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LAKKAMATU PALVE - Tund Jumalaga 
(Ivo Unt) 

1. Kiitmine ja tänamine 
Jeesuse eeskujul algab palve ülistusega, Jumala imetlemisega. 
 Mt 6:9 “Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi!” 
Ps 63:4 “Sest sinu heldus on parem kui elu; mu huuled ülistavad sind.” 
KÜSIMUS: Miks on oluline alustada palvet tänu ja kiitusega? Mille eest tänad sina Jumalat enne 
palvetamist? 
 
2. Piht, meeleparandus ja alistumine 
Js 59:2 “Vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele, teie patud varjavad tema palge teie 
eest, sellepärast ta ei kuule.” Kuulekus ja alistumine Temale on hinnalisemaid asju Jumala jaoks. Jeesus ise 
ütles, et Jumalale meeldib esmalt meeleparandus. 
Jumala riik algab siis, kui on tekkinud absoluutne kuulekus Jumalale: kui ei avaldata oma arvamust ega 
esitata argumente, kui ei ole nurinat ega pilkamist. - Watchman Nee (vaimulik autoriteet) 
KÜSIMUS: Milles on sul raske kuuletuda Jumalale? Kas oled valmis tegema lõpparve 
sõnakuulmatusega? 
 
3. Küsimine ja kuulamine.  
1Jh 5:14-15 “Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, 
siis tema kuuleb meid. Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame ka, et meil 
on käes need palved, mis me oleme temalt palunud.” 
Selleks, et paluda efektiivseid palved, peaksime paluma asju, mis on Tema tahtmine ja plaan niikuinii.  
KÜSIMUS: Kuidas sa saad teada, et su palve on Tema tahtmisega kooskõlas? Miks on oluline 
kuulata Jumala häält peale palvet? 
 
4. Päeva pühendamine ja kohtumised inimestega. 
Oma päeva tegevuste ja kohtumiste läbi palvetamisel ole konkreetne, mõeldes palved läbi. 
Kl 1:9-12  “Seepärast ei ole ka meie, sellest päevast peale kui me seda kuulsime, lakanud teie eest 
palvetamast ega palumast, et teid täidetaks tema tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus 
mõistmises,10 et te käiksite Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses 
heas töös ja kasvades Jumala tundmises 11 ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust 
mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga 12 tänades Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa 
saama pühade pärandist valguse riigis.” 
KÜSIMUS: Loetle eelnevas kirjakohas välja kõik konkreetsed omadused, mille eest sa tahad, et keegi 
sinu eest palvetaks.  
 
PRAKTILINE ÜLESANNE 
Palvetage üksteise eest Kl 1:9-12 alusel, pannes palvetatava inimese nime igale poole Kolossa usklike 
asemele. 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel ... 
  



 

PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada JAANUARI KUU palveteemade eest: 
 
1. KOGUDUSE VISIOON 
Palvetame, et meie visioon “Eestimaa rahva süda pöördunud Jumala poole” teostuks läbi 
eluandvate kogukondade ehitamise. Palvetame, et aastaks 2021 Jumal päästaks 100 inimest ja et 
nad jääksid usus püsima ning tekiks 10 uut kodugruppi. Palvetame, et iga koguduse liige võtaks 
vastutuse vähemalt 1 inimese eest, keda aasta 2020 jooksul välja jüngerdada. 
 
2. LAKKAMATU PALVE ELUSTIIL 
Palvetame, et kogu kogudus hakkaks uuel värskel ja radikaalsel viisil elama lakkamatu palve 
elustiili, võttes iga päev aega Jumalaga koos olles, võideldes palves usuvendade ja õdede eest, ja 
et nende sõbrad saaksid päästetud ja jüngerdatud.  
 
3. PEP Palve- ja paastunädal 
13-19. jaanuar EKNK ühine palve- ja paastunädal Põhja-Eesti praostkonna eest! 
PALVETEEMAD: 
E 13.01 Pastorite ja töötegijate pered, tervised, abielud, finantsid.  Mt 7:7 „Paluge ja teile antakse, 
otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse.“ 
T 14.01 Rohkesti päästetuid, uusi järgijaid ja töötegijaid  kogudustes. Mt 9:38 „Paluge siis lõikuse 
Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!” 
K 15.01 Uute koguduste sündimise eest PEP-s ja koguduste vaimulik ning arvuline kasv. Ps 127:1 
„Kui Issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga. Kui Issand ei hoia linna, siis 
valvab valvur ilmaaegu.“ 
N 16.01 Tervenemised kogudustes, imeteod, tunnustähed, kurjadest vaimudest vaevatute 
vabanemised. Mk 9:29 „Ja Jeesus ütles neile: " See tõug ei lähe välja millegi muu kui palvega.” 
R 17.01 PEP koguduste finantside eest. Rm 8:28 „Ent me teame, et neile, kes Jumalat 
armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.“ 
L 18.01 
Jumala ligiolu eest. 1 Kr 4:20 „Sest Jumala riik ei ole ju sõnades, vaid väes.“ 
P 19.01 PEP koguduste palvesoovid. Esr 8:23 “Nõnda me paastusime ja otsisime selles asjas abi 
oma Jumalalt, ja tema kuulis meie palvet.“ 
  
Lisaks palvetame: 
-Fookus kogudus - et kogudus saaks oma maja 
-Kose kogudus - ühtsuse eest 
-Paldiski kogudus - progressi eest hoone restaureerimisel. 
-Elu kogudus - koguduse kasvu ja äsja päästetute jüngerdamise eest. 
-Lootuse küla - vahendid koguduse hoone ehitamiseks 
 


