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JUMAL RÄÄGIB

(Ago Lilleorg)

SISSEJUHATUS
Hb 1:1-2 “Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd
päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka
maailmad teinud.”
Vanas Testamendis oli Jumala kõnetus läbi valitud inimeste. Uues Testamendis oli Jumala kõnetus midagi
nii loomulikku, mida Jeesuse järgijaid iseloomustas. Jumal kõneleb meiega otse Jeesuse kaudu, Poja kaudu
tuli Jumal meile ligi.

EELDUSED, ET KUULDA JA TAJUDA JUMALA HÄÄLT:
1. SA PEAD SEDA TAHTMA!
Jumal ei sõida meie ellu sisse, me peame Teda igatsema. Avama oma südame ja vaimu=olema
kättesaadavad.
Jr 33:3 “Hüüa mind, siis ma vastan sulle ja ilmutan sulle suuri ja salajasi asju, mida sa ei tea!”
KÜSIMUS: Kui tihti võtad sina aega, et kuulda Jumala häält? Millal viimati Jumal sind kõnetas?

2. TAHAD SELLELE KUULETUDA!
Jumala hääle kuulamisega ei saa olla suhtumist, et tahan seda kuulda, aga ei plaani sellega midagi teha.
Jumala kõnetuse eesmärk on juhtida meid millegi sisse, mis on Tema tahtmine. Jumala hääle kuulamine ei
ole eesmärk vaid vahend millegi suurema sisse.
KÜSIMUS: Kas sina oled alati kuuletunud Jumala häälele? Jaga mõni lugu oma elus, kus sa ei
kuuletunud või lugu, kus kuuletusid!

3. KÕRVALDAD TAKISTUSED
Üks takistus, mis meil võib olla, on kiire elutempo. Jumala kõnetus meie elus ei ole loomulikult loomulik vaid
me peame selleks ise midagi ära tegema.
Mt 6:6 “Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on
varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!”
KÜSIMUS: Mis takistused on sinu takistused, et mitte kuulda Jumala häält? Mida saad selleks ette
võtta?

4. SA HAKKAD SEDA PRAKTISEERIMA
Kirjuta üle vajadus, milles vajad kuulda Jumala häält, eemalda takistused ja loo eeldused, et kuulda.
KÜSIMUS: Kas sina kirjutad üles, mida Jumal sulle räägib? Jaga lugu, kuidas Jumal sind hiljuti
kõnetas?



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.


