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ELU VAIMUS - Jumala hääle kuulamine 
(Anne-Ly Raukas) 

 
1. ERINEVAD ALLIKAD-VIISID, KUIDAS KUULDA JUMALA HÄÄLT 
Jumala hääle kuulamine on eelkõige mõeldud kõige elementaarsemaks suhtlemisviisiks sinu ja Jumala 
vahel. 
Js 1:8 “Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid 
hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!” 
Ps 119:105 “Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.” 
Küsimus: 1) Miks peaksime üldse kuulama/kuulma Jumala häält? 
2) Milliste allikate kaudu võime kuulda Jumala häält? 
3) Mil viisil oled sa kuulnud Jumala häält ja kas või kuidas on see sind elus 
mõjutanud/juhtinud/aidanud? 
 
2. MIDA JUMALA HÄÄL TEEB/EI TEE 
Jumala hääl ei lähe kunagi vastuollu oma sõnaga! 
Ps 32:8 “Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind 
juhtides.” 
Küsimus: Nimeta olulismad asjad, mida Jumala hääle kuulamine meile annab!  
Nimeta olulisemad asjad, mida Jumala hääl ehk Tema poolt öeldu kunagi ei tee. 
 
3. USU, USALDA JA KUULA 
Usu, usalda ja kuula ikka edasi, õppides ka läbi selliste olukordade tuunima veelgi paremini oma “vaimulikke 
tundlaid”! 
Js 30:21 “Ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te kaldute paremale või vasakule: „See on 
tee, käige seda!” 
Me igakord ei tea miks üks või teine asi, mille uskusime olevat Jumala tahte, ei tööta välja, kuid sellest 
hoolimata tasub usaldada Jumalat, et Tema teab ja teeb paremini. 
Küsimus: Kas sa oled ka pidanud pettuma mõnes nö “Jumala poolt öeldud asjas”? Kas ja kuidas 
sellega toime tulid?  
Jaga mõni lugu oma elust, kus tahtsid midagi väga aga see poleks tegelikult olnud hea sinu jaoks! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palveteemad järgmisel lehel... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada SEPTEMBRI KUU palveteemade eest: 
 
1. PÄÄSTMISED KOGUDUSES 
- Koguduse ettevõtmisete läbi (teenistused, noored, lapsed, konverentsid, aktsioonid, jne)  tuleks 
sajad inimesed päästmisele 
- Et koguduse liikmed aktiivselt palvetaksid oma lähedaste eest ja jagaksid jeesust ning tooksid nad 
kogudusse ja alfale 
 
2. KODUGRUPPIDE PALVETEEMAD:  
-Grupid oleksid eluterved, hästi juhitud ja koguduse visiooniga kaasas 
-Elud muutuksid, pered taastuksid kodugruppide sees 
-uued grupijuhid saaksid üles kasvatatud ja ametisse seatud 
-kogu kogudus (vähemalt 80%) saaks liidetud väikegruppidesse. 
-kodugrupid ulatuksid välja oma sõpradeni, kogukondadeni, aktsioonides vajaduses olijateni. 
 
3. ALFA KURSUS 17.september 
Et kursusele tuleksid uued inimesed, kes vajavad saada oma ellu vaimulik vundament. Et 
väljasõidul saaksid inimesed vabaks, päästetud, tervendatud ning Püha Vaimuga ristitud, ning 
liituksid koguduse eluga. 
 
 


