Palus vastas sellele küsimusele selgitusega, mida suudab tõeline 
armastus (1Kr 13:1−13). Igale Kristuse koguduse liikmele on juba vaimuand antud. Kuid 
vaja on kogu koguduse pingutust püsida koos armastuses, et need annid efektiivselt 
toimiksid. 

Iga koguduseliige peab austama teiste liikmete ande ja panust. Püha Vaimu juhtimisel 
saame jääda ühtseks nagu üks Kristuse ihu. 

VASTA 

Mis juhtub, kui mõned vaimuannid jäävad tähelepanuta? 
 
Esmaspäev, 20. veebruar 
Seline Khavetsa (Nairobi, Kenya) 

Logos. Vägi meie andide taga 

Rm 12:3−8; 1Kr 12:4−31; Ef 4:7−12; 1Jh 4:1−3 

Leia erinevused vaimuandide ja Vaimu Vilja vahel (1Kr 12:7, 11) 

Jumal on andnud meile Püha Vaimu kaudu vaimuannid, et teha evangeeliumitööd kuni 
Kristuse taastulekuni. Kuigi Vaim annab ande heldelt igale Kristuse koguduse liikmele, on 
need annid inimeseti väga erinevad. Piibel ütleb, et erinevate andidega saame teenida 
Jumalat erinevates ametites ja mitmel moel (1Kr 12:6). Ent ka sel juhul on vaimuandidest 
saadav kasu kogu kristliku koguduse ühiseks hüvanguks. 

Jumal, kes on meie vaimuandide allikas, on valmis saavutama oma eesmärki 
igaühes meist. 

Kui meie elus ilmnevad vaimuannid, kannavad need vilja. Paulus mainis Kirjas 
galaatlastele Vaimu vilja: „Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, 
ustavus, tasadus, enesevalitsus.“ (Gl 5:22, 23) Samal ajal kui annid aitavad meil viia edasi 
päästeevangeeliumi, võimaldab Vaimu vili meil valmistada ennast kui Kristuse koguduse 
liikmeid, nii et annid saaksid meie elus hästi edeneda. 

Kui meie elus on nii vaimuannid kui ka Vaimu vili, võime tegutseda oma sõnade järgi ja 
näidata usku tegudega (Jk 1:22). Jumal on juba andnud meile annid. Meil on vaja Püha 
Vaimu abi, et oma annid ära tunda ja neid arendada, et need kannaksid meie elus vilja. 

Vaimuandide allikas (1Kr 12:4−31; Ef 4:7) 

Kristlastena esindame Kristuse ihu, mis tähendab, et Ta juba elab meis. Ent on oluline, 
kuidas me Kristust maailmale esitame. Kristus tunneb igaüht meist ja on juba andnud meile 
vaimuannid vastavalt oma valikule. See viitab, et selles osas, mis puudutab vaimuande, ei 
ole meil valikut. Jumal juba teab, mis on meie jaoks parim. Seepärast ei ole meil vaja 
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http://www.piibel.net/#q=Rm%2012:3-8
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ihaldada teiste ande. Meil on vaja Kristuse koguduse üldise hüvangu nimel arendada 
olemasolevat andi ja hoolitseda vilja eest, mida see meie elus kannab. 

Kui igaüks meist rakendab oma vaimuanni ellu, ilmub Kristuse üldine kuju, sest Kristus 
on see, keda me esindame. Jumal, kes on meie vaimuandide allikas, on valmis oma Poja 
Jeesuse Kristuse kaudu saavutama oma eesmärki igaühes meist. Piibel ütleb: „Ta [on] oma 
ainusündinud Poja … andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks 
igavene elu.“ (Jh 3:16) 

Mida enam tunnustame oma vaimuandide allikad, seda enam arendame oma ande 
Kristuse ülistuseks. Ta kannatas meie pärast, et meie võiksime Tema kaudu päästetud 
saada. Seepärast oleme kõik ühendatud Kristuse üheks ihuks, kuigi meil võivad olla 
erinevad annid. 

Vaimuandide eest hoolitsemine Kristuse moodi (Rm 12:3−8) 

Kui Paulus kirjutas Roomas asuvale kristlikule kogudusele, oli üks tema südamel 
olevatest asjadest alandlikkus koguduseliikmete hulgas. Paljud Rooma koguduses arvasid, 
et neil olevad annid on nende enda hangitud ja et nad võisid nendega teha, mida soovisid. 
Paulus keelab oma kirjas kristlastel endast üleolevalt mõelda (Rm 12:3). 

Need, kes on alandlikud Kristuses, tunnevad ära, et nad on Kristuse nägu. Paulus 
kirjutas roomlastele näitamaks, mida tähendab Kristuse usk. Roomas arvasid mõned juudid 
ja paganatest usklikud endast liiga hästi. Tänapäeval on meie kogudustes sama probleem. 
Paljud liikmed on hädas uhkuse pahega. Alandlikkuse puudumise vastu aitab see, kui 
asendada uhkus mõistliku otsustusvõimega. 

Mõistlik otsustusvõime tuleb sellest, kui tunneme tõde (Jh 8:32).  Ja kes on Tõde? 
Jeesus ütleb: „Mina olen tee ja tõde ja elu.“ (Jh 14:6) Kui Püha Vaim mõjutab meie mõistust 
Kristust Päästjana vastu võtma, oleme võimelised vältima ennast täis ego, mis ajendab 
meid ennast teistest paremaks pidama. Üks Vaimu viljadest on enesevalitsus, mis aitab 
meil olla alandlik isegi siis, kui kasutame neid ande, mida Vaim meile jagab. 

Vaimude läbikatsumine (1Jh 4:1−3) 

Johannes soovitab lugejatel vaimud läbi katsuda, sest kõik vaimud ei ole Jumalast. 
Samamoodi nagu on valeprohveteid, on olemas ka Püha Vaimu õpetustele vastupidine 
eksituse vaim. Üks võimalus teha kindlaks Jumala ligiolu on usklikele antud Püha Vaim 
(1Jh 3:24). Kuid kristlased peavad mõistma, et Püha Vaim ei ole maailmas ainus tegev 
vaim, seetõttu on vaja vaimud läbi katsuda. 

On oluline, et me teame erinevust tõe vaimu ja eksituse vaimu vahel. Tõe vaim on 
Jumala Vaim. Eksituse vaim on Saatana vaim (1Jh 4:6). Vaimude läbikatsumise põhimõte 
on ilmne Vanas Testamendis, kus öeldakse, et prohvet tuleb läbi katsuda, et näha, kas ta 
on vale või õige (5Ms 13:2−6; 18:15−22). Johannes soovitab lugejatel vaimud läbi katsuda 
selle põhjal, kuidas nad Kristust ilmutavad. Püha Vaimu ajendatud liikmed tunnistavad 
Kristuse Päästjaks, samal ajal kui eksituse vaimu juhitavate andides ei avaldu Kristus (1Kr 
12:3). 

VASTA 

1. Kas on võimalik, et koguduses on eksituse vaim? Selgita oma vastust. 

2. Kuidas saame läbi katsuda annid, et teada, kas need on Pühast Vaimust? 

3. Missugune on vaimude läbikatsumisel Piibli roll? 
 

http://www.piibel.net/#q=Jh%203:16
http://www.piibel.net/#q=Rm%2012:3-8
http://www.piibel.net/#q=Rm%2012:3
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http://www.piibel.net/#q=5Ms%2018:15-22
http://www.piibel.net/#q=1Kr%2012:3
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Teisipäev, 21. veebruar 
Norbert Kurema (Thika Town, Kenya) 

Tunnistus. Vaimuannete töösse rakendamine 

Rm 8:9 

Püha Vaimu and anti jüngritele kõigepealt evangeeliumitöö jätkamiseks pärast Kristuse 
taevaminekut. Ent see ei pidanud jüngritega piirduma. Sõnum pidi jõudma tohutu kristliku 
kogukonnani kuni aja lõpuni. Kristuse koguduse liikmed peavad rakendama oma 
vaimuannid töösse, et saavutada koguduse üldeesmärgid. 

„Püha Vaim soovib elada igas hinges.“ 

„Kristus ütles oma jüngritele: „Teie olete näinud minu eneseohverdust. … Teile, oma 
jüngritele, usaldan ma oma armukuulutuse. Esmalt tuleb seda kuulutada Iisraeli rahvale, 
seejärel kõigile rahvastele, suguharudele ja keeltele.“ … 

Püha Vaimu anni kaudu pidid jüngrid saama imeväärse väe. Nende tunnistust idid 
kinnitama tunnustähed ja imeteod.“1 

Jüngrid pidid suure misjonikäsu eesmärke täites vaimuannid töösse rakendama. 
Samamoodi sõltub meie maine kristlastena sellest, kuidas kasutame oma vaimuande. 
Kristus tõotas jüngritele oma ligiolekut isegi pärast seda taevasseminekut. „Minge asustatud 
maailma kõige kaugematesse osadesse ja teadke, et minu ligiolek on teiega ka seal.“ ... 

„Kristuse ülesanne jüngritele hõlmab kõik usklikud ajastute lõpuni. Saatuslik viga on 
uskuda, et hingede päästmise töö sõltub ainult sisseõnnistatud jutlustajast. Kõigile, kes on 
saanud taevase kutse, on usaldatud evangeeliumitöö. Kõigile, kes võtavad vastu Kristuse 
elu, on määratud töö kaasinimeste päästmiseks.“2 

Kuna vaimuannid on Jumala antud, on meie kohus kasutada neid selleks, et vallutada 
maailm päästekuulutusega. Ellen White kirjutas: „Me peame minema inimeste juurde 
Jumala kindla Sõnaga. … Kõnelemises, laulmises ja kõigis vaimulikes tegevustes peame 
ilmutama seda rahulikkust, väärikust ja jumalakartust, mis ajendab iga tõelist Jumala last.“3 

Kui võtame Püha Vaimu oma südamesse vastu, muudab Ta meid vastavalt Kristuse 
eeskujule. „Püha Vaim soovib elada igas hinges. Kui Teda võetakse vastu kui austatud 
külalist, teeb Ta vastuvõtja täielikuks Kristuses.“4 
 
Kolmapäev, 22. veebruar 
Felix Otieno (Homa Bay maakond, Kenya) 

Praktiline juhend. Oi, sul on andi! Kas sa tead seda? 

5Ms 10:12 

Oluline on teada oma andekuse valdkonda. Koguduses aitab see jagada ülesandeid 
liikmetele nii, et nad saavad teenida oma andidele vastavas valdkonnas. Inimesel aitab see 
teenida maksimaalse potentsiaaliga, sest siis teeb inimene seda, mis talle rõõmu pakub. 
Kui oled teatud valdkonnas andekas, siis otsid kindlasti kohustusi, mis võimaldavad sul oma 
vaimuandi töösse rakendada. 

Kui ande kasutame, siis need uuenevad ning me saame juurde energiat ja 
motivatsiooni Jumalalt. 

Jumal on andnud meile annid nii isiklikuks kasuks vaimulikus kasvus kui ka teiste 
kasuks. Kui ande kasutame, siis need uuenevad ning me saame juurde energiat ja 
motivatsiooni Jumalalt, kes on meie vaimuandide Allikas. See näitab Püha Vaimu tegevust 
meis, me kogeme suuremat energiat ja rõõmu, et oma vaimulikke kohustusi täita. 

                                            
1 Ellen. G. White, „Ajastute igatsus“, orig lk 821. 
2 Samas, orig lk 822. 
3 White, „Selected Messages“, 2. rmt, lk 43. 
4 White, „Counsels on Health“, lk 561. 
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Teenimine väljaspool oma vaimuande ei pruugi tuua maksimaalset sellest, mida Vaim 
meilt ootab. Piibel ütleb, et igaühele on antud annid vastavalt Jumala armule (Rm 12:6). 
Üks peamisi põhjusi, miks mõned kristlased peavad koguduse tööd raskeks, on see, et neil 
kohustused väljaspool oma andide valdkonda. Kuna igaüks meist on oma ande eraldi 
valdkonnas, oleks mõistlikum, kui me kõik võtaksime endale kohustused, mis vastavad 
meie vaimuandidele. 

Oma vaimuanni avastamiseks on olemas koguduses ja sellest väljaspool mitmesugused 
teenimisametid, milles on võimalik leida valdkond, mis sobib sinu talendiga. Kui selle 
valdkonna leiad, siis tunned selle kindlasti ära. Järgnevalt mõned ametid, milles võid 
Kristuse koguduse liikmena teenida. 

1. Haldamine. Selle anniga saad suunata teisi liikmeid oma ande vastavates 
valdkondades kasutama. Ükskõik kas sa oled koguduse sekretär või laekur, sa saad aidata 
kogudust korras hoida, et see saavutaks oma eesmärgid. 

2. Juhtimine. Juhtimise vaimuand võimaldab sul koguduses teenida juhiseid jagades ja 
eeskuju näidates. Piiblis on öeldud: „Kui keegi on hingehoidja, siis toimigu ta 
hingehoidjaametis; kes teistele jagab, andku siira südamega; kes teist juhatab, olgu 
innukas.“ (Rm 12:8) 

3. Õpetamine. Õpetamise and on oluline liikmetele tõe ja koguduse õpetuste õpetamisel 
sel kujul, nagu need on Piiblis. Selle anniga saad kogudust üles ehitada ja ühendada, et 
aidata sel eesmärke saavutada. 

4. Manitsemine. Kui sul on see and, siis oled sa parim julgustama liikmeid tegelema oma 
andide valdkonnaga ning olema koguduse töös motiveeritud. 
 
Neljapäev, 23. veebruar 
Jackline Achieng (Nairobi, Kenya) 

Arvamus. Andide kasutamine kristlikus teenimises 

Rm 12:1 

Mäletan hästi oma keskkooliaega. Energia ja jõuga, mis mul noore inimesena olid, oli 
mul võimalus teha palju Jumala heaks. Mulle meeldis, kuidas koor laulis, ning ma tahtsin 
väga sellesse gruppi kuuluda, kuid mingil põhjusel ma kartsin ühineda ja hoopis lükkasid 
seda edasi, kuni oli ühinemiseks liiga hilja. 

Selle nädala õppetükk õpetab mulle midagi edasilükkamise ohtude kohta. Kui sa ei osale 
aktiivselt koguduse teenimistöös, siis on aeg lõpetada edasilükkamine ja hakata Jumala 
tööd tegema. Vajadusi on alati ning kogudus otsib pidevalt liikmeid, et neid vajadusi täita. 
Nagu minul keskkooli ajal, võib ka sinul olla see põletav tunne teha koguduses mingis 
valdkonnas midagi. Kuid sa kardad ja lükkad seda edasi. 

Edasilükkamine on probleem nii koguduses kui ka väljaspool. 

Kui sa lihtsalt istud ja palud, et Jumal näitaks sulle sinu andis, siis võidki jääda sinna 
kogu ülejäänud eluks, ilma et kasutaksid oma andi Jumala teenimiseks. Edasilükkamine on 
probleem nii koguduses kui ka väljaspool. Sageli ei võta me endale ülesannet kartes 
läbikukkumist või tundes ebakindlust. Mõnikord ei ole me oma huvides või vaimuandides 
kindlad ning paneme kõrvale soovi koguduse tegevustes osaleda. Mõni meist arvab, et me 
ei teeks seda hästi või ei õnnestuks tööd põhjalikult teha. 

Ent Rm 12:1 meenutab meile, et peaksime end Jumalale ohvriks tooma. Peame tõusma, 
andma end taas Jumalale ja ühinema kaasliikmetega töös, mida nad Issanda jaoks teevad. 

Need, kes juba teenivad koguduse erinevates osakondades, peavad meeles pidama, et 
nad keskenduksid valdkonnale, milles nad on andekad. Teenimistöös ei ole võimalik olla 
kõik kõigile. Tuleb valida valdkond ja tegutseda selles tublilt, mitte tegutseda paljudes 
valdkondades, kuid kehvapoolsete tulemustega. Lähtepunkt on hakata midagi Issanda 
heaks tegema. Kui tegutseda oma huvialas, tunned rõõmu ja sinu suutlikkus muutub 
paremaks. 

http://www.piibel.net/#q=Rm%2012:6
http://www.piibel.net/#q=Rm%2012:8
http://www.piibel.net/#q=Rm%2012:1
http://www.piibel.net/#q=Rm%2012:1


8. õppetükk, 18.−24. veebruar 2017 6 

Kristlik teenimine ei lõpe meiega. Peame õpetama välja teisi, kes saavad 
evangeeliumitööd meie puudumisel edasi viima. Paulus kirjutab: „Mida sa minult oled 
kuulnud paljude tunnistajate kuuldes, see anna ustavate inimeste hoolde, kes edaspidi 
sobivad õpetama ka teisi.“ (2Tm 2:2) 

Vaimu vilja ära kasutades saame kutsuda teisi meiega koos teenimistöös osalema. See 
aitab evangeeliumitulel põlemas püsida ka meie äraolekul. 

VASTA 

Kuidas hävitab edasilükkamine meie teenimismeelsuse? 
 
Reede, 24. veebruar 
Dwain Esmond (Gaithersburg, Maryland, USA) 

Uurimine. Kõik käed tegevusse! 

1Kr 12:4−6 

KOKKUVÕTE 

Mõned on võrrelnud aega, milles praegu elame, maa ajaloo lõpustseenidega. Kui see nii 
on, siis võime olla kindlad, et Jumal kasutab iga vajalikku vahendit, et viia viimane 
armupakkumine planeedi Maa elanikele. Suures misjonikäsus Mt 28:18−20 kutsub Jumal 
igaüht meist levitama head päästekuulutust igale rahvale, suguharule, keelele ja rahvusele. 
Jeesus ei võinud anda nii julget korraldust, kui Jumal ei oleks usklikke selle hirmuäratava 
ülesande täitmiseks vajalikuga varustanud. Praegusel Maa ajaloo hilisel tunnil peavad 
usklikud tundma oma ande, alistama need Püha Vaimu väele ning tegutsema kiiresti, et 
Jumala töö lõpule viia. 

TEGEVUSED 

 Loe 1Kr 12:31. Missugused on need „suuremad armuannid“, mida apostel Paulus 
julgustab korintlasi ihaldama? Miks ta seda ütles? 

 Tee nimekiri oma andidest ja talentidest. Kui nimekiri on valmis, palu mitmel 
pereliikmel ja sõbral koostada nimekiri andidest ja talentidest, mis sul nende arvates 
on. Kooskõlasta need kaks nimekirja ja võrdle seejärel oma ande nimekirjaga 1Kr 
12:7−11. 

 Kasuta sageli unustatud „abistamise andi“ (1Kr 12:28), et jõuda oma kogukonnas abi 
vajavate inimesteni. Selleks võib olla külaskäik kohalikku kodutute varjupaika, 
supikööki, toidupanka või turvakodusse. Küsi, kuidas sa saaksid neid 
organisatsioone teenida. 

 Otsi Jumala ande looduses. Kuigi inimesed on erilised loodolevused, kellele Jumal 
on vaimuannid andnud, tunnistavad ka teatud loomade ainulaadsed omadused 
Looja vaimusuurusest. Kas oskad loetleda viit looma, kellel on näiliselt hämmastavad 
annid? 

 Loe Ef 4:13. Vaimuannid peaksid juhtima meid usu ühtsusesse ja kristliku elu 
küpsusesse, kuni me kõik saavutame Kristuse täisea täieliku mõõduni. Sobita Ef 
4:13 sõnad kergesti meeldejääva viisiga, et need meenutaksid sulle põhjust, miks 
andis Jumal sulle just need annid, mis sul on. 

LISALUGEMINE 

Jh 14. 

Ellen G. White, „Kristuse tähendamissõnad“, peatükk „Paluda selleks, et anda“. 

Kas sa ei ole kindel, mis on sinu vaimuannid? Tee vaimuandide test aadressil 
http://www.kodachrome.org/spiritgift/, et saada paremini aru, kuidas on Jumal sind Tema 
teenimiseks varustanud.  

http://www.piibel.net/#q=1Kr%2012:4-6
http://www.piibel.net/#q=Mt%2028:18-20
http://www.piibel.net/#q=1Kr%2012:31
http://www.piibel.net/#q=1Kr%2012:7-11
http://www.piibel.net/#q=1Kr%2012:7-11
http://www.piibel.net/#q=1Kr%2012:28
http://www.piibel.net/#q=Ef%204:13
http://www.piibel.net/#q=Ef%204:13
http://www.piibel.net/#q=Ef%204:13
http://www.kodachrome.org/spiritgift/
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