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Palveleht 25. juuni -1. juuli 2017

Nädala teema: Kutse Jumala riiki

Kiitus/ülistus
Selles palveosas võtame aega Jumalat kiita ja ülistada.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega - vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 18:17-20, 26-29
17 Ta ulatas kõrgusest käe, ta võttis minu, ta tõmbas mu välja suurest veest. 18 Ta päästis minu mu tugeva vaenlase käest, mu
vihkajate käest, sest nad olid vägevamad minust. 19 Nad tulid mu kallale mu õnnetuse päeval, aga Issand oli mulle toeks. 20 Ta tõi
mu välja lagedale, ta päästis minu, sest tal oli minust hea meel. 26 Heldele sa osutad heldust, laitmatu mehe vastu sa oled laitmatu;
27 puhta vastu sa oled puhas ja kõvera vastu sa osutud keeruliseks. 28 Sest sina päästad viletsa rahva, aga alandad suurelised silmad.
29 Sest sina süütad mu lambi; Issand, mu Jumal, valgustab mu pimedust.
Luuka evangeelium 19:1-10
1 Ja kui Jeesus jõudis Jeerikosse, läks ta sealt läbi. 2 Ja vaata, seal oli mees, Sakkeus nimi; see oli tölnerite ülem, ja ta oli rikas. 3
Sakkeus püüdis näha saada, milline neist on Jeesus, aga see ei õnnestunud rahvahulga pärast, sest ta oli lühikest kasvu. 4 Siis ta
jooksis ettepoole ja ronis mooruspuu otsa, et teda näha, sest Jeesus pidi sealtkaudu minema. 5 Ja kui Jeesus sinna paika jõudis,
vaatas ta üles ja ütles temale: "Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna pean ma jääma sinu kotta!" 6 Ja Sakkeus tuli kiiresti maha ja
võttis Jeesuse rõõmuga vastu. 7 Ja seda nähes nurisesid kõik: "Tema on patuse mehe juurde öömajale läinud!" 8 Sakkeus ütles aga
Issanda ette astudes: "Vaata, Issand, poole oma varandusest annan ma vaestele, ja kui ma olen kelleltki midagi välja pressinud, siis
ma annan neljakordselt tagasi." 9 Aga Jeesus ütles talle: "Täna on sellele kojale tulnud pääste, sest ka tema on Aabrahami poeg. 10
Sest Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut."
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 palvet 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. Tänu tuua palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname, et kutse Jumala riiki on Kristuse läbi jätkuvalt jõus ja kehtiv. Tänu Jumala
Sõna ja pühade sakramentide eest. Täname kodukoguduse ja ustavate koguduse liikmete eest. Tänu olgu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
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Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 11:28
28 Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.
Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast korintlastele 1:26-31
26 Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud: mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju
kõrgest soost. 27 Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et
häbistada tugevaid.
28 Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja halvakspandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need,
kes midagi on, 29 et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees. 30 Aga teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile
tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks, 31 et läheks täide, nagu on kirjutatud: "Kes tahab kiidelda, kiidelgu
Issanda üle!"
Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et meil
oleks, millega toetada nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda igatsevad ja vajavad. Palume, et
kristlased enam kasutaksid kallist palveandi. Aita, et elus osaks saavad kannatused ja katsumused võiksid tuua Kristusele lähemale.
Ole inimestega, kes on reisil ning hoia neid. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse
kohtuma ning kingi kindlat usku, et jääv kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja
Matthias Burghardti ja tema pere eest. Jumala õnnistust palume koguduse juhatuse esimehele Meelis Pirnile ja aseesimehele Andra
Indriksonile ning nende peredele. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume kosutavat
suvepuhkust ning uue värske jõu ammutamist kõikidele koguduse töötegijatele. Palvesse kanname kõik inimesed, kes on seotud
Nõmme Rahu kiriku remondiga. Palume, et Issand õnnistaks seda remonti. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis,
Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Sakarja 1:3
3 Seepärast ütle neile: Nõnda ütleb vägede Issand: Pöörduge minu
juurde, ütleb vägede Issand, siis ma pöördun teie juurde, ütleb
vägede Issand!
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame, et Kristuse tundmist ja usaldust Kristusele oleks enam. Palvesse
kanname meie riigis inimesed, kes on seatud oma ametis inimesi teenima ning palume neile selleks jumalakartust, jõudu, tarkust,
armastust ja ustavust. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse
liikme. Palvesse kanname Noorte laulu- ja tantsupeo ning palume, et sellegi, eesti rahvale olulise sündmuse kaudu võiks Jumala
Püha vaim inimesi puudutada.

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
Palume, et kõnelused Issandaga, palve läbi, oleksid meie igas päevas loomulikud ning et me otsiksime palves Issanda tahet ning
kogeksime rahu, rõõmu ja elujulgust.
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