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Palveleht. 22. - 28. juuli 2018

Nädala teema: Tõde ja eksitus
Kiitus/ülistus ? selles palveosas on aeg kiita ja ülistada Jumalat.
Oleks hea kui selles palveosas ei oleks veel palvesoove.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 92:5-10;13-14
5 Sest sina, Issand, oled mind rõõmsaks teinud oma tegudega,
ma hõiskan sinu kätetööde pärast.
6 Kui suured on sinu teod, Issand! Väga sügavad on su mõtted!
7 Sõge inimene ei tunne seda ja alp ei saa sellest aru.
8 Kui õelad lokkavad nagu rohi ja kõik ülekohtutegijad õitsevad,
siis on see neile hävituseks igavesti.
9 Aga sina, Issand, oled kõrge igavesti!
10 Sest vaata, su vaenlased, Issand, sest vaata, su vaenlased saavad hukka,
kõik ülekohtutegijad pillutakse laiali.
13 Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil.
14 Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes.
Matteuse evangeelium 7:24-29
24 Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb,
sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule.
25 Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud
kaljule.
26 Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale.
27 Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja ja see varises ja selle kokkuvarisemine oli
ränk.?
28 Ja sündis, kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, et rahvahulgad olid vapustatud tema õpetusest,
29 sest ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald, mitte nõnda nagu nende kirjatundjad.
Patutunnistus - vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 32:1
Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud.
Pärast vaikset palvet võib lugeda kirjakoha: 1 Johannese kirjast 1:7j
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. Täname Kristuse eest, kes on meie elu alus ning Temale tohime julgelt rajada kogu oma elu.
Täname rahu ja lootuse eest, mida Jumal saab inimesele anda ka siis kui välised olukorrad ei muutu. Täname, et Jumala Püha Vaim
aitab meil vahet teha tõel ja eksitusel. Kanname tänumeeles Jumala ette kõik koguduse liikmed ja vaimulikud. Täname kõigi eest,
kes kogudust palvekätel kannavad ning majanduslikult toetavad. Tänu ustavate eestpalvetajate eest ning sellegi eest, et meie Jumal
on palvete kuulja. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kauni suveaja eest. Tänu kõige eest!
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Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 5:8b,9
Käige nagu valguse lapsed 9 valguse vili on ju igasuguses headuses ja õigluses ja tões
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.
Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: kirjast heebrealastele 12:14-17
14 Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha Issandat,
15 ja valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et mingi kibe
juur üles kasvades ei tooks tüli ning paljud selle läbi ei rüvetuks,
16 et keegi ei oleks hooraja ega ka kõlvatu nagu Eesav, kes üheainsa
kõhutäie eest andis käest oma esmasünniõiguse.
17 Te ju teate, et kui ta pärastpoole küll tahtis pärida õnnistust, tunnistati ta kõlbmatuks; ta ei leidnud meeleparanduseks kohta, ehk
ta küll seda pisaratega otsis.
Palvetame Jumala õnnistust, hoidmist ning kosutust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume
inimeste eest, kes on ristitud või leeritatud, kuid jäänud kogudusest kõrvale. Juhtigu Issanda hea ja armastav Vaim nad tagasi
koguduse keskele. Palume Jumalalt abi inimestele ja ka kogudustele, kel raske majanduslik olukord, andku Issand ise tarkust ja häid
lahendusi. Palume Jumalalt tervist ja paranemist ning hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Õnnistust palume kõigile, kes reisil.
Palume tröösti ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole ligi surijatele nende viimses võitluses. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi
ja tema pere eest. Eestpalvesse tõstame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered.
Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti ning praktikandi Marek Alveuse ja tema pere. Palvetame
sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.
Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Jeremia raamat 7:1-7
1 Sõna, mis Jeremijale tuli Issandalt, kes ütles:
2 ?Seisa Issanda koja väravas ja kuuluta seal seda sõna ning ütle: Kuulge Issanda sõna, kogu Juuda, kes tulete sisse neist väravaist
Issandat kummardama!
3 Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Parandage oma
eluviise ja tegusid, siis ma jätan teid elama siia paika!
4 Ärge lootke valesõnade peale, kui öeldakse: ?See on Issanda tempel, Issanda tempel, Issanda tempel!?
5 Aga kui te tõesti parandate oma eluviise ja tegusid, kui te tõesti teete õigust niihästi ühele kui teisele
6 ega tee liiga võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele, ega vala süütut verd siin paigas, ega järgne teistele jumalatele teile enestele
õnnetuseks,
7 siis ma jätan teid elama siia paika, maale, mille ma andsin teie vanemaile muistsest ajast igavesti.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest, et ikka oleks neid, kes Kristusele oma elu rajavad. Palume inimeste eest, kes on
ahastuses või kitsikuses. Tõstame Jumala ette kõik üksikud või hirmul olevad inimesed, julgustagu kõiki teadmine, et Kristus on iga
päev meie juures. Palvetame piiskoppide, preestrite ja diakonite eest, kirikuvalitsuse liikmete, kõikide koguduste töötegijate,
koguduste juhatuste esimeeste ja koguduste liikmete eest. Õnnistust palume kõikidele, kes kirikus töötavad ja selle käekäigu eest
palvetavad.
Eestpalve palvetavate inimeste ja palverühmade eest Eestis ja mujal maailmas
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kirjast 15:14-15
14Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me
midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid.
15Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime,
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siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud.
Palume, et Issand aitaks meil palves ära tunda Jumala tahtmise ning et me usaldaksime end Tema hoolde igas elusituatsioonis.
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