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LAKKAMATU PALVE - Võitlus inimeste eest 
(Ivo Unt) 

1. LAKKAMATU PALVE 
1Ts 5:16-18 Rõõmustage alati,17 palvetage lakkamatult, 18 tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal 
teilt tahab Jeesuses Kristuses! 
"Jumal ei tee midagi muud kui vastab palvetele” - John Wesley 
KÜSIMUS: Miks on sinu arust oluline palvetada lakkamatult? Too mõni näide lakkamatu palve viljast. 
 
2. HINGEDE ÜLE VÕITLUS 
Ef 6:12 Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma 
valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. 
Hinge pääste ei ole emotsiooniotsus mis järgneb osavale usukuulutaja tööle, vaid see on võidu hetk, kus 
meie lakkamatu palvevõitluse tulemusena on pimeduse maailm alla andnud ja hinge oma meelevalla alt 
loovutanud Jumala kuningriigile. 
"Ainult võitlus hingede pärast sünnitab vaimulikke lapsi. - Oswald J. Smith 
KÜSIMUS: Kuidas mõjutab ja inspireerib eelnev kirjakoht sinu palvevõitlust hingede päästetud 
saamise eest? 
 
3. VISIOONI EMBAMISE PALK 
Mt 10:41 Kes prohveti vastu võtab ta prohvetinime tõttu, saab prohveti palga, ja kes õige vastu võtab õige 
inimese nime tõttu, saab õige inimese palga. 
Kes austab selle koja visiooni, saab käia selle võidmises, see ongi see palk, ja su viljad tõestavad seda. 
KÜSIMUS: Milline on sinu südamehoiak koguduse eesmärgi jaoks “100 uut päästetud ja 
pühendunud usklikku 2021 aastaks”? Kas see on “no vaatame siis” või “mul pole seda või teist” või 
“Mina ka tahan kaasas olla”. Kas on midagi mis sind takistab selle visiooniga liitumast? 
 
PRAKTILINE ÜLESANNE 
Selleks et juhtida keegi Jeesuse juurde ei pea olema evangelist, iga koguduse liige peaks sellega hakkama 
saama. “Jumal on rohkem huvitatud meie kättesaadavusest kui meie võimekusest” - Mark McCloskey. See 
õnnestub vaid siis kui kõik on valmis ütlema “mina tahan kaasas olla”, ja palvetama hingede pääste eest, 
juhtima neid Jeesuse juurde ning olemaks nende kõrval vaimulikuks kasvuks.  
KUI SA TAHAD OLLA KAASAS et võidelda inimeste igavese elu eest, siis siin on 2 praktilist üleskutset 
sulle. 

I. Tee nimekiri oma päästmata sõpradest ja võitle palves nende pääste eest igal päeval. Flaieri 
leiad siit või kougduse teenistuselt https://eknk.ee/andrease-kutse/ 

II. Võta mõned päevad, et paastuda koos 13-19 jaanuar, et tuleks läbimurre koguduse palveelus 
ja inimesed tuleksid Jumala juurde.  

 
 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel ... 
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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.  


