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Palveleht. 13.-19. august 2017

Nädala teema: Ustavus Jumala andide kasutamisel
Kiitus/ülistus
Aeg Jumala ülistuseks
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Kohad Piiblist, millele Jumalat ülistades toetuda: Psalm 119:129-136
129 Imelised on sinu tunnistused, sellepärast hoiab neid minu hing. 130 Kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust, tehes arukaks
kohtlasi. 131 Ma avan oma suu ja ahmin, sest ma ihaldan su käske. 132 Kaldu minu poole ja ole mulle armuline, see on nende õigus,
kes armastavad sinu nime. 133 Kinnita mu samme oma ütlusega ja ära lase ühtki nurjatust saada meelevalda minu üle! 134 Lunasta
mind inimeste rõhumisest, siis ma pean su korraldusi! 135 Lase oma pale paista oma sulase peale ja õpeta mulle oma määrusi!
136 Veeojad voolavad mu silmist nende pärast, kes ei pea su Seadust.
Pauluse 2. kirjast korintlastele 8:9-15
9 Te ju teate meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema
vaesusest. 10 Ma annan selles asjas vaid nõu: see oleks ju teile kasulik, kui te nüüd lõpetaksite oma tegemise, mida te alustasite juba
mullu. Tollal olite teie esimesed nii tegema kui tahtma. 11 Lõpetage nüüd oma tegemine, et nõnda nagu teil oli valmidust tahta,
nõnda oleks seda ka lõpetamiseks oma võimalusi mööda. 12 Sest kui on olemas valmidust, siis on see meeldiv selles, mis kellelgi
on, mitte selles, mida tal pole. 13 Sest ei tohi olla nii, et mis teistele on kergenduseks, ahistaks teid, vaid võrdsuse saamiseks 14 olgu
teie jõukus praegu nende puudusele toeks, et ka nende jõukus kunagi saaks toeks teie puudusele, nii et tekiks võrdsus, 15 nagu on
kirjutatud: ?Kellel oli palju, sellel ei olnud liiast, ja kellel oli pisut, sellel ei olnud vähe.?
Patutunnistus - vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalm 51:3
3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!
Kirjakoht, mille võib palveks lugeda pärast vaikset palvet: 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. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Tänu Jumalale kes kingib meile oma häid ande. Täname Kristuse eest kes on
andnud meile palve eeskuju ja palvetab ise meie eest ning kinnitab meie usku. Tänu, et võime kõigega tulla palves Issanda ette ning
teada, et Tema kuuleb meie palveid ning teab, mida me tõeliselt vajame. Tänu kõige eest!
Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 12:48b
48 Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.
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Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 25:14-30
14 Sest sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile
minemist kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte. 15 Ühele andis ta viis talenti, teisele kaks ja kolmandale
ühe, igaühele tema suutlikkust mööda, ning läks ära võõrsile. 16 Kohe läks see, kes oli saanud viis talenti, ja kauples nendega ning
sai teist viis. 17 Nõndasamuti ka kaks talenti saanu sai teist kaks juurde. 18 Aga kes oli saanud ühe, läks ja kaevas maasse augu ning
peitis ära oma isanda raha. 19 Pika aja pärast tuli nende sulaste isand koju ja nõudis neilt aru. 20 Siis astus ta ette see, kes oli saanud
viis talenti, lisas sellele teist viis talenti ja ütles: ?Isand, sa andsid mulle viis talenti, ennäe, ma olen saanud teist viis talenti!? 21 Ta
isand lausus talle: ?Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda
rõõmupeole!? 22 Ka kaks talenti saanu ütles ta ette astudes: ?Isand, sa andsid mulle kaks talenti, ennäe, ma olen saanud teist kaks
talenti!? 23 Ta isand lausus talle: ?Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma
isanda rõõmupeole!? 24 Siis astus tema ette ka see, kes oli saanud ühe talendi, ja ütles: ?Isand, ma tean, et sa oled vali mees, sa
lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud, ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud. 25 Ja ma kartsin, läksin ära ja peitsin sinu talendi maa
sisse. Vaata, siin on sinu oma!? 26 Tema isand aga vastas talle: ?Sa halb ja laisk sulane! Sa teadsid, et ma lõikan sealt, kuhu ma ei
ole külvanud, ja kogun sealt, kuhu ma ei ole puistanud. 27 Siis sa oleksid pidanud mu raha andma pankurite kätte, ja tulles ma
oleksin saanud oma osa kätte vahekasuga. 28 Võtke nüüd tema käest talent ära ja andke sellele, kellel on kümme talenti! 29 Sest
igaühele, kellel on, antakse, ja tal on rohkem kui küllalt, kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära seegi, mis tal on. 30 Ja kõlbmatu
sulane heitke välja kaugele pimedusse, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine!?
Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et
märkaksime meile antud Jumala ande ning oleksime ustavad nende kasutamisel. Issand aita, et meil oleks, millega toetada nii
kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et kannatused ja katsumused võiksid viia alati
Kristusele lähemale. Palume Jumalalt rõõmu ja jõudu kõikidele leskedele ning üksikutele inimestele. Palume tröösti leinajatele. Ole
ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma, kingi kindlat usku igavesse ellu. Palvetame koguduse õpetaja Ove
Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning
tema pere eest ning aseesimehe Andra Indriksoni ning tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo
Treibluti. Palvetame sõpruskoguduste eest.
Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Õpetussõnad 14:21-22, 25,31
21 Kes põlgab oma ligimest, teeb pattu, aga kes halastab hädaliste peale, on õnnis. 22 Eks eksi ju need, kes kavatsevad kurja? Aga
heldus ja tõde on nendega, kes kavatsevad head. 25 Tõetruu tunnistaja päästab hingi, aga kes sepitseb valesid, petab. 31 Kes rõhub
viletsat, teotab tema Loojat, aga kes halastab vaese peale, austab Loojat.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Eestpalvesse kanname kõik need, keda on seatud inimeste teenistusse. Palvetame,
et meie rahva hulgas võiks olla enam neid kes oma pattu tunnevad ja tunnistavad ning Kristuse armu vastu võtavad. Palvetame
Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palvesse kanname jätkuvalt
sõjakolded ning palume neisse armu ja abi ning rahu.
Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2
2 Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!
Palume püsivust meie palveellu ning õnnistust igale palvetavale inimesele!
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