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LAKKAMATU PALVE - Keeltes rääkimine 
(Reelika Hints) 

 
1. VAIMNE INIMENE 
Miks on vaja rääkida teistes keeltes kui me saame Püha Vaimuga ristitud? Selleks, et me võiksime joosta 
oma võidujooksu, milleks Jumal on meid kutsunud. 
Võtke aega, et lugeda koos 1Kr 14:1-18! 
1Kr 14:18 “Ma tänan Jumalat, et ma räägin keeli rohkem kui teie kõik.” 
Jd 1:20 “Teie aga, armsad, olles rajanud endid oma kõige pühamale usule ja palvetades Pühas Vaimus 
hoidke endid Jumala armastuses.” 
Kui ma räägin teistes keeltes, siis ma ehitan üles oma vaimset/sisemist inimest - seda osa, mis on uuesti 
sündinud. 
KÜSIMUS: Kuidas sina sõnastad keeltes rääkimise olulisust? Jaga oma lugu, kuidas hakkasid 
teistes keeltes rääkima! 
 
2. SISEMINE INIMENE 
Me peame võitlema asjadega, mis püüavad kustutada seda tuld meie sees, et me unustaks ära oma 
sisemise inimese. 
Jõud raugeb kui me ei räägi keeltes. 
KÜSIMUS: Kuidas sina võitled selle vastu, et see tuli sinu sees ei kustuks? Milline on sinu keeltes 
rääkimise/palve harjumus? 
 
3. PALVEKEEL 
Teistes keeltes rääkimisel on erinevad funktsioonid ja ülesanded. See on isiklik palvekeel, mida me võime 
kasutada selleks, et ehitada ennast vaimulikult üles ning palvetada olukordade pärast, mille kohta me ei 
oska paluda. 
Rm 8:26 “Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid 
Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega.” 
Paluda Jumala tahet. Tõeline palvetaja tunneb Jumala sõna. 
1 Jh 5:14 “Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis 
tema kuuleb meid.” 
KÜSIMUS: Kas sina kasutad palves Jumala Sõna? Kui teie seas on keegi, kes ei räägi keeli aga 
igatseb selle järele, siis võtke aega, et palvetada nende inimeste eest! 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
 


