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Palveleht 21.- 27. jaanuar 2018

Nädala teema: Jeesus äratab usule
Kiitus/ülistus - kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega - vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 102:16-23
16 Siis paganad hakkavad kartma Issanda nime ja kõik ilmamaa kuningad sinu au. 17 Sest kui Issand on üles ehitanud Siioni, siis
ilmub ta oma auhiilguses. 18 Ta on kaldunud nende palve poole, kes on tehtud puupaljaks, ega ole põlanud nende palvet. 19
Pandagu see kirja tulevase põlve rahva jaoks; siis rahvas, kes luuakse, kiidab Issandat, 20 et ta on vaadanud oma pühast kõrgusest,
Issand on taevast vaadanud ilmamaad, 21 et kuulda vangide ägamist ja vabastada surmalapsed, 22 et Siionis kuulutataks Issanda
nime ja Jeruusalemmas tema kiitust, 23 kui kõik rahvad ja riigid kogutakse kokku teenima Issandat.
Pauluse 2. kirjast korintlastele 1:3-7
3 Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal! 4 Tema julgustab meid igas
meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. 5
Sest otsekui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda on meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu. 6 Kui meid nüüd ahistatakse,
siis sünnib see teie julgustamiseks ja päästmiseks; kui meid julgustatakse, siis sünnib seegi teie julgustamiseks; see saab teoks, kui te
vapralt talute neidsamu kannatusi, mida meiegi kannatame. 7 Ja meie lootus teie peale on kindel, kuna me teame, et nii nagu teil on
osa meie kannatustest, nõnda ka meie julgustusest.
Patutunnistus - vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!
Pärast vaikset patutunnistust 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 armu-ja rahuaja eest meie maal. Tänama Issandat, et Tema kutsub jätkuvalt inimesi kõikide rahvaste hulgast ning äratab usule.
Täname väga paljude ustavate ja tublide inimeste eest meie koguduses, kes palvetavad ning oma nõu ja jõuga koguduses abiks on.
Täname sõpruskoguduste eest.
Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 5. Moosese raamat 32:36-39
36 Sest Issand tahab mõista õigust oma rahvale ja halastada oma sulaste peale, kui ta näeb, et nende jõud on kadunud ja pole jäänud
orja ega vaba. 37 Siis ta ütleb: Kus on nende jumalad, kalju, mille peal nad pelgupaika otsisid, 38 kes sõid nende tapaohvrite rasva ja
jõid nende joogiohvrite veini? Tõusku nad nüüd üles ja aidaku teid, olgu nad teile varjupaigaks! 39 Nähke nüüd, et see olen mina,
ainult mina, ega ole ühtki jumalat minu kõrval! Mina surman ja teen elavaks, mina purustan ja mina parandan ega ole kedagi, kes

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/2 |

This page was exported from - N&otilde;mme Rahu Kogudus
Export date: Wed Apr 14 14:09:44 2021 / +0000 GMT

päästaks minu käest.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.
Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Markuse evangeelium 1:29-39
29 Aga nemad tulid kohe pärast sünagoogist lahkumist koos Jaakobuse ja Johannesega Siimona ja Andrease majja. 30 Aga Siimona
ämm lamas voodis palavikus. Ja otsekohe räägiti Jeesusele temast. 31 Ja Jeesus astus ta juurde, võttis tema käest kinni ja aitas ta
üles. Ja palavik lahkus Siimona ämmast ning ta teenis neid. 32 Aga õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik
haiged ja kurjast vaimust vaevatud; 33 terve linn oli kogunenud maja ukse ette. 34 Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid
mitmesuguseid haigusi, ning ajas välja palju kurje vaime ega lubanud kurjadel vaimudel rääkida, sest need teadsid, kes ta on.
Jeesus lahkub Kapernaumast
35 Ja vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal. 36 Ja Siimon ja ta kaaslased ruttasid
talle järele 37 ning leidsid ta. Ja nad ütlesid talle: ?Kõik otsivad sind!? 38 Tema aga ütles neile: ?Läki mujale, naaberküladesse, et
ma sealgi kuulutaksin, sest selleks olen ma tulnud!? 39 Ja Jeesus käis läbi kogu Galilea, jutlustades sealsetes sünagoogides ja ajades
välja kurje vaime.
Palume Jumalalt usku ja usaldust. Palume, et oskaksime julgustada neid, kes julgustust vajavad. Hoidku Kristus ise meie silme ees
igavene elu. Jumala hoidmist, rahu ja õnnistust palume igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule.
Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile,
kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. 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 ja abiesimehe Andra
Indriksoni ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume koguduse lapsed ja noored
Jumala armu ja hoidmise alla ning palume, et iga inimene leiaks koguduses oma koha. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios,
Askimis, Destinis ning Ilumäel.
Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 13:29
29Ja inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub lauda Jumala riigis.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume kõik, kes rahva teenistuses Jumala kätte. Palvetame Kiriku piiskoppide,
kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palume Jumala lähedalolu inimestele, kes
tunnevad end üksikute ja mahajäetutena. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neile eriliselt lähedal, neid valgustamas ja juhtimas.
Kingi jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Õnnista palun, et rohkem oleks üksteisest hoolimist, armastust ja usku. Kanname palvesse
Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik,
Kristliku Raudteelaste Ühingu, Perekeskuse jpt.
Palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2a
3Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle.
Palvetame, et Jumal ise tugevdaks meie usku Tema vägevusse ning palve jõusse.
Palveaja võib lõpetada Meie Isa Palvega.
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