
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 10.01.2021 
KUIDAS KUULDA JUMALA HÄÄLT 

(Ivo Unt) 
SISSEJUHATUS - MIKS JUMALA HÄÄL? 
“Peamine põhjus, miks peaksime õppima Jumala häält tundma on see, et me teda tõeliselt tunneksime - 
Tema südant, Tema rõõmu, Tema igatsusi, Tema valusid, Tema iseloomu, Tema tahtmist.” - Mark Virkler 
Jeesusel oli absoluutne edu, kuna ta otsis iga olukorra jaoks Isa häält.  
Jh 4:34 „Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud, ja lõpetan tema töö. 
Mt 4:4 Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.” 
Jh 5:19  „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, Poeg ei saa midagi teha iseenesest, ta teeb vaid seda, mida näeb 
tegevat Isa, sest mida iganes Isa teeb, seda teeb ka Poeg. 
 
VAIM ja MÕISTUS 
1Kr 2:9-10 „Mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud - selle on Jumal 
valmistanud neile, kes teda armastavad.” Aga meile on Jumal selle ilmutanud Vaimu kaudu, kuna Vaim 
uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused.” 
Jumal ilmutab otse oma vaimu kaudu meie vaimu asju, mida meie loomulikud silmad ega kõrvad ega 
mõistus ei suuda vastu võtta. “Jumal ei kutsu meid kasutama mõistust või vaimu, vaid mõlemat. Jeesuse 
elus olid ratsionalism ja vaimu osadus täuslikus tasakaalus. Kui mõistus on asetatud oma õigele kohale siis 
ta töötleb ja kontrollib ilmutust, kuid ta pole vahend mille kaudu ilmutust saadakse.” - Mark Virkler  
KÜSIMUS: Kuhu poole sina kaldud elama, kas pigem mõistuse najal või vaimu najal? Milles peaksid 
arenema? 
DEKLAREERIME KOOS: Minu mõistus ja vaim töötavad käsikäes kus vaim ammutab ilmutust ning mõistus 
töötleb seda (1Kr 2:9-10)! 
 
1. JÄÄ VAIKSEKS ET KUULDA. 
“Vaikseks jäämist ei saa tagant kiirustada ega sundida. Seda peab laskma juhtida” - Mark Virkler 
- Piibli näited vaikseks jäämisest 
Ps 46:11 „Jätke järele ja teadke, et mina olen Jumal.” 
Teised tõlked ütlevad sama salmi kohta: “lakake pingutamast, laske olla, lõdvestuge ja teadke, et mina olen 
Jumal.” 
> Habakuk läks oma vahipostile palvetama (Hab 2:1 - “Mina seisan oma vahipostil”). 
> Vara hommikul, kui oli veel pime, läks Jeesus üksikusse kohta palvetama (Mk 1:35 - “Ja vara hommikul 
enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal.”) 
> Prohvet Eliisa näide 2Kn 3:15-16 “Nüüd aga tooge mulle üks mängumees!” Ja kui mängumees kannelt lõi, 
siis sündis, et Issanda käsi tuli tema peale ja ta ütles: „Nõnda ütleb Issand.” 
KÜSIMUS: Milline piibli näide kõneteb sind enim selles, et vaikseks jääda Jumala hääle 
kuulamiseks? 
DEKLAREERIME KOOS: Ma suudan hõlpsasti vaikseks ja rahulikuks jääda, et kuulda Tema häält (Lk 
46:11)! 
 
2. OTSI SÜDAME SILMADEGA VISIOONI 
Hb 2:1-3 “vaatan, et näha, mida ta mulle räägib.” Peame õppima vaatama ja otsima oma südame 
silmadega, mitte mõistusega.  
Heebrea 12:2 “Vaadakem üles Jeesusele.” Kreekakeelne sõna vaadakem on aphorao, mis tähendab “et 
vaadata katkematu tähelepanuga, pöörates silmad ära igalt teiselt objektilt, vaadata kindlalt ja tõsiselt, et 
näha selgesti.” 
KÜSIMUS: Mis on aidanud sinul keskenduda, et kuulda Jumalalt? 
DEKLAREERIME KOOS: Ma igatsen, otsin ja palvetan pidevalt, et näha oma südame silmadega mida 
Jeesus räägib ja teeb (Jh 8:38)! 
 
 



 

3. ÕPI ÄRA TUNDMA JUMALA SPONTAANSEID MÕTTEID 
- Kuulmise eeldused 
“Kui sa oled näljane Jumala hääle järgi, siis sa kuuled. Selleks pead eemaldama kõik muud tegevused.” - 
Ema teresa  Mt 5:6 “Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga.” 
- Jumala hääle karakteristikud 
 >Nad on sageli õrnad ja helged ning neid võib kõige omapoolsega kergesti katkestada. 
 >Neil on ebatavaline sisu. Nad on paremad ja sageli sinu oma mõtetest erinevad. 
 >nad põhjustavad sinus teatud reaktsiooni (ärevuse, süütunde, usu, aukartuse, rahu) 
 >Kui sa nad vastu võtad, suudad sa nad ka ellu viia ja tunned sellest rõõmu. 
>Ajapikku muutuvad sinu vaimumeeled treenituks ja sa koged Jumala rääkimist kergemini ja sagedamini.  
KÜSIMUS: Milliseid eelpoolnimetatud Jumala hääle omadused tunduvad sulle tuttavad, too näide.  
DEKLAREERIME KOOS:Ma olen tundlik Jumala häälele ning tunnen kergelt ära Tema spontaansed mõtted 
(Jh 10:27)! 
 
4. KIRJUTA VÄLJA MÕTTED JA PILDID MIS SULLE TULEVAD. 
Ülestähendusete tegemine - see on lihtsalt päeviku pidamine palvete ja nende asjade kohta, mida me 
tajume kui Jumala vastuseid.  
Habakuk sai käsu ilmutus üles kirjutada, sest see pidi täituma alles teatud aja pärast.  
Habakuk 2:2 “Kirjuta üles nägemus ja tähenda selgesti lauakeste peale, et see, kes seda loeb, võiks lugeda 
soravalt.” 
- Turvaelemendid et testida sinu kirja pandut. 
> Alandlik, õppiv vaim. Ära kunagi ütle nii: “jumal ütles mulle seda ja sellega on asi otsustatud”. Kõik ilmutus 
tuleks läbi katsuda.  
> Hea piiblitundmine, et oleks võimalik Rhemat logose põhjal kontrollida. 
> Jumal annab meile ilmutusi selles valdkonnas, kus Ta on meile andnud vastutuse ja meelevalla.  
> Täielik ustavus oma kohalikule kogudusele ja allumine oma vaimulikele nõuandjatele. Osadus teistega kes 
käivad sama teed. Jaga oma ilmutusi 2-3 vaimuliku mentoriga pidevalt. 
> Hoolitse selle eest, et kõik sinu kogemused viiksid sind suurema pühitsuseni ja võimaldaksid sul rohkem 
Jumalat armastada ja end Temaga jagada. 
KÜSIMUS: Millist turvaelementi peaksid rohkem kasutama, et testida, mida Jumal on sulle andnud? 
DEKLAREERIME KOOS: 
- Ma panen kirja mida Jumal räägib et Tema sõna mulle ei ununeks ära (Hab 2:2-3)! 
 
 
 
 
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. 

https://www.azquotes.com/quote/868082?ref=voice-of-god

