
PÄEVA 
PALVESÜlemaailmse koguduse palvesoovid

• Me palume, et Jumala rahvas üle kogu maailma anuks Jumala juhtimist, mis aitaks  kogeda ehedat 
algupärast jumalakartust. 

• Me palvetame usuvabaduse ja südametunnistuse vabaduse eest väga keerulistes piirkondades üle 
maailma, mille tõttu on pärsitud lõpuaja sõnumi kuulutamine kogu ilmamaale.

• Me palume, et koguduse liikmed üle kogu maailma võtaksid täielikult vastu Jumala kutse kuulu-
tada Ilmutuse 14:6-12 kolme ingli kuulutust ning  Ilmutuse 18:1-4 neljandat inglit ning et kolme ingli 
kuulutuse keskmes oleks Kristuse õigus.

• Me palume, et ülemaailmse koguduse liikmeskond vastaks „Mina lähen“ kuulutama Kristuse iga-
vest evangeeliumi jagades maailmaga häid uudiseid Kristuse peatsest tagasitulekust.

• Palume, et Piiblit usutaks ning võetaks vastu kui Jumala Püha Sõna ning loetaks, nagu ta kirja on 
pandud; ning et pühendutaks imeliste taevaste juhiste järgimisele, mille Jumal on andud Prohveti-
kuulutamise Vaimu kaudu Ellen White’i kirjutiste näol.

• Me palume Püha Vaimu hilist vihma, mis lõpetaks Jumala töö ajaloo haripunktiks ja Jeesuse Kris-
tuse teiseks tulekuks.

• Palume riikide pärast, mis on tugevalt COVID-19st mõjutatud.

• Palume nende pärast meie kohalikes kogukondades, kes kannatavad COVIDi tõttu.

• Me palume vaktsiinide ja teiste ravimite jaotamise pärast, mis aitaksid COVID-19 ravida.

• Me palume otsustajate pärast kohaliku võimu tasandil ning tervishoiuasutustes,  et neil oleks tar-
kust otsuseid vastu võtta.

• Palume inimeste pärast, keda on töökohtade kaotus ja sulgemised rahaliselt mõjutanud. 

• Palume inimeste pärast, kes on pandeemia ja isolatsiooni tõttu hädas vaimse tervise probleemidega.

• Palume, et koguduse liikmed teaksid, kuidas näidata hoolivust nende vastu, kel on valus.

• Palume, et kogudused saaksid inspireeritud ideedega, kuidas hoida koguduseliikmetega kontakti.

• Palume, et saaksime aidata õpilasi, kui nad peavad  toime tulema paljude piirangutega ning pettu-
musega, et „normaalsed“ asjad kooliaastal ei toimu.

• Palume õpetajate pärast, kes peavad pidevalt muutma õpetamise viise.

• Palume kodutute pärast ja koguduste pärast, kes neid teenivad.

• Palume, et pered leiaksid võimalusi kasvada lähemale Jeesusele ja üksteisele.

• Palume eakate inimeste pärast, kes on juba niigi üksildased ja seda enam veel praegu, kui neid ei 
saa külastada. Palume, et koguduse liikmetel pandaks südamele saata kaarte või helistada. 

• Palume pastorite pärast, kel on keeruline leida viise hoidmaks koguduseliikmed kaasatuna ning 
toime tulema erinevate viisidega koguduse teenimisel.

• Palume adventkoguduse liikmete pärast, kes seisavad silmitsi tagakiusamise ja vangistusega oma 
uskumuste tõttu.

• Palume vaimulikku äratust Seitsmenda Päeva Adventistidest noortele, kes õpivad avalikes õppe-
asutustes üle maailma. Saagu neist elavad Kristuse saadikud.

• Palume 69 protsendi maailma rahvastiku pärast, kes ei ole veel saanud varjutamata esitust Kristusest.

• Palume 62 miljoni inimese pärast 28 linnas endisel Nõukogude Liidu territooriumil (Euro-
Aasia divisjonis), milleni on kõige vähem jõutud.

• Palume, et Jumal ärataks vapraid misjonäre, kes oleks valmis töötama Lähis-Ida 746 inimgrupiga 
20 riigis.
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• Palume võimsat adventistide kasvu, kes teeniksid Jumalat armastades teisi ja tunnistades inimes-
tele teistest kultuuridest ja religioonidest.

• Palun ärata kaasaegseid valdselastest tudengeid, kes oleksid valmis Sind teenima keerulistes 
kohtades.

• Palume 202 miljoni inimese pärast Lõuna-Aasia Vaikse Ookeani Divisjoni 41 linnas, kuhu on kõige 
vähem jõutud, et nad saaksid Jeesust tundma. 

• Palume hingamispäevakooli/isikliku teenistuse osakondade töö pärast igas kohalikus koguduses, 
kui nad otsivad Jumala plaani ja sirutuvad oma kogukondadeni armastava teenimise, piibiõppe ja 
isikliku tunnistamise kaudu.

• Palume ADRA (Adventist Development and Relief Agency) töö pärast inimeste praktiliste vajaduste 
katmisel üle kogu maailma.

• Palume 16 miljoni inimese pärast Vaikse ookeani Lõunadivisjoni  kuues linnas, kuhu on kõige vähem 
jõutud.

• Palume, et Püha Vaim aitaks meil mõista, kuidas 406 miljoni inimeseni Põhja- Aasia Vaikse Ookeani 
Divisjoni 105 linnas, kuhu on kõige vähem jõutud.

• Õnnista adventkaplanaadi teenistust, mis mobiliseerib kaplaneid ja sellest huvitatud isikuid tee-
nima vangisolijaid.

• Issand, me palume oma hingamispäevakooli õpetajate eest. Palun aita, et nad teaksid kui oluline 
on nende töö meie laste jaoks.

• Jumal, me palume Sinu juhtimist neile paljudele mõjukeskustele, tervise- ja pereprogrammidele 
ning rajaleidjate klubidele üle maailma.

• Me palume, et aitaksid meil armastada ja hoolitseda uute liikmete eest.

• Jumal, palun näita meile, kuidas saata rohkem tõega täidetud kirjandust (nii paberil kui elektroon-
set) meie kogukondadesse. Palume, et inimesed loeks seda kirjandust ning Püha Vaim veenaks 
neid Piibli tões.

• Jumal, me palume Sinu kaitset misjonäridele, kes töötavad ohtlikes kohtades.

• Palun ärata kirjandusevangeliste, tudengitest vabatahtlikke, autoreid, meediaspetsialiste, majan-
duslikke toetajaid, et levitad lootuse ja elu sõnu.

• Me palume adventkoolide, õpilaste ja õpetajate eest üle kogu maailma. Et need koolid võiksid alati 
õpetada Piibli tõde ja juhtida noori inimesi misjonitööle ning teenimisametisse.

• Issand, anna meile tarkust, kuidas jõuda ilmalike ühiskondadeni, kellel ei ole mingit huvi religiooni 
vastu. Lammutagu Sinu Püha Vaim seinad, mis ümbritsevad ilmalikke südameid.

• Õnnista meid, kui püüame jõuda inimesteni, kes on orjastatud vaimude- ja ebajumalakummarda-
mise ning animistlike uskumuste poolt. Aita aru saada nende maailmavaatest ning tutvustada neid 
isikliku Päästjaga.

• Jumal, palun inspireeri seitsmenda päev adventiste üle kogu maailma palvetama nagu ei kunagi 
varem. Aita, et me paluksime ühiselt Püha Vaimu hilise vihma väljavalamist nagu on tõotatud Joeli 
2,Hoosea 6 ja Apostlite teod 2.

• Me palume 541 inimgrupi pärast  Lõuna-Aafrika India Ookeani Divisjoni 18 riigis. Palun juhi nad 
piiblitõeni.

• Palun näita meile, kuidas katta põgenike praktilisi ja vaimulikke vajadusi. Aita, et meie kogudus 
oleks tuntud armastuse poolest kõigi inimeste vastu sõltumata sellest, kes nad on või kust nad 
pärinevad. 
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• Aita, et me kuulutaksime täielikult ja ustavalt Ilmutuse 14 kolme ingli sõnumit. Et me rajak-
sime kõik oma õpetuse Kristuse armastusele ja õigusele.

• Palume, et ärataksid linnamisjonäre, kes rajaksid kogudusi Inter-Euroopa Divisjoni 20 riigis 
806 inimgrupi jaoks.

• Ärata terve armee töölisi, kes rajaksid kogudusi Inter-Ameerika Divisjoni 38 riigis 948 
inimgrupi jaoks.

• Palun õpeta meid, kuidas kuulutada oma koguduse fundamentaalseid õpetusi selguse, loo-
mingulisuse ja piibelliku ehtsusega. Olgu Jeesuse armastas kõige keskmes, mida me usume.

• Issand, palun valmista noori inimesi rajama kogudusi Põhja-Ameerika Divisjoni 9 riigi 789 
inimgrupi jaoks.

• Me palume, et valmistaksid vabatahtlikke teenima 70 inimgruppi Iisraeli põllul.

• Palume, et ärataksid meditsiinimisjonäre rajama kogudusi Ida-ja Kesk - Aafrika divisjoni 11 
riigis 830 inimgrupi jaoks.

• Palume, et ärataksid palvesõdalasi, kes palvetaksid 2568 inimgrupi eest Lõuna-Aasia divisjoni 
neljas riigis.

• Palume, et meie perekonnad ilmutaksid Sinu armastust oma kodudes ja kogukondades. 
Palume Sul tuua harmoonia kodudesse, parandada katkised suhted,  kaitsta haavatavaid 
kuritarvitamise eest ning avaldada oma pühitsev vägi näiliselt lootusetutes olukordades.

• Palume, et meie koguduseliikmed, pastorid ja juhid üle kogu maailma toituksid iga päev 
Jumala Sõnast. Aita, et otsiksime Sind iga päev isiklikus palves. Meenuta meile, et ilma Sinuta, 
ei suuda me midagi teha. 

• Palume, et Sa ärataksid õdesid ja arste rajamaks uusi kogudusi Lääne- ja Kesk-Aafrika divis-
joni 22 riigi 1978 grupis.

• Palvetame nende 49 miljoni inimese pärast, kes elavad neid 19 Trans-Euroopa divisjoni lin-
nas, kuhu on kuulutus kõige vähem jõudnud.

• Me palvetame oma laste pärast. Palun anna neile tugevust, et nad seisaksid julgelt Sinu nimel 
siis, kui nende elus kerkivad esile takistused ja survestamine. Aita neil teha tarkasid otsuseid 
ja seista tõe eest.

• Õpeta meid järgima Kristuse isetut eeskuju aidates lähedasi nende igapäevastes vajadustes. 
Varusta meid teenima abivajajaid meditsiinimisjonäride, vabatahtlike ja sõpradena.

• Jumal, pühkigu vägev eheda algupärase jumalakartuse äratus läbi Sinu koguduse viimastel 
päevadel. Aita, et seisaksime tõe eest kui ka taevad langeksid.

• Me palvetame noortejuhtide pärast üle maailma, kes viivad meie pärandit ustavalt edasi 
järgmisele põlvkonnale: identiteet Kristuses, missioon seitsmenda päeva adventistidena 
ning töö juhtimine kohalikus koguduses.

• Me palvetame nende noorte pärast, kes elavad ohus Jumala pärast osaledes algatustes Aasta 
Misjonitööl ja Missioon Kaaleb.

• Issand, palun näita meile, milline on Sinu poolt antud strateegia jõudmaks kolme ingli kuu-
lutusega selle maailma Jeerikoteni ning kuidas juhtida iga linna Rahabeid Kristuse lunastuse 
juurde.

• Issand, palun too tervenemist ja lohutust nendele miljonäridele, kes kannatavad haiguste ja 
tõbede käes. Näita meile, kuidas me saaks olla Sinu käteks ja jalgadeks, et jagada õnnistust 
neile, kes on kannatustes ja tuua lootust kartlikele.
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