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“JUMALA HÄÄLE KUULMISE HÜVED” 
(Anne-Ly Raukas) 

 
1. JUMALA HÄÄLE KUUL(A)MINE 
Jumala hääle kuulmisest on räägitud nii me koguduses kui igal pool mujalgi, kuid nii nagu paljude                
teistegi asjadega elus, võib see õpetus ja kuuldu jäädagi vaid kuulduks. 
KÜSIMUSED: 1) Kuidas on su lood Jumala hääle kuulmisega?  
2) Kas kuuled/kuulad Teda või tead vaid teoreetiliselt, et see on võimalik? 
 
2. JUMAL IGATSEB, ET VÕTAKSIME AEGA TEMA KUULAMISEKS, kinnitades meile, et           
Temaga koos on turvaline ja hea. Et Ta on olemas me jaoks, mõistab ja armastab meid ning                 
soovib ilmutada meile oma plaane ja anda meile rahu. 
„Ma olen sind armastanud igavese armastusega,seepärast jääb mu osadus sinuga.“ (Jer.31:3) 
„Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie                  
süda ärgu ehmugu ega mingu araks!“ (Joh. 14:27)  
KÜSIMUSED: 1)Kas tunned end Jumala ligiolus turvaliselt, armastatud ja hoituna? 
2) Millistes olukordades oled kogenud Tema rahu ja hoidmist? 
 
3. JUMAL IGATSEB ILMUTADA MEILE oma plaane me elu suhtes, et võiksime elada             
tähendusrikast ja õnnistatud elu. Isegi, kui see toob vahel kaasa raskusi ja väljakutseid. 
„Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte                
õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.“ (Jer. 29:11) 
„Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga                  
sind juhtides.” (Ps.32:8)  
KÜSIMUSED: 1)Kas usud, et Jumalal on parimad mõtted ja plaanid su elu jaoks? 
2) Kas või kuidas oled kogenud Tema juhtimist ja näinud Ta plaane täitumas oma elus? 
 
KOKKUVÕTTEKS: Kas jaanuarikuu seeria “Jumala hääle kuulmine” on tulnud sulle kasuks,           
andnud ja õpetanud sulle midagi? 
 

Palveteemad järgmisel lehel... 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada JAANUARI KUU palveteemade eest: 
 
1. JUMALA HÄÄLELE KUULETUMINE 
- Palvetame, et koguduse inimesed õpiksid kuulama Jumala häält, ning õpiksid ka sellele 
kuuletuma. Võta jaanuari kuu jooksul 3 päeva et paastuda selle teema eest.  
2. HINGEDE VÕITMINE 
Palume, et koguduse liikmetel tekiks põnevus võita hingesid Jeesusele nii, et vähemalt 50 erinevat 
koguduse liiget juhivad aasta jooksul kellegi Kristuse juurde ja võtavad hoolt tema eest, et teda 
jüngerdada. 
3. LASTE ÜLISTUS 
Palvetame, et lastetöös oleks toimiv ülistus ja vabatahtlik, kes oleks valmis ülistust juhtima. 
4. VÄIKELASTE TÖÖJUHT 
Palvetame, et tõuseks esile vabatahtlik, kes oleks valmis võtma väikelaste töö enda peale. 
5. JULGUSTUSE KULTUUR 
Palvetame, et iga koguduse liige oleks tähelepanelik ja julgustav kaaskristlaste suhtes. Et kogudus 
oleks ülesehitav, hooliv ja armastav. 
6. ALFA KURSUS alustab 2. veebruaril.  
Palvetame, et kursusele tuleksid inimesed, kes vajavad kohtuda elava Jumalaga. Et väljasõidul 
saaksid inimesed vabaks, päästetud, tervendatud ning Püha Vaimuga ristitud. Palvetame ka, et 
koguduse liikmed julgeksid oma lähedasi/tuttavaid kursusele kutsuda ja et kõik, kes tulevad jäävad 
ka püsima! 
7. TERMINALI NOORTETÖÖ 
Palvetame, et Terminali tuleksid noored ning et nad võiksid kogeda Jumala ligiolu ja Tema kutset 
ning et nende noorte elud saaksid täielikult muudetud ja uuendatud. Palvetame ka, et juba need 
noored, kes käivad, võiksid jääda püsima ning kaasatud kodugruppi ja koguduse teenimisse. 
 


