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1. SA EI PEA OLEMA TÄIUSLIK, ET OLLA JULGUSTAJA 
Ap 11:19-24 “Need, kes olid Stefanose pärast tekkinud viletsuses hajutatud, käisid mööda maad Foiniikiani 
ja Küprose saareni ja Antiookiani, rääkides sõna ainuüksi juutidele. Nende hulgas oli ka Küprose ja Küreene 
mehi, need rääkisid pärast Antiookiasse jõudmist ka kreeklastele, kuulutades neile evangeeliumi Issandast 
Jeesusest. Issanda käsi oli nendega, ja suur oli nende arv, kes uskuma hakates pöördusid Issanda poole. 
Aga jutt nendest kostis Jeruusalemmas oleva koguduse kõrvu ja nad läkitasid Barnabase Antiookiasse. Kui 
ta pärale jõudis ja nägi Jumala armu, sai ta rõõmsaks ja julgustas kõiki jääma kindlameelselt Issanda 
omaks. Sest ta oli hea mees, täis Püha Vaimu ja usku. Ja palju rahvast lisati Issanda omade hulka.” 
Julgustus tähendab seda, et sa paned julgust kellegi sisse. 
Küsimus: Milline julgustaja oled sina? Millal viimati julgustasid kedagi? 
 
2. JULGUSTUS AITAB MEIL KÄIA JUMALA PLAANIS 
Sinu töö, mida Jumal on kutsunud sind tegema on liiga suur, et hakkama saada üksi.  
Hb 3:13 “Pigem julgustagem üksteist iga päev, niikaua kui veel öeldakse „täna”, et keegi teist ei paaduks 
patu pettuse läbi!” 
1Ts 5:11 “Seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi!” 
Julgustus on oluline osa sinu vaimulikus kasvamises. 
Küsimus: Jaga mõni lugu oma elust, kus keegi on sind julgustanud ning see on aidanud sind edasi! 
 
3. JULGUSTUS ON TEEKOND, MIS AITAB SIND VIIA ÜHEST KOHAST TEISE 
Rm 12:8 “olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidjaametis; kes teistele jagab, andku siira 
südamega; kes teist juhatab, olgu innukas; kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik.” 
Julgustus on abistamise teenistus - sa ei pea olema suure tiitliga, et olla julgustaja! 
Küsimus: Mida saad teha selleks, et olla veel parem julgustaja? Mis on sind takistanud julgustama 
inimesi?  Mis kõnetas sind jutluse juures enim? 
 
  
 
 
 
PALVETEEMAD JÄRGMISEL LEHEL... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada JUUNIKUU eest: 
 
1. 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. 
-et läheksid tööle ettevõtjate grupid, et kuningriik laieneks kiriku ettevõtjate läbi uuteni.  
 
2. EKNK SUVEPÄEVAD 2019 “Terve pere” PALVETEEMAD: 
-Palvetame, et terve EKNK pere osaleks suvepäevadel ning kõigil oleks võimalus tulla olenemata 
piiratud võimalustest. 
-Palvetame, et laagri jumalateenistused, töötoad, nõustamised jms. oleksid täis võidmist, mis tooks 
esile vabanemised hirmudest, valedest ja katkisusest ning toimuksid kõiksugused imed, 
tervenemised ja julgustus, mis aitaks elada võidukat elu. 
-Palvetame, et kogudused, üksikisikud ja lapsed õpiksid puhkama, omandaksid pereväärtusi ja 
rakendaksid seda nii kodus kui kogukonnas, järgides elutervet eluviisi. 
-Palvetame, et kogudused, üksikisikud ja lapsed kasvaksid evangelismis “Laagrist välja!” aktsiooni 
raames ning kastutaksid ja taotleksid julgesti vaimuande ühiskonna teenimiseks ka edaspidi. 
 


