
Märgi ära vastus, mis iseloomustab sind kõige rohkem.  
Sa võid ära märkida rohkem kui ühe vastuse

Kui koosolekul kutsutakse inimesi eestpalvele tervenemise pärast,  
siis teeb mulle kõige rohkem muret:

Ma ei ole sel nädalal piisavalt palvetanud.  (B)

Ma lihtsalt ei mõista, kuidas see saab juhtuda, kuidas see toimub.  (E)

Mis saab siis, kui palve ei toimi?  (A)

Inimesed ei palveta õigesti, neil ei ole piisavalt usku või võidmist või väge.  (C)

Teised inimesed, kes vajavad tervenemist, ei tule eestpalvele.  (D)

Isiklikult palvetades ma PEAMISELT:

Ülistan Jumalat.  (D)

Tunnen, et ma ei palveta kunagi “õigesti” ning tunnen raskust  
ja et ma ei ole vaimne.  (B)

Palun Jumalalt õnnistust ja kõigi minu vajaduste täitmist.  (C)

Anun, et Jumal kuuleks, mõistaks mu olukorda ja halastaks mu peale.  (A)

Püüan leida kõik vastused Piiblist.  (E)

Veendun, et kõik mu patud on üles tunnistatud, sest muidu ei saa  
ma Jumala ette tulla.  (B)

Analüüsin hoolikalt oma hinge ja tunnen vajadust hoida selles kõike  
kontrolli all.  (E)

Puhkan Jumala ees. Uinun seejuures kergesti.  (C)

Naudin osadust Jumalaga.  (D)

Vihkan seda tunnet, et raiskan aega millegi abstraktse peale.  (A)

Selgitan Jumalale kõiki oma ja teiste muresid, mille pärast tahan palvetada.  (A)

Kuulan ülistusmuusikat ja toidan sellega oma hinge.  (C)

Ootan, et Jumal kõneleks mulle.  (D)

Minu tähelepanu pöördub kergesti probleemidele, mida oma elus  
lahendama pean.  (A)

Palvetan kaua võõrastes keeltes, lootes et see saadab midagi korda.  (B) 

Kui ma kohtuksin praegu Jeesusega silmast silma:
Võib-olla saaks Ta mind aidata! Lahendada vähemalt ühe mu 
probleemidest.  (A)

Lõpuks ometi saaksin vastused kõigile paradoksidele, mida keegi ei suuda 
selgitada.  (E)

Aaaaa! Mitte praegu! Ma ei ole valmis Temaga kohtuma.  (B)

Olen alati teadnud, et ma olen eriline. See pidigi minuga juhtuma.  (C)

Ma tahaksin teada, mida Ta mulle öelda tahab.  (D)

Kui keegi teeb mulle komplimendi:
Hindan, kas see oli objektiivne ja siiras.  (E)

Igatsen saada rohkem.  (C)

Hakkan muretsema, et see teeb mind uhkeks.  (B)

Eitan seda ja toon esile, mis minus halba on.  (A)

See paneb mind tundma ennast hästi, ülestõstetuna ja julgustab  
edasi minema.  (D)

Tunnen ennast halvasti, kui inimesed mulle tähelepanu pööravad.  
Au kuulub Jumalale.  (B)

Kahtlen selle väärtuses, kui see inimene mind eriti ei tunne.  (E)

Tunnen tänulikkust Jumala vastu, et Ta on mind muutnud.  (D) 

Mulle meeldib see isik nüüd rohkem ja hakkan talle rohkem oma 
tähelepanu andma.  (C)

Mulle ei lähe see korda. Olen ikkagi depressioonis.  (A)

Kui ma loen Piiblit:
Mind häirib väga, kui kirjakohad näivad olevat üksteisega vastuolus.  (E)

Kohtun Jumalaga ning minu jaoks on Piibli lugemine ja palve 
lahutamatult seotud.  (D)

Tüdinen kiiresti ära. Eelistan kuulata selle asemel ülistusmuusikat.  (C)

Igasugused probleemid, mida tuleb elus lahendada, juhivad mu 
tähelepanu kõrvale.  (A)

Mulle tundub, et kõik manitsevad kirjakohad kehtivad minu kohta.  (B)



Vitamiin A 
Kol 3:1-2  Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige 

seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel; 
mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal,   

Jes 30:15  Sest nõnda ütleb Issand Jehoova, Iisraeli Püha:  
pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite,  
rahus ja lootuses oleks teie jõud

Lau 131:2  Eks ma ole oma hinge taltsutanud ja vaigistanud?  
Otsekui võõrutatud laps ema juures, otsekui võõrutatud 
laps on mu hing minus! 

Matt 6:24-34  Sellepärast ma ütlen teile: ärge olge mures oma elu pärast, 
mida süüa ja mida juua, ega oma ihu pärast, millega 
riietuda. Eks elu ole enam kui toidus ja ihu enam kui riided? 

Pange tähele taeva linde, nad ei külva ega lõika ega pane kokku aitadesse 
ja teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam kui nemad? Aga kes 
teie seast võib muretsemisega oma pikkusele ühegi küünra jätkata?
Ja miks te muretsete riietuse pärast? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad 
kasvavad; nad ei tee tööd ega ketra. Ometi ma ütlen teile, et Saalomongi 
kõiges oma hiilguses pole olnud nõnda ehitud kui üks nendest! 
Kui nüüd Jumal rohtu väljal, mis täna on ja homme ahju visatakse,  
nõnda ehib, kas siis mitte palju enam teid, teie nõdrausulised? 
Ärge siis olge mures, küsides, mida me sööme? või mida me joome? 
või millega me riietume? Sest kõike seda taotlevad paganad. 
Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate. 
Ent otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile 
pealegi! “Ärge siis olge mures homse pärast, sest küll homne päev 
muretseb enese eest. Igale päevale saab küllalt omast vaevast!

Vitamiin   
A 

Ära muretse!  
Hoia oma tähelepanu Jumalal ja Tema riigil  

ning Tema kannab hoolt kõige muu eest.  
Ära lase kuradil panna ennast tegelema  

läbikukkumiste ja puudujääkidega.  
Päike on hiigelsuur, kuid selle saab katta  

pöidlaotsaga, mida hoiad otse oma silma ees.

1 Peet 5:7
 heitke kõik oma mure tema peale, 

sest tema peab hoolt teie eest!



Vitamiin B 
2 Tess 3:16  Aga rahu Issand ise andku teile rahu alati ja igal viisil.  

2 Sam 22:33  Jumal on mu tugev paik ja vägi, TEMA teeb laitmatuks  
mu tee.

Rom 8:1-4  Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile,  
kes on Kristuses Jeesuses. (...)

Rom 8:15  Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle  
kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu,  
kelles me hüüame: „Abba! Isa!”

Rom 8:31-34  Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt,  
kes võib olla meie vastu? Tema, kes oma Poegagi ei 
säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas  
ta ei peaks siis koos Pojaga meile kõike muud kinkima?  
Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes 
õigeks teeb. Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, 
kes suri ja, mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala 
paremal käel ja kes palub meie eest.

1 Joh 4:17-19  Selles on Jumala armastus saanud meie juures täiuslikuks, 
et meil oleks julgust kohtupäeval; sest nii nagu on tema, 
oleme meiegi selles maailmas. Armastuses ei ole kartust, 
vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on 
karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses.  
Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud.

Hebr 4:16  Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust 
saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal.

Vitamiin   
B 

Sulle on andeks antud ja sa oled vaba!  
Lõpeta omast jõust proovimine. See on lõpetatud!  

Täida ennast kirjakohtadega,  
mis juhivad su hinge evangeeliumi tõe sisse.  

Sa saad aidata teisi ainult siis, kui oled ise vaba.  
Sa saad välja anda ainult seda, mis sul on.  

Anna au Jumalale, võttes vastu Tema armu.

2 Kor 3:17
 Ent Issand on Vaim,  

ja seal, kus on Issanda Vaim,  
on vabadus.



Vitamiin C 
Joh 8:32  ja tunnetate tõe, ja tõde teeb teid vabaks!  

Gal 5:13  Sest teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks;  
aga mitte lihale ajet andvaks vabaduseks,  
vaid teenige üksteist armastuses.

1 Kor 6:12  Kõike on mul luba teha, aga kõigest ei ole kasu;  
kõike on mul luba teha, aga miski ei tohi saada  
meelevalda minu üle.

Ilm 3:18-19  Ma annan sulle nõu osta minult kulda, mis tules on 
puhastatud, et sa võiksid rikkaks saada, ja valged riided,  
et sa nendega riietuksid ja ei nähtaks sinu alastuse häbi,  
ja silmasalvi võida silmi, et sa näeksid.  
Ma noomin ja karistan kõiki, keda ma armastan.  
Ole siis väga hoolas ja paranda meelt!

1 Kor 6:19  Või te ei tea, et teie ihu on teie sees oleva Püha Vaimu 
tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ja et te ei ole 
iseeneste omad? 

Gal 5:16  Aga ma ütlen: käige Vaimus, siis te ei täida mitte  
liha himusid.

Hebr 2:1  Sellepärast tuleb meil palju hoolsamini silmas pidada seda, 
mida oleme kuulnud, et me kuidagi mööda ei libiseks. 

Jaak 2:26  Sest samuti nagu ihu ilma vaimuta on surnud,  
nõnda ka usk ilma tegudeta on surnud.

Vitamiin   
C 

Ära lase inimlikel soovidel ja lihal piirata  
oma osadust Jumalaga.  

Ära luba kuradil petta ennast rahuldama  
oma hinge vajadusi maailmas.  

Ära loobu seiklusest, mis Jumalal sinu jaoks on!  
Investeeri oma suhetesse Jeesusega.  

Tal on sinu jaoks palju rohkem!

Gal 6:8
  Sest kes külvab oma lihale,  

see lõikab lihast kadu;  
aga kes külvab Vaimule,  

see lõikab Vaimust igavest elu. 



Vitamiin D 
Kol 1:9-11  Sellepärast ei ole ka meie sellest päevast, mil me seda 

kuulsime, lakanud palvet tegemast ja palumast teie eest, 
et teid täidetaks tema tahtmise tunnetusega kõiges 
vaimulikus tarkuses ja arusaamises, et te elaksite väärikalt 
Issandale, et temale kõigiti meeldida, vilja kandes kõiges 
heas töös ning kasvades Jumala tunnetuses ja saades 
vägevaks kõige väega tema au vägevust mööda kõigeks 
püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga

Fil 3:12  Ei mitte, et ma selle juba oleksin kätte saanud või oleksin 
juba täiuslik, vaid ma püüan kätte saada seda, mille pärast 
Kristus Jeesus mind on kätte saanud. 

Lau 1:3  Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde,  
mis oma vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi;  
ja kõik, mis ta teeb, läheb korda! 

  
Kol 3:16  Kristuse sõna elagu rohkesti teie seas. Kõige tarkusega 

õpetage ja juhatage üksteist psalmidega ja kiituslauludega 
ja vaimulike lauludega, tänumeeles lauldes Issandale oma 
südames. 

Kol 4:5-6  Kohelge targasti neid, kes on väljaspool, ja pidage aega 
kalliks! Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga soolatud, 
et te teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta.

Vitamiin   
D 

Oled nagu Jumala armu trofee.  
Näib, et sul on tugev osadus Jeesusega.  
Mine edasi ja ära kaota seda, mis sul on.  

Pigem arenda seda ja otsi võimalusi teiste  
õnnistamiseks sellega, mis sa oled Jumalalt saanud.  

Sul on väga palju anda!

2 Kor 2:14
 Aga tänu Jumalale, kes meile ikka annab võimust 

Kristuses ja teeb avalikuks oma tunnetuse lõhna  
meie kaudu kõigis paigus. 



Vitamiin E 
2 Kor 10:4-5  Sest meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid nad on 

vägevad Jumala ees maha lõhkuma kindlustusi, hävitades 
kõik mõistuse targutused. Ja me lükkame ümber kõik 
kõrgistused, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu, võttes 
vangi iga mõtte Kristuse sõnakuulelikkuse alla 

Õpet 3:5-6  Looda Jehoova peale kõigest südamest ja ära toetu 
omaenese mõistusele! Õpi teda tundma kõigil oma teedel, 
siis ta teeb su teerajad tasaseks! 

Jaak 4:13-14  Kuulge nüüd, kes ütlete: “Täna või homme me läheme 
sinna linna ja viibime seal aasta ja kaupleme ning 
saavutame kasu!” teie, kes ei teagi, missugune on homme 
teie elu; sest te olete suits, mida pisut aega nähakse ja mis 
siis haihtub.

1 Kor 1:18-24  Sest sõna ristist on jõledus neile, kes hukka lähevad,  
aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi.  
Sest on kirjutatud: “Mina kaotan tarkade tarkuse ja teen 
tühjaks mõistlike mõistuse! (...) Sest juudid nõuavad 
tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust, aga meie 
kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele  
pahandus ja paganaile jõledus, kuid neile nende seast, 
kes on kutsutud, niihästi juutidele kui kreeklastele, 
me kuulutame Kristust, Jumala väge ja Jumala tarkust.

1 Kor 2:14  Aga maine inimene ei võta seda vastu, mis on Jumala 
Vaimust; sest see on temale jõledus ja ta ei või sellest aru 
saada, sellepärast et seda tuleb ära mõista vaimselt.

Vitamiin   
E 

Ära luba oma piiratud arusaamisel  
takistada sind Jumalat järgmast.  

Astu samm tagasi ja anna kõik Talle üle.  
Sa näed vaid mingit osa, sul puudub tervikpilt.  

Usalda oma Loojat, oma Päästjat, oma Parimat Sõpra.  
Püha Vaim on sulle õpetajaks.  

Tema aitab sind!

Jes 55:8-9
 Sest minu mõtted ei ole teie mõtted,  

ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Jehoova! 
Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, 

nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, 
ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted! 


