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Sissejuhatus 
 

Tere tulemast 10-päevasesse palveaega!  

 
Nende kümne aasta jooksul, mil kogudus on iga aasta alguses kümme päeva palvele pühendanud, 

oleme näinud paljusid Jumala imesid. Püha Vaim on toonud elustumist, pöördumisi, uuenenud 

misjonitöö indu ja paranenud suhteid. Palve on tõesti uuenduste alguspunktiks! 

Me usume, et nii sinu elu kui ka nende inimeste elu, kelle eest sa palvetad, muutuvad, kui sa ühined 

oma koguduseperega palves Püha Vaimu väljavalamise eest, keda Isa on lubanud palujaile anda. Siin 

on mõned kogemused neilt inimestelt, kes võtsid möödunud aastal osa kümnepäevasest palveajast. 
 

„Hakkasime kogudusega vihma pärast palvetama, sest meie riiki ähvardas põud. Olukord oli segane 

ja kõik olid paanikas, kuid ma tahan tänada Jumalat selle eest, et Ta vastas kolme päeva möödudes 

meie palvetele. Nüüd sajab iga päev vihma ja ma olen Jumalale palvevastuse eest tänulik.”   

Lee Moyo 

 

„Ma ülistan Jumalat selle eest, mida ta on teinud meie koguduses Arushas Tansaanias. Üks moslemi 

proua osales kümnepäevase palveaja hingamispäevasel teenistusel. Esmaspäeval tuli ta tagasi ning 

tunnistas üles, et oli tööotsingutel kasutanud maarohtude ja nõiduse abi, kuid pärast hingamispäevast 

jumalateenistust otsustas ta nõidusega soetud asjad minema visata ja toetuda üksnes Jeesusele. Kaks 

päeva pärast seda, kui ta oli kõik nõiariistad ära visanud, pakuti talle tööd ühes hiigelsuures Dar es 

Salaami transpordi- ja logistikakeskuses. Ning nüüd valmistub ta järgmisel hingamispäeval toimuvaks 

ristimiseks.”  

Alexis Nzitonda, Tansaania 

 

„Meie alustasime kümnepäevase palveajaga selle kuu 10. päeval ja oleme kogenud seda rahu, mida 

Kristus meile hoolimata meie raskustest annab. Üks meie grupi liikmeist on kogenud Jumala õnnistusi 

oma elus selle kaudu, et ta sai pealinnas tööd. Jumal on õnnistanud ka üht teist õde, kes on kahe 

lapsega üksikema, pannes õpetaja abikaasale südamele, et too talle toiduaineid ostaks. Jumal vastas 

ka ühe vanaema palvele oma väikese lapselapse pärast, kes oli haige ja pidi olema haiglas. Selle kuu 

14. päeval Jumal tervendas ta. Me jätkame oma palveaegadega hommikul kell 4 Tanoliu küla 

pisikeses kirikus. See koht paikneb Vanuatul Efate saare põhjaosas. Jumala Vaim on meid õnnistanud 

kümnepäevase palveaja kaudu.”   

Sharon Timothy, Vanuatu 

 

„Ma olen nende kümne päeva jooksul palvetanud oma poja pärast ja teda on õnnistatud uue tööga, 

mida ta armastab.”   

Marianne McFeeters 

 

„Ma palusin abi selle aja pärast, mis kulub meediakanalitele, eriti telerile. Esimese päeva palve ajal 

juhiti mind selle mõtteni, et ma peaksin kümme päeva telerist paastuma, ning mulle näidati viise, 

kuidas oma hinge toita vaimuliku toiduga, mitte riknenud meediaga. Need kümme päeva olid selliseks 

õnnistuseks, et meil on plaanis ette võtta regulaarsed pikemat sorti palveajad.”   

John Weston 

 

Meie palveaja teema: elav pühamu 
2017. aasta kümnepäevase palveaja jooksul läheme üheskoos pühamusse ning vaatame, missuguseid 

õppetunde me saame sellest omandada. Pühamu teemat tuleb hoolikalt õppida, kuna see on üheks meie 

usu ja lootuse alussambaks. See näitab meile tööd, mida Kristus meie eest teeb. See avaldab meile 

Tema iseloomu. Ja ühtlasi räägib see meile, mida Kristus meilt ootab ja kuidas me peaksime siin maal 

elama. See tuletab meile meelde, et peaksime elama igaviku perspektiiviga ja et iseenesest ei suuda me 
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midagi teha. Ainult tänu Kristusele ja Tema ohvrile antakse meile meie patud andeks ja me saame osa 

Tema õigusest. 

„Jumala rahvas peaks selgelt pühamu teemat mõistma.” (The Faith I Live By, lk 203)   

„Me peame pühamu teemat ikka oma meeltel hoidma. Hoidku Jumal selle eest, et inimhuultelt kõlav 

jutuvada võiks vähendada meie inimeste usku sellesse, et taevas on pühamu ja et kord oli maa peal 

selle pühamu koopia. Jumala igatsuseks on, et Tema rahvas oleks tuttav selle koopiaga, hoides alaliselt 

oma silme ees taevast pühamut, kus Jumal on kõiges ja kõigeks. Peame oma meeli tugevdama palve ja 

Jumala Sõna uurimise kaudu, et võiksime neid tõdesid mõista.” (Kiri 233, 1904, kursiiv lisatud) 
 

Soovitusi palveajaks 
 Palvetage lühidalt – ühel teemal vaid lause-paariga. Siis laske teistel palvetada. Igaüks võib 

palvetada nii mitu korda, kui ta soovib, just nagu vestluses. 

 Ärge peljake vaikust, kuna see annab igaühele võimaluse kuulata Püha Vaimu häält. 

 Vaimu juhtimisel laulude laulmine on ka suureks õnnistuseks. Teil ei ole selleks klaverit vaja, 

ilma instrumentideta on ka sobilik laulda. 

 Selle asemel, et kasutada hinnalist palveaega palvesoovidest rääkimisele, lihtsalt palvetage 

neid. Siis võivad ka teised teie palvesoovi eest paluda ja toetuda tõotustele, mida teie vajadus 

nõuab. 

 

Nõudke tõotusi 
Palvetades on lihtne keskenduda enda vajadustele, raskustele elus ja hetke väljakutsetele – kaebame ja 

hädaldame oma olukorra pärast. Aga see ei ole palve eesmärk. Palve peab tugevdama meie usku. 

Sellepärast julgustame sind otsima Jumala tõotusi oma palves. See aitab sul mööda vaadata iseendast 

ja oma nõrkustest – Jeesuse poole. 

„Iga tõotus Jumala Sõnas on meile. Palvetes esitage Jehoova sõnu ja usu läbi võtke vastu Tema 

tõotused.“ (In Heavenly Places, lk 71) Kuidas me saame nõuda Tema tõotusi? Näiteks palvetades rahu 

eest, saame palvetada Jh 14:27 järgi: „Jumal, sa ütled Oma Sõnas: „Rahu ma jätan teile, oma rahu ma 

annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!“ 

Anna mulle seda rahu, mida sa oled lubanud meiega jätta.“ Täna Jumalat, et Ta annab sulle rahu, kuigi 

sa ei pruugi kohe seda tunda. 

 

Oleme teinud ka dokumendi „Tõotused, millele toetuda palves,“ kus on erinevaid tõotusi, mida Jumal 

on meile andnud. Hoia neid tõotusi enda ligidal palvetades. Toetuge Jumala tõotustele nii üksi kui 

koos palvetades. 

 

Paastumine 

Me soovitame sul teha Taanieli paastumist nende kümne päeva jooksul. Alustades uut aastat palve ja 

paastumisega saame pühendada oma elud tulevaseks aastaks Jumala hoolde. Ellen White ütleb meile: 

„Nüüdsest kuni aegade lõpuni peaks Jumala rahvas olema palju tõsisem ja rohkem ärkvel, mitte lootes 

omaenese, vaid oma Juhi tarkusele. Nad peaksid võtma teatud päevad palvetamiseks ja paastumiseks. 

Võibolla pole vajalik täielik toidust loobumine, vaid tuleks süüa kasinalt kõige lihtsamat toitu.“ 

(Counsels on Diet and Foods, lk 188, 189) 

Me teame Taanieli, kes sõi kümme päeva puu –ja juurvilju. Me soovitame ka sul süüa lihtsalt need 

kümme päeva. Lihtne dieet, mis jätab välja suhkru ja töödeldud toiaineid, tuleb meile igati kasuks. 

Esiteks, lihtsalt süües kulub vähem aega toidu valmistamisele ja jätab rohkem aega Jumalaga 

veetmiseks. Teiseks, mida lihtsam dieet, seda paremini on see seeditav ja seda puhtam meie organism 

on. Aga dieet ei ole ainult toidust hoidumine. Soovituslik oleks hoiduda ka televiisorist, filmidest, 

arvutimängudest, või ka Facebookist ja Youtubest. Mõnikord asjad ise ei ole halvad, aga näiteks 

Facebook või Youtube võivad võtta väga palju meie ajast. Pane kõrvale kõik, mis võib mõjutada või 

vähendada sinu ajaveetmist oma Loojaga. 

 



 

Püha Vaim 

Veendu, et küsid Pühalt Vaimult abi, et ta näitaks sulle, mida ja kuidas palvetada konkreetses 

olukorras või kellegi elus. „Me ei pea palvetama üksnes Kristuse nimel, vaid ka Pühast Vaimust 

inspireeritult. See selgitab, mida tähendavad sõnad „Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega“. 

(Rm 8:26) Sellisele palvele vastab Jumal hea meelega. Kui me sosistame tõsiselt ja pingeliselt palve 

Kristuse nimel, siis annab Jumal vankumatu tõotuse, et ta vastab meie palvele „rohkem, kui me 

oskame paluda või isegi mõelda“. (Ef 3:20) 

 

Usk 

Meile on öeldud prohvetikuulutamise vaimus, et „palve ja usk suudavad teha seda, mida ükski jõud 

siin maa peal ei suuda“. (The Ministry of Healing, lk 509) „Võta aega palveks ja kui palvetad, usu, et 

Jumal kuuleb sind. Tee usk oma palvete osaks. Igakord sa ei pruugi tunda kohest vastust, aga siis saab 

su usk proovile pandud. Siis saab tõeseks, kas su usaldus Jumalasse on elav, kuuletuv usk. „Ustav on 

see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda.“ Kõnni usu kitsal teerajal. Looda kõiges Jumala tõotustele. 

Usalda Jumalat pimeduses. Siis läheb vaja usku.“ (Testimonies for the Church, vol. 1, lk 167) 

Meile on öeldud, et „igat Looja poolt tõotatud kingitust tuleb küsida; siis me usume nende saamisesse 

ja vastame selle eest Jumalale tänuga“. (Education, lk 258) Tee endale harjumuseks tänada usus 

Jumalat juba ette selle eest, mida ta teeb ning täna, et Ta vastab su palvetele. 

 

Palveta seitsme eest 

Kutsume sind üles palvetama nende kümne päeva jooksul eriliselt seitsme inimese eest, et nad 

Jumalaga lähedasemaks saaksid. Nendeks võivad olla sugulased, sõbrad, töökaaslased, naabrid või 

lihtsalt tuttavad. Võta aega ja küsi Jumalalt nõu, kelle pärast sa palvetama peaksid. Palu Jumalalt, et ta 

paneks need inimesed sulle südamele. Küsi Temalt, mida sa saaksid nende inimeste heaks teha pärast 

seda palveaega, et näidata neile Jumala armastust. 

 

Tee midagi teiste heaks – kõigi liikmete kaasatus 

Igakord kui me veedame aega siiralt palvetades, juhib Jumal meid nii, et saaksime inimesi ka päriselt 

aidata. Me julgustame sind liituma ülemaailmse Seitsmenda Päeva Adventkoguduse algatusega olla 

aktiivne Jeesuse armastusest tunnistaja. Mis juhtuks siis, kui iga inimene, kes tunneb oma Päästjat, 

jagaks seda ka teistele? Mis juhtuks, kui me paneksime kõrvale oma isekuse ja mugavustsooni ning 

aitaksime teisi kogemaks Isa imelist armastust. Peakonverentsil on algatus „Kõigi liikmete kaasatus“. 

Me julgustame sind sellega liituma. Kutsume sind üles lisaks palvetamisele ka välja minema ning 

üheskoos jagama Jumala armastust. 

 

Läheme ja räägime maailmale häid sõnumeid lunastusest. Teeme oma osa ja siis tuleb Jeesus, kes viib 

meid koju! 


