Öö palves
Valikuline kokkusaamine kümnendaks päevaks
Miks öö palves?
Selles ei ole midagi püha kui oleme terve öö üleval või palvetame terve öö. Samas on see
tihti ainuke aeg päevas, kui ei ole kuhugi kiiret. Me usume, et eesmärk ei peaks olema terve
öö üleval olla, vaid palvetada nii palju kui see on vajalik kuni oled toonud Jumala ette kõik
mis su südamel on. Soovitame, et öist palveaega juhataks mitu inimest. Tehke kindlasti
pause. Juhina tunneta õhkkonda ja püüa tähele panna hetke, mil oleks vaja paus teha ja
millal oleks vaja minna edasi järgmise palvehetke juurde. Soovitame teha vähemalt 10
minutilisi pause iga 90 minuti järel. Võite palvehetke sisse tuua ka kindlate Piiblisalmide
lugemise. Võite teha kõike seda mis on allpool ära toodud või ainult osa sellest olenevalt mis
on teie grupi jaoks sobilik. Tundke end vabalt muutes ette antud formaati.
Soovitatav formaat palveööks:
 Alusta palvesessiooniga. Kiitke Jumalat oma palvete ja laulude läbi.
 Võtke aega ülestunnistuste jaoks, tehes kindlaks, et miski ei takista teid kuulmast
Jumala häält. Andke inimestele aega isiklikuks ülestunnistuseks ja võtke aega ka
ühiseks ülestunnistuseks. Julgustage inimesi tunnistama isiklikke asju isiklikult ja
avalikke asju avalikult. Taanieli 9:1-19 loeme sellest kuidas Taaniel avalikult tunnistas
ja kostis oma rahva patte Jumala ees. Julgustage inimesi tunnistama avalikult
koguduse patte.
 Palvetage nende inimeste vajaduste eest, kes on tulnud kogunemisele. Väga paljud
inimesed on haiget saanud ja vajavad palvet või teavad kedagi kes meeleheitlikult
vajavad, et keegi palvetaks nende pärast. Tehke ring, pange tool keskele, ning
kutsuge inimesi kellel on eriline palvesoov ükshaaval tulema ette ja jagama oma
palvesoovi. Siis kogunege selle inimese ümber ja laske kahel kuni kolmel inimesel
palvetada selle inimese vajaduste eest toetudes Jumala lubadustele. Sa üllatud kui
paljud inimesed vajavad eestpalvet.
 Jagage grupp kaheks. Laske naistel palvetada ühes toas ja meestel palvetada teises
toas. Las olla naisgrupis naisjuht ning meesgrupis meesjuht. Tihti on vajadusi mida ei
saa ja ei peaks jagama kõigiga. Neid on tihti lihtsam jagada inimestega kes on samast
soost.
 Palvetage vajaduste eest, mis on allpool ära toodud, peale seda kui olete jälle kokku
tulnud.
 Palvetage nende seitsme inimese eest, kes on teie palvenimekirjas ja kelle pärast
olete palvetanud nende viimase kümne päeva jooksul.
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 Valige Piiblisalm ja palvetage selle üle.
 Sule palvehetk uue kiituse ning tänuhetkega.

Palvevajadused
 Palvetage peakoosoleku 60 töökoosoleku pärast, mis toimub San Antonios.
Delegaatide ja otsuste eest mis seal tehakse. Palu, et delegaadid püsiksid Jeesuses,
alistuksid Talle ja, et Püha Vaim juhiks nende igat otsust.
Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt
ega tee etteheiteid, ja talle antakse. Jk 1:5
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, kes mind on
armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest. Gl 2:19-20
Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe
Vaim, 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
 Palveta suurenenud rõhuasetuse pärast äratuse ja reformatisooni teema suhtes
koguduse liikmete seas, konverentsidel, unioonides, asutustes, divisjonides ja
peakoosolekul. Pea meeles 777 palvealgatust Püha Vaimu hilise vihma
väljavalamise eest.
Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja
tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored
mehed näevad nägemusi. Ja neil päevil valan ma oma Vaimu ka sulaste ja teenijate
peale. Jl 3: 1-2
 Palvetage lõikuse eest seemnetest mida külvati inimeste südametesse Suure
Võitluse jagamise projektide käigus.
Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see
ka lõikab rohkesti. 2Kr 9:6
 Palveta, et iga koguduseliige tunneks vajadust hingede võitmise eest ja mõistaks, et
meilt on palutud olla Jeesuse järgijad jagades isiklikku usku Jumala juhtimise abil.
Siis ta ütles oma jüngritele:“ Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse
Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!“ Mt 9:37-38
 Palveta armastavate suhete pärast adventperekondades. Palveta eriliselt
perekondade pärast, kellel on raskusi või kes on lahutuse äärel. Kas sa tunned
selliseid perekondi? Palveta nende pärast.
Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest „armastus katab kinni pattude
hulga”. 1Pt 4:8
Kõik teie teod sündigu armastuses. 1Kr 16:14
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Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse
Püha Vaimu läbi, kes meile on antud. Rm 5:5
 Palveta armastavate suhete pärast Jumala koguduses.
Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on
sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. 1Jh 4:7
Et te olete kuulekuses tõele oma hinged puhastanud siiraks vennalikkuseks, siis
armastage raugematult üksteist puhtast südamest! Teid pole uuesti sünnitatud
kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning jääva sõna kaudu.
1Pt 1:22-23
 Palu südamest tuleva tänulikkuse eest ja täieliku aksepteerimise pärast Vaimu
poolt juhitud prohvetliku kirjanduse suhtes, et see oleks tänapäeval kasutuses.
Palu, et koguduse juhid ja liikmed loeksid neid materjale regulaarselt.
Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa
peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis
on sul kordaminek! Jos 1:8
 Palveta suureneva rõhuasetuse eest Piibli imelise tõe kohta, et meie maailm oli
loodud kuue sõnasõnalise, järjestikulise päeva jooksul Jumala sõna kaudu.
Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Selle kohta on ju
esivanemad saanud tunnistuse. Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud
Jumala sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav. Hb 11:1-3
 Palu kaitset meie noorele inimestele maailma suurenenud mõjutuste pärast. Palu,
et noored keskenduksid Jumala Sõnale ja teiste teenimisele. Palu nimeliselt nende
noorte inimeste pärast kes vajavad Jumala kaitset.
Ärgu keegi mõtelgu üleolevalt sinu noorusest, vaid saa usklikele eeskujuks kõnes,
käitumises, armastuses, usus, puhtuses! 1 Tm 4:12
 Palu kõigi 13. Unioni (Lähis-Ida ja Põhja Aafrika Union) pärast, kes on seotud
suurlinna misjoniprojektiga.
Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt
ega tee etteheiteid, ja talle antakse. Jk 1:5
 Palveta iga koguduse ja kiriku ülemaailmse ühtsuse pärast, mis põhineks Jumala
Sõna austamisel, alandlikul palvel, Püha Vaimu väel, austusel kiriku heakskiidetud
poliitika ja arengu vastu ning täielikul pühendumisel koguduse ülesandele. Palu
alandlikkust meie eludesse, et me võiksime olla ühendatud Jumala juhtimisele
kuuletumises ja ühtsuses koguduse otsuste tegemise protsessis.
Ma kutsun teid üles, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse nime pärast, et te kõik
räägiksite ühtviisi ja et teie seas ei oleks lõhesid, vaid et te oleksite ühte liidetud
samas meeles ja samas nõus. 1Kr 1:10

3

 Palveta tugeva koostöö ja ühtsuse eest kirikuorganisatsiooni ja seda toetavate
ametite vahel oma koguduse evangeelses töös.
Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele.
Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks,
vaid julgustagem selleks üksteist – ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva
lähenevat. Hb 10:24, 25
 Palveta erinevate sotsiaalmeedia liikide kasutamise viiside eest, et jagada kolme
ingli kuulutust tänapäeva hõivatud inimestele looval ja värskel viisil.
Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab
palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Jh 15:5
 Palu, et Jumal annaks arusaamist Jeesuse meetodi (igakülgne tervisetöö) mõistmisel
võimaldades koguduseliikmetel märgata inimeste vajadusi ja järgida Jeesuse
eeskuju teiste teenimisel.
Sest nõnda on meid Issand käskinud: „ Ma olen su pannud paganate valguseks, et sa
oleksid päästeks ilmamaa otsani.“ Ap 13:47
Jeesus ütles nüüd neile taas: „Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda
saadan ka mina teid.“ Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile:
„ Võtke vastu Püha Vaim!“ Jh 20:21-22
 Palu suure vaimuliku toe pärast nendele noortele adventistidele kes käivad avalikes
koolides. Palu, et neist saaksid elavad misjonärid kes teenivad teisi avalikes
ülikoolides ja kõrgkoolides üle terve maailma.
Ära siis häbene tunnistamast meie Issandat. 2Tm 1:8
Ma vannutan sind Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja
surnute üle, ning tema ilmumise ja tema kuningriigi nimel: Kuuluta sõna, astu esile,
olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja
õpetamisega. 2Tm 4:1-2
 Palu, et kõik koguduseliikmed veedaksid rohkem aega Piiblit uurides ja palvetades
lubades Jumalal täielikult juhtida oma rahvast oma äranägemise mitte meie tahte
kohaselt.
Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks,
parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja
valmis igale heale teole. 2Tm 3:16-17
 Palu suurema Taanieli ja Ilmutuse raamatu uurimise suurema huvi vastu. Palu, et
inimesed mõistaksid ja kuulutaksid pühamuteenistust kui päästeprotsessi kaunist
seletust. Palu, et Kristus ja Tema töö meie heaks Tema elus siin maa peal, Tema
surm ristil, Tema ülestõusmine, Tema praegune teenistus meie heaks taeva kõige
pühamas paigas ja Tema teine tulek oleksid selges fookuses.
Püüa hoolega osutuda Jumala ees kõlblikuks töötegijana, kel pole tarvis häbeneda,
kes tõe sõna kuulutab õigesti. 2 Tm 2:15
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Aga peaasi selles, millest siin räägitakse, on see: meil on selline Ülempreester, kes on
istunud Ausuuruse trooni paremale poole taevas, kes talitab pühamus ja tõelises
lepingutelgis, mida ei ole püstitanud inimene, vaid Issand. Hb 8:1-2
 Palu kõigi koguduseliikmete ning institutsioonide, mis toetavad koguduse jätkuvat
missiooni, suuremat osalemist ning pühendumist evangeeliumitöös.
Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie
Isa, kes on taevas. Mt 5:16
 Palu tuhandete „mõjukeskuste” rajamise pärast, eriti maailma suurlinnades ning
palu, et need keskused tooksid esile inimeste elus suure muudatuse kui nad
kogevad Jumala tõde kristliku teenimise kaudu.
Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks?
Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete
maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka
lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile
majasolijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes
ülistaksid teie Isa, kes on taevas. Mt 5:13-16
 Palveta, et iga koguduse juht üle kogu maailma hoiaks sügavalt usuliselt vaimulikku
ja evangeelset perspektiivi. Palu Jumalalt, et ta kaitseks pastoreid ja kiriku liikmeid
kaotamast Seitsmenda Päeva Adventistide kirikule, kui Jumala ülejäänute
kogudusele, omast prohvetlikku identiteeti aegade lõpul.
Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et
te kuulutaksite tema kiidetavust”, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse
valgusse – teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas, teie, kelle
peale polnud halastatud, nüüd aga on. 1Pt 2:9,10
 Palveta, et kristliku kirjanduse kasutus kasvaks kõigi kiriku liikmete poolt ning
suureneks tähelepanu kirjandusevangelismile, palveta nii paberkandjal kui ka
elektroonsete väljaannete eest.
Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see
ka lõikab rohkesti. 2Kr 9:6
 Palu koguduseliikmete ja juhtide suurema huvi ja toetuse eest Seitsmenda Päeva
Adventistide hariduse säilitamise vastu nii sisus kui rõhuasetuses. See on väga
oluline tulevaste koguduse töötegijate, misjoniprespektiivi jaoks.
Juhata poiss ta tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas! Õp 22:6
 Palu suurema rõhuasetuse pärast väikegruppide tööle, nii et kõik liikmed osaleksid
isiklikus tunnistamises ja Jumala suurte tõdede kuulutamises viimastel päevadel.
Vaid pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes
teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. 1.Pt 3:15
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 Palveta iga seitsmenda päeva adventistist mehe, naise ja lapse pärast kes on
ühendanud oma jõud evangelismiks ja tunnistamiseks üle kogu maailma. Palveta,
et oleksime juhitud Pühast Vaimust alistatuina Tema juhtimisele meie eludes.
Kuid Jehoova ütles mulle:”Ära ütle: ma olen noor, vaid mine kõikjale, kuhu ma sind
läkitan ja räägi kõike, mida ma sind käsin! Ära karda neid, sest mina olen sinuga ja
päästan sind, ütleb Jehoova!” Jr 1:7-8
 Palveta et Jumal tooks esile jumalakartlikke, õppimisvõimelisi ja alandlikke juhte,
kes hoolitseksid Kristuse-keskse juhtimise eest kui Tema kogudus on täitmas
taevast antud ülesannet maailma jaoks.
Ja teiegi ehituge üles kui elavad kivid vaimulikuks kojaks ja pühaks preesterkonnaks
ohverdama vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse
kaudu. 1Ptr 2:5
 Palveta, et Kristus tooks rahul ja armastust seitsmenda päeva adventistide
peredesse ja kodudesse. Palu, et Tema kohalolek ajaks ära väärkohtlemise ja stressi
läbi Tema õiguse pühitseva jõu.
Aga kõigele sellele lisaks olgu armastus; see on täiuslik side. Ja Kristuse rahu valitsegu
teie südameis, sest selleks te olete kutsutud ühes ihus. Ja olge tänulikud. Kl 3:14-15
 Suurlinnade misjon – palveta Ida-Kesk-Aafrika divisjoni eest ja nende linnade eest,
mis on seal valitud töö keskpunktiks: Kinshasa Kongo Demokraatlikus Vabariigis,
Dar-es-Salaam Tansaanias, Addis Ababa Etioopias, Kampala Ugandas, Kananga
Lääne-Kongos, Lodwar Kenyas, Kigali Rwandas, Lubumbashi Ida-Kongos, Goma
Kirde-Kongos, Magara Burundis ja Juba Lõuna-Sudaanis. Palu, et Saatana võim
saaks murtud ja et alus suhetele Kristusega saaks alus pandud.
Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad
saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma
kuulutajata? Kuidas aga saadaks kuulutada, kui ei olda läkitatud? Just nagu on
kirjutatud: „Kui kaunid on nende jalad, kes kuulutavad head rõõmusõnumit.”
Rm 10:14-15
 Missioonid suurlinnades – Palveta Euro-Aasia Divisjoni ja linnade pärast, kus käib
töö: Moskva, Venemaa; Kiiev, Ukraina; Kišinjov, Moldaavia; Donetsk, Ukraina;
Harkiv, Ukraina; Minsk, Valgevene; St. Petersburg, Venemaa; Novosibirsk,
Venemaa; Krasnojarsk, Ida-Venemaa; Habarovsk, Venemaa; Rostov Doni ääres,
Kaukaasias Lõuna-Venemaal; Thbilisi, Gruusia; Jerevan, Armeenia; ja Alma-Ata,
Kasahstan. Palveta tuhandete tegevuste ja sündmuste pärast, mis nendes linnades
läbi viiakse.
Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu
inimestele. Kl 3:23
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 Suurlinnade misjon – palveta Inter-Euroopa divisjoni eest ja nende linnade eest, mis
on seal valitud töö keskpunktiks: Geneva, Šveits, Praha, Tšehhoslovakkia; Vienna,
Viin, Austria. Tõsta palves üles ka Lähis-Ida ja Põhja Aafrika Unioni ja 43 linna kus
nad plaanivad läbi viia üritusi järgmise nelja kuni viie aasta jooksul. Palu
koguduseliikmete ja juhtide eest nendes linnades.
Vaid pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes
teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. 1Pt 3:15
 Misjon linnadele – Palvetage Inter-Ameerika divisjoni eest ja linnade eest, mida nad
üritavad Kristusele võita: México City, Mehhiko; Caracas, Venezuela; Bogota,
Kolumbia; Nassau, Bahama; Belize City, Belize; Georgetown, Guyana; Cali,
Kolumbia; Cayenne, Prantsuse Guajaana; Guatemala, Guatemala; Quetzaltenango,
Guatemala; Port-au-Prince, Haiti; Tegucigalpa, Honduras; Mérida, Mehhiko; Puerto
Rico (terve saar); Santiago De Los Caballeros, Dominikaani Vabariik; ja Maracaibo,
Venezuela. Palveta, et koguduseliikmed võiksid välja töötada strateegiaid nendesse
suurtesse linnadesse jõudmiseks.
Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt
ega teeetteheiteid, ja talle antakse. Jk 1:15
 Misjon linnadesse – palveta Põhja-Ameerika divisjoni eest, kui nad püüavad jõuda
järgnevatesse linnadesse: New York City, New York; Calgary, Kanada; Indianapolis,
Indiana; St. Louis, Missouri; Seattle, Washington; San Francisco, California; Oakland,
California; Tampa, Florida; Oklahoma City, Oklahoma. Palveta ka Põhja-Aasia ja
Vaikse ookeani divisjoni eest ning linnade pärast, kuhu nad püüavad jõuda: Tokyo,
Jaapan; Daegu, Korea; Daejon, Korea; Wuxi, Hiina; Ulaanbaatar, Mongoolia.
Palveta, et Jumala Vaim töötaks võimsalt nendes linnades.
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sk 4:6b
 Misjon linnadesse – Palveta Lõuna-Ameerika Divisjoni ja 43 linna pärast, millele nad
on valinud oma jõupingutused kontsentreerida. Palveta ka Lõuna Vaikse Ookeani
Divisjoni ja nende linnade pärast, kuhu nemad püüavad jõuda sõnumiga Kristusest:
Sydney Austraalias, Christchurch Uus-Meremaal, Lae Paapua Uus-Guineas ja Apia
Samoas. Palveta, et Jumal saadaks töölisi ja õnnistaks nende pingutusi.
Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma. Jh. 17:18
 Misjon linnades – Palu Lõuna-Aafrika-India ookeani divisjoni ning nende linnade
eest, mida püütakse võita Kristusele: Luanda, Angola; Antananarivo, Madagaskar;
Lilongwe, Malawi; Maputo, Mosabiik; Saurimo, Angola; Bloemfontein, Lõuna
Aafrika Vabariik; Lubango, Angola; Kitwe, Sambia; ning Harare, Zimbabwe. Palu
samuti Lõuna Aasia divisjoni ning India linnade eest, mida püütakse võita Kristusele:
Mumbai, Kochi, Bidar, New Delhi, Coimbatore, Surat, Imphal, ja Vijayawada. Palu,
et Jumala Sõna kannaks vilja.
Nõnda on ka minu Sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt,
vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Js 55:11
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 Suurlinnade misjon – Palveta Lõuna-Aasia Vaikse ookeani divisjoni ja linnade eest,
millele nad on oma pingutused suunanud: Metro Manila, Filipiinidel; Dhaka,
Bangladeshis; Cebu, Filipiinidel; Makassar, Indoneesias; Yangon, Myanmaris;
Urdaneta, Filipiinidel; Karachi, Pakistanis; Kota Kinabalo, Malaysias; Davao,
Filipiinidel; ning Medan, Indoneesias. Palveta, et töölised oleksid täidetud ja
volitatud Pühast Vaimust.
Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema tunnistajad
Jeruusaemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni. Ap 1:8
 Misjon linnadesse projekt - palveta Trans-Euroopa divisjoni eest ja nende linnade
eest, kus üritatakse võita inimesi Kristusele: London, Suurbritannia; Zagreb,
Horvaatia; Tallinn, Eesti; Dublin, Iirimaa; Kopenhaagen, Taani; Helsingi, Soome;
Budapest, Ungari; Bergen, Norra; Randstad, Holland; Varssavi, Poola; Belgrad,
Serbia; Gotenburg, Rootsi. Palveta, et inimestel oleks suur nälg Jumala Sõna järele.
"Vaata, päevad tulevad," ütleb Issand Jumal, "mil ma saadan maale nälja: nälja mitte
leiva ja janu mitte vee järele, vaid Issanda sõnade kuulmise järele." Am 8:11
 Misjon linnadele – palveta Lääne-Kesk Aafrika divisjoni eest ning linnade eest, kus
tehakse tööd, et tuua inimesi Jeesuse juurde: Lagos, Calabar ja Abuja Nigeerias;
Douala Kamerunis; Accra Ghanas ja Lome Togos. Palveta, et inimesed näeksid oma
vajadust Kristuse järele ja hüüaksid Tema poole.
Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Rm 10:13
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