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Palveleht. 18. ? 24. juuni 2017

Nädala teema: Kaduvad ja kadumatud aarded

Kiitus/ülistus ? selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega - vastuseid.
Koht/kohad Piiblist, millele Jumalat ülistades toetuda: Psalm 49:6-10; 16-21
6 Miks ma peaksin kartma kurjal ajal, kui mind ümbritsevad mu tagakiusajate pahateod, 7 kes loodavad oma varanduse peale ja
kiitlevad oma suurest rikkusest? 8 Ükski ei või venna eest anda luna ega tema eest maksta Jumalale lunastushinda, 9 sest nende
hinge luna on liiga kallis ja peab jääma igavesti tasumata selleks, 10 et keegi ei jääks elama lõppemata ega näekski hauda. 16 Kuid
Jumal lunastab mu hinge surmavalla käest, sest ta võtab mu vastu. Sela. 17 Ära karda, kui keegi rikastub, kui tema koja au saab
suureks! 18 Sest oma surma ei võta ta midagi kaasa, tema au ei järgne talle. 19 Kui tema ka kiidab oma hinge õnnelikuks oma elus ja
teised kiidavad sind, et sa teed enesele hea elu, 20 lähed sa siiski oma esiisade sugupõlve juurde, kes iialgi ei saa näha
valgust. 21 Inimene toreduses, kui tal pole arusaamist, on loomade sarnane, kellele tehakse ots.
Pauluse 2. kirjast korintlastele 8:1-9
1 Vennad, ma tahan teile teatada, mida Jumala arm Makedoonia kogudustes on korda saatnud. 2 Rohked katsumused, millega neid
on läbi proovitud, on andnud neile ohtrasti rõõmu ning nende põhjatu vaesus on kasvanud siira headuse rohkeks rikkuseks. 3 Nad on
ju andnud oma jõudu mööda - mina olen tunnistaja - koguni üle oma jõu. Nad ise on vabatahtlikult 4 anunud meilt paljude palvetega,
et neil võiks olla osa eesõigusest aidata pühasid. 5 Ja nende annid ületasid kõik meie lootused, sest nad andsid Jumala tahtmise läbi
iseendid, esmalt Issandale ja siis ka meile. 6 Nii me siis julgustasime Tiitust, et ta teie keskel viiks lõpule selle korjanduse, nii nagu
ta seda kord on alustanud. 7 Jah, nii nagu te olete ülevoolavad usult ja sõnalt ja tunnetuselt ja innukuselt ja meie armastuselt teie
vastu, olge ülevoolavad ka selles armastustöös. 8 Ma ei ütle seda käsuna, vaid proovides teiste innukuse varal ka teie armastuse
ehtsust. 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.

Patutunnistus - vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!
Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga 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.
Tänu jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname, et tohime Jeesuse Kristuse läbi osa saada Jumala kadumatutest aaretest:
rahust, rõõmust ja lootusest. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Täname kodukoguduse eest. Täname remondi eest
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Nõmme Rahu kirikus. Tänu EELK Usuteaduse Instituudi 70. tegevusaasta eest ning Suure-Jaani vaimuliku laulupäeva eest. Tänu
olgu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda: Luuka evangeelium 12:13:21
13 Aga keegi rahva seast ütles Jeesusele: "Õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga!" 14 Jeesus ütles talle: "Inimene,
kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks?" 15 Ja ta ütles neile: "Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest
külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!" 16 Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna: "Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi
vilja kandnud. 17 Ja ta arutas endamisi: "Mis ma pean tegema? Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda." 18Ja ta ütles: "Seda ma
teen: ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara 19 ning ütlen oma hingele: Hing,
sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks, puhka, söö, joo ja ole rõõmus!" 20 Aga Jumal ütles talle: "Sina arutu! Selsamal ööl
nõutakse sinult su hing. Aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud?" 21 Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese
jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas."
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 10:16
16 Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu, kes aga minu kõrvale lükkab,
see lükkab kõrvale mu Läkitaja.
Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt
tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Aita ka, et elus osaks saavad haigused, kannatused või katsumused võiksid tuua meid
Kristusele lähemale. Ole inimestega, kes on reisil ja hoia neid. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad
Kristusega palgest palgesse kohtuma ning usaldust, et jääv kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere
ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Rõõmsat lootust Jumalale palume meie juhatuse esimehele Meelis Pirnile ja
aseesimehe Andra Indriksonile ning nende peredele. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvesse
kanname kõik koguduse liikmed, kes on haiglas, hooldekodus või keda hooldavad omaksed. Palvetame õdede ja vendade eest
Kristuses meie sõpruskogudustes Destinis, Askimis, Kuopios ja kodusel Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Aamose raamat 8:4-8
4 Kuulge seda, kes ahmite vaese järele ja tahate maal teha hädalisele lõpu, 5 öeldes: "Millal möödub noorkuu, et saaksime müüa
vilja, ja hingamispäev, et võiksime avada viljaaidad, teha vaka väiksemaks ja seekli suuremaks, ja petta väärade vaekaussidega, 6 et
saaksime osta raha eest viletsa ja sandaalipaari eest vaese, ja müüa vilja pähe aganaid?" 7 Issand on vandunud Jaakobi uhkuse
juures: "Tõesti, ma ei unusta iial ühtegi nende tegu!" 8 Kas ei peaks maa selle kõige pärast värisema ja kõik, kes seal elavad,
leinama? Kas maa ei peaks sellest kerkima nagu jõgi, kohudes ja alanedes nagu Niilus Egiptuses?
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid ja kõik koguduste vaimulikud ning iga
koguduse liikme. Palvesse kanname kõik koolilõpetajad ning palume, et Jumalakartus oleks nendegi tarkuse algus.
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Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18a
18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus
Palve: Issand, aita meil jääda palvesse ja alatisse ühendusse Sinuga!
Kiitus/ülistus ? selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega - vastuseid.
Koht/kohad Piiblist, millele Jumalat ülistades toetuda: Psalm 49:6-10; 16-21
6 Miks ma peaksin kartma kurjal ajal, kui mind ümbritsevad mu tagakiusajate pahateod, 7 kes loodavad oma varanduse peale ja
kiitlevad oma suurest rikkusest? 8 Ükski ei või venna eest anda luna ega tema eest maksta Jumalale lunastushinda, 9 sest nende
hinge luna on liiga kallis ja peab jääma igavesti tasumata selleks, 10 et keegi ei jääks elama lõppemata ega näekski hauda. 16 Kuid
Jumal lunastab mu hinge surmavalla käest, sest ta võtab mu vastu. Sela. 17 Ära karda, kui keegi rikastub, kui tema koja au saab
suureks! 18 Sest oma surma ei võta ta midagi kaasa, tema au ei järgne talle. 19 Kui tema ka kiidab oma hinge õnnelikuks oma elus ja
teised kiidavad sind, et sa teed enesele hea elu, 20 lähed sa siiski oma esiisade sugupõlve juurde, kes iialgi ei saa näha valgust. 21
Inimene toreduses, kui tal pole arusaamist, on loomade sarnane, kellele tehakse ots.
Pauluse 2. kirjast korintlastele 8:1-9
1 Vennad, ma tahan teile teatada, mida Jumala arm Makedoonia
kogudustes on korda saatnud. 2 Rohked katsumused, millega neid on läbi proovitud, on andnud neile ohtrasti rõõmu ning nende
põhjatu vaesus on kasvanud siira headuse rohkeks rikkuseks. 3 Nad on ju andnud oma jõudu mööda - mina olen tunnistaja -,
koguni üle oma jõu. Nad ise on vabatahtlikult 4 anunud meilt paljude palvetega, et neil võiks olla osa eesõigusest aidata pühasid. 5
Ja nende annid ületasid kõik meie lootused, sest nad andsid Jumala tahtmise läbi iseendid, esmalt Issandale ja siis ka meile. 6 Nii me
siis julgustasime Tiitust, et ta teie keskel viiks lõpule selle korjanduse, nii nagu ta seda kord on alustanud. 7 Jah, nii nagu te olete
ülevoolavad usult ja sõnalt ja tunnetuselt ja innukuselt ja meie armastuselt teie vastu, olge ülevoolavad ka selles armastustöös. 8 Ma
ei ütle seda käsuna, vaid proovides teiste innukuse varal
ka teie armastuse ehtsust. 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.
Patutunnistus - vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!
Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 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.
Tänu jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname, et tohime Jeesuse Kristuse läbi osa saada Jumala kadumatutest aaretest:
rahust, rõõmust ja lootusest. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Täname kodukoguduse eest. Täname remondi eest
Nõmme Rahu kirikus. Tänu EELK Usuteaduse Instituudi 70. tegevusaasta eest ning Suure-Jaani vaimuliku laulupäeva eest. Tänu
olgu kõige eest!
Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda: Luuka evangeelium 12:13:21
13 Aga keegi rahva seast ütles Jeesusele: "Õpetaja, ütle
mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga!" 14 Jeesus ütles talle: "Inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või
jagajaks?" 15 Ja ta ütles neile: "Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal
on!"
16 Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna: "Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud. 17 Ja ta arutas endamisi: "Mis ma
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pean tegema? Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda." 18 Ja ta ütles: "Seda ma teen: ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad
ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara 19 ning ütlen oma hingele: Hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks, puhka,
söö, joo ja ole rõõmus!"
20 Aga Jumal ütles talle: "Sina arutu! Selsamal ööl nõutakse sinult su hing. Aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud?" 21
Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas."
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.
Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 10:16
16 Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu, kes aga minu kõrvale lükkab,
see lükkab kõrvale mu Läkitaja.
Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt
tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Aita ka, et elus osaks saavad haigused, kannatused või katsumused võiksid tuua meid
Kristusele lähemale. Ole inimestega, kes on reisil ja hoia neid. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad
Kristusega palgest palgesse kohtuma ning usaldust, et jääv kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere
ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Rõõmsat lootust Jumalale palume meie juhatuse esimehele Meelis Pirnile ja
aseesimehe Andra Indriksonile ning nende peredele. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvesse
kanname kõik koguduse liikmed, kes on haiglas, hooldekodus või keda hooldavad omaksed. Palvetame õdede ja vendade eest
Kristuses meie sõpruskogudustes Destinis, Askimis, Kuopios ja kodusel Ilumäel.
Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Aamose raamat 8:4-8
4 Kuulge seda, kes ahmite vaese järele ja tahate maal teha hädalisele lõpu,
5 öeldes: "Millal möödub noorkuu, et saaksime müüa vilja, ja hingamispäev, et võiksime avada viljaaidad, teha vaka väiksemaks ja
seekli suuremaks, ja petta väärade vaekaussidega, 6 et saaksime osta raha eest viletsa ja sandaalipaari eest vaese, ja müüa vilja pähe
aganaid?" 7 Issand on vandunud Jaakobi uhkuse juures:
"Tõesti, ma ei unusta iial ühtegi nende tegu!" 8 Kas ei peaks maa selle kõige pärast värisema ja kõik, kes seal elavad, leinama? Kas
maa ei peaks sellest kerkima nagu jõgi, kohudes ja alanedes nagu Niilus Egiptuses?
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid ja kõik koguduste vaimulikud ning iga
koguduse liikme. Palvesse kanname kõik koolilõpetajad ning palume, et Jumalakartus oleks nendegi tarkuse algus.
Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18a
18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus
Palve: Issand, aita meil jääda palvesse ja alatisse ühendusse Sinuga!
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