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                          Teretulemast 2015. aasta kümnepäevasesse palveaega! 

                                                       Läbiviija abimaterjal 

Jumal on teinud tuhandeid imesid läbi kümnepäevaste palveaegade. Püha Vaim on 

taaselustanud, toonud pöördumisi, tekitanud värsket kirge evangeeliumi kuulutamiseks ning 

parandanud suhteid. Tõepoolest, palve on taaselustumise sünnipaik! 

Käesolevad juhtnöörid on mõeldud aitama sind, läbiviija. Esimene osa katab 2015. a 

kümnepäevase palveaja teemad. Teine osa sisaldab näpunäiteid, mis on olnud abiks teistele 

palvejuhtidele ja aitavad sind ja sinu palvegruppi. Pea meeles, et need on ainult 

abimaterjalid ja ideed. Ole valmis tegema muudatusi vastavalt sellele, kuidas Püha Vaim sind 

juhib. 

Kümnepäevase palveaja jooksul, 7.-16. jaanuaril 2015. a, peaks sinu grupp reaalselt 

kogunema igapäevaselt ühetunniseks ühispalveks või tegema seda telefoni teel. 

Üheteistkümnes päev langeb hingamisepäevale, 17. jaanuarile. See päev on tähistamaks 

kõike seda, mida Jumal on teinud ühispalve vastustena. Me loodame, et need ideed ja 

soovitused on kasulikud sulle kui palvejuhile ja aitavad 2015. a kümnepäevasel palveajal 

saada sinu väikegrupile ja koguduseperele võimsaks kogemuseks. Kui sinul või sinu grupil on 

võimatu koguneda määratud päevade ajal, vali alternatiivsed kümme päeva, mis sobivad 

teile, et saada osa õnnistustest. 

Asudes sellele rännakule, tahame jagada mõnda tunnistust nendelt, kes võtsid osa 2014. a 

kümnepäevasest palveajast: 

„Jah, me nägime Issanda kätt viimase kümnepäevase palveaja jooksul. Imed juhtusid, 

paranemised leidsid aset, paljud pikalt vastuseta palved said vastatud. Üks naine, keda 

kutsus kohale töökaaslasest koguduseõde, paranes kopsuvähist ja ta sõitis Prantsusmaale 

kontrolli ning seal arstid kinnitasid seda. Ma arvan, et ükski kogudus siin Guadeloupes ei või 

lubada omale ilmajäämist järgmise aasta kümnepäevasest palveajast. Tänu veelkord teile 

pealehakkamise ja meie kogudusele mõeldud visiooni eest.“ —Buhire Elie Brown, 

Guadeloupe (Kariibi mere saared). 

„Palveaeg oli nii täidetud Püha Vaimuga. Kaheksanda päeva õhtul oli ühel meie naabril kurja 

vaimu ilming. Üks vanematest ja mina olime kutsutud naise eest paluma. Me läksime sinna ja 

kuri vaim ilmutas end, aga Jumala vägi oli võimsalt meie peal ning Jumal oli vägevam. 
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Järgmisel hommikul tunnistas naine, et ta ei näinud mitte ainult meid kahekesi sisenemas 

tema majja, vaid selle asemel nägi ta inglite hulka meid saatmas. Olgu Jumalale au. Kümne 

palvepäeva jooksul palusime Jumalalt, et Ta annaks kogudusele väga erilise tunnistuse, mis 

ütleks inimestele, et Ta on meiega. Ta vastas meile“ – Pastor Francis Aja 

 

                                      Kümne palvepäeva üldised osad 

Miks paluda vaimuvilju? 

Kristlastena on meie suurim igatsus saada Jeesuse sarnaseks. Jeesus ise räägib meile oma 

Sõnas, et meil on vajadus muutuda Tema sarnaseks. Kuidas võime ära tunda kedagi, kes on 

Tema sarnane? „Te tunnete nad ära nende viljast“ (Mt 7:16). Mis on need viljad? Paulus 

ütleb meile kirjas galaatlastele (5. ptk), milliseid vilju kanname, kui elame Kristuses. 

Kristus igatseb arendada oma iseloomu meis nii, et me saaks olla Tema tunnistajad 

hukkuvale maailmale. Ta tahab, et oleksime Tema kanaliteks nii, et ta saaks ilmutada ennast 

meie läbi neile, kes ei tunne Teda. „Meie mõju teistele ei sõltu mitte nii väga sellest, mida 

ütleme, vaid kes me oleme“ („Ajastute Igatsus“, org lk 142). Me vajame Püha Vaimu oma 

eludes toomaks esile vaimuvilju. Seda tööd ei saa me ise teha. Meil ei ole väge saada Kristuse 

sarnaseks. Ainult Kristuse vägi meis kujundab ja vormib meie iseloomusid ning teeb meid 

rohkem Tema sarnaseks. 

Sellepärast peaksimegi palvetama eriliselt nende kümne päeva jooksul, et Püha Vaim 

õpetaks, kuidas elada Kristuses ja kuidas kogeda vaimuvilju. 

 

Igapäevased teemalehed 

Igaks kümnepäevase palveaja päevaks on ette valmistatud teemalehed. Esimene osa annab 

arutluseks Piibli kirjakohad, palveideed ning laulusoovitused. Lõpus on lisatud lõik Ellen 

White´lt, mis lisab sisuka vaate õhtu teemasse. 

Soovitame paljundada teemalehti nii, et iga osavõtja saab komplekti. Võib teha 

kahekahepoolsed koopiad. See aitab igal palvekoosolekust osavõtjal teada, mille eest paluda 

palveajal. 

Kogudused üle maailma palvetavad iga päeva teemal. Ühine nendega ühispalves ja palu igal 

teemalehel  olevate piiblitekstide, tsitaatide ja palvesoovituste abil. Mida rohkem teemale 

keskendud, seda tähendusrikkam tuleb palveaeg. Siiski sa ei peaks järgima jäigalt teemalehte 

– lihtsalt lase sel end suunata. Sa ei pea järjekorras igat punkti läbi palvetama, kuna  need on 

lihtsalt soovitused, mida lisada oma palveaega. 
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Soovitatud kirjakohad ja järelemõtlemise küsimused isiklikuks pühendumiseks 

Lisaks ühise palvehetke korraldamisele on  leht varustatud vastava päeva teemakohaste 

kirjakohtade ja küsimuste nimekirjaga, mis aitavad kümnepäevasel palveperioodil isiklikku 

pühendumise aega täiustada. Võta aega, et lugeda esile toodud kirjakohti ja mõelda 

küsimuste peale. 

Ellen White’i tekst vaimuviljadest 

Oleme lisanud Ellen White’i teksti igaks õhtuks. Need räägivad vaimuviljade olulisusest ja 

kuidas me saame kogeda neid. Soovitame lugeda need lõigud üheskoos palveaja mingil 

hetkel. Seda võib teha alguses, et avada päeva teema või mingil hetkel palveaja jooksul. 

Kahekesi või kolmekesi 

On tore kui on rohkem inimesi, aga vajate ainult kahte või kolme. Ükskõik kas kümnel 

palvepäeval on palju või vähe inimesi, tea, et sinu palveid kuuldakse ja vastatakse taevast. 

„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" (Mt 18:19-20). 

„Meie Päästja õpetustele järgneb lubadus, et kui kaks või kolm ühinevad Jumalalt midagi 

küsides, siis see antakse neile. Kristus näitab siin, et peab olema ühtsus üksteisega, isegi 

meie igatsustes antavale asjale. Ühispalve juures on suur tähtsus eesmärgi ühtsusel“ 

(„Tunnistused kogudusele“, 3. köide, lk 429). 

Kui lõpus jagunetakse väikesteks gruppideks, julgusta inimesi, et nad ei palvetaks igal õhtul 

samas grupis, vaid et palvetataks erinevate inimestega, et tugevdada suhteid kirikus. 

Palu seitsme eest 

Julgusta igat inimest Jumalalt küsima, et Ta näitaks neile seitset inimest, kelle eest paluda 

nende kümne päeva jooksul. Need võivad olla pereliikmed, sõbrad, töökaaslased, 

kirikuliikmed jne. Julgusta neid, et nad paluksid, et Püha Vaim tooks neis esile vaimuviljad. 

Las nad samuti küsivad Jumalalt, mida nad neile veel peaksid paluma ja kuidas jõuda nendeni 

nii nagu Jumal juhib. 

Hingamisepäeva teenistus 2015. aasta kümnepäevasel palveajal 

Mõlema hingamisepäeva jumalateenistusel olgu teil eriline palvesiht ja jagage tunnistusi 

vastatud palvetest. Ole loov – on palju erinevaid viise jagamaks koguduseperega seda, mis 

on juhtunud igapäevastel palvekoosolekutel. 

Viimase hingamisepäeva pühitsemine 

Viimane hingamisepäev peaks olema määratud suureks rõõmustamiseks selle üle, mis Jumal 

on teinud kümne päeva jooksul. Võtke küllaldaselt aega vastatud palvetest tunnistamiseks, 

palvest õpetamiseks/jutlustamiseks ning lauluks. Juhi kogudust palve ajal nii, et need, kes 
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pole käinud iga päev kogunemistel, võiks kogeda teistega koos palvetamise rõõmu. 

Täpsemateks detailideks vaata 11. päeva materjale. 

2015. aasta kümnepäevase palveaja jätk 

Palveta palju selle pärast, kuidas Jumal tahab, et sinu kogudus/grupp jätkaks seda, mida 

2015. aasta kümnepäevasel palveajal Jumal on alustanud. Võib-olla jätkate iganädalaste 

palvekoosolekutega. Või vahest Jumal tahab, et te alustaksite oma koguduses uue 

teenimistööga või väljapoole ühiskonda suunatud tööga. Olge avatud ja minge sinna, kuhu 

Jumal juhib. Hämmastute kindlasti, kui käite koos Jumalaga. 

Tunnistused 

Palun jagage lugusid sellest, kuidas Jumal on töötanud läbi 2015. aasta kümnepäevase 

palveaja! Teie lood on paljudele teistele julgustuseks. Tunnistused võib saata 

stories@ministerialassociation.org või sisestada Internetis aadressil 

www.tendaysofprayer.org. 

 

                                          Ühispalve suunanäitajad 

Nõustuge üheskoos 

Kui keegi ütleb soovi palves Jumalale, ole kindel, et selle sama soovi eest palvetavad mõned 

teised veel ja nõustuvad üheskoos – see on võimas! Ära arva, et kuna üks isik on palvetanud 

selle soovi pärast, siis keegi teine ei peaks. „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" (Mt 18:19). Nii julgustav on olla palves üles tõstetud! 

Taotle Jumala tõotusi 

Julgusta liikmeid taotlema Jumala tõotusi. See aitab neil usku kasvatada ja tuletab neile 

meelde, et miski ei ole võimatu Jumalale. Meil on tõotuste nimekiri, kuid julgusta inimesi 

taotlema ka teisi tõotusi. See aitab inimestel keerata silmad nende oma nõrkustelt ja 

raskustelt Jeesusele. Igale nõrkusele, igale raskusele, mis meil on, võime leida Piibli tõotused, 

mida taotleda. Julgusta inimesi neid tõotusi otsima  ja üles kirjutama, et nad võiks neid 

taotleda tulevikus. 

„Südame lihtsusega peaksime esitama oma vajadused Issandale ja taotlema Tema tõotusi 

sellise usu ja veendumusega, et kogudus saaks teada, et me oleme õppinud rohkes palves 

Jumalaga suhtlema. Nad saavad julgustatud uskumaks Issanda kohalolekusse koosolekutel ja 

nad avavad oma südamed vastu võtma Tema rikkalikku õnnistust. Nende usk saab 

suurendatud tänu sinu siirusele ja siis on nad valmis avatud kõrvadega kuulama kõneleja 

antud juhiseid“ (Evangelism, org lk 146). 

„Jumalal on taevas täis õnnistusi nende jaoks, kes tahavad Temaga koostööd teha. Kõik, kes 

kuuletuvad Talle, võivad täie kindlusega taotleda Tema tõotuste täitumist. Kuid me peame 
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näitama Jumalasse kindlat, kõikumatut usaldust. Ta viivitab tihti meile vastamast, et katsuda 

meie usku või kontrollida meie igatsuse ehtsust. Olles küsinud vastavalt Tema Sõnale, 

peaksime uskuma Tema tõotust ja esitama oma soovi kindlusega, mida ei lükata tagasi“ 

(Christ’s Object Lessons, org lk 145). 

Paastumine 

Kutsu neid, kes on ühinenud kümne palvepäevaga, kaaluma mingit liiki paastu, nagu 

paastumist televisioonist, maailmalikust muusikast, filmidest, Internetist, maiustustest ja 

teist liiki toidust, mida on raske seedida. Kasuta lisaaega, et palvetada ja lugeda Piiblit, 

paludes, et Jumalal aitaks sinul ja teie kogudusel kogeda vaimu vilju. Julgusta liikmeid 

kasutama lihtsat toiduvalikut, mis laseb nende ajul olla rohkem vastuvõtlik Püha Vaimu 

häälele. 

Püha Vaim 

Kindlasti küsige Püha Vaimult, et ta näitaks, kuidas või mille eest paluda kellegi elus või 

teatud olukorras. Piibel ütleb meile, et me ei tea, mille eest paluda ja et Püha Vaim on see, 

kes kostab meie eest. 

„Me ei pea ainult Kristuse nimel paluma, vaid ka Pühast Vaimust inspireerituna. See seletab, 

mida on mõeldud sellega, kui on öeldud, et „Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega“ 

(Rm 8:26). Sellisele palvele vastab Jumal rõõmuga. Kui esitame palve sügava siirusega 

Kristuse nimel, siis Jumalalt on võimas lubadus, et Ta vastab „palju rohkem, kui oskame 

paluda või isegi mõelda“ (Ef 3:20).“ (Christ’s Object Lessons, p. 147). 

Taotle Rm 8:26 ja palu Püha Vaimul näidata sulle, kelle eest paluda ja mille eest paluda 

pidades silmas teatud inimesi ja olukordi. 

Füüsiline koosolemine 

Kui alustate ühispalvega, palu inimestel tulla üksteisele lähemale. Kui inimesed liiguvad 

üksteisele lähemale tihedasse ringi, siis see aitab soodustada ühtset meelt, mis on väga 

oluline ühispalve jaoks. Kui inimesed on ruumis laiali, siis on ka raske kuulata teiste palveid. 

Palveta kirjakohtade põhjal 

Lühikese piibliteksti lugemine või palvetamine on imeline viis kindlustamaks, et palvetame 

Jumala tahtele vastavalt. Jumala tõotustega Tema poole palvetamine on uskumatu usu 

kasvataja. Jumal armastab, et palvetame kasutades Tema Sõna kiituseväljendusi ja tõotusi. 

„Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist 

psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale“ (Kol 

3:16). Sa hämmastud, nähes kui kaua üks grupp võib palvetada ja nautida seda! 

Siin on üks näide, kuidas palvetada kirjakoha põhjal Jumala poole: 1. Ts 3:13 ütleb: „et 

kinnitada teie südameid olema pühaduses laitmatud Jumala ja meie Isa palge ees, kui meie 

Issand Jeesus tuleb kõigi oma pühadega“. Siis palveta näiteks nii: „Kallis Issand, palun kinnita 
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minu poja südameotsust teha seda, mis on õige. Anna talle oma armu, et ta võiks teha 

otsuseid, mis viivad pühadusse. Jeesus, et ta igatseks Sinu tagasitulekut...“ jne. 

Palvepäeviku pidamine 

Kümne palvepäeva jooksul palvepäeviku pidamine võib olla hea viis osavõtjatel igapäevast 

palveteemat vastu võtta, teha konkreetseid pühendumusi Jumalale ja ära tunda Tema 

õnnistusi. Palvete ning Jumala vastuste üleskirjutamine on tõestatult julgustuseks. 

Kümne palvepäeva jooksul võib palvepäevikut pidada mitmel viisil. Palvekoosoleku ajal 

võiksid anda inimestele aega, et isiklikku palvepäevikusse üles märkida nende vastused 

Jumalale. Või saaksite pidada grupipäevikut palvesoovidest ja vastustest – kas vihikus, suurel 

plakatil või Internetis. Seda teha on lihtne, kui tõmmata paberi keskel ülalt alla joon. 

Palvesoovid kirjuta vasakusse ja vastused paremasse tulpa. Heites pilk möödunusse ja nähes, 

kuidas Jumal vastas palvetele, on põnev ja usku kasvatav. 

Aukartus 

Julgusta ja tekita lugupidav suhtumine. Me läheneme universumi Kuninga troonile. Ärgem 

suhtugem sellesse palveaega hoolimatu hoiaku ja käitumisega. Siiski, ei ole vajalik, et kõik 

põlvitavad pidevalt. Sa soovid, et inimestel oleks mugav olla tund aega, seega julgusta 

inimesi põlvitama, istuma või seisma nii nagu Jumal juhib ja neil mugav on. 

Lausepikkused palved 

Palved peaksid olema lühikesed ja konkreetsed. See annab ka teistele palvetamiseks 

võimaluse. Proovi piirata oma palved mõne üksiku lause pikkuseks. Iga inimene võib 

palvetada mitu korda. Lühikesed lausepikkused palved hoiavad palveaja huvitava ja lasevad 

Pühal Vaimul gruppi mõjutada, kuidas palvetada. Sul ei ole vaja alustada ja lõpetada iga 

lühikest lausepikkust palvet sõnadega nagu „kallis Jumal“ ja „aamen“. See on jätkuv vestlus 

Jumalaga. 

Vaikus 

Juhina ära domineeri palveajal. Eesmärgiks on teiste palvetama saamine. Vaikusehetked on 

imelised, kuna see annab Jumalale võimaluse rääkida meie südametele. Lase Pühal Vaimul 

töötada ning anna kõigile aega palvetamiseks. 

Laulmine 

Spontaansed grupilaulud palvete vahel lisavad ilu palvekoosolekule. Sobivad laulud on 

toodud iga teemalehe lõpus. Ära arva, et peate kasutama kõiki laule – need on lihtsalt 

soovitused. Laulmine on samuti hea ühelt palveosalt teisele üleminekuks. 

Palvesoovide kogumine 

Ära küsi palvesoove grupilt. Selle asemel ütle inimestele, et nad palvetaksid oma soove ja 

julgusta teisi liituma nõusolekus ja palves nende soovidega. Põhjus: aeg! Palvesoovidest 

rääkimine võtaks suurema osa teie palveajast. Saatan on elevil, kui ta suudab hoida meid 
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rääkimas probleemist, selle asemel, et probleemist palvetada. Grupiliikmed hakkavad tihti 

nõu andma ja soovitavad lahendusi. Vägi on Jumalalt! Mida rohkem palvetame, seda rohkem 

Tema väge valla päästetakse. 

Sinu igapäevane aeg 

See on nii tähtis! Ole kindel, et juhina veedad aega Jeesuse jalge ees, Temaga rääkides ja 

Tema Sõna lugedes. Kui teed Jumala tundmise oma elus esmaseks prioriteediks, siis see avab 

sellise ilusa kogemuse sulle. „Salajasest palvepaigast väljus jõud, mis vapustas maailma suure 

reformatsiooni ajal. Püha rahulikkusega asetasid Issanda teenrid oma jalad Tema tõotuste 

kaljule“ („Suur võitlus“ org lk 210).  


