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ELUMUUTEV TÕDE - Sõna deklareerimise jõud 
(Ivo Unt) 

SISSEJUHATUS 
Deklareerimine on Jumala Sõna välja rääkimine oma elu üle, et need tõotused saaksid nähtavaks meie 
eludes. See on vaimne seaduspärasus, et me saame selle mida me ütleme, kui me ei kahtle. Me peame 
õppima tõusma Jumala Sõna tasemele, tsiteerides seda, mida ütles Jumal ja sellega kehtestama Jumala 
sõna siin maa peal. 
 
1. SÕNA JÕUD 
“Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.” (Mt 24:35) 
“Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.” (Jh 1:1) 
“Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab 
hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.” (Hb 4:12) 
“Vaimumaailma kontrollib Jumala Sõna. Füüsilist maailma peab kontrollima Jumala Sõnu rääkiv inimene.” - 
Charles Capps 
KÜSIMUS: Miks on Jumala Sõna nii võimas nende kirjakohtade alusel? 
 
2. KEELE JÕUD 
“Surm ja elu on keele võimuses, ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja” (Õp 18:21) 
Meie sõnad loovad meie elu reaalsuse. Virisemine ja kahtlemine loovad samamoodi reaalsuse kui sõna ja 
usu välja rääkimine. 
“Sõnad, mis sa räägid, viivad sind kas võidule või hoiavad orjuses.” - Charles Capps 
“Sõnad, mis sa räägid, on seemned, mis toovad esile seda, millised nad ise on” - Charles Capps  
KÜSIMUS: Meenuta olukorda, kus oled keerulises olukorras mõelnud ja rääkinud välja negatiivseid 
asju. Kuidas kõlaks su sõnad, kui sa oma keelt suunaksid positiivset välja ütlema? 
 
3. USU JÕUD 
Mk 11:23-24 Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele: „Kerki ja kukuta end merre!” ega kõhkle 
oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle! 24 Seepärast ma ütlen teile: 
Kõike, mida te iganes palves  endale palute - uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile! 
“Inimesed, kes mõtlevad valesti, usuvad valesti ja kui nad usuvad valesti, käituvad nad valesti" - Kenneth 
Hagin. Kui me mõtleme et see on võimalik, siis me usume ja käitume nagu see oleks võimalik, sest siis 
hakkab aju meile ise lahendusi otsima. Mida me usume, on tähtsam mida me teeme - Steve Backlund 
KÜSIMUS: Mida saame õppida Jeesuse räägitud tähendamissõnast usu kohta? Kuidas saad 
rakendada seda olukorras, kus sa pole näinud veel läbimurret?  
 
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.  
 
 
 


