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Õ P E T A  M E I D  P A L V E T A M A
Meie Isa palve 10 elumuutvat päeva

Tere tulemast 2014. aasta 10-päevasele palveajale! Alates sellest ajast, kui 2006. aastal esimest korda Oper-
atsioon Globaalne Vihm (Operation Global Rain) raames korraldati esimest korda 10-päevane palveaeg, 
on Jumal teinud tuhandeid imesid. Püha Vaim on esile kutsunud ärkamise, pöördumisi, uuendanud kirge 
evangeeliumitöö tegemiseks ja parandanud suhteid. Tõepoolest, palve on ärkamise sünnikoht.
• Me usume, et sinu elu ning nende elu, kelle eest sa palvetad, saavad muudetud, kui ühined palves oma 

koguduse liikmetega Püha Vaimu väljavalamise pärast. Siin on mõned mõtted, mida väljendasid need, 
kes võtsid osa 2013. aasta 10-päevasest palveajast:

• Nende kümne päeva jooksul kogunedes kogesime Püha Vaimu kohalolu, nagu see oli apostlite päevil. 
Oli tõelist kahetsust ja järeleandmist, kui liikmed loobusid oma nurisemistest ning andestasid ük-
steisele. See oli meie jaoks tõesti üks uuenemise aeg siin Strong Tower Outreach’is (Ikenna Joseph, 
Nigeeria).

• Viimaste päevade palved on mind tõeliselt mõjutanud ning mulle “hakkab” kohale jõudma, mida Jumal 
võib PÄRISELT teha: ja see on palju rohkemat, kui parkimiskoha leidmine Costco’s! Olen Tema armust 
üle kuhjatud (Värskelt ristitud liikme poolt, nagu seda jagas Loralyn Horning, USA).

• See on esimest korda, kui meil on 10-päevane palveaeg täisformaadis. Oleme tunnistajateks imedele: 
Väike tüdruk, kes palvetab oma vanemate pärast, ütles meile, et tema isa ei soovi enam abielulahutust. 
Teisel liikmel, kes ütles, et ta tihti tunnistusi ei jaga, avanes võimalus kinkida oma kliendile raamat 
“Suur võitlus”. Naisterahvas, kes igapäevaselt palvetab oma kolleegide pärast, oli kolleeg, muslim, kes 
küsis temalt küsimusi Jeesuse kohta. Tunnen, et olen Jumalaga nii palju lähedasem. Võtta endale palve-
juhi ülesanne on suur väljakutse, kuid ma tänan iga päev Jumalat, et ta mulle jõudu annab (Mylène 
Peronet, Prantsusmaa).

• Suured tänud teile! Me võime juba näha tulemusi ja ühendatud palve väge meie koguduseliikmete ning 
noorte eludes. Jumal on hea! (William Wolfgramm, Uus-Meremaa)

Meie palve teema: Meie Isa palve
2014. aasta 10-päevase palveaja jooksul palvetame me läbi Meie Isa palve, mille võib leida Matteuse 6:9-13 
ja Luuka 11:1-4. Meie Päästja elu oli palvega kastetud. Olles osaduses oma Isaga leidis Ta oma jõu, oma 
kindluse, oma väe ja oma rõõmu. Nende varajaste palves veedetud hommikutundide jooksul andis Jumal 
talle juhtnööre eesseisvaks päevaks.
Jüngritele avaldas Jeesuse harjumuspärane palvetamine muljet ning nad palusid Temalt, et Ta neid palveta-
ma õpetaks. Vastusena kordas Jeesus neile Meie Isa palvet, mille Ta oli mäejutlust pidades varem rahvale 
andnud. Selles lihtsas palves oli tegelikult rohkem, kui nad algselt mõista suutsid, sest see juhtis nende 
tähelepanu neilt endilt ära Jumalale, samas rahuldades kõik nende vajadused.
Ka meie peame õppima palvetama, nagu Jeesus palvetas. Järgneva 10ne päeva jooksul avastad sa Meie 
Isa palves väljenduvate mõtete sügavuse, mida sa ei osanud ettegi kujutada, tunned oma südame Jumala 
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armastusest kutsutud olevat ning leiad kirglikkuse Tema tööd teha ja näed imelisi vastuseid esitatud palve-
tele.

Igapäevased palvesoovid
Igapäevane palve- ning eestpalvete osa sisaldab endas ka neid palvesoove, mis kajastavad nii isiklikke kui 
ka korporatiivseid, ülemaailmse Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse, vajadusi. Järgnev osa toob välja 
ka ülemaailmse koguduse 2014. aasta initsiatiivid ja misjoniprojektid.

Missioon linnadesse (MTTC ehk “Mission to the Cities”)
Eriline palvefookus on sel aastal suunatud MTTC (Missioon linnadesse) initsiatiivile. MTTCi näol on 
tegemist Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse sooviga jagada Jeesuse armastust ning Tema peatse 
saabumise lootust nende inimestega, kes elavad linnastunud keskkonnas. Selle kohaselt on ette nähtud 
tegevus rohkem 630 maailma suurimas linnas. Nende programmidega tehti algust möödunud aastal 
New Yorkis ning tegevus jätkub ka 2014, 2015 ning nendele järgnevatel aastatel. Misjoniprogrammid on 
mitmekülgsed (et arvestada vaimsete, füüsiliste ja vaimulike vajadustega) ja jätkusuutlikud, luues püsiva 
seitsmenda päeva adventistide kohaloleku linnades. Lähenemisviiside hulka kuuluvad LifeHope (EluLoo-
tus) mõjukeskused, kogukondlikud sündmused, terviseseminarid, väikegrupid, palve- ning teised taastus-
grupid, naisteteenistus, noorteteenistus ja evangelisatsioonikampaaniad.
Igal päeval selle 10 palvepäeva jooksul toome esile ühe palvevajaduse, mis puudutab MTTC initsiatiivi. 
Linnade nimekirja ning ja lisainformatsiooni saamiseks külasta: www.MissiontotheCities.org  ja www.
RevivalandReformation.org/777

Ühispalve (United Prayer)
Oleme kõik varem koos teistega palvetanud, kuid võib olla, et sa pole kogenud õnnistusi ning väge, mida 
annab ühispalve. Nende kümne päeva jooksul saad sa enneolematult õnnistatud, kui ühined oma õdede 
ning vendadega avatud vestluseks Jumalaga.  Siin mõned nõuanded, kuidas muuta ühispalve kõigile naudi-
tavamaks:
• Hoia oma palved lühikesed - vaid üks või kaks laused antud teemal. Seejärel anna võimalus teistele. 

Võid palvetada nii mitu korda, nagu soovid, täpselt nagu vestluses.
• Vaikus on hea, sest see annab kõigile võimaluse kuulda Püha Vaimu häält. Ja ühislaulude laulmine vas-

tavalt sellele, kuidas Vaim juhatab, tuleb õnnistuseks.
• Selle asemel, et kulutada väärtuslikku aega oma palvesoovide väljaütlemiseks, lihtsalt pane need ise 

palves Jumala ette. Teised saavad siis sinu palvet kuuldes kaasa palvetada ning Piiblist tõotusi Jumala 
ette sinu eest panna.

Palvetamine ning Piibli tõotustele toetumine
Lühikese piibliteksti lugemine või palvetamine on imeline viis tagamaks selle, et palvetad seda, mis on ka 
Jumala tahe. Jumala tõotuste palves tagasiesitamine on imeline usukasvataja. Jumalale meeldib, kui esitame 
palves Tema Sõna Talle ülistuse ning tõotuste näol tagasi. “Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges 
tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest 
tänulikult Jumalale!” (Kl 3:16) Sa veel hämmastud, kuidas sa palvetada saad ning sellest rõõmu tunda võid.
Siin teile üks näide sellest, kuidas pühakirja Jumalale tagasi palvetada. 1. Tessaloonika 3:12,13 ütleb : “Ning 
Issand kasvatagu teie armastust ja tehku see rohkeks üksteise ja kõikide vastu, nii nagu see meilgi on teie 
vastu, et kinnitada teie südameid olema pühaduses laitmatud Jumala ja meie Isa palge ees, kui meie Is-
sand Jeesus tuleb kõigi oma pühadega.” Siis palveta midagi sellist: “Kallis Jumal, palun kinnita minu poja 
südant. Kinnita teda olema pühaduses laitmatu, et ta teeks mis on õige. Jeesus, oodaku ta rõõmuga Sinu 
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teist tulekut oma pühadega, jne.”

Palveta viie pärast
Nende 10ne palvepäeva jooksul oled sa oodatud eriliselt palvetama viie inimese pärast sinu mõjupiirkon-
nas.  Nendeks inimesteks võivad olla perekonnaliikmed, sõbrad, kaastöötajad, naabrid või keegi teine, kelle 
pärast muret tunned. Esimesel päeval kirjuta kahele kaardile üles need viis nime ning nende palvevaja-
dused. Üks kaart jäta endale, et sulle meelde tuletada, kelle pärast eestpalvet teha. Teine kaart anna oma 
palvegrupi juhile. Igal järgneval päeval võta kellegi teise palvekaart, et seal kirja pandud inimeste ja nende 
vajaduste eest palvetada.


