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ELUMUUTEV TÕDE - Sõnakuulelikkus 
 
KÜSIMUS: Mida mäletad pühapäevasest jutlusest? Mis kõnetas sind enim? 
 
1. KUULETUMINE JUMALALE 
Mt 6:25-33 “Seepärast ma ütlen teile: Ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, 
millega riietuda! Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas? Pange tähele taeva linde: nad ei külva 
ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad? 
Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis 
te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad: ei näe nad vaeva ega ketra,  aga ma ütlen teile, 
et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab 
väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised! Ärge siis 
hakake muretsema, öeldes: „Mis me sööme?” või „Mis me joome?” või „Millega me riietume?” Sest kõike 
seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate.  Aga otsige esmalt Jumala riiki ja 
tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi! 
Lk 41-42 “Ta ise läks neist eemale kiviviske kaugusele, langes põlvili maha ja palvetas:  „Isa, kui sa tahad, 
võta see karikas minult ära! Ometi ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma!” 
Tihti me ei kuuletu Jumalale, kuna me muretseme, meil on oma hirmud ja kartused. Ning alati ei ole Jumala 
plaani ja tahtmise järgi minemine lihtne aga sellegipoolest on see alati kõige parem. 
“Jumal ei ole kutsunud meid olema edukad vaid ta on kutsunud meid olema ustavad ja kuulekad!” Ema 
Teresa 
Vahest on nii, et Jumalale kuuletumine võib minna sulle midagi maksma.  
KÜSIMUS: 1)Kuidas on sinul lood kuuletumisega Jumalale?  
2)Jaga mõni lugu, kus sa ei ole olnud sõnakuulelik Jumalale, kuna oled muretsenud ning jaga lugu 
kus sa oled olnud sõnakuulelik ja usaldanud Jumalat! 
3)Mis on sulle läinud maksma sõnakuulelikkus? 
 
2. ME EI SUUDA SEDA TEHA ILMA JEESUSETA 
Fl 4:13 “Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.” 
Jh 14:26 “Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile 
meelde kõik, mida mina teile olen öelnud.” 
Jh 16:13 “ Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta 
räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. 
2Kr 12:9-10 “ Kuid tema ütles mulle: „Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks.” Nii ma 
siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. Seepärast mul ongi hea 
meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, 
siis ma olen vägev. 
Ilma Jumala abita ei ole meil võimalik olla sõnakuulelik. 
KÜSIMUS: 1)Kuidas mõistad 2Kr 12:9-10 kirjakohta - kuidas oled kogenud Jumala väge kui sa ise 
oled olnud nõder? 
2) Võtke aega, et palvetada sõnakuulelikkuse eest - et me oleksime kuulekad, alistunud ja 
allaheitlikud Temale! 
 
 
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.  
 
 
 


