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Ühispalve juhtnöörid juhtidele 

Tere tulemast osa võtma 2014. aasta kümnepäevasest palveajast! 
Jumal on tuhandeid imesid korda saatnud läbi kümnepäevase palveaja, alates programmi „Operation 
Global Rain“ (Ülemaailmne vihm) algusest 2006. aastal. Püha Vaim on valmistanud ärkamise, inimeste 
pöördumise, uuendanud kirge evangeliseerida, ja parandanud suhteid. Tõesti, palve on ärkamise aluseks!
Need juhtnöörid on mõeldud juhte aitama. Esimene osa räägib 2014. aasta kümnepäevase palveajaga 
seonduvatest teemadest. Teine osa osutab sellele, mis on teistele palvejuhtidele abiks olnud ja mis sind ja su 
palvegruppi aitavad. Pea meeles, et need on vahendid ja ideed. Ole vaba asju muutma, nii nagu Vaim juhib.
Kümnepäevase palveaja jooksul, 8.–17.jaanuaril 2014 peaks teie grupp iga päev tunniks ajaks kokku tu-
lema (kas või telefoni teel), et ühiselt palvetada. Üheteistkümnes päev, 18. jaanuar, on hingamispäev. See 
on päev, mil tähistada kõike seda, mis Jumal on teinud vastuseks ühispalvele. Me loodame, et need ideed ja 
ettepanekud on sulle kui palvejuhile kasulikud ja aitavad 2014. aasta kümnepäevase palveaja muuta võim-
saks kogemuseks sinu väikegrupile või koguduse perele. 
Enne sellele teekonnale asumist sooviksime sinuga jagada paari tunnistust inimestelt, kes osalesid 2013. 
aasta kümnepäevasel palveajal:
• Kohalolijaid oli meie kogemustest rohkem. Me nägime Jumala au ja Püha Vaimu väljavalamist. 

Kümnepäevase palveaja lõpetasime imelise ristimisega, mis leidis aset meie ilusas Victoria järves. Umbes 
17 inimest ristiti, nende hulgas meie  õde Kristuses, Sunvy Soomest. ~ Emmanuel Mgata, Mwanza, Tan-
saania 

• Palvetele vastatakse. . . . Inimesed tunnistavad, saavad terveks. Me täname Jumalat iga üksiku päeva eest 
Kümnepäevases Palveajas. Kõik meie keskused saavad õnnistuste osaliseks. Inimesed tunnistavad. Liikmed 
loovad tugevaid palvegruppe. ~ Christopher Chalo, Eldoret, Keenia

• Eelmisel aastal kümnepäevase palveaja jooksul me palvetasime mu abikaasa isa Petraq’i pärast. Ta oli 
ahelsuitsetaja (peaaegu, et 50 aastat), aga pärast meie palvet sai ta jõudu, et sellest loobuda, ja märtsis või 
aprillis jättis ta suitsetamise täiesti maha! Mõned korrad oli tal küll kiusatus, kuid ta ei langenud tagasi. 
Ta oli suitsetamise tõttu väga haige ning köhis palju, kuid nüüd on ta rõõmus ja terve mees! ~ Jan Johans-
son, Gothenburg, Rootsi 

• Me juba näeme ühispalve tulemusi võimsust meie kiriku liikmete ja noorte hulgas. Jumal on nii hea! ~ 
William Wolfgramm, Uus-Meremaa 

• Meie kirikuga juhtus 2012. aasta kümnepäevasel palveajal üks imeline lugu. Eelmisel aastal oli meie kiri-
kusse veel järele jäänud vaid kolm perekonda ja mu vanim poeg polnud huvitatud kirikus käimisest, kuna 
ta oli ainus teismeline poiss kirikus. Kuid pärast Kümnepäevast Palveaega hakkas kirikus uuesti käima 
üks pere, kus on seitse last, kellest kolm on minu poja vanused...mu poeg naudib osadust... Lisaks on veel 
neli perekonda meie kirikuga liitunud. Jumal on hea! Ta on ustav. ~ Sulueti Toga, Nadi Inglisekeelne SPA 
Kogudus, Fiji 

“Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi 
mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! 
Aamen.” (Eefeslaste 3:20, 21). 
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Kümnepäevase palveaja üldised osad

Miks palvetada Meie Isa palvet? 
Me palvetame 2014. aasta kümnepäevase palveaja jooksul Meie Isa palvet, mis on kirja pandud Matteuse 
6:9-13 ja Luuka 11:1-4. Meie Päästja elu oli rohkelt palvega läbi põiminud ja just läbi Isaga suhtlemise 
leidis Ta oma jõu, troosti, väe ja rõõmu. See oli lisaks ka koht, kus Ta igapäevaselt Oma Isa plaane tundma 
õppis.
Jüngritele jättis sügava mulje Jeesuse palveharjumus ja nad palusid Tal neid palvetama õpetada. Tema 
vastus, kuigi ka lapse jaoks piisavalt lihtne ja arusaadav, hõlmab endas kõiki meie vajadusi ja suunab meie 
tähelepanu endalt Jumala peale. 
Me usume, et meie seitsmenda päeva adventistidena peame ka õppima palvetama nii nagu Jeesus palvetas. 
Nii, kuidas sa oma palvegruppi juhid läbi Meie Isa palve erinevate aspektide, avab Jumal sulle selle palve 
sellised sügavad tähendused, millest sa unistadagi poleks osanud. Need palved juhatavad meid Jumala sü-
damesse, ja kui me selleks valmis oleme, avaldavad meile Tema plaani meie ülemaailmse kiriku, kohaliku 
kogudusepere ja igaühe jaoks eraldi.  

Igapäevased teemalehed
Kümnepäevase palveaja igaks päevaks on ette valmistatud teemaleht. Esimene lehekülg pakub välja plaani 
ühispalveks ning hõlmab soovitusi palveformaadi, Piiblitõotuste, spetsiifi liste palvesoovide ja ühiselt laul-
davate laulude osas.
Teisel leheküljel on lõik Ellen White’ilt, mis annab põhjalikuma ülevaate õhtu teemast. 
Me soovitame teemalehtedest koopiad teha, selleks, et igal osalisel oleks see olemas. See aitab juhendada 
igat palvekoosolekust osavõtjat, et ta teaks, mille pärast palvetada.  
Kirikud üle kogu maailma ühinevad sinuga iga päeva teemade pärast palvetamises. Niisiis, ühine nende-
ga ühispalves ja palveta kasutades Piiblikirjakohti, tsitaate ja palvesoovitusi, mis on igal teemalehel. Mida 
rohkem te saate keskenduda palveteemadele, seda tähenduslikum saab see palveaeg olema kõigi osaliste ja-
oks. Siiski, te ei pea end sundima etteantud teemade juurde jääma – laske sel lihtsalt end juhtida. Te ei pea 
igat punkti pärast õiges järjekorras palvetama – need on lihtsalt ettepanekud, mida kaasata oma palvetesse.
Sellel aastal pole eraldi liidrite juhendit koostatud, selleks, et asju ühtlustada ja aidata kõigil aru saada, 
kuidas kõige paremini koos palvetada.  

Igapäevased eestpalvesoovid
Igapäevased eestpalvesoovid on valitud peegeldama meie kõige suuremaid vajadusi nii isiklikul kui ka 
kiriklikul tasandil.  Need toovad esile ka meie ülemaailmse kiriku 2014. aasta algatusi ja misjoniplaane. 
Olge vabad lisama oma kohalikke vajadusi, mis haakuvad päeva teemadega. 

„Misjon suurtes linnades“ (MTTC) eestpalvesoovid 
Selleaastane eriline palvefookus keskendub „Misjon suurtes linnades“ initsiatiivile. „Misjon suurtes lin-
nades“ on Seitsmenda Päeva Adventistide kiriku suur misjoniprojekt, mille eesmärgiks on jagada linna-
keskkondades Jeesuse armastust ja lootust Tema peatsest tagasitulekust. See hõlmab endas algatusi enam 
kui 630’s suuremas linnas. Need said alguse New Yorgis eelmisel aastal ja jätkuvad aastatel 2014, 2015 ja 
nii edasi. Misjoniüritused on väga laialdased (suunatud vaimsetele, füüsilistele ja hingelistele vajadustele), 
ja edasikestvad, luues püsiva Seitsmenda Päeva Adventistide kohalolu linnades. Misjoni meetodid hõl-
mavad endas mõjukeskuseid, palve ja elustumise tööd, kogukonna üritusi, terviseseminare, väikegruppe, 
naistetööd, noortetööd ja lõikuse kampaaniaid. Igas kohas kasutavad meie liikmed Kristuse viisi inimeste-
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ga suhelda, kaasa tunda, vajadustele vastu tulla, usaldust võita ja siis kutsuda neid üles Jeesust oma ellu 
vastu võtma. (Th e Ministry of Healing, p. 143) 
Igal päeval selle Kümnepäevase palveaja jooksul tõstame me esile ühe eestpalve seoses „Misjon suurtes 
linnades“ projektiga. Linnade nimekirja ja lisainfo leiab aadressidelt www.MissiontotheCities.org ja www.
RevivalandReformation.org/777 

Üldine päeva formaat
Sissejuhatus: Grupijuhina on sul privileeg määrata palveaja varjund ja fookus. Sa saad inimeste mõtted 
suunata Jumalale, Tema väele ja armastusele ning valmidusele palvetele vastata või siis lasta loomuli-
kul inimolemusel keskenduda iseendile, lastes inimestel rääkida palvesoovidest, mis tegelikult võib olla 
tagarääkimine, või mis on keskendunud vaid paarile üksikule väga isiklikule soovile.
Sinu igapäevased sissejuhatavad kommentaarid peaks sisaldama kolme asja: 1) Tervita kõiki. 2) Anna 
lühike ülevaade päeva teemast ja palve eesmärkidest. Vastava päeva lõik Ellen White’ilt annab sulle hea 
aluse sissejuhatuse tegemiseks. Sa võid mainida mõtteid EGW lõigust või selle koos teistega ette lugeda.
3) Tuleta inimestele meelde sellised ühispalve põhiprintsiibid, nagu lühikeste lausete kaupa palvetamine, 
teiste palvetega nõustumine, vastavate teemade pärast palvetamine ja Piiblikirjakohtadega palvetamine. 
Neid punkte käsitleme hiljem põhjalikumalt alapeatükis “Ühispalve viited“. Esimesel paaril palve-
koosolekul võid lisaks selgitada üldist palveformaati, mis on siin välja toodud.
Kiitus: Alusta ja lõpeta oma grupi palveaega tänu ja kiitusega. Sa võid valida mõne sobiliku psalmi, mil-
lele toetuda. Näiteks, „Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu 
ta nimele!“ (Psalm 100:4). „Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega. . . . Tulge, 
kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette!“ (Psalm 95:2, 6). 
Palveaja tänu ja kiitusega alustamine on võimas kogemus. Lisaks, ära unusta lisamast tänu- ja kiitusesoove. 
Piiblis leiduvad selliste meeste nagu Taaniel, Eelija ja teiste palved, mis algavad alati tänu ja kiitusega või 
Jumala suuruse tunnistamisega. 
Pattude tunnistamine: “Armsad, kui meie süda ei süüdista, siis on meil julgus Jumala ees ja mida me iganes 
palume, seda me saame temalt, sest me peame tema käske ja teeme, mis on tema silmis meelepärane.” (1. 
Johannese 3:21, 22). 
Väga suure erinevuse loob see, kui palveaja alguses mõned minutid pühendada end Jumalale avamisele, et 
ta kuuleks teie grupi palveid. Lase Jumalal endale meelde tuletada iga patt, mis vajab ülestunnistamist. See 
peaks üldiselt olema vaikse palve hetk, kus igaüks palvetab omaette.
Eestpalve: Siin me haarame kinni Jumala Sõnast. Ta on öelnud, et me küsiksime, otsiksime ja koputak-
sime. “Ka mina ütlen teile: Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, sest iga 
paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse! . . . Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda 
häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!”  (Luuka 11:9, 
10, 13). Võtkem siis Jumalat sõnast ja palugem! 
Ärge kartke Jumalalt suuri asju paluda. Ta on ise öelnud, et me seda teeksime! Anuge siis, et te saaksite 
Püha Vaimu, et inimesed saaksid päästetud, et Jumal end teile avaldaks ja et uksed oleksid evangeeliumile 
avatud. Ja siis ülistage teda, et ta on teie palvetele vastanud. Toetuge oma palves ka kirjakohtadele ja tõotu-
stele. 
Tänu: Oma palveaja lõpus pöördu tagasi Jumalat kiitma ja ülistama. See on aeg, kus Jumalat eriliselt täna-
da nende paljude kinkide eest, mis ta meile andnud on – pääste, elu, pere, sõbrad, jne. Sel ajal võib palvev-
astuseid jagada kui tänu Jumalale. Lisaks, kiida ja täna Jumalat usus selle eest, et Ta kuuleb ja vastab sinu 
äsjaesitatud eestpalvetele. Palvetamine, kasutades Psalme ja teisi Piibli kirjakohti, on suurepärane võimalus 
Jumala tänamiseks.
“Me oleme liiga kitsid tänu andma. Kui Jumala armastus kutsuks esile rohkem tänu ja kiitust, oleks meil 
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palvetades palju rohkem väge. Meil oleks Jumala armastust veelgi külluslikumalt ja meil oleks veelgi enam 
põhjuseid, mille eest Teda kiita.” (Tunnistused, vol. 5, lk 317. Loe lk 315-317. Need on väga head!). 

Lõik Ellen White’ilt Meie Isa palve kohta 
Me oleme igaks õhtuks lisanud lõigu Ellen G. White’i sulest. Enamus neist on võetud raamatust „Mõtteid 
õndsakskiitmise mäelt“ ja need toovad esile iga Meie Isa palve osa tõelise sügavuse ja tähenduse. Me soovi-
tame neid lõike koos lugeda millalgi palveaja jooksul. Seda võib teha näiteks palveaja alguses, et juhtida 
mõtted vastava päeva palveteemade juurde, või pattude tunnistamise ja eestpalvete vahepeal. 

Soovitatav aeg igaks palveosaks
Kui palju aega läheb teil ühe või teise palveosa peale, on ilmselt iga kord, kui te koos palvetate, erinev. Järg-
nevad ajaraamid on soovituslikud ja näitavad, milline ajajaotus tavaliselt ühispalveks parim on.
• Tervitus/sissejuhatus: 5 minutit
• Ülistus/kiitus: 10 minutit
• Pattude tunnistamine: 5-10 minutit
• Palved/eestpalved: 20 minutit
• Tänu: 5-10 minutit

Kahe- või kolmekaupa
On tore, kui on palju rahvast koos, kuid vaja läheb kõigest kahte või kolme. Olenemata sellest, kas 
Kümnepäevase Palveajaga ühineb palju või vähe rahvast, tehke kindlaks, et teie palveid kuuldakse taevas 
ja et neile vastatakse. “Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi 
asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas. Sest kus kaks või 
kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.” (Matteuse 18:19, 20). 
“Meie Päästja lisab oma õppetundidele lubaduse, et kus kaks või kolm on koos midagi Jumalalt palumas, 
siis see antakse neile. Kristus näitab sellega, et inimeste vahel peab leiduma üksmeel, isegi siis, kui see 
puudutab mõnda soovitavat asja. Ühispalvele ja ühtsusle omistatakse suur tähtsus.” (Tunnistused, vol. 3, lk 
429). 
Kui 2014.aasta Kümnepäevasest palveajast võtab osa palju rahvast, veendu, et neil oleks igal päeval võima-
lus palvetada väikestes kahe- kuni neljaliikmelistes gruppides. See on aeg, mil palvetada kirjapandud 
eestpalvesoovide pärast. Julgusta inimesi, et nad ei palvetaks iga kord ühe ja sama grupiga, vaid süven-
daksid oma suhteid ka teiste kirikuliikmetega, palvetades koos erinevate inimestega. 

Eestpalve viie inimese pärast
Julgusta igat inimest Jumalalt paluma, et Ta näitaks neile viit inimest, kelle pärast palvetada kümne päeva 
jooksul. Need võivad olla pereliikmed, sõbrad, töökaaslased, kirikuliikmed, jne.  Lase neil Jumalalt küsi-
da, mille pärast nad nende inimeste elus peaksid palvetama, seejärel tee nimekiri neist kõigist ja palvetage 
nende pärast iga päev ning suhelge nendega nii, nagu Jumal teid juhatab. 

Eestpalvekaardid
Jaga kõigile esimesel õhtul viis 3 x 5 kaarti. Igale kaardile tuleb kirjutada nende viie inimese nimed ja 
palvesoovid, kelle eest on valitud palvetada nende kümne päeva jooksul. (Kui inimese privaatsus on olu-
line, siis võib talle viidata, kas kasutades ainult eesnime või mõnda muud viidet). Esimese palvekoosoleku 
lõpus korjake kokku kõik kaardid ja koguge need kokku ühte karpi. Iga koosoleku palveaja jooksul, lase 
inimestel karbist üks kaart võtta ja palvetada seal kirjasoleva inimese ja tema olukordade pärast. Kui Jumal 
tuletab kellelegi eriliselt meelde mõne kirjakoha selle inimese jaoks, siis võib selle teksti sama kaardi peale 
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kirja panna ka hilisemaks kasutamiseks. Veendu, et kaardid pärast karpi tagasi pandaks.

Viimane reede õhtu
Viimase reede õhtu läbiviimiseks on mitu varianti. Te võite lihtsalt kokku tulla, nagu teistelgi õhtutel. Aga, 
te võite ka korraldada ühissöömise ning pärast seda erilise püha õhtusöömaaja ja jalgade pesemise talituse. 
Veel üks võimalus on korraldada kogu öö kestev jumalateenistus, kus erinevad kirikuliikmed juhivad tund 
aega palvust. Vaata lisaks Öö Palvuse (Night of Prayer) lehte, kus on soovitused palveteemadeks tundide 
kaupa.

Hingamispäeva teenistused 2014. aasta kümnepäevase palveaja jooksul 
Valige mõlemaks hingamispäevaks keskne palveteema ja jagage jumalateenistuste ajal tunnistusi palvevas-
tustest. Ole loominguline—on palju erinevaid viise, kuidas koguduse perega jagada seda, mis igapäevastel 
palvekoosolekutel toimub. 

Viimase hingamispäeva tähistamine 
Viimane hingamispäev peaks olema eriliselt pühendatud tänuks Jumalale kõige selle eest, mis ta nende 
kümne päeva jooksul teinud on. Võtke rohkelt aega palvevastuste jagamiseks, piibellikuks palveteemaliseks 
õpetuseks ja laulmiseks. Juhata kogudust ühispalves, nii et ka need, kes pole palvekoosolekutest osa võt-
nud, saaksid kogeda koospalvetamise rõõmu. Lisaideede saamiseks vaata 11.päeva materjale. 

2014. aasta kümnepäevase palveaja jätk 
Palvetage rohkelt, et teada saada, kuidas Jumal tahab, et te jätkaksite oma koguduse/grupiga seda, mis 
Jumal on 2014.aasta Kümnepäevase palveajaga alustanud. Võib-olla te jätkate iganädalaste ühispalvustega. 
Võib-olla tahab Jumal, et te alustaksite oma kirikus mõne uue tööharu või mõnda kohalikku kogukonda 
aitava projektiga. Ole avatud ja järgi Jumala juhtimist. Temaga käies sa hämmastud kindlasti. 

Tunnistused
Palun jaga teistega lugusid sellest, kuidas Jumal on 2014.aasta Kümnepäevase palveaja läbi töötanud! Sinu 
lood on julgustuseks paljudele teistele. Tunnistused võib saata aadressile  stories@ministerialassociation.
org või postitada internetis www.tendaysofprayer.org.

Nõustuge omavahel
Kui keegi palvetab Jumala poole, siis veenduge, et ka teised sama eestpalve pärast palvetaksid ja nõustuksid 
omavahel—see on võimas! Ära arva, et kuna üks inimene on juba selle eestpalve pärast palvetanud, siis 
keegi teine ei pea seda rohkem tegema. “Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on 
ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas.” 
(Matteuse 18:19). Kui julgustav on olla palves üles tõstetud! 

Piiblitõotused
Palu Jumalat, et Ta juhataks sind Tema Sõnas leiduvate tõotuste juurde, et sa saaksid neile toetuda palveta-
des erinevate inimeste ja olukordade eest. 
Meile on öeldud, et me paneksime oma sõrme lubaduste peale ja tooksime need Jumala ette, tänades Teda 
ette, et ta vastab meile Oma tahtele vastavalt. 
„Ta on rahul usuga, mis  võtab Teda sõnast. Augustiinuse ema palus oma poja pöördumise pärast. Ta ei 
näinud ühtegi tõendit sellest, et Püha Vaim oleks ta poja südant puudutanud, aga ta ei vandunud alla. Ta 
pani oma sõrme erinevatele kirjakohtadele, esitas neid Jumalale ja anus nii, nagu ainult üks ema seda suud-
ab. Tema sügav alandus, tema sihikindel anumine ja tema vankumatu usk said võitu ja Jumal täitis tema 
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südamesoovi. Täna on ta täpselt samamoodi valmis kuulama Oma rahva palveid. Ta käsi pole lühemaks 
jäänud, et see ei saaks päästa, nagu pole Ta kõrv raske, et see ei kuuleks.“ (Tunnistused, vol. 5, lk 322, 323). 
Julgusta inimesi üles kirjutama neid tõotusi, milleni Jumal nad juhatab, et nad saaksid ka tulevikus samad-
ele tõotustele tugineda. 

Paastumine
Kutsu üles kõiki, kes võtavad osa Kümnepäevasest palveajast kaaluma mingit tüüpi paastumist, nagu 
näiteks televisioonist, ilmalikust muusikast, fi lmidest, Internetist, magusast või mõnest muust toiduainest. 
Nendest tegevustest ülejäävat aega kasuta palvetamiseks ja Piibli uurimiseks, paludes, et Jumal end teie 
kogudusele avaldaks.

Püha Vaim
Palu kindlasti, et Püha Vaim näitaks sulle, kuidas ja mille pärast sa peaksid palvetama kellegi elus või 
mõnes konkreetses olukorras. Toetu Roomlaste 8:26 kirjakohale: “Samuti tuleb ka Vaim appi meie 
nõtrusele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamiste-
ga.” 

Füüsiline koosolemine
Kui te ühispalve sessiooni alustate, siis tulge üksteisele lähemale. Kui inimesed tulevad kokku tihedasse 
ringi, aitab see luua suurema ühtsustunde, mis on ühispalve puhul väga oluline. Kui inimesed on ruumis 
hajali, siis on raske üksteiste palveid kuulda.

Toetu kirjakohtadele
Piiblist mõne lühikese kirjakoha lugemine või selle palvetamine on suurepärane viis veenduda, et sa palve-
tad Jumala tahet. Jumala tõotustega palvetamine on uskumatu usu kinnitaja. “Kristuse sõna elagu rikkali-
kult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge 
kogu südamest tänulikult Jumalale!” (Koloslaste 3:16). Sa võid hämmastuda sellest, kui kaua üks grupp võib 
koos palvetada ja seda nautida!
Siin on näide sellest, kuidas Jumala tõotusega palvetada: 1.Tessaloonika 3:13 ütleb, “Kinnitagu Issand teie 
südameid olema pühaduses laitmatud Jumala ja meie Isa palge ees, kui meie Issand Jeesus tuleb kõigi oma 
pühadega.” Seejärel palveta midagi taolist: “Kallis Jumal, palun anna mu pojale tarkust olla oma südames 
kindel. Anna talle oma arm, et ta võiks teha otsuseid, mis juhatavad ta pühadusse. Jeesus, ma palun, et ta 
ootaks sinu tagasitulekut . . .” ja nii edasi. 

Päeviku pidamine 
Palvepäeviku pidamine Kümnepäevase palveaja jooksul võib olla hea moodus, kuidas palvekoosolekutest 
osavõtjate seas kinnistada palveteemasid, teha Jumalale konkreetseid lubadusi ja mõista Tema õnnistusi. 
Oma palvete väljakirjutamine ja Jumala antud vastuste üle arvepidamine on hea viis saada rohkem jul-
gustatud.  On mitmeid viise, kuidas päeviku pidamist kaasata Kümnepäevasesse palveaega, kui selleks on 
soovi. Sa võid välja käia võimaluse võtta palvekoosoleku jooksul aega, et inimesed saaksid oma isiklikesse 
palvepäevikutesse kirja panna Jumala vastused. Te võite ka pidada grupi päevikut eestpalvetest ja vastustest 
– kas siis märkmikus, suurel paberilehel või Internetis. Üks lihtne võimalus selle teostamiseks oleks paberi 
keskele joon tõmmata. Palvesoovid kirjuta vasakule poole ja vastused paremale. On põnev ja uskukasvatav 
tagasi vaadata ja näha, kuidas Jumal palvetele vastanud on! 

Austus
Julgusta ja kujunda austavat suhtumist. Me läheneme Universumi Kuninga trooniruumile. Ärgem suhtu-
gem palveaega hooletult ei oma kehahoiaku ega käitumisega. Samas, pole vajalik, et kõik koguaeg põlvi-
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taksid. Sa tahad, et inimesed tunneksid end mugavalt selle tunni jooksul, seega julgusta inimesi kas põlvi-
tama, istuma või seisma nii, nagu Jumal juhatab ja kuidas mugavam on.

Lausepikkused palved
Palved peaksid olema lühikesed ja sisutihedad. See annab ka teistele võimaluse palvetada. Ürita hoida oma 
palved mõne lause pikkustena. Iga inimene võib mitu korda palvetada. Lühilausetega palvetamine muudab 
palveaja huvitavamaks ja lubab Pühal Vaimul juhtida gruppi palvetama. Igat lühidat palvet ei pea alustama 
sõnadega „kallis Jumal“ ja lõpetama sõnaga „aamen“. See on kestev vestlus Jumalaga.

Vaikus
Juhina ära domineeri palveaega. Põhiline eesmärk on teised palvetama panna. Vaiksed hetked on head, 
sest need annavad Jumalale aja rääkida meie südamega. Lase Pühal Vaimul töötada ja anna igaühele aega 
palvetada. 

Laulmine
Spontaansed palvete vahele põimitud grupilaulud lisavad palvekoosolekule ilu. Sobilike laulude nimekirja 
leiad iga teemalehe lõpust. Ära tunne kohustust kasutada kõiki laule – need on lihtsalt soovitused. Laulm-
ine on lisaks hea moodus üleminekuks ühelt palveosalt teisele. 

Palvesoovide kogumine
Ära küsi grupi käest eestpalvesoove. Selle asemel palu inimestel nende soovide pärast ise palvetada ja 
julgusta teisi eestpalvetes ühinema. Miks nii? Aeg! Eestpalvesoovidest rääkime võtab kõige rohkem aega. 
Saatan on rahul, kui me aina räägime oma probleemidest, selle asemel, et nende pärast palvetada. Grupi 
liikmed hakkavad tihti nõustama ja soovitusi jagama. Vägi tuleb Jumalalt! Mida rohkem me palvetame, 
seda rohkem pääseb valla Tema vägi. 

Sinu igapäevane aeg
See on väga oluline! Veendu, et sina kui juht, veedad igapäevaselt aega Jeesuse jalge ees, Temaga rääkides 
ja Tema Sõna lugedes. Kui sa tõstad Jumala tundmise oma elus esimesele kohale, avab see sulle väga ilusa 
kogemuse. 
“Salajasest palvepaigast väljus jõud, mis vapustas maailma suure reformatsiooni ajal. Püha rahulikkusega 
asetasid Issanda teenrid oma jalad Tema tõotuste kaljule” (Suur võitlus, lk 210). 
„Osaks Jumala plaanist on vastata usupalvele sellisel viisil, kuidas Ta ei vastaks siis, kui me Teda ei paluks.“  
(„Suur võitlus“, lk 525)


