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Jumala sõna - Jumala sõna ja olukorrad meie ümber 
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1. JUMAL KÕNELEB MEIEGA KESET MEIE VÄLJAKUTSEID 
Põhjus, miks meie elus ei ole rahu on see, et me ei ole kuulnud Tema häält. Me vajame sõna 
Jumalalt, mis annab meile rahu ja hingamise.  
Hb 3:7-11 “Seepärast on nõnda, nagu Püha Vaim ütleb: „Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma 
südant kõvaks nagu nurina ajal, kiusatusepäeval kõrbes, kus teie esiisad kiusasid mind proovile pannes, 
kuigi nad olid minu tegusid näinud nelikümmend aastat. Seepärast tõusis mu viha selle sugupõlve vastu ja 
ma ütlesin: Nad aina eksivad oma südames, aga minu teid nad ei ole ära tundnud. Nii ma vandusin oma 
vihas:Nad ei saa minu hingamisse!” 
Viise, kuidas Jumal meiega kõneleb on rohkem kui suudame neid ära nimetada. 
Küsimus: Jaga mõni lugu oma elust, kus oled keset väljakutseid kuulnud Jumala häält ja saanud ühe 
selguse/hingamise/rahu. Milline on sinu Jumala hääle kuulamise harjumus? 
 
2. MEIE VALIK ON KAS USKUDA JUMALA SÕNA VÕI OLUKORDI ENDA ÜMBER 
Me peame usaldama Jumalat rohkem kui olukordi, mis ei ole veel täitunud.  
Rm 4:18-21 “Aabraham uskus, kui lootus näis lootusetu, et ta saab paljude rahvaste isaks, selle ütluse järgi: 
„Nõnda peab olema sinu sugu.” Ta ei jäänud usus nõdraks, pannes tähele oma elatanud, ligi saja-aastast 
ihu ja Saara surnud lapsekoda. Ta ei kahelnud Jumala tõotuses uskmatuna, vaid sai vägevaks usus, 
ülistades Jumalat ja olles täiesti veendunud, et Jumal on vägev ka täitma seda, mida on tõotanud.” 
Küsimus: Mis on sinu jaoks reaalsem, kas see, mida Jumal ütleb või see, milline on olukord sinu 
ümber?  
 
3. JUMALA SÕNA LOOB OLUKORRAD UUEKS, MITTE MEIE 
Jumala sõna meie elus annab meile kindluse, usalduse, rahu ja usu.  
Js 55:10-11 “Sest otsekui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja 
teevad selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba, nõnda on ka minu 
sõnaga, mis lähtub mu suust:see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja 
saadab korda, milleks ma selle läkitasin.” 
Mt 24:35, Mk 13:31, Lk 21:33 “Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.” 
Küsimus: Mille külge ankurdad end sina kui tuuled ja tormid tulevad?  
Mis kõnetas sind jutluse juures enim? 
 
 
 
 
 
 
 
Palveteemad järgmisel lehel... 
  



 

 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada MÄRTSIKUU 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. 
 
 


