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Jumala sõna 1 

(Ivo Unt) 
 
1. SÕNA ILMUTAB JA EHITAB 
Sõna ilmutab tõde, kuidas elada. Ta ilmutab Taevaisa läbi poja elu. Tõde on isik ja tema elustiil. 
Hb 5:7 Oma maise elu päevil ohverdas Jeesus palumisi ja anumisi suure hüüdmise ja pisaratega selle 

poole, kes teda võis päästa surmast, ja teda võeti kuulda tema allaheitlikkuse tõttu. 
Küsimus: Mida ilmutab sulle eelnev kirjakoht? 
 
2. JUMALA SÕNA ON ELAV 
Sõna on elav ja kõnetab meid õigel ega jää kunagi hiljaks. 
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. 
Küsimus: Kuidas on Jumala sõna sinu jaoks elav olnud või kõnetanud õigel ajal, too näide? 
 
3. JUMALA SÕNA JUHIB MEID 
Ps 119:105 Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. 
Küsimus: Millist juhtimist oled saanud Jumala sõnast? 
 
4. JUMALA SÕNA MUUDAB MEID 
2Kr 3:18 Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse 
samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim. 
Küsimus: Milline kirjakoht on sinu elu jaoks tähenduslik, mis põhjustas suurema muutuse sinu elus? 
Kuidas sa muutusid, jaga teistega! 
 
5. JUMALA SÕNA ON RELV 
Õp 18:21 Surm ja elu on keele võimuses ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. 
Küsimus: Millises valdkonnas sooviksid läbimurret, jaga seda teistele ja otsige koos sellele teemale 
kirjakoht, mida võid igapäevaselt deklareerida, et võidelda läbimurdeni.  
 
Näited: 
-  “Tema vermete läbi on mulle tervis tulnud” (Js 53:5)  
-  “Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses” (Fi 4:19).  
-  “Usu Issandasse Jeesusesse, siis pääsed sina ja su pere” (Ap 16:30-31)  
-  "Ma olen vaba mineviku süüdistest ja sellest, et ma pole piisav” (Rm 8:1) 
-  “Ma sobin täiuslikult sinna, kus Jumal tahab mind kasutada” (Gl 2:20) 
-  “Ma tänan, et täna tuleb mu elu parim päev vaimulikult, emotsionaalselt, suhtealaselt ja finantsiliselt 

Jeesuse nimel” (Rm 15:13) 
 
 
 
Palveteemad järgmisel lehel... 
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PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada VEEBRUARIKUU 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. Alfa kursus 5. veebruar 
Et kursusele tuleksid inimesed, kes vajavad saada oma ellu vaimulik vundament. Et väljasõidul 
saaksid inimesed vabaks, päästetud, tervendatud ning Püha Vaimuga ristitud. 
 
4. 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. 
 
 


