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JULGUSTUSE KULTUUR - Isiklik julgustus 
(Jaan Lorens) 

1. MA EI SAA KÕIGEST ARU 
Õp 20:24  “Mehe sammud on Issandalt: kuidas võiks siis inimene tunda oma teed?” 
Õp 3:5-6 “Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! Õpi teda tundma kõigil 
oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks!” 
Jumala sõna ütleb, et meie sammud on Issandalt. Kui me otsime Jumala tahet oma elule, Jumala parimat,                 
siis me peame arvestama ka sellega, et Jumal juhibki meie samme. Alistudes oma tahte Jumala tahte vastu.                 
Seda tehes me peame leppima ka sellega, et me ei tea alati, mida Jumal on tegemas, kuhu tema sammud                   
viivad vaid Jumal kutsub meid usaldama teda nendes sammudes. Meil ei pruugi olla täielik selgus asjadest,                
me ei pruugi täielikult aru saada, mis hetkel meie elus toimumas on aga selle keskel Jumal kutsub meid teda                   
usaldama täielikult. 
Küsimus:  
a) Kas sina tunnistad endale, et sa ei saa kõigest aru ja sa ei tea kuhu Jumal sinu samme juhib 
täielikult? 
b) Mis asjad sina peaksid täna usaldama Jumala kätte ja mitte toetuma enda mõistusele? 
 
2. JUMAL ON HEA 
Jumal on hea, Jumal armastab meid, Jumal tahab meile parimat – ta on HEA HEA ISA! Sellepärast me                  
võime kogu oma elu usaldada Jumala kätte, sest ta on HEA Jumal. 
Ps 34:9  “Maitske ja vaadake, et Issand on hea! Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib.” 
Küsimus: Kuidas sina tead, et Jumal on hea? Kas sa usud, et Jumal on hea? 
 
3. JUMAL ON ALATI SAMA 
Isegi kui meie olukorrad muutuvad, suhted muutuvad, tunded muutuvad, elu muutub, siis Jumal on alati               
sama. Jumal on HEA alati, Jumal ei ole mõjutatud meie elu olukordadest vaid meie elu olukorrad peaksid                 
olema mõjutatud Jumalast. 
Hb 13:8 “ Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!” 
Küsimus: Kas sinu elus on olnud hetki või on hetkel nii, et sa kahtled, kas Jumal on hea? 
(Võtke aega, et palvetada!) 
 
4. JUMAL ELAB MINU SEES 
Lk 17:20-21 “Aga kui variserid Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala riik,  siis vastas ta neile: „Jumala riik ei 
tule ettearvatavalt ega öelda: „Ennäe, siin!” või „Seal!”, sest ennäe, Jumala riik on teie seas!” 
Rm 5:5 “ Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu 
läbi, kes meile on antud.” 
1Kr 6:19 “Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning 
et teie ei ole iseenese päralt?” 
Küsimus: Kas sinul on see Jumala ilmutus, et universumi Looja, kõikväeline Jumal elab sinu sees 
Püha Vaimu läbi? (Julgustan palvetama, et oleks ilmutus sellest) 
 
5. MA SAAN MIDAGI TEHA 
1Kr 3:9 “ Sest Jumala kaastöölised oleme meie; Jumala põllumaa,  Jumala hoone olete teie.” 
Meie oleme Jumala kaastöölised, Jumal on meid kõiki kutsunud muutma maailma meie ümber. 
Tihti arvame, et maailma muutmine tähendab, et mina ei suuda küll maailma muuta, miks mitte? Jumalaga                
koos on kõik võimalik. Hakka peale oma perest, töökohast, sõpradest, trennikaaslastest, koolikaaslastest            
jne. Ärme vaata kaugele vaid, mis ja kes meie ümber on. Mina suudan OMA MAAILMA muuta ja minu                  



 

maailm koosnebki: perest, sõpradest, sugulastest, töökaaslastest, klassikaaslastest, trennikaaslastest jne.         
Esimene samm võiks olla palve nende eest. 
Küsimus: a) Kas sa usud seda, et sina võid maailma muuta? 
b) Kust sa võiksid alustada? 
 
 
 
 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada JUULIKUU 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. EKNK suvepäevad 2019 “Terve pere” 
Et paljud kes muidu ei käi jõuaksid ka suvepäevadele. Et Kogudused, üksikisikud ja lapsed õpiksid 
puhkama, omandaksid pereväärtusi, kasvaksid evangelismis “laagrist välja” aktsiooni raames, ning 
julgelt taotleksid ja kastutaksid vaimuandeid ühiskonna teenimiseks. 
 
 


