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Püha Vaimu töö 

Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust 
Püha Vaimu väes! Kiri roomlastele 15:13 

 
Hingamispäev, 18. märts 
Amy Grigore (Lincoln, Nebraska, USA) 

Sissejuhatus. Kes on sinu parim lohutaja? 

Jh 14:16, 26 

Ühel järjekordsel külmal ja tuisusel esmaspäeva pärastlõunal kodu poole kõndides 
mõtles Kim, kuidas ta küll selle nädala üle elab. Hoolimata parimatest pingutustest 
tööd teha ja endast kõik anda oli ta töölt vallandatud. Kahetoalises korteris ootasid 
teda ta lapsed elevusega, sest ta pidi varem tulema. Kurbus ja häbi rõhusid rängalt 
tema hinge, sest ta teadsid, et nad satuvad taas tänavalae, ilmselt juba nädala 
lõpuks. Pisarad põski mööda voolamas murdis ta pead, kes saaks teda aidata. Silmi 
pingutades nägi ta eespool üht varju käsi lehvitamas, et tema tähelepanu püüda. Kim 
pilgutas mitu korda silmi, püüdes pilku selgemaks saada, kuid siis vari kadus. Kui ta 
jõudis sellesse kohta, kus ta oli varju näinud, leidis ta pruuni koti, mis oli täis 
toidukaupu ja mille peal oli kiri: „Püha Vaim andis mulle märku, et jätaksin selle siia. 
Õnnistagu Jumal sind ja su peret.“ Kim võttis koti sülle ja kiirustas kodu poole, ise 
rõõmust hüpates. 

„Lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud.“ 

Tundub, et Kim oli kaotanud lootuse, sest hirm ja häbi olid tema üle võimust 
saanud. Kuid Rm 5:5 on kirjas: „Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on 
välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud.“ Jumal on 
andnud meile Püha Vaimu, kes lohutab ja kinnitab meid ning meenutab pidevalt 
Jumala piiritut armastust ja hoolt. Jh 14:16 meenutab Jumal meile oma hoolitsust 
Püha Vaimu kaudu, kes jääb meie juurde alatiseks. Selles maailmas on meil sageli 
katsumusi ja me tunneme end üksikuna, kuid pidagem meeles, et Jumal ei ole meid 
unustanud. Ta on andnud meile Püha Vaimu ja aulise lootuse. Jh 16:33 on kirjas: 
„Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga 
olge julged: mina olen maailma ära võitnud.“ 

Oma patuse loomuse ja selle maailma asjade tõttu võime kaotada oma tee 
Kristuses ja sattuda ebakõlasse Püha Vaimuga. Nende mõne järgneva õppetunni 
käigus uurime lähemalt Püha Vaimu ja seda, kuidas Ta meis tegutseb, kui kulgeme 
oma eluteel. 

Võtkem aega meenutamaks, et Jumal on andnud meile parima Lohutaja − Püha 
Vaimu! 
 
Pühapäev, 19. märts 
Emily Renee Segura (Dallas, Oregon, USA) 

Tõendusmaterjal. Identiteet Vaimus 

Rm 8:16 

Kes sa oled? Selles maailmas, kus peavoolu reklaami loodud väär 
identiteeditunne on ebatõeline, petlik ja ennasthävitav ning kus kristlased näevad 
meeleheitlikult vaeva, et selgeks teha, kas tegusid ja mõtteid mõjutab tegelikult 
Jumala Vaim, mitte nende enda  eksitav tahe, on millegi parema reaalsus ja kindel 
tõotus lunastav. 

Pärast pöördumist oli Paulusel raskusi usu, õige veendumuse ja Pühale Vaimule 
alistumisega – need on reaalsed identiteediprobleemid, mis on tänapäevalgi 
asjakohased. Rm 8:16 rõõmustab Paulus selle üle, et ta on vaba hirmust ja 
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rahutusest, mis tulenesid identiteedi kahtlastest ja ebakindlatest allikatest. Rahvana, 
kes tunnustab ja aktsepteerib Jumal isa oma pärisosana on meil kindel identiteedi 
allikas, mis mõnel teisel võib nende kahjuks puudu olla. 

Jumala Vaim ei asenda meie enda vaimu. 

Sõna vaim all mõeldakse Piiblis paljudel juhtudel metafüüsilist ja kehatut. Hingus, 
tuul, vaim (mittemateriaalse, tundlikkuse, füüsilise organismi iseloomu või eluandva 
jõuna) ja (Jumala) Vaim, nagu seda kasutatakse Uues Testamendis, pärinevad 
kreekakeelsest sõnast pneuma.1 Suure algustähega viitab see sõna Jumala Pühale 
Vaimule. Paulus kasutab oma kirjades sõna pneuma Pühale Vaimule viidates 115 
korda. 

Kirjas roomlastele 8. ja 9. peatükis meenutab Paulus, et Jumal on andnud meile 
oma Püha Vaim, et see vabastaks meid enesega rahulolust ja arglikkusest. Jumala 
Vaim ei asenda meie enda vaimu, samuti ei õigusta Püha Vaim meie enda 
veendumusi, vaid tunnistab Jumalast, kes on üks meie vaimuga – meie 
ainulaadsuse, emotsioonide ja soovidega2. Jumal kohtub meiega seal, kus me 
oleme, Ta ei kõnele meiega oma häälega ega kasuta mingit eksootilist keeristormi, 
vaid Ta räägib „vaikse, tasase sosinaga“ (1Kn 19:12). Selle häälega Jumala Püha 
Vaim kinnitab ja veenab. 

Jumala armastuse kinnitus tegutseb südametunnistuses. Sugugi alati ei ole see 
mingi energiavoo või uuenduse tunne, vaid pigem südametunnistuse astumine enda 
soovide vastu ning see sunnib meid meeleheites Jumala poole pöörduma küsimuse, 
väljakutse või elumõtte otsinguga. See pöördepunkt „inimliku mõtteviisi tavapäraselt 
suunalt“3 Püha Vaimu ajendatud elu poole tõstab koormad ja identifitseerib meid 
Jumala lastena. 
 
Esmaspäev, 20. märts 
Emily „Emy“ Wood (Platte City, Missouri, USA) 

Logos. Mitte tavaline kellast kellani töö 

Ps 31:25; Js 64:5; Mt 7:3; Jh 16:8−11; Rm 5:4, 5, 19; 15:14; Gl 2:20; 5:16; Ef 1:13, 
14; Hb 4:15, 16; 1Pt 5:8, 9 

Tööpäeva algus (Mt 7:3; Jh 16:8, 9) 

Kui Aadam ja Eeva patustasid, üritasid nad peitu pugeda. Nad üritasid teineteist 
süüdistada. Kas me käitume samamoodi nagu meie esivanemad? Sageli arvustame 
üksteist ja püüame panna patusüü kellelegi teisele, mitte iseendale. Jeesus 
väljendab selgelt, mis juhtub, kui me seda teeme. Meil jääb tähele panemata see, 
mis meile otse otsa vaatab: ka meie oleme patused. 

Jumalal on meie kui Kristuse perekonna jaoks üksainus missioon − päästa meid 
pattudest. Päästetud saamiseks peame oma patte tunnistama. Siin hakkabki Vaim 
tööle. Kuigi Püha Vaimu ülesanne on ära tunda saast, mis võib meie elu täita, peab 
Ta näitama ka Jumala õigluse, armastuse ja halastuse au, mis ilmneb Kristuses, ning 
Jeesuses leiduvat lootust igavesele päästele pattudest pöördumise ja Kristuse ohvri 
vastuvõtmise kaudu. 

Keegi ei taha puudutada määrdunud kaltse, välja arvatud Jumal. 

Ta ei tee kunagi lõunapausi (Js 64:5; Rm 5:10; Gl 2:20; 5:16; Hb 4:15, 16) 

Piibel võib olla karm, kuid aus. Me ei saa iseendana Jumala ette minna. Me 
vajame Jumala õigust. Meie enda õigus pole midagi muud kui vaid „määrdunud 

                                            
1 „Strong’s Concordance“, märksõna „penuma“, http://biblehub.com/greek/4151.htm.  
2 Alexander MacLaren „MacLaren Expositions of Holy Scripture“, kommentaar Rm 8:16 kohta, 
http://biblehub.com/commentaries/romans/8-16.htm.  
3 Samas. 
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riided“ (Js 64:5). Keegi ei taha puudutada määrdunud kaltse, välja arvatud Jumal. 
Kui Jumal saatis oma Poja, siis oleks Jeesus nagu meie määrdunud riided üles 
korjanud ja öelnud: „Võtke nende asemel minu õigus.“ Kui võtame vastu Jeesuse 
ristilöömise, võtame vastu Jeesuse eneseohverduse. Me võtame vastu Tema võidu 
patu üle. Ja seega võtame oma ellu vastu Jeesuse. Me võtame Tema elu oma eluks. 

Meie eesmärk on muutuda ja saada Kristusega aina sarnasemaks ning elada 
seeläbi vähem patus. Kuid see võib olla raske. 

Hea uudis on, et me teame, et meie Päästjat on kõiges kiusatud samamoodi nagu 
meid (Hb 4:15, 16). Kui me võtame Jeesuse elu vastu ja püüame elada nii, et Tema 
on meis, ei tähenda see sugugi, et oleme ülejäänud elu täiuslikud. Me oleme ju 
kõigest inimesed. Me võime abi paluda. 

Kui Jeesus lahkus, kinnitas Ta veel kord, et me ei jää omapead. Kuigi patt on 
katkestanud meie kunagi täiusliku ühenduse Jumalaga, saame ikkagi omada Tema 
jõudu – peame vaid Vaimu paluma. Kuigi jüngreid juhtis Jeesus, juhib meid 
tänapäeval Vaim. See ei eita Kristuse rolli. Vaimu liikumapanev jõud mõjutab inimesi 
Kristuse surmaga. Me võime küll ainult vaadata Jeesust ja selle sinnapaika jätta, kuid 
meie süda jääb siis nõrgaks. Usk ei ole ühe isiku pingutus, vaid jumaliku 
Kolmainsuse töö. Kui inimesed räägivad Vaimu väljavalamisest, tunnustavad nad 
Tema väge juhtida inimesi Kristuse juurde väljaspool inimeste suutlikkuspiire ning 
ainulaadsel moel, erinevalt Jumaluse ülejäänud osa tegevusest. 

Tööpäeva lõpp (Jh 16:8, 11; 1Pt 5:8, 9) 

Vaimu väljavalamine ja Tema ligiolek meie maailmas ei ole oluline üksnes patuga 
võitlemisel rasketel aegadel. Tuleb aeg, mil Jumal kõrvaldab maailmast patu 
täielikult. See kohtumõistmine algas Saatanaga (Jh 12:31). Saatan on esimesest 
päevast alates tegutsenud Kristuse töö hävitamise nimel. Risti lunastas Jeesus kõik 
patused Jumalale, Ta võitis Saatana (Hb 2:14). Kui Jeesus tõusis surnust üles, näitas 
Ta Jumala väge patu kummutamisel. Kuid Vaim hoiatab uskmatuse eest. Saatan ei 
peatunud ristiga, tal on ikka veel vägi meid võita. Need, kes hülgavad selle, mida 
Kristus meie eest tegi, jäävad patusse. Nende üle mõistetakse kohut koos 
Saatanaga. Kui inimesi juhitakse patutunnetusele, juhitakse neid Jeesuse juurde. 
Vaim ajendab neid tunnistama oma vajadust Päästja ja pelgupaiga järele. 

Ületunnitöö (Ps 31:25; Rm 5:4, 5; 15:14; Ef 1:13, 14) 

Vaim on meie elus alati kohal, ükskõik kas me usume Jumala armastusse oma 
Poja saatmisel või mitte. Kui inimesed on oma igapäevaelus Jumala ees, annab 
Vaim neile võimaluse lasta Jumalal oma elus tegutseda. Siis saab Vaim tuua 
veendumuse patus, vajaduse õiguse järele ja kohtu tunnustamise. Pärast seda jääb 
Vaim ikkagi tööle ja jätkab tegutsemist. 

Kui meist saavad kristlased, on meile Vaimu juhtimine garanteeritud (Ef 1:13, 14). 
Kui tegutseme Tema juhtimisel, juhitakse meid igavesse ellu koos Jumalaga. Vaim 
soovib tagada, et jätkame oma suhet ja pöördume ikka Jeesuse poole, et me 
saaksime lõpuks pärida kuningriigi Kõigevägevama Kuninga poegade ja tütardena. 
Me ei tohi oma usus paigale jääda. Vaim kasutab oma tegevuses võimast Pühakirja, 
et meie südant uuendada. 

Pühakirja kaudu toob Vaim meie ellu Jumala armastuse. Meie usk kasvab, kui  
meid juhitakse tõesse ja paremasse arusaamisesse sellest, kuidas Kristus meie 
päästmiseks suri. Kristuse surm annab meile lootust tulevikuks, armuks ja 
tulevasteks asjadeks. Kui me kukume, võime loota Jumalalt saadetud Vaimu 
juhtimisele, kes aitab meil saada teekonnal Jumalaga tugevamaks. Lootus kinnitab 
südant. Kinnitatud südames on tugev usk. Ja tugev usk tuleb Vaim väsimatust 
tegevusest. 
 

http://www.piibel.net/#q=Js%2064:5
http://www.piibel.net/#q=Hb%204:15,%2016
http://www.piibel.net/#q=Jh%2016:8,%2011
http://www.piibel.net/#q=1Pt%205:8,%209
http://www.piibel.net/#q=Jh%2012:31
http://www.piibel.net/#q=Hb%202:14
http://www.piibel.net/#q=Ps%2031:25
http://www.piibel.net/#q=Rm%205:4,%205
http://www.piibel.net/#q=Rm%2015:14
http://www.piibel.net/#q=Ef%201:13,%2014
http://www.piibel.net/#q=Ef%201:13,%2014


  12. õppetükk, 18. − 24. märts 2017 4 
Teisipäev, 21. märts 

Hannah Elizabeth Gregg (Lincoln, Nebraska, USA) 

Tunnistus. Teenimiseks valmistumine 

Ps 31:25 

„Mida lähemale tuled sa Jeesusele, seda puudulikumana sa endale paistad, sest 
sinu nägemine muutub selgemaks ning sinu puudused paistavad Tema täiusliku 
loomusega võrreldes suure ja selgesti tajutavana. Aga ära kaota julgust. See 
tõendab, et Saatana eksitused on kaotanud oma võimu, et Jumala Vaimu elustav 
mõju äratab sind ning sinu ükskõiksus ja hoolimatus kaovad.“* Kui sa tuled Jeesusele 
lähemale, siis veenab Püha Vaim sind sinu pattudes, nii et sa saaksid Jumala 
täiuslikule loomusele lähemale tulla. 

Mis kasu on tunnistamisest, kui keegi ei kuula? 

Kui ma olen oma pattudest teadlik, siis olen teiste suhtes kaastundlikum, ning kui 
mind alandatakse, mõistan ma, et ma ei ole teistest parem. Me kõik oleme patused. 
Ellen White ütleb: „Jumala Vaimu elustav mõju äratab sind ning sinu ükskõiksus ja 
hoolimatus kaovad.“ See annab mulle suurt lootust, sest ma võin rääkida paljudest 
kordadest, mil olen end tundud maailma suhtes selle patususe tõttu ükskõiksena. Ma 
olen mõelnud: „Mis kasu on tunnistamisest, kui keegi ei kuula?“ Või: „Kuidas peaksin 
ma suutma midagi muuta?“ Minu probleem oli, et keskendusin pigem oma võimetele 
(või nende puudumisele), mitte sellele, mida Jumal ja Püha Vaim suudavad minu 
kaudu korda saata. Rm 15:13 on kirjas: „Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja 
rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!“ 

Kui maailm on patust ja kurjusest haaratud, kui see paistab üksnes pimeda 
maailmana, on meie Kristuse-sarnane meelsus ja teistele tunnistamine valguse 
näitamine. Isegi raskustes ja probleemides meie teenimises, isegi kui meil on soov 
loobuda, sest sellest pole mingit kasu, annab Püha Vaim meile jõudu. Ka Jeesus 
koges aeg, mil paljud pöörasid Talle selja. Nad ei saanud aru. Kuid Jeesus teadis, et 
Ta oli nende südameid valmistanud, seepärast Ta ei andnud alla. Me saame 
rõõmsalt teistele tunnistada patuses ja lootusetus maailmas Püha Vaim antud 
lootuse ja juhtimise abil. Me ei tohi julgust kaotada, vaid me peame astuma edasi 
teel, mida mööda Vaim meid usu ja lootusega juhib. 

VASTA 

1. Ellen White ütleb, et Püha Vaim muudab meie ükskõikset suhtumist ja kaotab 
hoolimatuse. Kas on aegu ja olukordi, mil on õige probleemidest eemale hoida? 

2. Kuidas saame oma teenimistöös tegutseda koos Püha Vaimuga, et valmistada 
südameid Jeesuse jaoks? 
 
Kolmapäev, 22. märts 
Bluann Saladier (Williamsburg, Virginia, USA) 

Praktiline juhend. Vaimude läbikatsumine 

Mt 7:15; 1Jh 3:24−4:6 

Kui Jeesus taevasse tagasi läks, saatis Ta jüngritele appi Püha Vaimu. 
Kristlastena usume, et Püha Vaim jätkab Jumala tööd maa peal ka praegu. Aga 
kuidas peaksime teadma, kas see vaim, mis meis ja teistes tegutseb, on Püha Vaim? 
Kas see on lihtsalt hea tunne? Jeesus andis meile juhised 1Jh 3:24−4:6, kuidas teha 
vahet Tema Vaim ja kõigi teiste vahel. 

Mitte kõik, mis annab hea tunde, ei ole Jumalast. „Ärge usaldage iga vaimu,“ (1Jh 
4:1) annab Johannes nõu. Maailmas on palju „hea tunde“ õpetusi ja kuulutusi. Piibel 
ütleb, et me ei tohi uskuda iga asja, mis on näiliselt hea. Saatan pani Eeva proovile 

                                            
* Ellen G. White, „Our Father Cares“, lk 90. 
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hea tunde õpetusega, kui ta ütles, et nad ei sure (1Ms 3:4). Mida räägitakse sulle? 
Kas see on Jumala tõde või üksnes ilusad sõnad? 

Piibel ütleb, et me ei tohi uskuda iga asja, mis on näiliselt hea. 

Katsu vaim läbi. Missugune on vaimu õpetus? Paljud filosoofid ja jutusaadete juhid 
on saanud kuulsaks ja rikkaks selliste filosoofiate õpetamisel, mis annavad inimestele 
hea tunde. Mõni ütleks, et neid inspireerib Jumala Vaim. Kuidas saavad kristlased 
teada, kas nende õpetusi on inspireerinud Jumala Vaim? Katsu õpetus läbi (1Ts 
5:21). Kas see põhineb faktil, et Jeesus Kristus sai Inimeseks ja suri meie eest, mis 
on ülima armastuse õpetus? Jumal on armastus ja seega „te tunnete Jumala Vaimu 
sellest: iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihasse tulnuna, see on Jumalast“ 
(1Jh 4:2). 

Tunne Jumalat. Kui Jeesus rääkis valeprohvetitest, hoiatas Ta, et nad „tulevad teie 
juurde lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid! Te tunnete nad ära nende 
viljast.“ (Mt 7:15, 16) Vaimu läbikatsumine, kas see on Jumalast või maailmast, 
toimub samamoodi nagu huntide eristamine lammastest – nende vilja järgi. Kuidas 
me tunneme ära hea ja halva? Samamoodi nagu saavutame head tulemused 
eksamil − õigeid vastuseid õppides. Tunne Jumalat ja sa tunned ka Tema Püha 
Vaimu (1Jh 4:7). 

VASTA 

1. Kas sinu arvates on lihtne ajada segamini Jumala Vaim ja maailma vaimud? 
Selgita. 

2. Missugused on kolm igapäevaolukorda, milles kristlane peaks vaimud läbi 
katsuma? 
 
Neljapäev, 23. märts 
Brittany Thacker (Lincoln, Nebraska, USA) 

Arvamus. Juurdepääs Jeesuse südamele 

Ef 1:13, 14 

Püha Vaim on minu jaoks alati olnud kulisside tagune tegelane. Kuid Tema roll on 
meie suhtes Kristusega alati oluline. Jumaluse Liikmena on Tal eriline juurdepääs 
Jumala südamele ja mõistusele. 

Püha Vaimu kaudu õpime tundma oma vajadust õiguse järele. Ta veenab meid 
patus ja kohtus (Jh 16:8). Peaksime paluma Püha Vaimu iga päev. Tegelikult lausa 
kogu päeva 1Ts 5:17 on kirjas: „Palvetage lakkamatult.“ Oluline on hoida Püha 
Vaimu ligiolu kogu aeg meeles. 

Peaksime paluma Püha Vaimu iga päev. 

Ma tõesti usun, et Püha Vaim on see, kes teeb Jumala meie elus reaalseks. Ma 
leian, et veedan tegelikult liiga vähe aega Püha Vaimu paludes, kuid ma olen 
nördinud, kui ei tunne suhtes Jumalaga rahuldust. Kui ma tean südames, et soovin 
Jeesusega tihedamalt koos olla, omada samasugust meelsust nagu Tal ning saada 
iga päev julgustust, mida vajan Temast tunnistamiseks, siis pean iga päev paluma, et 
Püha Vaim täidaks mind pilgeni selle erilise anniga, mis Tal on meie kõigi jaoks. 

Parim osa selle anni juures on, et Jeesus annab meile Püha Vaimu heldelt ja 
külluslikult. Ta on seda tõotanud: „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.“ (Jh 14:16, 17) 

Sõbrad, olge julged. Meid ei ole piiratud vähese arusaamisega Jumala südamest. 
Meil on täielik ligipääs Temale, kes tunneb Jumalalt lähedaselt ja Üksikasjalikult. 
Peame ainult seda paluma. Jumal annab meile Püha Vaimu. Ta puudutab meie 
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südant ja avab meie silmad Looja täiust nägema. Ta annab meile uue identiteedi ja 
suuna Jumalas. Miks siis mitte täna seda suurt and Jumalat paluda? 

VASTA 

1. Missugused on mõned sinu elu valdkonnad, kus Pühal Vaimul ei ole kontrolli? 

2. Missugused on mõned valdkonnad, kus tunned, et Tal on kontroll? 

3. Missugused on mõned praktilised võimalused, kuidas saad neis alistumata 
valdkondades sel nädalal alistuda? 
 
Reede, 24. märts 
Jeremy Vetter (Moscow, Idaho, USA) 

Uurimine. Veenab mind patus 

Mt 7:3; Jh 16:7, 8 

KOKKUVÕTE 

Kui Jeesus tõusis taevasse, lubas Ta saata meile abilise ja lohutaja. Vaim veenab 
maailma patust ja teeb selgeks, mis lahutab meid Jumalast. Püha Vaim toimib meie 
elus nagu mustuse filter, et me võiksime patust lahti öelda. Ilma Vaimuta nurjub meie 
otsus patule vastu panna. Saatan ei lõpetanud pärast risti kurjade asjade 
väljamõtlemist. Vaim hoiatab meid tema kiusatuste eest. Mida lähemale jõuame 
Jeesusele, seda rohkemates pattudest Püha Vaim meid veenab. Kuna meie pilk 
hakkab rohkem eristama, saavad patud selgemaks. Jeesus soovib, et kogu meie 
olemus oleks Talle pühendatud ning Vaim soovib meid Kristuse juurde juhtida. 

TEGEVUSED 

 Koosta sõnapilv sõnaga eristamine. Kui palju mõtteid suudad mõne minuti jooksul 
selle sõnaga seostada? Kas sinu pilk muutub teravamaks, kui mõtled sõnale 
kauem? 

 Järgi mõned päevad täpselt oma trennirutiini ja analüüsi, kui palju sa suudaksid 
teha selle aja jooksul väiksema pingutusega. Seejärel mõtle, kuidas harjutamine 
parandab lihaste seisukorda samamoodi, nagu vaimuliku eristamisvõime 
harjutamine paraneb Kristusele lähemale jõudes. 

 Palveta ja mõtle Püha Vaimu juhtimise üle sinu elus. Veeda aega selleks, et 
paluda Jumalal meenutada sulle ülestunnistamata patte, mis takistavad sul 
Temale lähemale jõuda. Sa võid kaaluda ka mõni tund paastumist, et mõistus 
oleks selgem. 

 Mängi üht keerulist muusikapala ja salvesta see. Seejärel kuula salvestust. Kas 
märkad nüüd rohkem vigu kui mängides või avastad uusi lahendusi? Mõtle Püha 
Vaimu soovile veenda sind kõigis pattudes, isegi neis, millest sa ei tea. 

 Mine matkama (või suusatama või räätsade kõndima või kanuutama või 
jalutama). Mõtle vee rollile, olgu see siis metsas, heinas või pisitaimedes. Ves on 
nagu Püha Vaim – see toob taimed looduslikule täiusele võimalikult lähedale, just 
nagu Vaim soovib meid tuua lähemale täiuslikule, puhtale taevasele Isale ja 
Kristusele. Ainus viis, kuidas Vaim saab edu saavutada, on näidata meile meie 
puudulikkust, et sooviksime Eluvett. 

LISALUGEMINE 

1Kr 2:13, 14; 6:19. 

Ellen G. White, „Ye Shall Receive Power“, lk 104; „Sermons and Talks“, 1. kd, lk 
139−142. 
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