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1. JUMALA SÕNA ON TÕDE, ELAV, TÕHUS JA IGAVENE 
Lugege koos kirjakohti: Jh 17:17, Hb 4:12, Mt 7:24-27, Mt 24:35, Rm 15:4, Is 55:9-11! 
Jumal kõnetab piibli kaudu just nüüd ja praegu. Me võime ehitada oma elu sellele raamatule. 
Küsimus: Jaga mõni lugu sellest, kuidas Jumal on sind hiljuti läbi oma sõna kõnetanud? Mida loed 
sina hetkel piiblist (jaga loetut)? 
 
2. JUMALA SÕNA ON KUI KIRI, NOVELL, KASUTUSJUHEND, BIOGRAAFIA 
Jumala sõna on võimalik lugeda mitmel erineval viisil.  

1. Loe seda kui kirja: Mida selle kirjutaja tahab meile öelda. 
2. Võta Jumala Sõna kui novelli: Selle võti on mõista kogu loo mõtet ja olemust. Loe järjest üks piibli 

peatükk läbi. 
3. Loe seda kui kasutusjuhendit: Piibel on täis juhiseid, kuidas elada oma elu. 
4. Biograafia: Lugeda piiblit nagu kellegi elulugu - Jeesuse elulugu. Piibel on Jumala ilmutus temast 

endast.  
Küsimus: Milline on sinu piibli lugemise harjumus?  
 
3. KOLM VIISI JUMALA SÕNA LUGEMISEKS 
Kuidas lugeda Jumala Sõna?  

1. Lihtsalt loe seda. 
2. Õpi ja jäta meelde piiblisalme.  
3. Mediteeri selle üle (mõtle sellele).  

Ps 119:11 “Ma panen su sõna tallele oma südamesse,et ma ei teeks pattu sinu vastu.” 
Ps 1:1-3 “ Õnnis on inimene,kes ei käi õelate nõu järgiega seisa patuste tee pealega istu pilkajate killas, vaid 
kel on hea meel Issanda Seadusest ja kes uurib ta Seadust ööd ja päevad. Siis ta on otsekui puu,mis on 
istutatud veeojade äärde,mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi;ja kõik, mis ta teeb, läheb korda.” 
Küsimus: Milline neist on sinu tugevaim ja milline nõrgeim punkt. Jaga mõni oma lemmikkirjakoht, 
mida tead kohe peast (või mida hiljuti õppisid)? 
 
 
 
 
 
 
Palveteemad järgmisel lehel... 
  



 

 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada APRILLIKUU palveteemade eest:  
 
1. Jumalateenistused  
Et Toompea koguduse Jumalateenistused, lasteteenistused ja noorteteenistused oleks täis Jumala 
Püha Vaimu väge, kus ülistus avab südamed, jutlus kõnetab võimsalt inimesi, kogu teenistuse 
jooksul saaksid inimesed vabaks, muudetud, tervendatud, taastatud, päästetud!  
 
2. Kodugrupid ja kogukonnad  
Et koguduses ehituks üles tugevad, üksteist-toetavad, armastavad ja kutsuvad kodugrupid ja 
kogukonnad, kus noored ja vanad usklikud saaksid üksteist üles ehitades olla tugevad. Et kõik 
usklikud võtaksid omale südame asjaks mõnda noort kristlast jüngerdada.  
 
3. Missionaalne elustiil koguduses  
Et kogudus tervikuna elaks välja ulatuvat elustiili tunnistades isiklikult evangeeliumi ning koos 
gruppidega teeniksid Tallinna inimesi erinevatel viisidel. Palve, et Tallinna linna inimesed oleks 
avatud evangeeliumile ning kogudus kasvaks julgemaks evangeeliumi edastamisel. 
 
4. Advendiaktsioon  
Et Jumal avaks asutuste uksed kuhu kogudusega plaanime külastama minna, et inimesed oleksid 
avatud ja näljased Jeesuse järele, et õiged usklikud läheksid õigetesse kohtadesse ja tooksid 
evangeeliumi, tervenemist ja vabanemist sealsetele inimestele. 
 
 


