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ELUMUUTEV TÕDE - Kelle sõna kuulad sina? 
(Anne-Ly Raukas) 

 
 
1. JUMALA SÕNA  
Jumala Sõna peegeldub ühtpidi nii Tema kirjapandud Sõnas ehk Piiblis kui ka Jeesuses - Tema Pojas. 
Lugege koos: Jh 1:1-12! 
KÜSIMUS: Kuidas on sul lood Piibli ja Jeesuse tundma õppimisega? Kui palju leiad selleks aega? On 
see raske või kerge sinu jaoks? Naudid sa seda või on see pigem kohustus, mida kristlane peab 
täitma? 
 
2. JUMALA SÕNAST AMMUTAMINE 
Jh 14:6 “Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu 
kaudu.” 
Jh 6:35 “ Jeesus ütles neile: „Mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse 
usub, see ei janune enam iialgi.” 
KÜSIMUS: Kas või kuidas oled kogenud, et Jeesus on eluleib; et Temast ammutamine täidab su 
seesmise janu ja nälja ning Tema tundma õppimine on aidanud sul mõista tõde ning see on teinud 
sind vabaks? 
 
3. ÕIGE JA VALE TEE 
Jh 10:10 “Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja 
oleks seda ülirohkesti.” 
5Ms 30:19 “Ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu 
võiksite elada.” 
KÜSIMUS: Kas oled puutunud kokku teatud õpetuste-; “tõdede”- või vaimsete praktikatega, mis on 
püüdnud sind eksitada ja Jumalast kaugemale viia? Kuidas oled selle ära tundnud ja (tagasi) õigele 
teele jõudnud? 
 
PRAKTILINE ÜLESANNE - deklareerige üheskoos vähemalt 3-e deklaratsiooni  
1. Minu palved on võimsad sest ma palun usus ja Sõna kohaselt ja nende läbi saavad inimesed terveks, 
vabaks ja päästetud Jk 5:16, 1Jh 5:14-15, Mk 16:17-18 
2. Ma loen ja mõtisklen Jumala sõna üle pidevalt, ning elan selle järgi ja sõna tõde teeb mind vabaks, toob 
õnnistuse ning varustab mind headeks tegudeks. Jos 1:8, Jk 1:22, Jh 8:32, 2Tm 3:16-17 
3. Mul on eluandev igapäevane suhe Jumalaga ja ma kuulen tema häält selgelt, Ta on mulle asendamatuks 
abiks iga päev ning ma tunnen vabadust tema tahtmist mööda sõnakuulelikkuses elada. Jh 10:27, Jh 4:34 
4. Ma lasen kergesti minna minevikul ja halbadel musterharjumustel, sest ma olen uus loodu Kristuses ja 
vaba vanast elust ja hukkamõistust. 2Kr 5:17, Rm 8:1  
5. Ma olen loov, täis distsipliini ja olen motiveeritud, et arendada oma andeid ja kutsumist Kristuse eeskujul, 
ning elan võitja mentaliteediga ja näen lootust ja lahendusi igas olukorras. Ef 5:1-2, Rm 8:37 
6. Ma olen oma pere ja teisi lähedasi julgustav ja austav, ma toon neis pidevalt parima kulla esile ega 
fokusseeri nende mineviku läbikukkumistele ja võimestan neid pidevalt õitsema oma andides ja kutsumises 
sest Jumal on minuga teinud sedasama. Jr 29:11 
7. Ma oman kuninglikku varustust kõigeks mida vajan ja midagi pole puudu, kuna ma olen suure kuninga 
laps, kes täidab mu vajadused oma rikkust mööda. Rm 8:17, Fil 4:19 

 
 
 
 
 



 

 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada VEEBRUARI 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. 
 
3. PIIBEL - ELUMUUTEV TÕDE ELUSTIIL 
Palvetame, et kogu kogudus hakkaks uuel värskel viisil Jumala Sõna lugema, deklareerima ja 
rakendama ellu, nii, et nad selle läbi saaksid julgustatud, vabastatud, õnnistatud ja üles ehitatud.  
 
 
 


