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JULGUSTUSE KULTUUR - Julgustuse tegelik olemus 
(Anne-Ly Raukas) 

 
1. Mida kujutab endast tõeline julgustamine?  
Piiblis julgustuse kohta kasutatud kreekakeelsed sõnad tähendavad: 
- õhutust liikuda edasi, püüelda millegi poole (protrepo) 
- nõu andma, trööstima (paramutheomai) 
- kedagi aitama, kellegi kõrval olema (paraklesis)  
Küsimus: a) Millised on sinu kogemused julgustamise vallas?  
b) On sul raske või kerge teisi julgustada? Miks? 
 
2. Julgustust võib ammutada kolmest põhiallikast (kuigi kindlasti on neid allikaid veelgi): 

- Jumalast  
Ps 46:2 „Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav.” 

- Pühakirjast  
Ro 15:4 „Sest mis iganes enne on kirjutatud, see on kirjutatud meile õpetuseks, et meil 
kannatlikkuse ja Pühakirja julgustuse kaudu oleks lootust.“  

- Teistest inimestest  
1. Tessaloonika 5:11 “Seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi!”  

 
a) Millistest neist allikatest leiad sina eelkõige julgustust?  
    (Kuidas on Jumal sind julgustanud või milline piiblisalm/inimene on olnud sulle julgustuseks?) 
b) Millistest neist allikatest on sul kõige enam olnud abi, et julgustada teisi? 
    (NB! “Teised inimesed” allikana tähendavad antud kontekstis sind ennast, kui teisi julgustad) 
 
3. Me vajame lisaks Jumalale ja Pühakirja tõdedele-tõotustele ka kaasinimesi enda ümber, kellele 
toetuda ja kellet vajadusel julgustust/abi otsida. 
Koguja 4:9-10 „Parem on olla kahekesi kui üksi…kui nad langevad, siis tõstab teine oma kaaslase üles.  
Aga  häda sellele, kes üksik on, kui ta langeb, ega ole teist, kes ta üles tõstaks!“ 
 
Küsimus: Millistes eluolukordades oled vajanud/leidnud kõige enam kaasinimeste abi ja julgustust? 
 
  
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. 
 


