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10-päevane palveaeg 2017 
www.tendaysofprayer.org 

 

1. päev — Tulge sisse ta väravaist tänuga 

“Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele! 

” Ps 100:4 

 
Soovituslik palveajaformaat 

 
Ülistus (umbes 10 minutit) 

● Alusta palveaega Jumala ülistamisega – kes Ta on, Tema armastuse, tarkuse, pühaduse jne eest. 
● Ülista Jumalat selle eest, et Tema palge ees on rohkesti rõõmu (Ps 16:11). 
● Ülista Jumalat pühamu ja selle eest, mida see meile õpetab.  

Patu tunnistamine ja selle üle võidu taotlemine (umbes 5 minutit) 
● Palu Jumalal sulle näidata, millised patud pead oma südames üles tunnistama. Nõua Tema võitu 

nende pattude üle. 
● Palu Jumalalt andestust selle eest, et sul pole alati olnud tänulik süda. 
● Täna Jumalat, et Ta andestab sulle vastavalt 1 Jh 1:9. 

Palvesoovid ja eestpalved (umbes 35 minutit) 
● Palu, et Jumal annaks sulle tänuliku südame. 
● Palu, et õpiksid raskustes olles rõõmustama Püha Vaimu väes, kes elab iga päev su südames.  
● Palu, et su sõnad oleksid ülistus- ja tänusõnad, mis juhivad inimesi Jeesuse juurde. 
● Palu, et Jumal aitaks sul oma kõnes Teda peegeldada. 
● Palu, et Jumal aitaks sul mõista pühamu sõnumit ja selle olulisust sinu elus. 
● Palu, et tõstaksime üles ristilöödud Kristust ja Tema tagasitulekut—sest Ta on Päästja ja Issand, 

kes on meile andnud maailmale kuulutamiseks viimase armastuse ja lunastuse kuulutuse. 
● Palu, et kõigil koguduseliikmetel oleks südamel hinged, kes vajavad isiklikku suhet Päästjaga.  
● Palu, et üle maailma adventkoolides õppivate noorte hulgas leiaks aset vaimulik ärkamine. Palu, 

et neist saaksid aktiivsed saadikud ja misjonärid Kristusele. 
● Palu adventmisjoni projekti pärast, mis koordineerib koguduste rajamise projekte üle maailma 

ning otsib globaalmisjoni rahastust misjonäride saatmiseks piirkondadesse, kuhu siiani ei ole veel 

jõutud. 
● Palu suurlinnades elavate inimeste pärast, keda ümbritsevad nii paljud asjad, mis hoiavad neid 

Jeesusest eemal. Palu, et nad siiski kuuleksid oma keskkonnas Püha Vaimu sosinat. 
● Palu, et Jumal valmistaks meditsiinimisjonäre, kes asutaks kogudusi Ida- ja Kesk-Aafrika 

divisjoni 11 riigis ja nende 830 inimrühma hulgas. 
● Palu, et Jumal valmistaks noori, kes asutaks kogudusi Euro-Aasia divisjoni 13 riigis ja nende 750 

inimrühma hulgas. 
● Palu adventistide kaplaniteenistuse pärast, kes saadavad kaplane ja huvitatud liikmeid vange 

teenima. 
● Palu, et seitse (või enam) inimest sinu nimekirjas mõistaksid vajadust Püha Vaimu järele ja 

avaksid Talle südame. 
● Palu, et Jumal annaks sulle võimaluse väljendada oma tänu Tema vastu nende seitsme ees. Palu, 

et Ta näitaks, kuidas seda teha.  
● Palu oma isiklike vajaduste pärast.  

Tänu (umbes 10 minutit) 
● Täna Jumala rõõmu eest, mida Tema palge ees koged. 
● Täna Jumalat eesõiguse eest olla oma sõnade ja tänulikkusega tunnistuseks. 

Täna Jumalat imeliste asjade eest, mida Ta nende kümne päeva jooksul teeb.   
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Tulge sisse ta väravaist tänuga 

“Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele! 

” 
Ps 100:4 

 
“Tee oma tööd laulude ja ülistusega. Kui tahad, et sul oleks taevastes raamatutes puhas aruanne, 

siis ära iial vihastu ega tõrele. Sinu igapäevane palve olgu: “Issand, õpeta mind tegema minu parimat. 

Õpeta, kuidas teha tööd paremini. Anna mulle energiat ja rõõmsameelsust.” /.../ Too Kristus kõigesse, 

mida teed. Siis on teie elud täis kirkust ja tänu. /.../ Tehkem oma parim, minnes Issanda teenistuses 

rõõmsalt edasi, südamed täidetud Tema rõõmuga.” (“Nõuandeid kasvatustööks”, lk 148) 
“Kui valad välja oma tänuohvri, saab Jumal austatud ja Ta annab sulle lisa. Kui valad välja oma 

tänuohvri, annab Ta sulle rohkem rõõmu. Me õpime ülistama Jumalat, kellelt kõik õnnistused voolavad. 

Kas me ei alga siitsamast, et pöörata uus leht ja lõpetada oma nurin, kurtmine, vigade otsimine, ning 

õpetame keelt rääkima viisakaid, armastavaid, kaastundlikke sõnu ja õrna lahkust üksteisele, Tema 

lastele.” (Reflecting Christ, lk 285) 
“Kristuse järgijatena peaksid meie sõnad olema sellised, mis on abiks ja julgustuseks kristlikus 

elus. Peaksime rääkima palju enam oma kogemuse hinnalistest peatükkidest. Peaksime rääkima Jumala 

armust ja armastavast lahkusest, Päästja armastuse võrreldamatuist sügavusist. Meie sõnad peaksid olema 

ülistus- ja tänusõnad. Kui mõistust ja südant täidab Jumala armastus, siis avaldub see jutuajamistes. Seda, 

mis on meie vaimuliku elu osa, ei ole raske edasi anda. Suured mõtted, üllad pürgimused, selge arusaam 

tõest, isetud eesmärgid, igatsus vagaduse järele ja pühadus kannavad vilja sõnades, milles väljendub 

südame-aardega iseloom. Kui Kristus avaldub selliselt meie kõnes, on sellel vägi võita Temale hingi.” (To 

Be Like Jesus, lk 95) 
“Kui armastame Kristust tõeliselt, siis ülistame Teda oma sõnades. Uskmatuid veenab tihti see, kui 

nad kuulavad Jumalale suunatud puhtaid ülistus- ja tänusõnu.” (The Review and Herald, 25. jaanuar 

1898) 
“Ülistada Jumalat täielikult ja siiral südamel on palvega samaväärne töö. Peame näitama nii 

maailmale kui taevastele mõistustele, et hindame Jumala imelist armastust langenud inimkonna vastu 

ning et ootame Tema täiusest aina suuremaid ja suuremaid õnnistusi. Peaksime rääkima palju enam oma 

kogemuse hinnalistest peatükkidest. Pärast Püha Vaimu erilist väljavalamist kasvab meie rõõm Issandas 

ja efektiivsus Tema teenistuses suurel määral, kui jutustame Tema imelistest tegudest oma laste nimel.” 

(“Kristuse tähendamissõnad”, lk 299-300) 
“Issand Jeesus on meie tugevus, rõõm ja suur varasalv, millest inimene saab igal puhul jõudu 

ammutada. Kui õpime Temast, räägime Temaga, suudame aina enam Temale vaadata – andes end Tema 

armu kasutada ning võttes vastu õnnistused, mida Ta meile pakub, on meil midagi, millega teisi aidata. 

Täidetud tänuga, räägime teistele õnnistustest, mis on meile tasuta antud. Nõnda vastu võttes ja osaledes 

kasvame armus ning meie huulilt voogab pidev ülistus ja tänulikkus, Jeesuse lahke vaim äratab meie 

südameis tänu ning hinged tõstetakse üles. Eksimatu, väsimatu Kristuse õigus saab meie õiguseks usu 

läbi. 
Äratagu iga uue päeva värsked õnnistused meie südameis Tema armastava hoolitsuse. Kui avad 

hommikul silmad, täna Jumalat, et Ta on sind läbi öö hoidnud. Täna Teda Tema rahu eest sinu südames. 

Tõusku tänulikkus magusa lõhnana taeva poole hommikul, pärastlõunal ja õhtul.” (My Life Today, lk 171) 
“Halleluuja! Kiitke Jumalat tema pühamus! Kiitke teda tema võimsas taevalaotuses! Kiitke teda 

tema vägevate tegude pärast! Kiitke teda tema määratut suurust mööda!” (Ps 150:1, 2) 
“Võid olla täpselt see, mida Kristus ütles, et jüngrid peaksid olema – maailma valgus (Mt 5:14). 

Peaksid seda valgust, lootust ja usku teistele jagama. Sa ei tohi Tema teenistuses käia hädaldades, nagu 

oleks Ta karm isand, kes annab sulle koormaid, mida sa ei suuda kanda. See ei ole nii. Ta tahab, et 

oleksid täidetud rõõmuga, täidetud Jumala õnnistustega, et tunneksid tarkust andva Jumala armastuse 

pikkust, laiust ja kõrgust. Kui mainitakse Tema nime, tahab Ta, et see kõlaks noodina, millele kõlab 



3 
 

vastus teie südameist. Siis saate tuua tänu, au ja ülistust Temale, kes istub troonil, ning Tallele.” (Faith 

and Works, lk 78) 
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2 — Põletusohvri altar 

“Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, 

pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.” Rm 12:1 

 
Soovituslik palveajaformaat 

 
Ülistus (umbes 10 minutit) 

● Alusta palveaega Jumala ülistamisega – kes Ta on. 
● Ülista Jumalat päästeanni eest. 
● Täna Jumalat Jeesuse ohvri eest. 
● Ülista Jumalat Jeesuse elu eest, mis näitas meile, kuidas ennast ohverdada ja oma tahet Jumala 

tahtele allutada. 
Patu tunnistamine ja selle üle võidu taotlemine (umbes 5 minutit) 

● Palu Jumalal sulle näidata, millised patud pead oma südames üles tunnistama. Nõua Tema võitu 

nende pattude üle. 
● Palu Jumalalt andestust nende kordade eest, mil oled kartnud ohverdada asju, mis panevad sind 

komistama. 
● Täna Jumalat, et Ta andestab sulle vastavalt 1 Jh 1:9. 

Palvesoovid ja eestpalved (umbes 35 minutit) 
● Palu, et nii nagu põletusohvri altarit võiti püha õliga (2Ms 40:10), saaks sinu elu võitud Püha 

Vaimuga, et kõik, mida Issandale ohverdad, oleks Jumalale vastuvõetav. 
● Palu, et Jumal võtaks ära kõik, mis takistab sul alistada oma aega, raha, jõudu, võimeid, hirme, 

lootusi ja tahet. Ütle Talle, et tahad täielikult Kristusele kuuluda.  
● On su südames midagi, mis takistab sul end täielikult Talle anda? Räägi Talle sellest. Palu, et Ta 

teeks sind tahtlikuks alistama kõike. 
● Palu oma pereliikmete ja sõprade pärast, kes kardavad kogu oma elu ohvrialtarile asetada. Palu, et 

Jumal teeks nad tahtlikuks andma Talle kõik. 
● Palu, et su kohalik pastor ja koguduse juhid eri tasemeil alistuksid jäägitult Jumalale Tema 

teenimises. 
● Palu, et veedaksime rohkem aega igavikuliste väärtuste juures Piibli õppimise ja palve kaudu. 

Palu, et sünniks Jumala, mitte sinu tahtmine, ja palu, et Püha Vaim hoiaks sind maailmalike 

mõjude ja trendide eest, mis igapäevaselt meie vaimulikku kogemust ohustavad. 
● Palu, et meie koguduse noored ei kardaks end risti lüüa.  
● Palu kõigi mittekristlaste eest. Palu, et Jumala rahvas õpiks ehitama mis tahes sildu, et nendeni 

jõuda. 
● Palu Jumalalt jumalakartlikke, õppust võtvaid ja alandlikke kogudusejuhte, kes portreteeriks 

kristusekeskset juhtimist koguduse missioonil kuulutada kolmeinglikuulutust. Palu, et Kristuse 

õigus oleks nende sõnumite südames. 
● Palu, et organiseeriksime palju mõjukeskusi suurlinnades üle maailma. Palu, et neil keskustel 

oleks inimeste eludele mõju, kui nad avastavad Jumala tõe kristliku teenimise kaudu.  
● Palu, et sinu nimekirja seitse (või enam) inimest näeksid vajadust avada oma süda Pühale 

Vaimule. 
● Palu oma isiklike vajaduste pärast. 

Tänu (umbes 10 minutit) 
● Täna Jumalat, et Ta vastab vastavalt oma tahtele ja omal ajal. 
● Täna Jumalat, et Ta on nõus võtma sinu patuse südame ja selle puhtaks ja pühaks tegema. 
● Täna Jumalat, et Jeesus oli nõus elama ja surema mitte Talle endale, vaid sellele, kes Ta saatis.  

http://www.tendaysofprayer.org/
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● Täna Jumalat, et Ta end neil kümnel palvepäeval eriliselt ilmutab. 

 

Põletusohvri altar 

“Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, 

pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.” Rm 12:1 
 
“Igal hommikul ja õhtul põletati altaril aastane tall, mis sümboliseeris igapäevast rahva 

pühitsemist ja nende pidevat sõltumist Kristuse lunastavast verest. Ainult veatu ohver võis sümboliseerida 

Tema täiuslikku puhtust, kes ohverdas iseend kui laitmatu ja puhta Talle (1Pt 1:19). Apostel Paulus ütleb: 

“Kutsun /.../ teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja 

meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.” (Rm 12:1). Need, kes Teda kogu 

südamest armastavad, soovivad anda Talle elu parima teenistuse, otsides pidevalt võimalusi viia kogu 

oma jõud Tema tahtega kooskõlla.” (From Eternity Past, lk 244-245) 
“Selleks, et seda kõrget ideaali saavutada, tuleb ohverdada see, mis paneb hinge komistama. Patt 

hoiab meid ohjes tahte kaudu. /…/ Tihti näib meile, et tahte Jumalale allutamine tähendab minna läbi elu 

sandistatu ja vigasena. Aga Kristus ütleb, et parem on olla sandistatud, haavatud ja vigane, kui selle läbi 

on võimalik minna ellu. See, millele vaatad kui õnnetusele, on uks kõrgeimasse hüvesse.” (Reflecting 

Christ, lk 377) 
“Jumal ei aktsepteeri midagi vähemat kui jäägitu alistumine. Loiud, patused kristlased ei saa iial 

taevasse. Nad ei leiaks seal rõõmu, sest nad ei tea midagi kõrgetest, pühadest põhimõtetest, mis juhivad 

kuningliku perekonna liikmeid.” (This Day with God, lk 145) 
“Ma olen ühes Kristusega risti löödud: aga elan siiski; nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab 

minus. Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on 

iseenese loovutanud minu eest.” (Gl 2:19, 20) 
“Iseenda Jumalale andmine nõuab ohvrit; aga see on ohver madalamalt kõrgemaks, maisest 

vaimseks, kaduvast igaveseks. Jumal ei taha, et meie tahe saaks hävitatud, sest ainult selle harjutamise 

kaudu saame saavutada selle, mida Ta tahab, et teeksime. Meie tahe peab Talle alistuma, et saaksime selle 

uuesti puhastatud, selitatud ja sellisesse kooskõlla jumalikuga, et Ta saab selle kaudu valada meisse oma 

armastuse ja väe. Ükskõik, kui kibe ja valus see alistumine kangekaelsele ja väänikust südamele ka 

poleks, on see siiski sulle kasulik (Mt 5:29)”. (Reflecting Christ, lk 377) 
“Issandal on meile anda suur töö ja Ta kutsub meid Temale vaatama, Teda usaldama, Temaga 

käima ja rääkima. Ta kutsub meid üles alistama jäägitult kõik, mis meil on ja mis me oleme, et kui Ta 

kutsub meid Talle ohvrit tooma, võiksime olla valmis ja kuuletuda. Naudime jumalikku armu ainult siis, 

kui anname Kristusele kõik. Saame teada, mida tähendab tõeline rõõm, ainult siis, kui hoiame ohvrialtaril 

tule põlemas. Neile, kes on olevikus rohkem teinud, pärandab Jumal rohkem tulevikus. /…/ Ta paneb 

meid proovile iga päev erinevates situatsioonides ja valib oma töölisi igas tõsimeelses ettevõtmises – 

mitte sellepärast, et nad on täiuslikud, vaid sellepärast, et nad on nõus töötama Tema heaks isetult; ning 

Ta näeb, et läbi ühenduse Temaga võivad nad saavutada täiuslikkuse.” (Our High Calling, lk 191) 
“Kristuse kutse tuua ohver ja jäägitult alistuda tähendab enda ristilöömist. Sellele kutsele 

vastamiseks peab meil olema kõhklematu usk Temasse kui täiuslikku Eeskujusse ja me peame selgelt 

mõistma, et esindame maailmale Teda. Need, kes töötavad Kristusele, peavad töötama vastavalt Tema 

viisidele. Nad peavad elama Tema elu. Tema kutse jäägitule alistumisele peab nende jaoks olema ülim. 

Nad ei tohi lubada ühelgi maisel seosel takistada Talle oma südame ja elu-teenistusega austuse andmist. 

Tõsimeelselt ja väsimatult peavad nad töötama koos Jumalaga, et päästa kaduvaid hingi kiusaja võimu 

alt.” (The Upward Look, lk 235) 
“Igaüks saab kord kutse asetada kogu oma teenistus altarile. Meid kõiki ei kutsuta teenima Eliisa-

taoliselt ega kästa ära müüa kõik, mis meil on. Ent Jumal palub, et annaksime oma elus Tema teenimisele 

esikoha. Me ei peaks laskma ühtegi päeva mööduda ilma, et kuidagi edendaksime Tema tööd maa peal. 

Ta ei oota kõigilt ühesugust teenistust. Üks võib saada kutse evangeeliumitööle välismaal, samas kui 

teisel palutakse vahenditega toetada misjonitööd. Jumal võtab vastu mõlema ohvri. On lihtsalt vajalik, et 
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elu ja kõik selle huvid pühendataks Jumalale. Need, kes selliselt pühenduvad, kuulevad taeva kutset ja 

järgivad seda.” (“Prohvetid ja kuningad”, lk 221) 
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3. päev — pesemisnõu 

“Siis mingem Jumala ette siira südamega usukülluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud 

kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega!”  Hb 10:22 

 

Soovituslik palveaja formaat 

 

Ülistus (umbes 10 minutit) 

● Alusta oma palveaega sellega, et kiidad Jumalat selle eest, kes Ta on (Tema iseloom).  
● Kiida Jumalat selle eest, et Ta tahab maha pesta kõik sinu patud.  
● Kiida Jumalat selle eest, et Ta kutsub sind elama puhast ja püha elu. 

Patutunnistus ja patu üle võidu kinnitamine (umbes 5 minutit) 

● Palu, et Jumal näitaks sulle, kas on patte, mis vajavad isiklikku ülestunnistamist. Kinnita Tema 

võitu nende pattude üle. 
● Palu, et Jumal andestaks sulle need korrad, kui sinu sõnad ja teod ei näidanud iseloomu puhtust.  
● Täna Jumalat, et Ta andestab sulle nii, nagu on kirjas 1Jh 1:9. 

Anumine ja eestpalve (umbes 35 minutit) 

● Palveta, et nii, nagu pesemisnõu võiti püha õliga (2Ms 40:11), puhastaks Püha Vaim sinu südame. 
● Kas sinu elus on mõni valdkond, kus sa ei peegelda seda puhtust, mida Kristus sinus näha soovib? 

Alista see Jumalale. 
● Kas sinu kodu on korras ja puhas paik? Palu, et Jumal aitaks sul muuta oma kodu paigaks, kus 

inglitele meeldiks elada. 
● Kas sul on vahel raske hoida oma mõtted positiivsete ja puhastena? Alista oma mõtted Jumalale 

ja palu Teda, et Ta pühitseks need. 
● Palveta, et sinu koguduse lapsed ja noored mõistaks puhtuse tähtsust nii kodus kui ka oma 

vestlustes ja mõtetes. 
● Kas sa tead kedagi, kellel on raskusi sisemise ja välise puhtuse hoidmisega? Kanna nad palves 

Jumala ette. 
● Palveta, et me suunaksime inimesi Kristuse ja Jumala õigluse juurde, mis on ainus tee igavesse 

ellu. 
● Palveta, et „Usulisele ärkamisele ja usupuhastusele“ (Revival and Reformation) pandaks rohkem 

rõhku üle kogu maailma. Palveta usulise ärkamise pärast üksinda, koos oma perega, oma 

koguduses ja oma kogukonnas. Palveta osavõtu pärast ülemaailmsetes palveüritustes, kui me 

palume Püha Vaimu hilist vihma ja Joeli 2., Hoosea 6. ja Apostlite tegude 2. peatüki täitumist. 
● Palu, et Jumal kaitseks meie noori inimesi ja igaühte meist ilmalike mõjutuste eest, kui me 

keskendume Piiblile ja teiste isetule teenimisele. 
● Palveta üha suureneva hulga ilmalike inimeste pärast maailmas, kellel ei ole mingit huvi mis 

tahes religiooni vastu. 
● Palveta, et Püha Vaim murraks läbi müüride, mis nad on oma südamesse ehitanud. 
● Palveta islamiusuliste rahvuste ja nende rühmituste pärast maailmas, kes panevad vastu Jeesusele 

Kristusele. Palveta, et nad kuuleks ja vastaks evangeeliumile. 
● Palveta, et Jumal kutsuks üles linnamisjonäre, kes rajaks kogudusi 806 inimrühmale Inter-

Euroopa divisjoni 20 riigis. 
● Palveta, et seitse (või enam) inimest sinu nimekirjas lubaks panna Jumalal oma südamesse 

igatsuse puhtuse järele. 
● Palveta oma isiklike vajaduste pärast. 

http://www.tendaysofprayer.org/
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Tänu (umbes 10 minutit) 

● Täna Jumalat, et „seesmine inimene uueneb päev-päevalt“ (2Kr 4:16). 
● Täna Jumalat, et Ta tahab tulla ja elada sinu südames. 
● Täna Jumalat, et Ta on saatnud välja ingleid vastama palvetele, mis sa oled sel nädalal palunud. 

 

Pesemisnõu 

“Siis mingem Jumala ette siira südamega usukülluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud 

kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega!”  Hb 10:22 

 

“Altari ja kogudusetelgi ukse vahel oli vasest pesemisnõu, mis oli valmistatud peeglitest, mille 

Iisraeli naised olid vabatahtlikult annetanud. Pesemisnõus pidid preestrid pesema oma käsi ja jalgu enne, 

kui nad läksid pühadesse paikadesse või lähenesid altarile, et ohverdada Issandale põletusohvrit.” (Christ 

in His Sanctuary, lk 26) 

“Mis mulje see pidi inimestele jätma? See pidi neile näitama, et iga tolmukübe tuleb kõrvaldada 

enne, kui nad võivad minna Jumala ligiollu; sest Ta on nii kõrge ja püha, et kui nad neid tingimusi ei 

täida, siis järgneb surm.” (Gospel Workers, lk 162, 163) 

“Jumal nõuab, et Tema teenijad oleksid puhtad ja pühad, esindaksid oma elus õigesti tõe 

põhimõtteid ja tooksid oma eeskuju kaudu teisi kõrgele tasemele. 

Jumal nõuab, et kõik, kes väidavad, et nad on Tema valitud rahvas, kuigi nad ei ole tõe õpetajad, 

säilitaksid hoolsalt isiklikku korda ja puhtust, samuti korda ja puhtust oma majas ja ruumides. Meie oleme 

maailma eeskujud, elavad epistlid, mida teavad ja loevad kõik inimesed. Jumal nõuab, et kõik, kes 

väidavad, et nad on jumalakartlikud, ja eriti need, kes õpetavad tõde teistele, hoiduksid igasugusest 

kurjast.” (“Tunnistused”, 2. köide, lk 614, 615) 

“Tõde ei aseta kunagi oma õrnu jalgu räpasuse või mustuse rajale. /.../ Tema, kes väljendas nii 

konkreetselt, et Iisraeli lapsed peaksid armastama puhtaid kombeid, ei kiida heaks tänapäeval oma rahva 

kodus leiduvat mis tahes mustust. Jumal vaatab halvakspanevalt igasugusele mustusele. 

Räpastel hüljatud majanurkadel on komme tekitada hinges räpaseid hüljatud nurki.” (My Life 

Today, lk 129) 

“Kristlaste üle mõistetakse kohut vilja järgi, mida nad kannavad usupuhastuse töös. Iga tõeline 

kristlane näitab, mida evangeeliumi tõde on tema jaoks teinud. See, kes on saanud Jumala lapseks, peab 

järgima korralikke ja puhtaid kombeid. Igal teol, ükskõik kui väikesel, on mõju. Issand soovib muuta iga 

inimese esinduseks, mille kaudu saab Jumal avaldada oma Püha Vaimu. Kristlased ei peaks mingil juhul 

olema hooletud või ükskõiksed oma välimuse suhtes. Nad peavad olema puhtad ja korrastatud, kuigi ilma 

kaunistusteta. Nad peavad olema puhtad seest ja väljast.” (Ye Shall Receive Power, lk 92) 

“Kõik inimloomuse filosoofiad on viinud segaduse ja häbini, kui Jumalat ei ole tunnistatud 

kõigeks kõiges. Aga kallihinnaline usk, mis on inspireeritud Jumalast, toob esile iseloomu tugevuse ja 

suursugususe. Kui keskendutakse Tema headusele, Tema halastusele ja Tema armastusele, siis muutub 

tõe tajumisvõime üha selgemaks ja selgemaks; igatsus südamepuhtuse ja mõtteselguse järele üha 

kõrgemaks ja pühamaks. Hing, mis elab püha mõtte puhtas õhkkonnas, muudetakse suhte kaudu 

Jumalaga, mis toimub Tema Sõna kaudu. Tõde on nii suur, nii kaugeleulatuv, nii sügav, nii lai, et enese 

mina kaob silmist. Süda pehmeneb ning alistub alandlikkusele, lahkusele ja armastusele.” (The Faith I 

Live By, lk 223) 

“Jumal armastab puhtust, korda ja pühadust. Jumal nõuab, et kõik need Tema rahvast, kellel need 

omadused puuduvad, otsiksid neid ja ei puhkaks enne, kui nad on need saavutanud. Nad peavad alustama 
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usupuhastuse tööd ja ülendama oma elu, nii et vestluses ja käitumisviisis soovitaks nende elu nende usku 

ja see avaldaks uskmatutele veetlevat ja allutavat mõju, nii et nad on sunnitud tunnistama, et nad on 

Jumala lapsed.  

Tõde sellisena, nagu see on Jeesuses, ei alanda, vaid ülendab vastuvõtjat, puhastab tema elu, 

täiustab tema maitset, pühitseb tema otsustusvõimet.” (Our High Calling, lk 230) 

“Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!” (Mt 5:48) 

“Samal ajal, kui Jumal töötab Püha Vaimu kaudu südames, peab inimene Temaga koostööd 

tegema. Mõtted peavad olema kontrollitud, piiratud, mitte laiali hargnenud ja asjade juures, mis ainult 

nõrgestavad ja rüvetavad hinge. Mõtted peavad olema puhtad, südame mõtisklused peavad olema 

korrastatud, nii et suust tulevad sõnad oleksid vastuvõetavad taevale ja abistavad sinu kaaslastele.” (Ye 

Shall Receive Power, lk 52) 

“Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis 

armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage!” (Fl 4:8) 

“Taevas on puhas ja püha ning need, kes lähevad läbi Jumala linna väravate, peavad olema 

riietatud sisemise ja välise puhtusega.” (Heaven, lk 97) 
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10-päevane palveaeg 2017 
www.tendaysofprayer.org 

 

4. päev — Ohvrileibade laud 

“Jeesus ütles neile: „Mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, 

see ei janune enam iialgi.” Jh 6:35 

 
Soovituslik palveaja formaat 

 
Ülistus (umbes 10 minutit) 

● Alusta oma palveaega sellega, et sa kiidad Jumalat selle eest, kes Ta on. 
● Kiida Jumalat selle eest, et Jeesus on eluleib. 
● Kiida Jumalat selle eest, et Ta kutsub sind sööma eluleivast. 

Ülestunnistus ja patu üle võidu taotlemine (umbes 5 minutit) 
● Palu, et Jumal näitaks sulle, kui sa hoidud milleski Talle alistumast. Tunnista seda Talle isiklikult. 

Kinnita Tema võitu nende pattude üle. 
● Palu, et Jumal andestaks sulle need korrad, kui sa ei otsustanud eluleivast süüa.  
● Täna Jumalat, et Ta andestab sulle nii, nagu on kirjas 1Jh 1:9. 

Anumine ja eestpalve (umbes 35 minutit) 
● Palu Jumalat, et nii, nagu ohvrileibade laud võiti õliga (2Ms 40:9), juhataks ja õpetaks Püha Vaim 

sind sinu piibliuurimises. 
● Palveta, et Jumal aitaks sul süüa iga päev eluleivast ja veeta iga päev aega Sõnaga. 
● Palveta, et kogudusejuhid (sinu kohalik pastor, liidu, uniooni, divisjoni ja Peakonverentsi juhid) 

veedaksid iga päev aega Jumala Sõnaga. 
● Palveta, et Jumal õpetaks sulle, kuidas jagada eluleiba teistega. 
● Palveta uuenenud fookuse pärast Taanieli ja Ilmutusraamatu uurimisel erilise rõhuga 

pühamuteenistuse õnnistustel. 
● Palveta intensiivsema osavõtu pärast isiklikus igapäevases piiblilugemises „Usu Tema 

prohveteid“ („Believe His Prophets“) materjali abil, mis paneb rõhu Piibli ja prohvetikuulutuse 

Vaimu uurimisele.  
● Kas sul on sõpru või tuttavaid, kes ei toitu eluleivast, vaid ajutistest asjadest, mida see maailm 

pakub? Palveta nende pärast. Palu Jumalat, kuidas sa saad aidata neil mõista, kui tähtis on võtta 

aega, et süüa taevast leiba.  
● Palveta Aasia inimrühmade pärast, sealhulgas budistide ja hindude pärast, kelle hulgast paljud ei 

ole kunagi isegi kuulnud Jeesusest või sellest, mida Ta tegi. Palveta, et Jumal annaks meile erilist 

tarkust, et teada, kuidas jõuda nende südameni. 
● Palveta, et Jumal kutsuks tööliste armee, kes rajaks kogudusi 948 inimrühma jaoks Inter-

Ameerika divisjoni 38 riigis. 
● Palveta, et Jumal kutsuks üles märtreid, kes tahavad teha tööd 746 inimrühma seas Lähis-Ida ja 

Põhja-Aafrika divisjoni 20 riigis. 
● Palveta inimeste pärast 10/40 aknas, kus on väga vähe kristlikku mõju. Palveta, et Jumal avaks 

inimeste südame võtma vastu häid sõnumeid Jeesusest.   
● Palveta suureneva huvi pärast prohvetikuulutuse Vaimu kirjutiste vastu ja nende rakendamise 

pärast tänapäeval. Palveta, et kogudusejuhid ja -liikmed loeksid juhtnööre, nõuandeid ja 

julgustusi regulaarselt.  
● Palveta, et seitse (või rohkem) inimest sinu nimekirjas mõistaks vajadust lugeda Jumala Sõna ja 

toituda eluleivast. 
● Palveta oma isiklike vajaduste pärast. 

Tänu (umbes 10 minutit) 

http://www.tendaysofprayer.org/
http://www.tendaysofprayer.org/
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● Täna Jumalat nende viiside eest, mida Jeesus õpetas meile oma eeskuju kaudu, kuidas veeta aega 

igapäevases ühenduses Isaga. 
● Täna Jumalat juba ette selle eest, kuidas Ta töötab ja vastab sinu palvetele. 
● Täna Jumalat selle eest, et kui me sööme eluleiba, siis me muutume Tema iseloomu sarnaseks.  

 
 

Ohvrileibade laud 

“Jeesus ütles neile: „Mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, 

see ei janune enam iialgi.” Jh 6:35 

 
“Ohvrileibu hoiti alati Issanda ees pideva ohvrina. Seega oli see osa igapäevasest 

ohvriteenistusest. Seda nimetati ohvrileivaks või „kohalolu leivaks“, sest see oli alati Issanda palge ees. 

See oli tunnistus inimese sõltuvusest Jumalast nii ajutise kui ka vaimuliku toidu osas ning seda sai vastu 

võtta ainult Kristuse vahendusel. Jumal oli toitnud Iisraeli kõrbes taevast tulnud leivaga ja nad olid ikka 

veel sõltuvuses Tema heldekäelisusest nii ajutise toidu kui ka vaimulike õnnistuste osas. Nii manna kui ka 

ohvrileivad osutasid Kristusele, elavale Leivale, kes on meie pärast alati Jumala juures. Tema ise on 

öelnud: „Mina olen taevast alla tulnud elav leib.“ (Jh 6:51)”  (“Patriarhid ja prohvetid”, lk 354) 
“Jumala Sõna peab olema meie vaimulik toit. „Mina olen eluleib,“ ütles Kristus. „Kes minu 

juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi.“  Maailm vajab puhast 

võltsimatut tõde. Kristus on tõde. Tema sõnad on tõde ning neil on suurem väärtus ja sügavam tähtsus kui 

väliselt tundub. /.../ Meeled, mida elavdab Püha Vaim, märkavad nende ütlemiste väärtust.” (Lift Him Up, 

lk 106) 
“Pühakirja rutakast lugemisest on väga vähe kasu. On võimalik Piibel läbi lugeda ja ometi mitte 

näha selle ilu ega mõista selle sügavat ja varjatud tähendust. Ühe peatüki uurimisest, kuni selle olulisus 

on mõistusele selge ja selle seos lunastusplaaniga on ilmne, on rohkem kasu kui paljude peatükkide 

läbilugemisest ilma mingi kindla eesmärgita ja ilma mingit positiivset nõu saamata. Kanna oma Piiblit 

kaasas. Kui sul tekib võimalus, siis loe seda; õpi tekste pähe. Isegi siis, kui sa tänaval kõnnid, võid sa 

lugeda mõnda kirjakohta ja selle üle mõtiskleda, jättes niimoodi teksti endale meelde. 
Kristuse elu, mis annab elu maailmale, on Tema Sõnas. Oma sõna abil tervendas Jeesus 

haigustest ja ajas välja deemoneid; oma sõna abil vaigistas Ta mere ja äratas surnuid ellu ning inimesed 

tunnistasid, et Tema sõnas on vägi. Ta kõneles Jumala Sõna, nii nagu ta oli kõnelnud kõigile Vana 

Testamendi prohvetitele ja õpetajatele. Kogu Piibel on Kristuse ilmsikssaamine. See on meie väeallikas. 
Nii nagu meie füüsiline elu sõltub toidust, nii sõltub meie vaimulik elu Jumala Sõnast. Ja iga hing 

peab enda jaoks vastu võtma elu, mis tuleb Jumala Sõnast. Nii nagu me peame ise sööma, et saada 

toidetud, nii peame ise Sõna vastu võtma. Me ei saa seda ainult kellegi teise vahendusel. 
Jah, Jumala Sõna on eluleib. Need, kes söövad ja seedivad seda Sõna, muutes selle iga teo ja iga 

iseloomuomaduse osaks, kasvavad tugevaks Jumala tugevuses. See annab hingele surematut jõudu, 

täiustades vilumust ja tuues rõõme, mis jäävad igaveseks.” (Lift Him Up, lk 261) 
“Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub, sellel on igavene elu. Mina olen eluleib. Teie esiisad sõid 

kõrbes mannat, ja surid. See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene sellest sööks ega sureks.” (Jh 6:47-

50) 
“Paljud on nälginud ja jõuetud, kuna selle asemel, et süüa Leiba, mis tuleb taevast alla, täidavad 

nad oma meeled vähetähtsate asjadega. Aga kui patune võtab osa eluleivast, saab temast uuestisündinud 

ja taastatud elav hing. Taevast saadetud Leib annab uut elu tema nõrgenenud jõuvarudele. Püha Vaim 

näitab talle Jumala asju ja kui ta need vastu võtab, siis puhastatakse tema iseloom kogu isekusest ning 

täiustatakse ja puhastatakse taeva jaoks.” (That I May Know Him, lk 106) 
“Pühakirja sõnade teadmisest ja austamisest ei piisa. Me peame hakkama neid mõistma neid 

siiralt uurides. /.../ Kristlased ilmutavad taset, milleni nad on jõudnud, oma vaimuliku iseloomu tervise 

kaudu. Me peame oskama Sõna rakendada oma isikliku iseloomu kasvatamise juures. Me peame olema 

pühad templid, milles Jumal saab elada ja kõndida ja töötada. Me ei tohi kunagi pürgida selle poole, et 
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tõsta ennast kõrgemaks teenritest, kelle Jumal on valinud tegema oma tööd ja austama Tema püha nime. 

„Teie kõik olete aga vennad.“ Rakendagem seda Sõna endale isiklikult, võrreldes kirjakohti 

kirjakohtadega. 
Meie igapäevaelus oma vendade ja maailma ees peame olema elavad Pühakirja tõlgendajad, 

austades Kristust selle kaudu, et näitame üles Tema tasadust ja Tema alandlikkust. Kui me sööme ja 

seedime eluleiba, siis tuleb ilmsiks meie tasakaalustatud iseloom. Oma ühtsuse kaudu, selle kaudu, et 

peame teisi endast paremaks, peame olema maailmale elavaks tunnistuseks tõe väest.” (Lift Him Up, lk 

105) 
“Püha Vaim tuleb kõigile, kes paluvad eluleiba, mida oma naabritele jagada.” (The Faith I Live 

By, lk 334) 
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10-päevane palveaeg 
www.tendaysofprayer.org 

 

5. päev — Lambijalg 

“Teie olete minu tunnistajad, ütleb Issand, et mina olen Jumal.” Js 43:12 
 

Soovituslik palveajaformaat 
 
Ülistus (umbes 10 minutit) 

● Alusta palveaega Jumala ülistamisega selle eest, kes Ta on (Tema iseloom). 
● Ülista Jumalat selle eest, et Tema kutsub meid oma tunnistajateks. 
● Ülista Jumalat selle eest, et Ta on valguseks meie teel. 

Patu tunnistamine ja selle üle võidu taotlemine (umbes 5 minutit) 
● Palu Jumalal sulle näidata, millised patud pead oma südames üles tunnistama. Nõua Tema võitu 

nende pattude üle. 
● Kas on olnud aegu, mil sa ei ole olnud heaks tunnistuseks Jumalast? Palu Temalt andestust. 
● Täna Jumala, et Ta andestab sulle vastavalt 1 Jh 1:9. 

Palvesoovid ja eestpalved (umbes 35 minutit) 
● Palu, et nii nagu lambijalg oli võitud õliga (2Ms 40:9), võiksid ka sina saada täidetud Püha 

Vaimuga ja saada valguseks ja tunnistuseks Jumalast. 
● Palu, et Jumal aitaks sul avaldada Tema iseloomu neile, kes on sinu ümber. 
● Palu Jumalalt alandlikku südant, nii et sa võiksid näha neid elualasid, kus sa ei ole heaks mõjuks 

teistele. 
● Kas sinu elus on valdkondi, kus sa pead kasvama selleks, et peegeldada Kristust? Anna Jumalale 

õigus töötada nendes valdkondades. 
● Palu Jumalal täita sind Tema armastusega, nii et Tema armastus võiks üle voolata teistele. 
● Palu, et iga koguduseliige oleks osaline valju hüüde kuulutamisel. Palu ka, et kui me alistume 

Pühale Vaimule, siis teeb Ta meid üheks endaga. 
● Palu iga koguduse administraatori eest kõikjal maailmas, et nende vaimulik ja evangeelne 

mõistmine kasvaks, kui nad tõstavad üles Kristust ning seitsmenda päeva adventistide koguduse 

unikaalset missiooni ja sõnumit ning ei kaotaks kunagi prohvetliku identiteeti sellest, kes me 

oleme. 
● Palu tugeva fookuse eest väikeste gruppide misjonitöös, andes kõigile liikmetele võimaluse 

isiklikult tunnistada Jeesusest ja Tema imelisest iseloomust. Palu, et kõiki meie põhiuskumusi ja 

õpetusi kuulutataks nii, et Jeesus oleks nende keskpunktis. 
● Palu, et seitsmenda päeva adventistide perekonnad ilmutaks Jumala armastust kodudes ja 

kogukondades, näidates seda, kuidas Kristus võib tuua harmoonia kodudesse ja eemaldada 

kuritarvitamise ja stressi oma õiguse pühitseva väe kaudu. Palu, et me suunaksime teisi sellele 

õnnistatud võimalusele ühineda Jumala igavese perekonnaga taevas. 
● Palu tuhandete globaalmisjoni pioneeride eest, kes rajavad kogudusi ning kelledest paljud on 

ohtlikes olukordades. Palu nende turvalisuse, tarkuse ja edu pärast. 
● Palu, et Jumal valmistaks vabatahtlikke teenima 70 inimgruppi Iisraeli misjonipõllul. 
● Palu, et seitse (või enam) inimest sinu nimekirjas mõistaksid vajadust Püha Vaimu järele ja 

avaksid Talle südame. 
● Palu oma isiklike vajaduste pärast (Õp 3:5-6) 

Tänu (umbes 10 minutit) 
● Täna Jumalat selle eest, et Ta on valmis sinuga töötama ja sind muutma. 
● Täna Jumalat, et Ta võib sind teha valguseks, mis särab pimeduses. 
● Täna Jumalat, et Ta vastab palvetele, mida sa palud Tema tahtmise järele. 

 

http://www.tendaysofprayer.org/
http://www.tendaysofprayer.org/
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Lambijalg 

“Teie olete minu tunnistajad.” Js 43:12 

 
“Kaks oliivipuud annavad endast kuldset õli, mis voolab kuldsete torukeste kaudu kuldseisse 

astjatesse, millest saavad toidet pühamu lambid. Kuldne õli on Püha Vaimu sümboliks. Jumala teenrid 

peavad olema selle õliga pidevalt varustatud, et nad võiksid seda omakorda anda kogudusele. 
“See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.” (Sk 4:6) 

(Testimonies to Ministers, lk 188) 
“Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile 

meelde kõik, mida mina teile olen öelnud.” (Jh 14:26) 
“Ja nende palve järel kõikus paik, kus nad olid koos, ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ja nad 

kõnelesid Jumala sõna julgesti.” (Ap 4:31) 
“Kuid keegi ei saa jagada seda, mida ta ise pole vastu võtnud. Jumala töös ei saa inimlikkusega 

midagi teha. /…/ Pideva heleda leegi saab siis, kui taevased saadikud valavad kuldsetesse torudesse õli, 

mis voolab pühamu lambijalgade kuldseisse astjaisse. Pidevalt inimesele antav Jumala armastus 

võimaldab inimesel valguseks olla. Kõigi südamesse, kes on usu kaudu Jumalaga ühendatud, voolab 

kuldne armastuse õli tasuta, et paista taas heades tegudes, tõelises, siiras Jumala teenimises. (To Be Like 

Jesus, lk 261) 
“Igaühel meist on mõju neile, kellega kokku puutume. See mõju on Jumalalt antud ja me 

vastutame selle eest, kuidas seda kasutame. Jumala plaan on, et see kõneleks õiguse poolt, aga meist 

igaühe otsustada on, kas see mõju on puhas ja ülendav või toimib nagu mürgine malaaria. Need, kes on 

osa saanud jumalikust loomusest, avaldavad Kristusega sarnast mõju. Pühad inglid käivad nendega kaasas 

ja kõik, kellega nad kokku puutuvad, saavad abi ja õnnistust. Aga need, kes ei võta Kristust oma 

isiklikuks Päästjaks, ei saa teisi heas suunas mõjutada. /…/ Niisugused inimesed kaotavad ise igavese elu 

lootuse ja nende eeskuju juhib teised eksiteele. Jälgi hoolega oma mõju, „teie mõistlik jumalateenistus“ 

on seada see Issanda poolele.” (To Be Like Jesus, lk 94) 
“Püha elu mõju on kõige mõjuvam jutlus, mida kristlusest saab pidada.” (My Life Today, lk 122) 
“Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on 

taevas.” (Mt 5:16) 
“Ükski inimene ei saa olla teistest sõltumatu, sest iga inimese heaolu mõjutab teisi. Jumala 

eesmärk on, et igaüks tunneks end teiste hüvanguks vajalikuna ja püüaks aidata kaasa nende õnnele. 
Igal hingel on oma mõju, mis võib olla laetud usu, julguse ja lootuse eluandva väega ning 

armastuse meeldiva lõhnaga. Kuid see võib olla ka tõsine ja kõle, mürgitatud rahulolematuse ja isekuse 

sünguse või hellitatud patu surmahaigusega. Meid ümbritseva õhkkonnaga mõjutame teadlikult või 

alateadlikult iga inimest, kellega me kokku puutume. 
See on vastutus, millest me ei saa ennast vabastada. Meie sõnadel ja tegudel, meie riietusel ja 

hoiakul, isegi näoilmel on mõju. Nii sõltuvad muljest, mille jätame, head või halvad tagajärjed, mida 

keegi ei suuda mõõta. Iga antud impulss on järelikult külvatud seeme, mis annab saagi. See on lüli pikas 

sündmuste ahelas, mille pikkust me ei tea. 
Kui me aitame oma eeskujuga teistel häid põhimõtteid arendada, siis annab see neile jõudu head 

teha. Nemad omakorda avaldavad teistele sama mõju ja nood omakorda veel järgmistele. Nii võib meie 

alateadlik mõju olla õnnistuseks tuhandetele. 
Viska kivike järve ja tekib laine, siis veel üks ja veel ning mida suuremaks need muutuvad, seda 

kaugemale nad ulatuvad, kuni kaldani välja. Nii on ka meie mõjuga. See avaldab väljaspool meie teadmist 

või kontrolli teistele õnnistavat või needvat mõju.” (To Be Like Jesus, lk 96) 
“Kui need, kes nimetavad end Kristuse järelkäijaks, ei sära maailmas kui valgus, lahkub elu vägi 

neist ning nad jäävad ilma Kristuseta ja jahtuvad. Neil lasub ükskõiksuse lumm, surmataoline loidus, mis 

muudab neid surma ihuks, mitte Jeesuse elavaks esindajaks. Kõik peavad tõstma üles risti ning võtma 

tagasihoidliku, tasase ja alandliku meelsusega Jumala antud kohustused isiklikeks pingutusteks nende 

heaks, kes nende ümber vajavad abi ja valgust. 
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Kõigil, kes need kohustused vastu võtavad, on rikkalikud ja mitmekesised kogemused, nende 

enda süda hõõgub innukuses, nad saavad uut jõudu ja virgutust visades pingutustes valmistada endale 

päästet kartuse ja värinaga, sest Jumal on see, kes neis tegutseb, et nad tahavad ja toimivad Tema hea nõu 

kohasel.” (To Be Like Jesus, lk 260) 
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6. päev — Suitsutusaltar 

“Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest.” 1Tm 2:1 
 

Soovituslik palveaja formaat 
 
 

Ülistus (umbes 10 minutit) 
● Alustage palvet Jumala ülistamisega selle eest, milline Ta on (Tema iseloom). 

● Tänage Jumalat Jeesuse eest, kes näitas meile, et me peame teiste eest palvetama. 

● Tänage Jumalat, et Ta on andnud meile selle suure privileegi eestpalve näol. 

Ülestunnistus ja patu üle võidu taotlemine (umbes 5 minutit) 
● Palu Jumalal sulle näidata, milliseid patte tunnistada avalikult ning milliseid vaid Temale. Tähista 

Tema võitu nende pattude üle. 

● Palu Jumalalt andestust nende kordade eest, mil sa ei palvetanud teiste eest. 

● Täna Jumalat, et Ta andestab sulle nii, nagu on kirjas 1Jh 1:9.  

Anumine ja eestpalve (umbes 35 minutit) 
● Palu, et samamoodi nagu suitsutusaltar oli võitud õliga (2Ms 40:9), oleksid ka sinu palved 

inspireeritud ja juhitud Pühast Vaimust. 

● Kas on kedagi, kelle pärast on Jumal pannud su hingele koorma? Tõsta nad palves üles.  

● Kas sinu elus on inimesi, keda sul on raske aktsepteerida? Palveta nende pärast ja palu Jumalal 

anda sulle armastust nende vastu. 

● Tee eestpalvet nende pärast, kes on end pühendanud Sõna kuulutamisele. 

● Tõsta üles palves oma koguduse, liidu, uniooni ja Peakonverentsi juhtkond. 

● Kas tead kedagi, kes on valinud Jumala juurest lahkumise? Tõsta nad palves üles. 

● Tõsta üles palves need, kes on koormatud ja julgusetud. 

● Tee eestpalvet koguduseliikmete pärast, kes elavad väljakutsete rohketes maailma paikades ja 

seisavad igapäevaselt silmitsi ahistamistega oma usu praktiseerimise pärast. Täitku Jumal neid 

jõuga elada oma elu tunnistajana Jumala lunastavast ja igavesest väest. 

● Palveta, et kõik seitsmenda päeva adventistid üle kogu maailma oleksid Püha Vaimu kasutuses 

misjonitöös, olgu väikegrupis, isiklike tunnistustega või avalikus evangeeliumitöös. 

● Palveta globaalmisjoni linna mõjukeskuste pärast linnades üle kogu maailma, mis töötavad, et 

tuua haridust, tervishoidu, tervislikke eluviise ja teisi misjonitegevusi oma kogukondadesse. Palu, 

et nad võiksid vastata inimeste tõelistele vajadustele ja ühendada nad seejärel Jeesusega. 

● Palu adventistidest ärijuhtide eest, et nad võiksid olla tunnistajad Kristuse armastusest 691 

inimgrupis kaheksas Põhja-Aasia Vaikse ookeani divisjoni riigis. 

● Palu ühtsuse pärast igas koguduses ja üksuses üle maailma, mis põhineks alandlikul austusel 

Jumala Sõna vastu, respektil teineteise suhtes, koguduse poolt vastu võetud põhimõtete austusel 

ning siiral palvel ja Püha Vaimu väel. Palu ka täieliku kaasatuse pärast kiriku misjonitöösse 

kolmeinglikuulutuse kohaselt (Ilm 14) ning neljanda ingli kuulutuse (Ilm 18) levitamisel. 

● Palu, et Jumala armastus saaks Tema koguduses täiuslikuks. 

● Palu seitsme (või enama) inimese pärast oma nimekirjas, et nad näeksid oma vajadust järgida 

Jeesusest ja kanda vilja. 

● Palju oma isiklike vajaduste pärast.  

Tänu (umbes 10 minutit) 
● Täna Jumalat selle eest, et Ta armastab neid inimesi, kelle eest sa palusid, enam kui sa ise. 

● Täna Jumalat, et  Püha Vaim „palub meie eest sõnatute ägamistega.” Rm 8:26 

● Täna Jumalat, et Kristus teeb meie eest eespalveid taevases pühamus 

http://www.tendaysofprayer.org/
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Suitsutusaltar 

„Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest.” 1Tm 2:1 
 

“Kui preester hommikul ja õhtul viirukisuitsutamise ajal pühasse paika sisenes, oldi eesõues 

valmis teostama igapäevast ohverdamist seal oleval altaril. Jumalateenistusele kogunenud inimesed 

jälgisid toimuvat suure huviga. Enne kui nad preestri teenistuse vahendusel Jumala ette astusid, tuli neil 

tõsiselt süda läbi katsuda ja patud tunnistada. Pilk pühamule suunatud, ühinesid nad vaikse palvega. Nii 

tõusis nende palve suitsutusrohu pilves üles ning haaras usus kinni tõotatud Päästja teenetest, mida 

lepitusohver kujutas. Hommikuse ja õhtuse ohvri aegu peeti pühaks ning hiljem peeti neid 

jumalateenistuse korralisteks aegadeks kogu Iisraelis. Kui juudid olid aegade käigus sunnitud hajuma 

pagulastena kaugematesse maadesse, pöördusid nad neil teadaolevail päevatundidel ikka näoga 

Jeruusalemma poole ja kummardasid Iisraeli Jumalat. See tava pakub kristlastele eeskuju hommiku- ja 

õhtupalvuseks. Ehkki Jumal ei kiida heaks tühja tseremooniat, milles pole tõelise Jumala kummardamise 

meelsust, on Tal hea meel näha inimesi, kes Teda armastavad, kummardumas hommikul ja õhtul selleks, 

et paluda andestust tehtud pattude eest ja paluda vajalikke õnnistusi.” (“Patriarhid ja prohvetid”, lk 353-

454) 
“Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala Poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem 

kinni usust, mida me tunnistame!  Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie 

nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta. Läki siis 

julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!” (Hb 4:14-16) 
“Vennad, palvetage kodus, oma pere keskel hommikul ja õhtul, palvetage siiralt oma kambris, 

ning igapäevase töö tegemise ajal tõstke oma hing palves Jumala poole. Nii kõndis Eenok Jumalaga. 

Sõnatu, tulihingeline hinge palve tõuseb kui püha viirukisuits armutrooni ette ning on Jumala poolt 

samamoodi vastuvõetav kui ohverdatuna pühamus. Kõigile, kes Teda otsivad, saab Kristus olemasolevaks 

abimeheks vajaduse tunnil. Nad saavad olema tugevad kohtupäeval.” (“Adventkodu”, lk 212, 213). 
“Me peaksime Jumala poole palvetama palju enam, kui me seda teeme. Palves koos perega ja 

lastega ning laste eest on suur tugevus ja õnnistus.” (Child Guidance, lk 525) 
“Meie palved ei peaks olema isekad nõudmised, vaid meie endi kasuks. Me peaksime paluma, et 

me võiksime anda. Kristuse elu printsiibid peavad olema ka meie elu printsiibid. „Ja ma pühitsen end 

nende eest,“ ütles Kristus, viidates oma jüngritele, „et ka nemad oleksid pühitsetud tões.“ (Jh 17:19) Sama 

pühendumine, sama enesesalgamine, samasugune allumine Jumala Sõna väidetele, mis väljendusid 

Kristuse isikus, peab olema nähtav ka Tema teenijates. Meie missioon maailmas ei ole teenida või 

rahuldada iseend; me peame ülistama Jumalat Temaga koos töötades patuste päästmiseks. Me peaksime 

paluma Jumalalt õnnistusi, et saaksime neid teistele edasi anda.  Võime saada püsib ainult edasi andes. 

Me ei saa jääda vastu võtma taevasi aardeid ilma, et annaksime neid edasi ümbritsevatele.” (“Kristuse 

tähendamissõnad”, lk 142,143) 
“On hingi, kes on kaotanud julguse; räägi nendega, palveta nende eest. On neid, kes vajavad 

eluleiba. Loe neile Jumala Sõna. On hingehaigusi, mida ei ravi ükski palsam ega üksi rohi. Palveta nende 

eest ning too nad Jeesuse Kristuse juurde. Kristus on kohal kõigis sinu tegemistes, et jätta jälg inimeste 

südametesse.” (“Tervise teenistuses”, lk 71) 
“Kui me püüdleme selle poole, et võita teisi Kristusele, kandes hingede koormat oma palvetes, 

tuksuvad meie enda südamed koos Jumala armu aina kiireneva mõjuga; meie endi kiindumused säravad 

taevasest mõjust; kogu meie kristlik elu saab olema tõelisem, siiram ja aina enam täis palvet.” (“Kristuse 

tähendamissõnad”, lk 354) 
“Kui mina sureb, ärkab tungiv soov päästa teisi - soov, mis juhib pidevate püüdlusteni teha head. 

Saab aset leidma külvamine kõigi vete äärde, ja siiras anumine, anuvad palved sisenevad taevasse 

kaduvate inimeste eest.” (“Evangeeliumitöölised”, lk 470) 
“Oh, et siiras usupalve võiks kõikjal tõusta üles, anna mulle hingi, mis on mattunud vigade 

koorma alla, või ma suren! Too nad tõe tundmisele, mis on Jeesuses.” (This Day With God, lk 171) 
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“Hingi tuleb otsida, nende eest palvetada, nende nimel tööd teha. Tuleb teha siiraid palveid. 

Tuleks pakkuda innukaid palveid. Meie tundetud, vaimutud avaldused peaksid muutuma tungivateks 

siirasteks avaldusteks.!” (“Tunnistused kogudusele”, 7. köide, lk 12) 
“Hakka palvetama hingede eest, tule Kristuse ligi, tema veritseva külje alla. Las alandlik ja tasane 

vaim ehib teie elusid ja tõusku teie siirad, murtud ja alandlikud palved tarkuse eest Temani, et teil oleks 

edu mitte ainult oma hinge, vaid ka teiste hingede päästmisel.” (“Tunnistused kogudusele”, 1. köide, lk 

513) 
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7. päev — Seaduselaegas: Aaroni kepp 

“Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite 

vilja ja et teie vili jääks.” Jh 15:16 

 
Soovituslik palveaja formaat 

 
Ülistus (umbes 10 minutit) 

● Alustage palvet Jumala ülistamisega selle eest, milline ta on (Tema iseloom). 

● Ülistage Jumalat selle eest, et Ta on meid kutsunud vilja kandma. 

● Ülistage Jumalat selle eest, et oleme võimelised vilja kandma ja meie vili püsib, kui me püsime 

Kristuses. 

Ülestunnistus ja patu üle võidu taotlemine (umbes 5 minutit) 
● Palu Jumalalt sulle näidata, milliseid patte tunnistada avalikult ning milliseid vaid Temale. 

Tähista Tema võitu nende pattude üle. 

● Palu Jumalalt andestust nende kordade eest, mil sa ei kandnud vilja. 

● Palu Jumalalt andestust nende kordade eest, kui proovisid vilja kanda oma jõust. 

● Täna Jumalat, et Ta andestab sulle nii, nagu on kirjas 1Jh 1:9. 

Anumine ja eestpalve (umbes 35 minutit) 
● Palu, et samamoodi nagu Aaroni kepp, mis tärkas ja vilja kandis (4Ms 17:23), võiksid ka teised 

saada õnnistatud Püha Vaimu viljade (Gl 5:22,23) läbi sinu elus. 

● Palu, et Jumal õpetaks sind elama elu, mis on peidus Kristuses. 

● Palu, et Jumal aitaks elada elu, mille keskmes on Kristus, nii et saaksid vilja kanda. 

● Palu Jumalal sind aidata armus kasvada. 

● Millega sa päeva jooksul ühendatud oled? Palu Jumalalt abi olla ühendatud Temaga, et sa saaksid 

peegeldada Teda ümbritsevatele inimestele. 

● Kust ammutad omale jõudu? Palu, et Jumal aitaks leida sul oma jõu Temas. 

● Palu, et üle maailma korraldataks suuri evangeelseid misjonitegevusi, mis oleksid keskendatud nii 

linnamisjonile kui ka maapiirkondadele. 

● Palu, et Jumal valmistaks ette noori spetsialiste, et rajada kirikuid 789 inimgrupi hulgas üheksas 

Põhja-Ameerika divisjoni riigis. 

● Palu Jumalal avada võimalusi koolitamaks koguduste rajamise misjonäre 676 inimgrupi hulgas 

üheksas Lõuna-Ameerika divisjoni riigis. 

● Palu 541 inimgrupi eest Lõuna-Aafrika ja India ookeani 18 riigis. 

● Palu, et Püha Vaim valmistaks koguduseliikmeid tegema ülemaailmse adventraadio (Adventist 

World Radio) kuulajatest linnamisjonäre. 

● Palveta noorteosakonna algatuse „Üks aasta misjonärina“ (One Year in Mission) eest, mis soovib 

koolitada linnamisjoni juhtide järgmist põlvkonda. 

● Palu kiriku organisatsioonide ja seda toetavate teenistuste koostöö eest misjonitöös meie 

kogukondades ja maailmas. 

● Palveta, et koguduseliikmed pööraksid adventkoguduse kirjandusele (nii trüki- kui 

elektroonilisele kirjandusele) suuremat tähelepanu ning et suureneks rõhuasetus 

kirjandusevangelismile. 

● Palu seitsme (või enama) inimese pärast oma nimekirjas, et nad näeksid oma vajadust järgida 

Jeesusest ja kanda vilja. 

● Palju oma isiklike vajaduste pärast. 

Tänu (umbes 10 minutit) 
● Täna Jumalat selle eest, et ainus, mida sul tuleb vilja kandmiseks teha, on järgida Teda. 

http://www.tendaysofprayer.org/
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● Täna Jumalat, et Kristus on sinu tugevus. 

● Täna Jumalat, et Ta tahab, et oleksid õnnistuseks teistele. 

 

Seaduselaegas: Aaroni kepp 

„Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite 

vilja ja et teie vili jääks.“ Jh 15:16 

 
“Igal kristlasel peab olema misjonivaim. Kanda vilja tähendab töötada nii, nagu Kristus töötas, 

armastada inimhingi, nagu Tema on meid armastanud. Pöördunud südame kõige esimene impulss on tuua 

ka teised Päästja juurde:  ja kui inimene pöördub tõe juurde, tunneb ta siirast soovi, et need, kes on 

pimeduses, näeksid kallihinnalist valgust säramas Jumala Sõnast.” (To Be  Like Jesus, lk 281). 
“Kristus soovib end inimeste südames taasluua; ja Ta teeb seda nende läbi, kes Temasse usuvad. 

Kristlase elu eesmärk on kanda vilja - kujundada Kristuse iseloom usklikus selleks, et Tema iseloom 

võiks saada kujundatud ka teistes inimestes. 
Taim ei idane, kasva ega kanna vilja iseeneses, vaid selleks, et „anda seemet külvajale ja leiba 

sööjale“- seega ei peaks  ükski inimene iseendale elama. Kristlane on maailmas Kristuse esindaja teiste 

hingede lunastamise nimel. 
Ei saa olla kasvu ega viljakust elus, mis on keskendunud iseendale. Oled vastu võtnud Kristuse 

kui oma isikliku päästja ning peaksid ennast unustama ja püüdma aidata teisi. Räägi Kristuse armastusest 

ja Tema headusest. Täida iga kohustus, mis end ilmutab. Kanna oma südamel hingede koormat ja proovi 

kogu oma jõu ja vahenditega päästa kadunuid. Kui saad osa Kristuse Vaimust - isekusetu armastuse ja 

teiste jaoks töötamise Vaimust -, siis sa kasvad ja kannad vilja. Vaimu voorused küpsevad sinu 

iseloomus. Su usk kasvab ja su tõekspidamised süvenevad, armastus saab täiuslikuks. Aina enam ja enam 

peegeldad Kristuse-sarnasust kõiges, mis on puhas, üllas ja armastusväärne.” (Lift Him Up, lk 274) 
“Otsustage, et teist saavad elava Viinapuu viljakandvad liikmed. Võsu saab õilmitseda vaid siis, 

kui ta ammutab elu ja jõudu vanema varudest. Kasuta siis iga võimalust end liita aina tugevamalt Kristuse 

külge. Temasse uskumise, Tema armastamise, Tema jäljendamise kaudu ja täielikult Temast sõltudes 

saate te üheks Temaga ning Temaelu ja iseloom avalduvad maailmale sinu kaudu.” (Our High Calling, lk 

145) 
“Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks.” (Jh 15:8) 
“Sul saab olla innukuse vaim ning süda, mis on õhevil Jeesuse armastusest. Jää Kristuse külge, 

nagu oksad jäävad viinapuu külge, ning sinust saab õilmitsev oks, mis kannab vilja Jumala auks. Oh, 

kuidas sul on vaja hoida oma pilk Jeesusel! Hoia oma pilgu ees Tema voorusi. Siis saavad need sinus 

selgemaks ja nad kasvavad, kuni saad täidetud Jumala täiusega ja kannad Tema auks palju vilja. Oks on 

liiga tugevalt ühendatud emapuuga, et iga tuuleiil saaks teda kõigutada. Tugevus ja tarmukas kasv 

jutustavad maailmale, et sinu juur on Jeesuses, et sinu alus on kindel.” (Our High Calling, lk 216) 
“Iga oks, mis kannab vilja, on elav viinapuu esindaja, sest ta kannab sama vilja, mis viinapuu. Iga 

oks näitab, kas tal on elu või ei ole, sest kus on elu, seal on kasv. Viinapuu annab pidevalt oma 

eluandvaid omadusi edasi ja seda kinnitab vili, mida oks kannab.” (From the Heart, lk 119) 
“Kasvage meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse armus ja tundmises! Tema päralt olgu kirkus 

nüüd ja igaviku päevil! Aamen.” (2Pt 3:18) 
“Kristuse arm peab saama kootud iga iseloomu faasi. Igapäevane kasv Kristuse elu sarnasusse 

loob hinges taevase rahu, sellises elus on pidev viljakandmine. Nende elus, kes on Kristuse vere läbi 

lunastatud, ilmneb pidev enesesalgamine. Headus ja õiglus on nähtavad. Vaikne sisemine kogemus annab 

elule jumalikkuse, usu, alandlikkuse ja kannatlikkuse. See peaks olema meie igapäevane kogemus. Me 

peaksime vormima iseloomu, mis oleks vaba patust - iseloomu, mis on muudetud õigeks Kristuse armu 

läbi ja selle poolt.” (God’s Amazing Grace, lk 320) 
“See on Jumala soov, et Tema järgijad kasvaksid armus, et nende armastus saaks aina 

külluslikumaks, et nad saaksid täidetud õiguse viljadest. Kus on elu, seal on kasv ja viljakus, kuid kui me 

ei kasva armus, siis jääb meie vaimsus äbarikuks, haiglaseks ja viljatuks. Vaid kasvu ja viljakandmise 
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kaudu täidame Jumala eesmärgi meie jaoks. „Selles on minu Isa kirgastatud,“ ütles Kristus, „et te kannate 

palju vilja.“ (Jh 15:8) Selleks, et kanda palju vilja, peame võtma oma privileegidest viimast. Peame 

kasutama iga võimalust, mis meile antud, et omandada jõudu.” (That I May Know Him, lk 164) 
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8. päev — Manna 

“Mina olen taevast alla tulnud leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti; ja leib, mille mina 

annan, on minu liha; ma annan selle maailma elu eest.” Jh 6:51 

 
Soovituslik palveaja formaat 

 
Ülistus (umbes 10 minutit) 

● Alusta oma palveaega, kiites Jumalat selle eest, kes Ta on (Tema iseloom).  

● Kiida Jumalat selle eest, et Jeesus on manna, mis tuli taevast.  

● Kiida Jumalat Tema Sõna eest, millest saame toituda.  

Ülestunnistus ja patu üle võidu taotlemine (umbes 5 minutit) 
● Palu Jumalal näidata, milliseid patte tunnistada privaatselt. Võta vastu Tema võit nende pattude 

üle. 

● Palu andestust nende kordade pärast, mil  valisid mitte toituda taevasest mannast.  

● Palu andestust nende kordade pärast, mil valisid leevendada oma nälga kaduvate asjadega.  

● Täna Jumalat, et Ta andestab sulle nii, nagu on kirjas 1Jh 1:9. 

Anumine ja eestpalve (umbes 35 minutit) 
● Palveta, et just nagu iisraellased kogusid mannat hommikul vara, otsiksime isiklikku igapäevast 

värsket kogemust Issandaga, süües Tema ihu ja juues Tema verd Temale täieliku alistumise läbi 

kuuletudes.  

● Palveta, et igaüks meist võiks mõista, et läheneme armuaja lõpule. Lubagu igaüks meist Pühal 

Vaimul oma elus tegutseda, et meie iseloomu kujundada.  

● Palu Jumalal sulle õpetada, kuidas toituda taevasest mannast.  

● Palu Jumalat, et Ta annaks sulle oma Püha Vaimu, et võiksid mõista Tema sõna ja õppida tundma 

tõde. 

● Palu, et Jumal annaks sulle uue elu, kui loed Tema Sõna ja mõtiskled Kristusest ja Tema elust.  

● Palu, et Jumal aitaks sul mõtiskleda asjadest, mis oleksid vaimulikult ülesehitavad. 

● Palveta, et kogudusejuhid (teie kohalik pastor, liidu, uniooni, divisjoni ja peakonverentsi juhid) ja 

nende perekonnad toituksid taevasest mannast iga päev.  

● Palveta tuhandete maailmamisjoni pioneeride pärast, kes rajavad kogudusi, paljud neist ohtlikes 

oludes. Palveta nende turvalisuse, tarkuse ja edu pärast. 

● Palveta ustavuse pärast Jumalale, Tema Sõnale, Tema taastuleku sõnumile ja Tema missioonile 

meie jaoks. Palveta tahtlikkuse pärast Teda kõiges järgida ja palu, et Ta näitaks oma väge meie 

elus. 

● Palveta, et suureneks hingamispäevakooli osalus, kus liikmed ja külalised saavad keskenduda 

osadusele, misjonile, piibliõppele ja tööle kohalikus kogukonnas. 

● Palveta vaimulikkuse võimsa elavnemise pärast, et puhastada Jumala kogudus viimseil päevil. 

Palveta, et võiksime seista tõe eest, isegi kui taevad langevad. 

● Palveta, et Jumal ärataks noori tegema jüngreid 1459-s inimgrupis 20-s Lõuna Vaikse ookeani 

divisjoni riigis. 

● Palveta, et seitse (või rohkem) inimest sinu nimekirjas näeksid vajadust toituda taevasest 

mannast. 

● Palveta isiklike vajaduste pärast.  

Tänu (umbes 10 minutit) 
● Täna Jumalat selle eest, et süües Tema toitu, ei tule meil enam iial nälga. 

● Täna Jumalat selle eest, et Jeesus näitas meile, kuidas toituda taevasest mannast.  

● Täna Jumalat Tema Sõna väe eest. 

http://www.tendaysofprayer.org/
http://www.tendaysofprayer.org/
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Manna 

“Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti; ja leib, mille 

mina annan, on minu liha; ma annan selle maailma elu eest.” Jh 6:51 
 
“Neile [Iisraelile] anti nõu koguda iga päev kannutäis inimese kohta, et midagi sellest ei jääks üle 

öö. Mõned püüdsid mannat varuda ka järgmiseks päevaks, kuid leidsid, et see ei kõlvanud siis enam süüa. 

Päevane kogus tuli noppida hommikul, sest maa peale jäänud manna sulas päikese käes ära. /…/ 

Kuuendal päeval kogus rahvas kaks kannu inimese kohta. Rahvavanemad tõttasid asjast Moosesele 

teatama. Mooses vastas: “See ongi see, millest Jehoova rääkis. Homme on puhkus, Jehoova püha 

hingamispäev. Mida küpsetate, seda küpsetage, ja mida keedate, seda keetke. Aga kõik, mis teil üle jääb, 

pange endile homseks tallele!” (“Patriarhid ja prohvetid”, lk 295-296) 
“Manna, mis langes taevast ja toitis Iisraeli, sümboliseeris Teda, kes tuli Jumala juurest selleks, et 

anda maailmale elu. Jeesus ütles: "Mina olen eluleib. Teie esiisad sõid kõrbes mannat ja surid. See on 

leib, mis taevast alla tuleb. /.../ Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti; ja leib, mille mina annan, 

on minu liha, mille ma annan maailma elu eest!" (Jh 6:48-51). Tõotuste hulgas, mis on antud Jumala 

rahvale tulevases elus osaks saavate õnnistuste kohta, on ka selline tõotus: "Kes võidab, sellele ma annan 

süüa varjule pandud mannat" (Ilm 2:17). (“Patriarhid ja prohvetid”, lk 297) 
“Meie Päästja on eluleib ja vaadates Tema armastusele, võttes selle vastu oma hinge, toitume 

leivast, mis tuli taevast. Me võtame vastu Kristuse Tema Sõna läbi ja Püha Vaim on antud, et avada 

Jumala Sõna meie arusaamisele ning teha selle tõdedele kodu meie südames. Peame palvetama päev-

päevalt, et lugedes Tema Sõna, saadaks Jumal oma Vaimu, et paljastada meile tõde, mis annaks meie 

hingele jõudu selle päeva vajaduste tarvis.” (Prayer, lk 297) 
“Kui me hoiame pidevalt ususilmade ees Jeesust, saame jõudu. Jumal avab oma nälgivale ja 

janunevale rahvale kõige kallimad tõed. Nad leiavad, et Kristus on isiklik Päästja. Toites end Tema 

Sõnaga, leiavad nad, et see on vaim ja elu. Sõna suretab loomuliku, maise iseloomu ja annab uue elu 

Jeesuses Kristuses. Püha Vaimu ümberkujundava toime kaudu taastatakse Kristuse järelkäijas Jumala 

kuju; ta muutub uueks looduks. Armastus asendab vihkamise ja inimsüda saab Jumala sarnaseks. Seda 

tähendab elada “igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.” Seda tähendab süüa taevast lähtunud leiba.” 

(“Ajastute igatsus”, lk 391) 
“Täitke süda tervenisti Jumala sõnadega. See on elav vesi, mis leevendab teie põletavat janu. See 

on elav leib taevast. Jeesus ütleb: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei söö Inimese Poja liha ega joo 

tema verd, ei ole teie sees elu.” (Jh 6:53) Ta selgitab end, öeldes: “Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on 

vaim ja elu.” (Jh 6:63) Meie keha on ehitatud sellest, mida me sööme ja joome ning nagu looduslikus 

maailmas, nii ka vaimulikus maailmas, annab see, millele mõtleme, tooni ja tugevuse meie vaimulikule 

olemusele.” (“Kristlik kasvatus”, lk 57) 
“Teil on elava Jumala Sõna ja kui palute, võite saada Püha Vaimu anni, et muuta see Sõna 

tugevuseks neile, kes usuvad ja kuuletuvad. Püha Vaimu töö on juhtida tõetundmisesse. Kui sõltute elava 

Jumala sõnadest südame, mõistuse ja hingega, on kommunikatsiooni kanal katkematu. Sügav, siiras sõna 

uurimine Püha Vaimu juhtimise all, annab teile värsket mannat ning see sama Vaim teeb selle kasutamise 

tulemusrikkaks. Noorte pingutus oma mõistuse distsiplineerimisel kõrgemates ja pühades püüdlustes saab 

tasutud. Need, kes teevad püsivaid pingutusi selle suunas, pannes mõistusele ülesandeks mõista Jumala 

Sõna, on valmis saama Jumala kaastöölisteks.” (“Tunnistused kogudusele”, 6. köide, lk 163-164) 
 “Neil, kellega kristlane kokku puutub, on õigus teada, mida Kristuse järgijale on ilmutatud, ja ta 

peab seda teatavaks tegema nii juhiste kui ka eeskuju näol. Kristlane peab kehastama head sõnumit 

päästest ning ta ei tohi kunagi väsida kordamast sõnumit Jumala headusest. Ta peab pidevalt liikuma koos 

Kristusega ja ammutama Kristusest, süües Inimese Poja liha ja juues Tema verd, mis on Jeesuse ütluse 

kohaselt Tema sõnad, mis on vaim ja elu. Seega on tal alati värske varu taevast mannat. Iga kristlane, 

kõrgel või madalal, rikas või vaene, haritud või harimata, on kohustatud rääkima Jumala kuningriigist, 

rääkima Kristusest ja Tema ristisurmast neile, kes on teadmatuses ja patus. Te peate rääkima patustega, 
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sest te küll ei tea seda, aga Jumal puudutab nende südameid. Ärge iial unustage, et igal teie sõnal, mida te 

nende juuresolekul ütlete, lasub suur kaal.” (The Publishing Ministry, lk 285) 
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9. päev — Käsud 

“Ava mu silmad nägema su Seaduse imesid!” Ps 119:18 
  

Soovituslik palveajaformaat 
 
Ülistus (umbes 10 minutit) 

● Alusta palveaega, ülistades Jumalat selle eest, et Ta andis oma armastuses meile oma seaduse. 
● Ülista Jumalat selle eest, et Tema seadus on armastuse seadus. 
● Ülista Jumalat selle eest, et Ta tahab oma seaduse meie südameisse kirjutada. 

Patu tunnistamine ja selle üle võidu taotlemine (umbes 5 minutit) 
● Palu Jumalat, et Ta näitaks sulle su patte, mida sa pead privaatselt üles tunnistama. Taotle võitu 

nende pattude üle. 
● Palu Jumalalt andestust nende kordade eest, mil oled teadlikult Jumala seadusest üle astunud. 
● Täna Jumalat, et Ta andestab sulle vastavalt 1 Jh 1:9. 

Palvesoovid ja eestpalved (umbes 35 minutit) 
● Palu, et Jumal kirjutaks oma seaduse sinu mõistusesse ja südamesse vastavalt tõotusele Hb 10:15-

17. 
● Palu, et Jumal aitaks sul elada elu, mis on täis Kristuse rõõmu.  
● Palu, et Jumal paneks su südamesse armastuse Tema ja teiste vastu sinu ümber. 
● Palu, et Jumal aitaks sul elada elu, mis näitaks teistele, et Tema seadus on armastuse seadus nii 

Jumala kui inimese jaoks. 
● Palu, et Jumal aitaks sul tõe kasuks ennast salata, et võiksid maailmale avaldada püha mõju. 
● Palu, et meie kogudus kasutaks iga sobilikku meediaformaati, et levitada kolmeinglikuulutust 21. 

sajandi inimestele praktilisel, looval ja värskel viisil. 
● Palu jätkuva fookuse pärast piibellikule loomisele, mis näitab, et meie maailm loodi Issanda sõna 

poolt kuuel järjestikusel reaalsel päeval. 
● Palu, et kasvaks osavõtt evangeelsetest misjonitegevustest, mida korraldavad kõik koguduse 

institutsioonid koguduse missiooni toetamiseks. 
● Palu terviseteenistusele laia vastuvõttu, mis annab koguduse liikmetele võimaluse järgida 

Kristuse isetut eeskuju, aidates teisi nende igapäevastes vajadustes. 
● Palu kannatavate põgenike pärast üle maailma. Palu eriliselt nende pärast, kes on pärit kinnistest 

riikidest – et neist võiksid saada Jeesusesse uskujad, kui neil on võimalus kohtuda kristlastega. 
● Palu, et Jumal kutsuks pensionile jäänud õpetajaid teenima 2566 inimrühma Lõuna-Aasia Vaikse 

ookeani divisjoni 14 riigis. 
● Palu, et Jumal ärataks palvesõdalasi, kes palvetaks Lõuna-Aasia divisjoni nelja riigi 2568 

inimrühma pärast. 
● Palu iga kohaliku hingamispäevakooli / isikliku teenistuse osakonna pärast, kui nad otsivad 

Jumala plaani, et teenida oma kogukonda piibliuurimise ja isikliku tunnistamise kaudu. 
● Palu, et need seitse (või enam) inimest sinu nimekirjas mõistaks, et Jumala seadus on armastuse 

seadus, ning et kui nad Teda armastavad, siis peaksid nad Tema käske pidama. 
● Palu oma isiklike vajaduste pärast. 

Tänu (umbes 10 minutit) 
● Täna Jumalat, et Ta on andnud meile seaduse, mis meid juhatab. 
● Täna Jumalat, et Ta kutsub meid üles näitama teistele Tema armastust. 
● Täna Jumalat, et Tema seadus meie südames võib panna meie huvid alluma kõrgetele ja 

igavestele eesmärkidele. 

  

http://www.tendaysofprayer.org/
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Käsud 

“Ava mu silmad nägema su Seaduse imesid!” Ps 119:18 

 
“Jumala seadus on armastuse seadus. Ta on ümbritsenud sind iluga, et õpetada sulle, et sa pole 

maa peale pandud iseenda jaoks, kaevama, ehitama, rügama, kihutama, vaid, et teha elu kauniks Kristuse 

armastusega – et rõõmustada teisi armastuse teenistusega nagu lilled.” (“Mõtteid õndsakskiitmise mäelt”, 

lk 97) 
“Issanda Seadus on laitmatu, see kosutab hinge; Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase 

targaks. Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant; Issanda käsk on selge, see valgustab 

silmi.” (Ps 19:8, 9) 
“Töö, mille kristlus peab maailmas saavutama, ei ole Jumala seaduse alahindamine või selle püha 

väärikuse vähimalgi määral kahandamine, vaid selle mõistusesse ja südamesse kirjutamine. Kui siis 

Jumala seadus on uskuja hinge istutatud, läheneb ta Jeesuse teenete kaudu igavesele elule. 
Evangeeliumi eesmärk on täidetud, kui see suur lõpp on saavutatud. Selle töö on ajast aega 

ühendada Tema järgijate südamed ühise vennaskonna vaimus tõe uskumise läbi ja nii luua maa peal 

Jumala perekonnas taevane korra ja harmoonia süsteem, et nad võiksid olla väärilised saamaks kuningliku 

perekonna liikmeiks üleval. Jumal proovib oma tarkuses ja armus mehi ja naisi siin, et näha, kas nad 

alluvad Tema häälele ja austavad Tema seadust või mässavad nagu Saatan.” (Sons and Daughters of God, 

lk 50) 
“See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske, ja tema käsud ei ole rasked. Jah, igaüks, 

kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.” 

(1 Jh 5:3, 4) 
“Kuna Jumala valitsuse aluseks on armastuse seadus, siis sõltub kõikide mõistusega varustatud 

olevuste õnn nende täielikust kooskõlast Jumala õiglase seaduse põhimõtetega. Jumal soovib, et kõik 

loodud olevused Teda armastuses teeniksid, et neid ajendaks teenimisele Tema iseloomu hindamine. 

Jumal ei tunne vähimatki rõõmu sunnitud kuulekusest, Ta annab kõigile tahtevabaduse, et me võiksime 

valida Tema.” (Patriarhid ja prohvetid”, lk 34) 
“Jumal andis oma püha seaduse inimesele Tema iseloomu mõõdupuuks. Selle seaduse kaudu 

võid näha ja võita iga oma iseloomu vea. Armu ja tõe kuldse ahela abil võid lahti rebida igast ebajumalast 

ning kinnitada end Jumala trooni külge.” (Bible Echo, 14. jaanuar 1901) 
“Armastuse seadus kutsub keha, mõistuse ja hinge Jumala ja kaasinimeste teenimisele 

pühendama. Ja see õnnistus, mis teeb meist õnnistuse teistele, toob suurimad õnnistused meile. Iga suure 

arengu aluseks on omakasupüüdmatus. Isetu teenistuse kaudu võime jõuda kõrgeima enesearenduseni iga 

võime osas.” (Counsels to Parents, Teachers, and Students, lk 32) 
“Ike, mis köidab meid teenimises, on Jumala käsk. Suur armastuse käsk, millest kõneldi Eedenis, 

mida kuulutati Siinail ning mis uues lepingus kirjutatakse südamesse, on see, mis seob inimese Jumala 

tahtega. Kui me jääksime oma kalduvuste hooleks, jääksime käima teed, mida meie tahame, siis 

langeksime me paratamatult Saatana võimusse ja muutuksime tema sarnaseks. Sellepärast seobki Jumal 

meid oma tahtega, mis on suurepärane, ülev ja õilistav. Ta soovib, et me täidaksime oma elukohustusi 

kannatlikult ja mõistlikult. Kristus kandis inimesena seda tööiket. Ta ütles: «Sinu tahtmist, mu Jumal, 

teen ma hea meelega ja Sinu käsuõpetus on mu sisemuses!» (Ps 40:9). «Ma olen taevast alla tulnud mitte 

oma tahtmist tegema, vaid selle tahtmist, kes mind on läkitanud» (Jh 6:38). Armastus Jumala vastu, soov 

austada Teda, ja armastus langenud inimsoo vastu ajendasid Jeesust tulema maa peale kannatama ja 

surema. Armastus oli Tema elu juhtiv jõud. Ta palub meil omaks võtta sama põhimõtte.” (“Ajastute 

igatsus”, lk 329, 330) 
“Kristlase ainus ülesanne on armastada Jumalat ja inimest. Armastuse seadus on kirjutatud meie 

hingetahvlitele, Jumala Vaim elab tema sees ja ja tema iseloom avaldub heades tegudes. Jeesus sai 

vaeseks, et Tema vaesuse kaudu võiksime meie saada rikkaks. Milliseid ohvreid oleme nõus Tema pärast 

tooma? Kas Tema armastus särab meie südameis? Kas armastame ligimest nii, nagu Kristus meid 

armastas? Kui meil on see armastus, paneb see meid hoolikalt mõtlema, kas meie sõnad, teod või mõju 
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panevad mingil viisil kiusatusse neid, kellel on vähe moraalset jõudu. Me ei laida nõrku ja kannatavaid 

nagu variserid pidevalt tegid, vaid püüame kõrvaldada iga komistuskivi oma venna teelt, et nõrk ei eksiks 

teelt.” (“Tunnistused kogudusele”, 5. köide, lk 359, 360) 
“Need, kes järgivad Kristuse tõe nimel enesesalgamise eeskuju, avaldavad maailmale suurt mõju. 

Nende eeskuju on veenev ja nakkav. Inimesed näevad, et end Jumala rahvaks tunnistajate seas on usk, 

mis töötab armastuse kaudu ja puhastab hinge isekusest. Jumala käsule kuuletujate eludes näevad 

maailma inimesed veenvat tõendit sellest, et Jumala seadus on armastuse seadus Jumala ja inimese jaoks.” 

(“Tunnistused kogudusele”, 7. Köide, lk 146) 
“Jumala seadus meie südames paneb meie huvid alluma kõrgetele ja igavestele eesmärkidele.” 

(Sons and Daughters of God, lk 50) 
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10. päev — Templi eesriie 

 “Ja see on nimi, millega teda hüütakse: “ISSAND, MEIE ÕIGUS”.” Jr 23:6 
 

Soovituslik palveajaformaat 
 
Ülistus (umbes 10 minutit) 

● Alusta oma palvet, ülistades Jumalat Tema õiguse eest, mis on meile kättesaadav.  

● Ülista Jumalat, sest Tema õigus on tasuta and. 

● Ülista Jumalat selle eest, et Jeesuse ohvri ja Tema eestkoste kaudu võime tulla Jumala trooni ette 

ja saada Tema õiguse rüüd.   

Patu tunnistamine ja selle üle võidu taotlemine (umbes 5 minutit) 
● Küsi Jumalalt, milliseid patte tunnistada avalikult ja milliseid privaatselt. Kinnita võitu nende 

pattude üle.  

● Palu andestust nende kordade eest, mil toetusid iseenda jõule.   

● Palu andestust nende kordade eest, mil olid ennastõigustav.   

● Täna Jumalat, et Ta andestab sulle vastavalt 1 Jh 1:9. 
Palvesoovid ja eestpalved (umbes 35 minutit) 

● Kas sa tead kedagi, kes vajab Kristuse õiguse rüüd? Palveta tema pärast.  

● Palu Jumalat, et Ta annaks sulle soovi võita oma patte ja saada Jeesuse-sarnane iseloom.  

● Palveta, et Jumal paneks su südamesse soovi omada Kristuse õigust.   

● Palveta, et Püha Vaim õpetaks, kuidas vastu võtta Kristuse õigust.   

● Palu Jumalat, et igaüks meist võiks esindada Kristust ja Tema õiguse rüüd oma igapäevases elus, 

elustiilis ja riietuses.  

● Palu koguduse juhtidele ja liikmetele suuremat pakilisuse tunnetust. Palu, et teadvustaksime, et 

me elame lõpuaegadel ja Jeesus tuleb varsti.  

● Palu seitsmenda päeva adventistide koguduse meediatöö pärast, kui selle töö tegijad planeerivad 

suuri evangeelseid initsiatiive kogu maailmas. 

● Palu, et jätkuks selliste imeliste raamatute nagu “Suur Võitlus”, “Ajastute Igatsus”, “Tee Kristuse 

juurde” jt jagamine. Palveta, et nende raamatute poolt istutatud seemnetest võiks tulla rikkalikku 

lõikust. 

● Palu, et pühendumine seitsmenda päeva adventistide koguduse haridusele suureneks igal tasandil, 

kuna see on nii tähtis koguduse tulevase tööjõu ja misjonimeelsuse jaoks. 

● Palu, et Jumal võiks äratada eestpalve sõdalasi, et nad palvetaksid 893 inimgrupi eest 25-s Trans-

Euroopa divisjoni riigis.   

● Palu, et Jumal kasvataks/tõstaks üles õdesid ja arste, kes võiksid istutada uusi kogudusi 1978 

inimgrupi hulgas 22-s Lääne-Kesk-Aafrika divisjoni riigis.  

● Palveta adventistide lihtliikmete teenistuse  (ASI) pärast, et nad võiksid aidata kohalikku liitu või 

misjonijuhti kavandada pikaajalisi linnapiirkonna misjoniplaane, mis sisaldaks ka ulatusliku 

terviseteenistuse ja kõikide koguduseliikmete kaasatuse initstiatiivi. 

● Palu, et seitse (või rohkem) inimest sinu nimekirjas näeksid vajadust Kristuse õiguse järele.  

● Palu isiklike vajaduste pärast.   

Tänu  (umbes 10 minutit) 
● Täna Jumalat, et Ta töötab sinu pere, sõprade ja naabrite elus.  

● Täna Jumalat, et Tal on inimesi, kes igatsevad olla rohkem nagu Tema.  

● Täna Jumalat, et Ta töötab kõigi nende inimeste südames, kelle eest palvetad.  
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Templi eesriie  

“Ja see on nimi, millega teda hüütakse: “ISSAND, MEIE ÕIGUS”.” Jr 23:6 

 
“Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime 

eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma Isa ees ja Isa inglite ees.” (Ilm 3:5) 
“Kõik, kes on end riietanud Kristuse õiguse rüüga, seisavad Tema ees kui valitud, ustavad ja 

õiged. Saatanal pole võimu neid ära kista Kristuse käest. Iga hing, mis on ustav ja kahetsenud pattu, on 

saanud Tema kaitse, mis ei lase tal sattuda vaenlase võimu alla. Tema sõnas on tõotatud: “Või olgu siis, et 

haaratakse kinni minu kaitsest, tehakse minuga rahu - jah, minuga tehakse rahu.” (Js 27:5) Joosuale antud 

tõotus on antud kõigile:  “ Kui sa /…/ täidad minu antud kohustust, siis ma annan sulle ligipääsu nende 

hulgas, kes siin seisavad.” (Sk 3:7) Jumala inglid kõnnivad nende mõlemal pool, isegi selles maailmas, ja 

nad saavad olla nende hulgas, kes ümbritsevad Jumala trooni.” (Testimony Treasures, 2. köide, lk 174) 
“Ainult riietus, mille Kristus ise on valmistanud, võimaldab meile ilmuda Jumala ette. See riietus, 

Tema õiguse rüü, on rüü, mille Kristus paneb igale kahetsevale, uskuvale hingele. /…/ Selles riietuses, 

kootud taeva enda kangast, pole ühtegi niiti inimese poolt pandud. Kristus oma inimlikkuses sepitses 

täiusliku iseloomu ja seda iseloomu pakub Ta ka meile. “Ja kõik meie õigused on määrdunud riide 

sarnased.” Kõik, mida me ise saame teha, on saada rüvetatud patu poolt. Aga Jumala Poeg “on ilmunud 

patte ära kandma ning temas endas ei ole pattu.”” (Lift Him Up, lk 163) 
“Kui oleme kaetud Kristuse õigusega, siis ei ole patul meie jaoks enam veetlust. Kristus teeb siis 

tööd meie eest. Me võib-olla teeme vigu, kuid me vihkame pattu, mis põhjustas kannatusi Jumala Pojale.” 

(“Kuulutus noortele”, lk 338) 
“Issand on tulemas ja me vajame just nüüd armuõli oma lampidesse. /…/ Me oleme võõrad ja 

rändajad selles maailmas. Me oleme, et oodata, valvata, palvetada ja töötada. Kogu mõistus, kogu hing, 

kogu süda ja kogu jõud on ostetud Jumala Poja vere kaudu. Me ei peaks tundma, et meie kohus on kanda 

just sellist värvi, just sellise tegumoe ja sellise kujuga ränduririietust, vaid puhast ja mõõdukat kehakatet, 

nii nagu õpetab meid Sõna. Kui meie südamed on ühendatud Kristuse südamega, siis on meil tugev soov 

olla riietatud Tema õigusega. Miski ei saa siis pöörata ära selle inimese tähelepanu või luua temas 

vastuolu.”  (Testimonies to Ministers, lk 130, 131) 
“Kui Jumala rahvas toob oma hinged Tema ette, paludes südame puhtust, siis antakse vaid üks 

käsk: “Võtke tal määrdunud riided seljast ära,” ja lausutakse julgustavad sõnad: “Vaata, ma olen su süü 

sinult ära võtnud ja ma riietan sind uute riietega!” Kristuse ühegi plekita õiguse rüü on pandud 

läbikatsutud, kiusatud, kuid ustavaks jäänud Jumala laste peale. Põlatud jääk on riietatud hiilgava rüüga, 

mis ei saa enam kunagi rüvetatud maailma pahelisusega. Nende nimed on kinnitatud Talle eluraamatusse, 

kõigi ajastute ustavate nimedega kirja pandud. Nad on vastu pannud petja kavalustele, nad pole ära 

pöördunud oma ustavusest lohe möirge peale. Nüüd on nad igaveseks kaitstud kiusaja/ahvatleja 

plaanidest. Nende patud on üle kantud patu algatajale.” (“Nõuandeid kogudusele”, lk 353) 
“Jumala laps ei rahuldu, kuni ta on riietatud Kristuse õigusega ja tugevdatud Tema eluandva 

väega. Kui ta näeb oma iseloomus nõrkust, ei ole tema jaoks piisav seda üha jälle ja jälle tunnistada, ta 

peab töötama otsustavuse ja energiaga, et võitu saada oma vigadest, ehitades üles häid iseloomujooni. Ta 

ei hoidu sellest tööst seepärast, et see on raske. Raugematu energia on nõue kristlasele, kuid ta ei pea 

töötame omaenda jõust, vaid jumalik vägi toetab teda tema vajaduses. Igaüks, kes siiralt püüab saada 

võitu iseenda üle, hindab tõotust “Sulle piisab minu armust.” (2Kr 12:9)” (Gospel Workers, lk 420) 
“Igaüks peab rasket võitlust, et võitu saada patust oma südames. Aeg-ajalt on see väga valulik ja 

heidutav töö, sest kui me näeme oma iseloomus inetusi, keskendume neile, samas kui peaksime vaatama 

hoopis Jeesusele ja panema selga Tema õiguse rüü. Igaüks, kes läheb sisse Jumala linna pärliväravatest, 

siseneb kui võitja, ja tema suurimaks võiduks on iseenda võitmine.” (“Tunnistused kogudusele” , 9. 

köide, lk 182) 
“Ühtki pattu ei sallita neis, kes käivad koos Kristusega valges rüüs. Räpased rõivad on 

eemaldatud ja Kristuse õiguse rüü pannakse meie peale. Läbi patukahetsuse ja usu oleme võimelised 

olema kuulekad Jumala kõikidele käskudele, ja meid leitakse olevat ilma süüta Tema ees. Need, kel on 
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Jumala heakskiit, alandavad oma hinge, tunnistavad enda patte ja anuvad armu Eestkostja Jeesuse kaudu. 

Nende tähelepanu on fikseeritud Temale, nende lootused, nende usk on keskendunud Temale. Ja kui 

antakse käsk: “Võtke tal määrdunud riided seljast ära!” Ja ingel ütles temale: „Vaata, ma olen su süü 

sinult ära võtnud ja ma riietan sind uute riietega! /.../ Pange temale puhas mähis pähe”,” siis on nad 

valmistunud, et anda kogu lunastuse au Jumalale.” (Testimony Treasures, 2. Köide, lk 175) 
  



31 
 

10-päevane palveaeg 2017 
www.tendaysofprayer.org 

 

11. päev—Tunnistaja ja teenija 

 
Soovituslik formaat teiseks hingamispäevaks 

 
See lõpuhingamispäev peaks olema ajaks, mil rõõmustada kõige selle pärast, mida Jumal on 

nende kümne päeva jooksul sinu ja su koguduse heaks teinud. Kujunda see päev selliseks, et see tähistaks 

Jumala headust ja vägevust. Mõtle sellele, kuidas oled möödunud kümne päeva jooksul kogenud Püha 

Vaimu erilist väljavalamist. See hingamispäev on võimalus rõõmustada Tema tegudes, mida Ta teeb 

praegu ja veel tulevikuski. 
 

Piibitekst: „Teie olete minu tunnistajad, ütleb Issand, ja minu sulane, kelle ma olen valinud, et te 

teaksite, usuksite minusse ja mõistaksite, et mina olen see: enne mind ei ole olnud ühtegi jumalat ega tule 

ühtegi pärast mind.” Js 43:10 

 
Iga koguduse vajadused on ainulaadsed, nii et palun tehke koostööd kohaliku koguduse juhtidega, 

et oma kogudusele sobiv plaan välja töötada. Siin on mõned soovitused selle kohta, mida selle 

hingamispäeva teenistusel teha: 
● Õpetuslik osa Js 43:10 ainetel: see võiks olla jutlus või mõtisklus või võiks seda salmi kasutada 

selleks, et siduda omavahel kokku lugusid sellest, kuidas Jumal on 10-päevase palveaja kestel 

tegutsenud. 

● Tunnistused: Võtke kavva terve hulk tunnistusi palvevastustest. Neil, kes on 10-päevasest 

palveajast osa võtnud, peaks olema terve hulk lugusid, mida kogudusega jagada. Tuletage 

inimestele meelde, et need  tunnistused oleksid lühikesed, et võimalikult paljud võiksid oma 

lugu jagada. On hea, kui mõned tunnistused oleksid varem ette valmistatud, lisaks neile on 

inimestel vaba võimalus oma tunnistusi  kohapeal jagada. 

● Palveaeg: Kutsu kogu kogudus ühisele palvele. Võid kogudust palves juhtida sarnase 

mitmeosalise palve kaudu, mida oled möödunud nädala jooksul kasutanud. Võite koos konkreetse 

piiblisalmi üle  palvetada. Seda võib teha väikestes gruppides või ka kõik koos. Teine võimalus 

on kasutada mitmeid eri tüüpi palveid kogu teenistuse vältel – palvetada Pühakirja salme, 

väikestes gruppides, individuaalselt, kogu kogudusega, vaikselt jne.  

● Laulmine: See on päev, mil rõõmustada Jumala tegudes, ja muusika on suurepärane viis, kuidas 

seda rõõmu väljendada. Kui mingi laul on teie grupi jaoks kujunenud motolauluks, siis laulge 

seda terve kogudusega. 

● Tulevikuplaanid: Kui Jumal on kümnepäevase palve ajal teid juhtinud mingi konkreetse 

teenistustöö või evangeeliumitöö suunas, siis andke sellest koguduseperele teada ja kutsuge neid 

endaga ühinema.   

● Noored/lapsed: Sobilik oleks palvest rääkiv lastejutt. Ja kui teie palvekoosolekutel on käinud 

mõned lapsed või noored, laske ka neil oma tunnistusi jagada ja/või palveaega juhtida. 

● Paindlikkus: Olge oma plaanide tegemisel paindlikud, nii et saaksite järgida Püha Vaimu 

juhtimist kogu teenistuse jooksul.    

 
 

 
 

http://www.tendaysofprayer.org/
http://www.tendaysofprayer.org/

