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Palveleht. 11. -17. veebruar 2018

Nädala teema: Jumala armastuse ohvritee
Kiitus/ülistus
Selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega - vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 31:1-6
2 Sinu juures ma otsin pelgupaika, Issand, ärgu ma jäägu iialgi häbisse!
Oma õiglust mööda päästa mind! 3 Pööra oma kõrv mu poole, tõtta mind kiskuma välja hädast, ole mulle kaitsjaks kaljuks,
mäelinnuse hooneks mu päästmiseks!
4 Sest sina oled mu kalju ja mu mäelinnus, ja oma nime pärast juhatad ja talutad sa mind. 5 Sa viid mu välja võrgust, mis mulle
salaja on pandud, sest sina oled mu tugev kaitse. 6 Sinu kätte ma usaldan oma vaimu, sest sina oled mu lunastanud, Issand, sa tõe
Jumal.
Pauluse kiri korintlastele 13
1 Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust,
siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. 2 Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin
kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. 3 Ja
kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada,
aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. 4 Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei
kelgi ega hoople, 5 ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, 6 tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta
rõõmustab tõe üle. 7 Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. 8 Armastus ei hääbu kunagi. Olgu ennustused need kõrvaldatakse, olgu keeled - need vaibuvad, olgu tunnetus - see lõpeb ära. 9 Sest poolikult me tunnetame ja poolikult me
ennustame, 10 aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik. 11 Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, mõtlesin
nagu väeti laps, arutlesin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed. 12 Praegu me näeme
aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse.
Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. 13 Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus,
need kolm, aga suurim neist on armastus.
Patutunnistus - vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 25:18
18 Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!
Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:7
7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab
meid kogu patust.
Tänupalve
Aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Toome tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Jeesuse Kristuse eest, kes oma elu ohverdas, et meil on rahu Jumalaga ja
Kristuse läbi saame osa igavesest elust. Täname sellegi eest, et Kristuses võime igas paigas ja igal ajal palves Jumala ette tulla. Tänu
Pühale Vaimule, kes kingib usku Jumalasse ning seda usku meis ka tugevdab. Tänu sõpruskoguduste eest.
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Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 18:31
?Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast
Palvesse kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased
Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Markuse evangeelium 10:32-45
32 Aga nad olid minemas teel üles Jeruusalemma ja Jeesus käis nende ees, ja nad olid ehmunud, aga kaasaminejad kartsid. Ja võttes
need kaksteist taas endaga, hakkas Jeesus neile rääkima, mis teda ees ootab: 33 ?Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja Inimese
Poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma ja annavad paganate kätte 34 ning need teotavad
teda ja sülitavad ta peale ja piitsutavad teda ja tapavad ta ära ning kolme päeva pärast tõuseb ta üles.? Igatsus au järele 35 Ja
Sebedeuse pojad Jaakobus ja Johannes astusid Jeesuse juurde ja ütlesid talle: ?Õpetaja, me tahame, et sa meile teeksid, mida me
iganes palume.? 36 Jeesus küsis: ?Mida te tahate, et ma teile teeksin?? 37 Nemad ütlesid talle: ?Luba meile, et me istuksime
sinu kirkuses üks sinu paremal ja teine sinu pahemal käel!? 38 Jeesus ütles neile: ?Teie ei tea, mida te palute. Kas te võite juua
karikast, mida mina joon, või saada ristitud selle ristimisega, millega mind ristitakse?? 39 Nemad ütlesid talle: ?Võime küll!? Jeesus
aga ütles neile: ?Küllap te joote karikast, millest mina joon, ja teid ristitakse ristimisega, millega mind ristitakse,40 kuid istumist mu
paremal või pahemal käel ei ole minu anda, vaid see antakse neile, kellele see on valmistatud.? 41 Ja kui need kümme sellest
kuulsid, said nad pahaseks Jaakobuse ja Johannese peale. 42 Ja Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles neile: ?Te teate, et need, keda
peetakse rahvaste valitsejateks, peremehetsevad nende üle ja nende suured meelevallatsevad nende kallal. 43 Nõnda ärgu olgu teie
seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija, 44 ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi
sulane, 45 sest ka Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!?
Palume koguduse juhatuse, nõukogu, revisjonikomisjoni ja sinodi saadikute ning iga koguduse liikme eest. Eriti nende liikmete eest,
kes on mõnesugustes haigustes või muudes kiusatustes ja kannatustes; palvesse kanname koguduse õpetaja Ove Sanderi perega ja
abiõpetaja Matthias Burghardti perega, diakon Toivo Treibluti ja juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni
ning nende pered. Õnnistust palume koguduse muusika-, laste- ja hingehoiutööle ja Toidutarele ning inimestele, kes sellega seotud.
Palume Issanda lähedalolu kõigile, kes valmistuvad kohtuma Kristusega palgest palgesse. Palvesse kanname kõik lesed ja leinajad.
Issanda lähedalolu palume abielus ja laulatatud inimestele, et Jumal kingiks armastust ja ustavust. Palume Issanda õnnistavatesse
kätesse kõik koguduse eakad liikmed ja 80. klubi ning inimesed Nõmme sotsiaalmajas. Õnnistust palume sõpruskogudustele.
Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest nii meil kui mujal
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Hesekieli raamat 18:30-32
30 Seepärast ma mõistan kohut teie üle, Iisraeli sugu, igaühe üle ta eluviiside kohaselt, ütleb Issand Jumal. Pöörduge ja taganege
kõigist oma üleastumistest, et teie süü ei saaks teile komistuseks. 31 Heitke eneste pealt ära kõik oma üleastumised, millega te olete
üle astunud, ja valmistage enestele uus süda ja uus vaim! Miks te tahate surra, Iisraeli sugu? 32 Sest mul ei ole head meelt surija
surmast, ütleb Issand Jumal. Seepärast pöörduge ja elage! Palume õnnistust kõikidele inimestele kes elavad Eestis ja eestlastele
väljaspool Eestit.
Eestpalve palvetajate eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kiri efeslastele 6:18
18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest
Palume oma palveellu püsivust ja Jumala usaldamist. Tänu ustavate eestpalvetajate eest. Luba meil endil olla samuti nende hulgas,
kes palves Sinuga kohtumist otsivad ja oma elu Sinu kätte usaldavad.
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