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ELU VAIMUS - Tund vaimus 
(Ivo Unt) 

 
1. TUND VAIMUS 
Tund vaimus kutsub üles kõiki veetma vähemalt tund aega päevas koos Jumalaga, et saada täidetud Tema 
vaimuga, palvetada võimsaid usupalveid, ning sõnakuulelikkuses tegutseda vastavalt sellele, mida Jumal 
meile palvekambris räägib.  
"Üks tund vaimu tööd saadab korda enam, kui terve aasta lihas" Oswald. J. Smith 
Sk 4:6 See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. 
Küsimus: Kirjelda mõnda seika oma elust kus sa oled nö “lihas” või väe ja võimu läbi punnitanud 
vähese tulemusega, kuid teinekord vaimus saavutanud kordades rohkem. 
 
2. PÜHA VAIMUGA regulaarselt täitumine 
Ef 5:18 Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu  
Js 40:31 aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad 
jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. 
“Meie igatsus näha, mida Jumal saab teha väljendub meie koos veedetud ajas koos Temaga.” 
“Võidmine ja vägi Jumalalt tuleb meie üle, kui me veedame aega koos temaga ja tema tõttu alistame kõik 
muu mis on hädavajalik alistada. See kestab kogu elu ja see maksab sulle kõik.” - (Benny Hinn, Võidmine) 
Küsimus: Miks eelnev kirjakoht kutsub ootama Issandat? Kirjelda seda kui sina oled “saanud uut 
rammu” või Vaimu täis? 
 
3. PALVE USUS, mitte kahtluses.  
Jk 1:6-7 “Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud 
merelainega. Selline inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab Issandalt.” 
“Mitte palvetamisest halvem variant on palvetamine ilma ootuseta, et midagi juhtuks.” - Daniel Kolenda 
Küsimus: Kuidas palud sina enamasti, kas usus ja ootuses või uskmatuses ja ootuseta? Mida saad 
muuta? 
 
4. SÕNAKUULELIKKUS sellele mida Jumal on öelnud.  
Jk 2:26 Sest nii nagu ihu ilma vaimuta on surnud, nõnda on surnud ka usk ilma tegudeta. 
Lk 22:42 (Jeesus ütles Ketsemanis:) Ometi ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma!” 
“Tänapäeva suurim ärkamise takistus pole mitte salapatud vaid sõnakuulmatus.” 
Küsimus: a) Milles on sinul kõige raskem sõnakuulelik olla (Tunnistamine, enese tahtele suremine, 
Jumala usaldamine, vms) 
b) Millest pead meelt parandama, et su usule järgneksid sõnakuulelikkuse teod? 
 
VÄLJAKUTSE 
Tee nimekiri tuttavatest inimestest, kes vajavad Kristust, palveta igapäevaselt nende eest usus, et nad 
saavad päästetud, ning tee kõik mis saad sõnakuulelikkuses, et Juhtida neid Jeesuse juurde. Selleks lae 
alla “sõprusevangelismi 5 sammu” http://eknk.ee/andrease-kutse/ mille leiad ka Toompea koguduse 
fuajeest. 
 
 
...Palveteemad järgmisel lehel... 
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PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada SEPTEMBRI KUU palveteemade eest: 
 
1. ALFA KURSUS 17 sept 
Et kursusele tuleksid uued inimesed, kes vajavad saada oma ellu vaimulik vundament. Et 
väljasõidul saaksid inimesed vabaks, päästetud, tervendatud ning Püha Vaimuga ristitud, ning 
liituksid koguduse eluga. 
 
2. TERMINALI KONVERENTS 18-19 sept 
- Et Konverentsi läbi 50 Tallinna noort saaksid päästetud, vabaneksid sõltuvustest, depressioonist, 
haigustest ja vägivaldsetest suhetest ning elaksid tervet elustiili, täispotentsiaalis koos Jeesusega. 
- Et kristlasnoored üle eesti saaksid innustatud ja varustatud astuma välja ning kuulutama 
evangeeliumi tänavatel, koolides, bussides, sõpradele julgelt ja usus, teades, et Jumal tervendab ja 
vabastab ning uskudes, et Tallinn (ja kogu Eesti) saab tundma Jeesust!  (Efeslaste 3:14-21) 
 
3. PALVE JA PAASTU NÄDAL “Minu inimesed” 
23.09 (E) - Palvetame, et iga koguduse liige palvetaks oma inimeste pääste eest, kelle Jumal talle 
südamele on pannud. (1Tm 2:3-4) 
24.09 (T) - Palvetame, et iga koguduse liige veedaks aega päästmist vajavate tuttavatega, teeniks 
neid ning jagaks neile Jeesusest. (1Kr 9:19-22) 
25.09 (K) – Palvetame, et iga koguduse liige kutsuks päästmata inimesi kirikusse, alfale ja muudele 
koosolekutele ja et nad saaksid päästetud. (Mt 22:9) 
26.09 (N) - Palvetame, et iga koguduse liige võtaks vastutuse jüngerdada noori kristlasi usus 
kasvamisel ja et nad jääksid püsima kogudusse. (Jh 15:16) 
27.09 (R) - Palvetame, et uued kristlased hakkaksid vaimulikult kasvama ja omakorda 
evangeeliumi jagama ja jüngreid tegema. (2Tm 2:2) 
 
 


