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Palveleht. 28. mai - 3. juuni 2017

Nädala teema: Püha Vaimu ootus
Kiitus/ülistus ? selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega - vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: 1. Kuningate raamat 19:8-13
8 Siis ta tõusis, sõi ja jõi ning käis selle söömise rammuga
nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd kuni Jumala mäeni, Hoorebini.
9 Seal läks ta ühte koopasse ja ööbis seal. Ja vaata, temale tuli
Issanda sõna, kes küsis temalt: ?Mis sa siin teed, Eelija??
10 Ja ta vastas: ?Ma olen tõsiselt ägestunud Issanda, vägede Jumala pärast, sest Iisraeli lapsed on hüljanud sinu lepingu, nad on
kiskunud maha sinu altarid ja on mõõgaga tapnud sinu prohvetid. Mina üksi olen üle jäänud ja nad püüavad võtta mu hinge.?
11 Siis ta ütles: ?Mine välja ja seisa mäe peal Issanda ees!? Ja vaata, Issand läks mööda,
ja tugev ning võimas tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis Issanda ees.
Aga Issandat ei olnud tuules. Ja tuule järel tuli maavärisemine, aga Issandat ei olnud
maavärisemises.
12 Ja maavärisemise järel tuli tuli, aga Issandat ei olnud tules.
Ja tule järel tuli vaikne, tasane sahin.
13 Kui Eelija seda kuulis, siis ta kattis oma näo kuuega ja läks välja ning seisis koopasuus. Ja vaata, temale kostis üks hääl, kes
küsis: ?Mis sa siin teed, Eelija??
Johannese evangeelium 7:37-39
37 Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis
valjusti: ?Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu!
38 Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.?
39 Aga seda ta ütles Vaimu kohta, kelle pidid saama temasse
uskujad; sest veel ei olnud Vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud.
Patutunnistus - vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib 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.
Täname Kristuse ristisurma ja ülestõusmise ning taevaminemise eest. Täname armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Täname Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku 100-nda sünnipäeva eest. Täname, et meie kasutada on emakeelsed Piiblid ja Lauluraamatud ning
rohkelt vaimulikku kirjandust. Täname, et võime osaleda emakeelsetel jumalateenistustel, meil on avatud kirikud, saame osa Sõnast
ja Sakramendist. Täname inimeste eest, kes on kirikutööd teinud enne meid, kes teenivad oma annete, oskuste või andidega täna
ning täname nendegi eest, kes tulevad pärast meid. Toome tänu jumalateenistuste, piiblitundide, 80. klubi, Toidutare,
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Hingehoiuvalve, Nõmme Rahu kiriku remondi eest ning inimeste eest, kes töötavad selle ettevõtmise heaks kordaminekuks. Oleme
südamest tänulikud iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest, kes palvetab ning oma nõu ja jõuga koguduses abiks on.
Aitäh meie sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!
Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 27:1-3, 7-9
Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma?
Issand on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema?
2 Kui kurjategijad tulevad mu kallale mu liha sööma,
mu rõhujad ja mu vaenlased, siis nad komistavad ja kukuvad.
3 Kui sõjavägi seab leeri mu vastu, ei karda mu süda;
kui sõda puhkeb mu vastu, selleski ma loodan tema peale.
7 Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle!
8 Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: "Otsige mu palet!" Siis ma otsin, Issand, sinu palet.
9 Ära peida oma palet minu eest, ära tõuka enesest vihas oma sulast! Sina olid mu abi, ära lükka mind ära, ja ära hülga mind, mu
pääste Jumal!
Palvetame pereliikmete, lähedaste ja iseenda eest.
Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Apostlite tegude raamatust 1:12-14
12 Siis nad pöördusid tagasi Jeruusalemma mäelt, mida kutsutakse Õlimäeks ja mis on Jeruusalemma lähedal ühe hingamispäeva
teekonna kaugusel.
13 Ja kui nad linna tulid, läksid nad ülemisse tuppa, kus neil oli tavaks viibida: Peetrus ja Johannes ja Jaakobus ja Andreas ja
Filippus ja Toomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakobus, Alfeuse poeg, ja seloot Siimon ja Juudas, Jaakobuse poeg.
14 Nemad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos
Jeesuse ema Maarja ning naistega ja Jeesuse vendadega.
Palume Jumala õnnistust 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 ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees
Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti
ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest ning koguduse aseesimehe Andra Indriksoni ning
tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume leerilaste eest, kellest saavad 28.05.
Nõmme Rahu koguduse liikmed. Jumala õnnistust palume 4. 06.toimuvale laulupäevale, igale muusikule ning osavõtjale. Palvetame
sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis, ning Ilumäel. Palume õnnistust Nõmme Rahu kiriku remondile ning inimestele,
kes selle ettevalmistamise ja töödega seotud.
Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 12:32
32 Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde."
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning
kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku, peapiiskopi, piiskoppide, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti,
kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Kingi lootust, jõudu ja elutahet ülalt inimestele, kel tervisemuret ning hoia
meie kõigi silme ees ikka ja alati igavene elu. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid, lasteaiad ja lastehoiud, kaplanaadid,
Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Perekeskuse, Diakooniahaigla, Kiriku Varahalduse jpm.
Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 27:7
7 Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle!
Palume, et Issand Jeesus Kristus ise tugevdaks meie usku ning täidaks meid usaldusega palve jõusse. Palume sedagi, et meil
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jätkuvalt oleks tahet ja jõudu palvetada. Aidaku Issand meid usaldada Jumalat, paludes Tema tahte sündimist ning tänada viimselt
kõige eest.
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