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ELUMUUTEV TÕDE - Jumala Sõna 
(Janno Peensalu) 

 
1. INSPIREERITUD JUMALA SÕNA 
Hb 4:12 “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.” 
Kui Jumal midagi loob, siis ta teeb seda oma Sõna kaudu.  
KÜSIMUS: Missugused asjad on sulle kinnitanud, et Piibel on Jumala Sõna? Jaga mõni kirjakoht või 
seisukoht. 
 
2. USK JUMALA SÕNA TAGA 
Lugege koos: Lk 1:26-37, Mt 9:18-26 
Jumala Sõnad tuleb vastu võtta usus.  
KÜSIMUS: Too mõni näide oma elust, kuidas Jumala Sõna on muutnud sinu elu! 
 
3. RHEMA JA LOGOS 
Kui Jumal räägib mingi konkreetse sõnumi sinu ellu, siis Jumala Sõna seisab seal taga. 
Mt 14:28-29 “Peetrus vastas: „Issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale!” Tema 
ütles: „Tule!” Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde.” - See on Rhema 
ehk isiklik sõna sulle.  
KÜSIMUS: 1) Kirjelda, mis on Rhema ja Logose vahe ja miks on seda oluline mõista?  
2) Leidke koos piiblist Logos - üldine sõnum.  
3) Jaga teistega, kuidas sa loed Piiblit ja too üks näide, kuidas Jumal on mingi asja sellest teinud 
sinu jaoks elavaks ehk rhema sõnaks! 
 
PRAKTILINE ÜLESANNE 

a) Võta iga päev aega, et lugeda Jumala Sõna kasutades piiblilugemisplaani, mis sobib just 
sulle. https://www.avatudpiibel.ee/piibli-valjakutse/lugemisplaanid  

YouVersion äppi piiblilugemisplaanid.  
b) Koosta enda jaoks Jumala Sõnal põhinevaid deklaratsioone ning kuuluta neid oma elu üle 

igapäevaselt. http://toompeakogudus.ee/vaartused  
 
 
 
 
 
 
 
PALVETEEMAD järgmisel lehel ... 
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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. 
 
2. 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.  
 
 
 
 


