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Jumala sõna - Tunne Jumala sõna taga olevat Jumalat 
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1. TUNNE JUMALAT 
Aadamal ja Eeval ei olnud mingit Pühakirja ega muid allikaid, kust ammutada Jumala Sõna. Ainus koht, 
kust nad seda ammutada said oli otse Jumala enda käest.  
Lugege koos kirjakohti:  
Jh 17:3 “Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle 
sina oled läkitanud.” 
Jr 24:7 “ Ja ma annan neile südame mõistmiseks, et mina olen Issand. Siis on nemad mulle rahvaks ja 
mina olen neile Jumalaks, sest nad pöörduvad minu poole kõigest südamest.” 
Jr 31:33-34 “Siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Siis üks ei õpeta enam teist ega vend 
venda, öeldes: „Tunne Issandat!”, sest nad kõik tunnevad mind, niihästi pisikesed kui suured, ütleb Issand.” 
Küsimus: Mida teed sina igapäevaselt selleks, et jõuda lähemale Jumalale? 
 
2. SUHE JUMALAGA 
Selleks, et Jumala sõna saaks elavaks meie elus, vajame me reaalset ja elavat suhet Jumalaga, kes 
on selle Sõna meile andnud.  
Lugege koos kirjakohti:  
1Ms 3:1 “Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle Issand Jumal oli teinud, ja ta ütles naisele: 
„Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust?” 
Mt 4:1-11 
Elus on palju asju, mis võivad röövida meilt osaduse Jumalaga, üks tegelane, kes annab pidevalt oma 
parima selle nimel, et takistada ja lõhkuda me suhet Jumalaga on hingevaenlane ehk saatan.  
Küsimus: Mis röövib sinult lähedase osaduse Jumalaga? Mida saaksid teha selleks, et sinu suhe 
Jumalaga võiks saada veel lähedasemaks?  
 
3. JUMAL OTSIB INIMEST 
Õp 8:17 “Mina armastan neid, kes armastavad mind,ja kes otsivad mind, need leiavad minu.” 
2Pt 3:18 “Kasvage meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse armus ja tundmises! Tema päralt olgu kirkus 
nüüd ja igaviku päevil! Aamen.” 
Küsimus: Kus oled sina täna oma suhtes Jumalaga? 
Mis sind jutluse juures enim kõnetas? 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 


