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Jumala sõna - Jumala sõnas on vägi 

(Jaan Lorens) 
 
1. JUMALA SÕNA VÄLJAÜTLEMISES ON VÄGI 
Kui me ütleme midagi Jeesuse nimel, siis selle taga on vägi! 
Õp 18:21 “Surm ja elu on keele võimuses ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja.” 
Küsimus: Jaga mõni näide, kus oled hakanud kuulutama Jeesuse nime mingi olukorra üle ja on 
tulnud lahendus/rõõm/rahu? 
 
2. JUMALA SÕNAL ON VÄGI VASTU PANNA KURJALE 
Kui meie elus on rünnakud ja olukorrad, siis me saame toetuda Jeesusele - Tema sõnale.  
Mt 4:1-11 “Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata. Ja kui ta oli nelikümmend päeva ja nelikümmend 
ööd paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte. Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle: „Kui sa oled Jumala 
Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks!” Aga Jeesus vastas: „Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes 
leivast,vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.” Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma 
pühakoja harjale ning ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on: Sinu 
pärast käsib ta oma ingleidja nemad kannavad sind kätel,et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks.” Jeesus 
lausus talle: „Samuti on kirjutatud: Sina ei tohi kiusata Issandat, oma Jumalat. Taas võttis kurat tema kaasa 
ühe määratu suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust ning ütles talle: „Selle 
kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad.” Siis ütles Jeesus talle: „Mine minema, 
saatan, sest kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!” Siis jättis kurat Jeesuse 
rahule.” 
Lugege koos Fi 2:9-11! 
Küsimus: Jaga mõni kirjakoht, mida oled kasutanud kui sul on olnud rasked 
olukorrad/pettumus/haigused/andestamatus ja oled saanud jõudu ja jaksu Jumala Sõnast (lugege 
neid koos)? 
 
3. JUMALA SÕNAL ON VÄGI MUUTA SINU ELU 
Jh 1:1-14  “Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala 
juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud tema kaudu, oli elu 
ja elu oli inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Oli Jumala 
läkitatud mees, nimega Johannes, see pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema 
kaudu uskuma. Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest. Tõeline valgus,mis valgustab 
iga inimest,oli maailma tulemas. Ta oli maailmas,ja maailm on tekkinud tema läbi,ja maailm ei tundnud teda 
ära. Ta tuli omade keskele,ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid,andis ta 
meelevalla saada Jumala lasteks,neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest,ei liha 
tahtest,ei mehe tahtest,vaid Jumalast. Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust 
nagu Isast Ainusündinu kirkust,täis armu ja tõde.” 
Küsimus: Kuidas on Jumala Sõna muutnud sinu elu? 
Mis kõnetas sind jutluse juures enim? 
 
 
 
 
Palveteemad järgmisel lehel... 
  



 

 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada VEEBRUARIKUU palveteemade eest: 

 
1. Jumalateenistused 
Et Toompea koguduse Jumalateenistused, lasteteenistused ja noorteteenistused oleks täis Jumala 
Püha Vaimu väge, kus ülistus avab südamed, jutlus kõnetab võimsalt inimesi, kogu teenistuse 
jooksul saaksid inimesed vabaks, muudetud, tervendatud, taastatud, päästetud!  
 
2. Kodugrupid ja kogukonnad 
Et koguduses ehituks üles tugevad, üksteist-toetavad, armastavad ja kutsuvad kodugrupid ja 
kogukonnad, kus noored ja vanad usklikud saaksid üksteist üles ehitades olla tugevad. Et kõik 
usklikud võtaksid omale südame asjaks mõnda noort kristlast jüngerdada.  
 
3. Missionaalne elustiil koguduses 
Et kogudus tervikuna elaks välja ulatuvat elustiili tunnistades isiklikult evangeeliumi ning koos 
gruppidega teeniksid Tallinna inimesi erinevatel viisidel. Palve, et Tallinna linna inimesed oleks 
avatud evangeeliumile ning kogudus kasvaks julgemaks evangeeliumi edastamisel. 
 
 


