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KES MA OLEN? - Kannatlikkus/Pikk meel 
(Anne-Ly Raukas) 

 
1. KANNATLIKKUS INIMESTE JA OLUKORDADE SUHTES 
Kg 7:9 “Ära lase oma meelt kergesti saada pahaseks, sest pahameel asub alpide põues!“ 
Õp 15:18 “Raevutsev mees õhutab tüli, aga pikameelne vaigistab riidu.“ 
Me saame oma kannatlikkust testida igapäevaselt läbi inimeste ja olukordade. 
KÜSIMUS: Kas pead ennast pigem pikameelseks ja kannatlikuks inimeseks või pigem mitte? 
Millistes olukordades koged kõige enam pika meele ja kannatlikkuse proovilepanekuid? 
 
 
2. MEIE ELU EESMÄRK, MÕTE JA POTENSIAAL 
Hb 10:36 “Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse.” 
Eluline osa. Jumala usaldamises läbi erinevate eluolukordade - nii heade kui halbade. Kõigi piibli kannatlike 
isikute taga oli Jumala tõotus (Aabraham, Joosep, Hanna, Iiob, Jeesus). 
KÜSIMUS: Milline isik või isikud Piiblist on sulle kõige suuremaks eeskujuks pikast meelest ja 
kannatlikkusest? Miks? 
Kas Jumal on andnud sulle mõne tõotuse (piibli või prohvetliku sõna kaudu), mis pole veel täitunud, 
kuid mille täitumist endiselt ootad? (- mis mõtteid ja tundeid see sinus tekitab; - on see olnud raske 
või kerge su jaoks; - mis on sul kõige paremini aidanud selle ootusajaga toime tulla?) 
 
 
3. PIKK MEEL JA KANNATLIKKUS KUI USU JA USALDUSE KÜSIMUS 
Jk 5:7-11 “ Olge nüüd pika meelega, vennad, Issanda tulemiseni! Vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja 
pika meelega, kuni ta saab varase ja hilise vihma. Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest 
Issanda tulemine on lähedal! Vennad, ärge nurisege üksteise vastu, et teie üle ei mõistetaks kohut! Vaata, 
kohtunik seisab ukse ees! Vennad, võtke prohveteid, kes on rääkinud Issanda nimel, kurja kannatamise ja 
pika meele eeskujuks. Vaata, me kiidame õndsaks kannatlikke. Te olete kuulnud Iiobi kannatlikkusest ja 
näinud Issanda antud elulõppu, sest Issand on halastav ja armuline.” 
Ha 2:3 “ Sest nägemus ootab küll oma aega, aga ta ruttab lõpu poole ega peta. Kui ta viibib, siis oota teda, 
sest ta tuleb kindlasti ega kõhkle.“ 
KÜSIMUS:  On sul olnud olukordi, kus oled asunud ise Jumala tõotusi täitma? (Nagu Aabraham sai 
poja Iismaeli). Kuidas sellega läks? Andis see häid või mittehäid tulemusi? 
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PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada NOVEMBRIKUU palveteemade eest: 
 
1. JÄRELTÖÖ 
Palvetame, et ALFA kursusele tulnud saaksid ristitud ja liituksid koguduse perega ja 
kodugruppidega.  
Palvetame, et Terminali konverentsil päästetud ja vabanenud noored kasvaksid vaimulikult 
võimsalt edasi ja koguduse pere võtaks nad vastu ja võtaks nende eest hoolt. 
 
2. KOGUDUSE VISIOON 
Palvetame, et meie visioon “Eestimaa rahva süda pöördunud Jumala poole” teostuks läbi 
eluandvate kogukondade ehitamise. Palvetame, et aastaks 2021 Jumal päästaks 100 inimest ja et 
nad jääksid usus püsima ning tekiks 10 uut kodugruppi. Palvetame, et iga koguduse liige võtaks 
vastutuse vähemalt 1 inimese eest, keda aasta 2020 jooksul välja jüngerdada. 
 
3. ADVENDIAKTSIOON 16-22 dets 2019 
Palvetame, et kogu kogudus osaleks advendiaktsioonis, saades tunnistada, palvetada ja teenida 
selle läbi inimesi väljaspool kirikut. Palvetame, et Jumal avaks uusi uksi kuhu aktsiooni korraldada. 
Palvetame, et aktsiooni läbi saaksid inimesed terveks, kuuleksid evangeeliumi ning saaksid 
päästetud ning jääksid usus püsima ja vilja kandma.  
 
 


