Päev 5 – Kannatlikkus
Luuka 23:26–43
Ideid palveks
Võid toetuda ka teistele tõotustele. Pea meeles, et Jumal ise annab väe Tema tahtmist täita!
 Kiida Jumalat, et Ta on see, kes annab meile jõu muutuda.
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sk 4:6b
 Kiida Jumalat selle eest, milles sa näed Tema kannatlikkust sinu vastu.
Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on
teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid
meeleparandusele. 2Pt 3:9
 Kiida Jumalat selle eest, et Ta ei valmista kunagi pettumust neile, kes loodavad Talle.
Aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad:
nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Js 40:31
 Palu, et Jumal õpetaks sulle kannatlikkust.
Ole vait Issanda ees ja oota teda; ära ärritu sellest, kelle tee õnnestub, ega mehest, kes teeb
kavalusi! Hoidu meelepahast ja hülga viha, ära ärritu; sellest tuleb vaid paha! Ps 37:7-8
Ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda kõigeks püsivuseks ja
pikaks meeleks, rõõmuga. Kl 1:11
 Palu, et Jumal õpetaks sulle, kuidas halvale heaga vastata. Palveta kindlate olukordade
eest, kus sul on vaja õppida halba heaga tasuma.
Ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga, hoolitsege selle eest, mis on hea kõigi inimeste silmis!
Kui võimalik, niipalju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega! Ärge makske ise kätte,
armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud: „Minu päralt on kättemaks,
mina tasun kätte” – nii ütleb Issand. Veel enam: „Kui sinu vaenlane nälgib, toida teda, kui
tal on janu, anna talle juua, sest seda tehes sa kuhjad tuliseid süsi tema pea peale!” Ära lase
kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! Rm 12:17–21
 Palu, et Jumal aitaks sul näha katsumusi, mida Ta lubab sulle tulla, kui meetodeid, kuidas
sulle kannatlikkust õpetada. Kui sa oled hetkel mingist katsumusest läbi minemas,
palveta eriliselt selle eest.
Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse, kuna
te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks. Jk 1:2-3
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Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene
ometi päev-päevalt. Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure
igavese au. 2Kr 4:16-17
 Palu, et Jumal tuletaks sulle meelde palvetada nende eest, kes sind halvasti kohtlevad.
Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega,
alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui
kellelgi on teise vastu kaebust. Kl 3:12-13a
 Kas sa tead mõnda inimest, kes läheb praegu katsumusest läbi? Palu, et Jumal õpetaks
talle kannatlikkust.
Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks – neile, kes on
tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Rm 8:28
 Palveta iga koguduse ja kiriku ülemaailmse ühtsuse pärast, mis põhineks Jumala Sõna
austamisel, alandlikul palvel, Püha Vaimu väel, austusel kiriku heakskiidetud poliitika ja
arengu vastu ning täielikul pühendumisel koguduse ülesandele. Palu alandlikkust meie
eludesse, et me võiksime olla ühendatud Jumala juhtimisele kuuletumises ja ühtsuses
koguduse otsuste tegemise protsessis.
Ma kutsun teid üles, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse nime pärast, et te kõik
räägiksite ühtviisi ja et teie seas ei oleks lõhesid, vaid et te oleksite ühte liidetud samas
meeles ja samas nõus. 1Kr 1:10
 Palveta tugeva koostöö ja ühtsuse eest kirikuorganisatsiooni ja seda toetavate ametite
vahel oma koguduse evangeelses töös.
Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ärgem
jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid
julgustagem selleks üksteist – ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.
Hb 10:24-25
 Palveta erinevate sotsiaalmeedia liikide kasutamise viiside eest, et jagada kolme ingli
kuulutust tänapäeva hõivatud inimestele looval ja värskel viisil.
Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju
vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Jh 15:5
 Misjon linnadesse – palveta Põhja-Ameerika divisjoni eest, kui nad püüavad jõuda
järgnevatesse linnadesse: New York City, New York; Calgary, Kanada; Indianapolis, Indiana;
St. Louis, Missouri; Seattle, Washington; San Francisco, California; Oakland, California;
Tampa, Florida; Oklahoma City, Oklahoma. Palveta ka Põhja-Aasia ja Vaikse ookeani
divisjoni eest ning linnade pärast, kuhu nad püüavad jõuda: Tokyo, Jaapan; Daegu, Korea;
Daejon, Korea; Wuxi, Hiina; Ulaanbaatar, Mongoolia. Palveta, et Jumala Vaim töötaks
võimsalt nendes linnades.
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sk 4:6b
 Palveta oma isiklike vajaduste pärast ja kõige eest, mis sul südamel on.
Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.
Fl 4:19.
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 Kiida Jumalat selle eest, et Tal on välja pakkuda tuhat teed seal, kus meie ei näe ühtegi, ja
et Ta vastab su palvetele.
Sest üks päev sinu õuedes on parem kui muid tuhat; ma seisan pigemini läve juures oma
Jumala kojas, kui viibin õelate majades. Ps 84:11
Palveaja lõpuks võid moodustada kolmest või neljast inimesest koosnevad grupid ja palvetada
seitsme inimese eest, kes on su nimekirjas. Palveta, et Jumal õpetaks neile kannatlikkust. Palu, et
nende kohta kehtiks Koloslastele 1:11: „Ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust
mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga...“ Kui sul on isiklikke palvesoove, mille
pärast palvetades sa ei tunne ennast suures grupis mugavalt, ole vaba jagama neid oma paarilisega
ning palvetage nende pärast koos.

Soovitatud laulud
„Issand, Su teed“ („Vaimulikke laule“ 198); „Ära mine minust mööda“ (Vaimulikke laule“ 50);
„Õnnelik olen“ („Vaimulikke laule“ 90)

Ellen White kannatlikkusest
Aga Vaimu vili on ... pikk meel. – Galaatlastele 5:22
Armastus on Kristuse kuningriigi seadus. Jumal kutsub kõiki üles püüdlema kõrgema standardi
poole. Tema rahva elus peaks avalduma armastus, tasadus, pikk meel. Pikk meel kannatab üht-teist,
jah, isegi paljut, püüdmata sõna või teoga kätte maksta.
„Pikk meel“ on kannatlikkus solvangu korral; vastupidavus. Kui sa oled pikameelne, ei räägi sa
teistele enda oletatavatest teadmistest oma venna vigade ja eksimuste kohta. Sa püüad teda aidata
ja päästa, sest ta on ostetud Kristuse verega. „Mine, noomi teda nelja silma all! Kui ta sind kuulab,
siis oled sa oma venna tagasi võitnud.“ „Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt
üleastumiselt, siis teie, vaimusaanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise
ei satuks kiusatusse.“ Olla pikameelne ei tähenda olla sünge ja kurb, morn ja raske südamega; see
tähendab olla täpselt vastupidine. (My Life Today, 52)
Jeesuse armastus peab olema kantud välja meie eludes. Sellel on pehmendav, alistav mõju meie
südamele ja iseloomule. See õhutab meid oma vendadele andestama, isegi kui nad on meile
ülekohut teinud. Taevane armastus peab voolama meie südametest lahkete sõnade ja sõbralike
tegude kaudu. Nende heade tegude vili ripub nagu rikkalik kobar meie iseloomu veini kohal. „Aga
Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus,
enesevalitsus.“ (Review and Herald, 16.11.1886, paragrahv 10)
Püüa elada rahus kõigi inimestega ning lase oma hinge ümbritseval atmosfääril olla mahe ja
healõhnaline. Jumal kuuleb iga väljaöeldut rumalat sõna. Kui sa võitled iseka inimloomuse vastu
liigud püsivalt edasi, et võita nii päritud kui väljaarenenud kalduvused halvale. Kannatlikkuse, pika
meele ja sallivusega saavutad palju. Pea meeles, et kellegi teise rumal kõne ei saa sind alandada,
aga kui sina vastad rumalalt, kaotad sa võidu, mille oleksid võinud saada. Ole oma sõnades väga
ettevaatlik.
Sallivus ja isetus tähistavad nende sõnu ja tegusid, kes on uuesti sündinud, et elada uut elu
Kristuses. (My Life Today, 52)
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Küsimused isiklikuks mõtiskluseks
1.
Kas sul on komme kätte maksta, kui keegi sulle halba teeb? Kuidas reageerid, kui inimesed
sind halvasti kohtlevad? Palu, et Jumal õpetaks sulle pikka meelt. Taotle Tema lubadusi.
2.
Kas su elus on keegi, kes astub su varvastele ja teeb seda meelega? Palu Jumalal anda sulle
kannatlikkust, armastust ja andestust selle inimese vastu ning palveta, et saaksid talle näidata
Jumala armastust.
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