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                                                 Kogedes Vaimu vilja 

Mille pärast palvetada: 

- Palu, et Jumal õpetaks sulle kuidas Temas püsida 

- Palu, et Jumal täidaks su südame armastusega kadunute vastu 

- Täna Jumalat, et rõõm on õigluse vili 

- Palu, et Jumal annaks sulle rahu mis ületaks kõik piirid 

- Palu, et Jumal õpetaks kuidas halvale heaga vastata. Palu kindlate olukordade eest 

kus sul oleks vaja õppida halvale heaga vastata. 

- Palu, et Jumal annaks sulle jõudu olla kõigi vastu lahke, kaasa arvatud su pereliikmed 

ja vaenlased. 

- Palu, et Jumal näitaks kuidas ilmutada Tema headust oma pereliikmete ja su õdede 

ning vendade vastu Jeesuses. 

- Palu, et Jumal teeks sind ustavaks väikestes asjades. Kanna Ta ette mõned need 

väikesed asjad kus sa pead õppima ustavust. 

- Palu, et Jumal õpetaks Sulle kuidas olla tasane/leebe. 

- Palu, et Jumal aitaks sul vihata maailma asju ja annaks sulle armastust Tema ja ainult  

Tema vastu. Kanna Ta ette need asjad mida sa peaksid õppima vihkama. 

- Palu noorte inimeste pärast koguduses, et nad leiaksid rõõmu Jeesuse järgimisest. 

Too oma palves inimesi nimeliselt Jumala ette. 

- Palveta suureneva rõhuasetuse eest Piibli imelise tõe kohta, et meie maailm oli 

loodud kuue sõnasõnalise,  järjestikulise päeva jooksul Jumala sõna kaudu.  

- Palveta ülemaailmsete misjonilinnade pärast. 

- Palu koguduse ülemaailmse ühtsuse ja entiteedi pärast. Lugupidamist koguduse poolt 

vastu võetud kursi ja strateegia vastu  ning täieliku pühendumise eest koguduse 

misjonitöös.  

- Palu peakonverentsi 60  töökoosoleku pärast, mis toimub San Antonios. Palu 

delegaatide eest ja otsuste pärast mis seal vastu võetakse. Palu, et Püha Vaim juhiks 

iga otsuse vastu võtmist.  

- Palu laieneva rõhuasetuse pärast äratusele ja reformatsioonile üle terve maailma.  
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Isiklik pühendumise aeg: 

Lisaks sellele, et tulete kokku, et ühiselt palvetada võta aega, et isiklikult veeta aega 

Jumalaga nende kümne päeva jooksul. Allpool on toodud ära iga päeva teema ja Piibli 

kirjakoht koos küsimustega, mis aitavad rikastada sinu isikliku palveaega Jumalaga. Aeg 

palves ja Jumala Sõna lugedes rikastab kümnepäevase palveaja kogemust. 

 

1. päev – Jäädes Kristusesse 

Loe Johannese 15: 1-17 

 

2. päev – Armastus 

Loe 1 Johannese 4:7-21 

 

3. päev – Rõõm 

Loe Habakuk 3:17-19 & Jesaja 12 

 

4. päev – Rahu 

Loe Johannese 14:25-31 & Matteuse 6:25-34 

 

5. päev – Pikkmeel 

Loe Luuka 23:26-43 

 

6. päev – Lahkus 

Loe Filiplastele 2:1-11 

 

7. päev- Headus 

Loe Roomlastele 12:9-21 

 

8. päev- Ustavus 

Loe Heebrealastele 11:1-11 

 

9. päev – Tasadus 

Loe Jakoobuse 3:13-18 & Kolostlastele 3:12-17 

 

10. päev – Enesekontroll 

Loe Matteuse 4:1-11 

 

11. päev- Väimus käimine 

Loe Efeslastele 5:1-2; 8-21 
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Küsimused: 

 Kas see kirjakoht meenutab sulle midagi mida Jumal on teinud sinu jaoks? Kiida Teda 

selle eest. 

 Kas see kirjakoht meenutab sulle mõnda Jumala iseloomujoont? Kiida Teda selle eest 

kes Ta on. 

 Kas see kirjakoht tuletab sulle meelde süüd mõne patu eest mida sa ei ole 

tunnistanud? Me julgustame sind tunnistama isiklikke patte isiklikult Jumalale ja 

avalikke patte avalikult. Täna Jumalat, et Ta andestab sulle 1 Johannese 1:9 põhjal ja 

annab sulle võidu patu üle. 

 Kes see kirjakoht meenutab sulle midagi mida sa ei ole Talle alistanud oma elus? 

Alista see Talle. 

 Kas see kirjakoht meenutab sulle midagi mida sa soovid, et Jumal õpetaks sulle? Palu, 

et Ta õpetaks sind. 

 Kas see kirjakoht räägib millesti mida sa sooviksid,et oleks osa sinu elust, kui sul oleks 

piisavalt tahetjõudu? Too see Jumala ette ja palu Talt jõudu. 

 Kas see kirjakoht räägib millesti mida sa sooviksid näha oma pereliikmete või sõprade 

elus? Too need mõtted Jumala ette.  

 Kas Jumal on puudutanud sind kuidagi eriliselt mõne teksti kaudu. Too see Tema ette. 

Kirjuta see sisse oma palvepäevikusse. 

 

 


