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LAKKAMATU PALVE  
(Raili Kikajon) 

 
1. OLE PÜSIV PALVES KA SIIS KUI VASTUS VIIBIB 
Püsiv palve hoiab sinu fookuse Jumala peal. See teeb sinu südame pehmeks.  
Lk 11:9-10 “Ka mina ütlen teile: Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, 
sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse!” 
Kl 4:2 “Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!” 
KÜSIMUS: Kas sa oled püsiv palvetaja? Jaga mõni lugu, kus sa oled midagi püsivalt/lakkamatult 
palvetanud ja Jumal on vastanud sinu palvele! 
 
2. PÜSIV PALVE ÕPETAB 
See aeg kui sina palvetad, Jumal muudab sind. Aeg on see, mis paneb asjad perspektiivi. Jumal annab 
arusaamise, mida ma tegelikult tahan. 
Ps 25:15 “Mu silmad on alati Issanda poole, sest tema tõmbab mu jalad võrgust välja.” 
Ps 105:4 “Nõudke Issandat ja tema võimsust, otsige alati tema palet!” 
Kui sind töötad palves, siis Jumal töötab sinuga. 
KÜSIMUS: Kuidas püsiv palvetamine on sind muutnud? Jaga mõni lugu sellest, kuidas püsiv 
palvetamine on pannud sinu perspektiivi paika! 
 
3. JUMALA PEEGELDUS SINUS 
Sk 13:9 “Ja ma viin kolmanda osa tulle ning sulatan neid, nagu sulatatakse hõbedat, ja proovin neid, nagu 
proovitakse kulda. Ta hüüab minu nime ja ma vastan temale. Mina ütlen:„See on minu rahvas.”Ja tema 
ütleb:„Issand, minu Jumal!” 
Kuld on puhas siis kui kullassepp näeb metallil enda peegeldust. Jeesus tahab nähe meis enda peegeldust. 
Kui me oleme puhtad sellest sodist ja prügist, siis ta vastab meile. Raili tõi näite loost oma vennaga, kus tal 
oli vaja andestada, et saada puhtaks, et lepitus võiks tulla esile. 
KÜSIMUS: Mis on see, millest sina vajad puhastuda? Võtke aega, et palvetada üksteise eest, et 
Jumala peegeldus võiks meis esile tulla, et kogu see praht ja sodi meie seest kaoks. 
 
 
 
 
 
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.  
 
 


