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Palveleht. 24. - 30. sept. 2017

Nädala teema: Jumala hoolitsus
Kiitus/ülistus
Aeg kiita ja ülistada Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega - vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: 1. Peetruse kiri 5:7
7heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!
Pauluse kirjast filiplastle 4:10-14
10Väga suureks rõõmuks Issandas oli mulle see, et te viimaks jälle virgusite mõtlema minule; sest teie olete ju mõelnud, aga teil
polnud sobivat juhust. 11Ma ei ütle seda puuduse pärast, kuna ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on. 12Oskan elada
kehvalt ja oskan elada ka jõukalt, olen kõigega ja kõigi oludega tuttav: nii kõhtu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui
puuduses. 13Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. 14Ometi, te tegite hästi, et võtsite osa minu kitsikusest.
Patutunnistus - vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakohad, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!
Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9
9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.
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 Jumala hoolitsuse eest. Täname Kristuse eest, kes on toonud meile jääva elu
ning andnud jõu ja julguse maiseks matkateeks. Tänu Jumala Sõna ja sakramentide eest. Tänu kodukoguduse ja ustavate koguduse
liikmete eest. Tänu perede eest, kes peavad oluliseks laste kristlikku kasvatust. Tänu toome Nõmme Rahu kirikus toimuva
siseremondi eest. Tänu olgu viimselt kõige eest!
Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 86:1, 3-7
1Issand, pööra oma kõrv ja kuule mind, sest ma olen vilets ja vaene! 3Ole mulle armuline, Issand, sest ma hüüan su poole kogu
päeva! 4Rõõmusta oma sulase hinge, sest sinu poole, Issand, ma tõstan oma hinge! 5Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja
rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad. 6Võta kuulda, Issand, mu palvet, ja pane tähele mu anumise häält! 7Oma ahastuse
päeval hüüan ma sind appi, sest sa vastad mulle.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.
Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 10:38-42
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38Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu. 39Ja sel naisel oli õde, keda hüüti
Maarjaks. Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet. 40Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta
tuli Jeesuse juurde ning ütles: "Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks
mulle appi!" 41Aga Issand vastas talle: "Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, 42aga tarvis on vaid üht.
Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära."
Palume Jumala hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita taibata Jumala hoolitsust
meie elus ning kingi piiritut usaldust Jumala vastu. Palume tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et meile elus osaks saavad
kannatused, katsumused või haigused tuleksid meile imeliselt kasuks ning tooksid meid Kristusele lähemale. Ole ligi ning hoia reisil
olevaid inimesi ning neid kes õpivad või töötavad Eestist eemal. Palume Jumalalt tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes
valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias
Burghardti ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame Jumala kätte koguduse
juhatuse liikmed: Meelis Pirni, Andra Indriksoni, Vaike Simmo, Ulvar Kullerkupu, Marek Alveuse ning nende pered. Palume
õnnistust koguduse laste-ja noorsootööle. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis ning Ilumäel. Palume
jätkuvat õnnistust Nõmme Rahu kiriku remondile.
Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Kuningate 17:1, 8-16
1Tisbelane Eelija, Gileadi Tisbest, ütles Ahabile: "Nii tõesti kui elab Issand, Iisraeli Jumal, kelle ees ma seisan: neil aastail ei ole
kastet ega vihma muidu kui minu sõna peale!" 8Ja temale tuli Issanda sõna, kes ütles: 9"Võta kätte, mine Sareptasse, mis kuulub
Siidonile, ja ela seal! Vaata, ma olen käskinud ühte lesknaist seal sind toita." 10Ja ta võttis kätte ning läks Sareptasse. Ja kui ta jõudis
linna värava juurde, vaata, siis oli seal üks lesknaine puid korjamas. Ja ta hüüdis teda ning ütles: "Too mulle ometi pisut vett mõne
nõuga, et saaksin juua!" 11Ja kui naine läks vett tooma, siis ta hüüdis temale järele ning ütles: "Too mulle ka paluke leiba!" 12Aga
naine vastas: "Nii tõesti kui Issand, su Jumal, elab, ei ole mul kakukestki, vaid ainult peotäis jahu vakas ja pisut õli kruusis. Vaata,
ma olen korjanud paar puutükki, ja ma lähen ning valmistan midagi enesele ja oma pojale, et saaksime veel süüa, enne kui
sureme." 13Siis ütles Eelija temale: "Ära karda! Mine tee, nagu sa oled öelnud! Aga esmalt valmista sellest mulle pisike kook ja too
see minule! Pärast valmista enesele ja oma pojale! 14Sest nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Jahu ei lõpe vakast ja õli ei vähene
kruusist kuni päevani, mil Issand annab maale vihma." 15Ja naine läks ning tegi Eelija sõna järgi. Ja temal, samuti Eelijal ja naise
perel oli süüa kauaks ajaks: 16jahu ei lõppenud vakast ja õli ei vähenenud kruusist Issanda sõna peale, nagu ta Eelija läbi oli öelnud.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumalalt Püha Vaimu meie Kirikule, tema piiskoppidele, preestritele ja
diakonitele, kirikuvalitsusele, kõikidele koguduste kaastöölistele ning igale koguduse liikmele. Palume tarkust ja vastutustunnet
presidendile, valitsuse liikmetele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palume
kristlaste eest erinevates konfliktipiirkondades. Palvesse kanname jätkuvalt Usuteaduse Instituudi, Misjonikeskuse, ajalehe Eesti
Kirik, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, Kristlike Raudteelaste Ühingu, Perekeskuse jpt. Palume armastust ja truudust kristlikule
abielurahvale ning Issanda lähedalolu ja toetust kõikidele leskedele.
Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast tessalooniklastele 5:17
17palvetage lakkamatult
Palume Jumalalt ustavust oma palveellu ja õnnistust palvetavatele inimestele ning neile, kelle eest palvetatakse.
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