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Palveleht
märts ? 4. aprill 2020

29.

Nädala teema: Kannatuse pühapäev

Kiitus ja ülistus - kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat.
Selles palveosas on hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Kohad Piiblist, millele võib kiituspalves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 2:11-16
11 Seepärast tuletage meelde, et teie, kes te varem olite loomu poolest paganad ja keda ümberlõikamatuteks nimetasid need, keda
kutsuti ümberlõigatuteks ihu ümberlõikamise tõttu,
12 - teie olite tol ajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuselepingule, teil ei olnud lootust
ega Jumalat siin maailmas.
13 Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite
Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi.
14 Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja
lõhkunud maha vaheseina - see tähendab vaenu - oma ihu kaudu,
15 kui ta muutis kehtetuks käskude Seaduse, et luua
eneses need kaks üheksainsaks uueks inimeseks, tehes rahu,
16 ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühesainsas ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu.

Matteuse evangeelium 20:28
Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast
teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!"

Patutunnistus - vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 25:11
11Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur!
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Võib lugeda pärast vaikset palvet: 1. Johannese kiri 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 jätkuva armuaja eest meie maal. Täname Jeesuse Kristuse eest, kes ise kannatas ning on ligi kõikidele kannatajatele. Tänu, et
Kristus suri ristil meie eksimuste ja patu eest. Tänu, et Tema kannatuste ning ristisurma ja ülestõusmise eest! Tänu, et Kristuse
kaudu saame meigi igavesse ellu. Tänu Jumalale, et tohime usaldada oma elu Kristuse kätte kõigil oma maise elu päevil, nii õnnes
kui õnnetuses, nii rõõmus kui ristis. Tänu, et Jumal kuuleb meie palveid. Tänu, et saame oma koguduse pühapäevasest
jumalateenistust osa Facebooki ja Pereraadio vahendusel. Täname sõprade eest meie sõpruskogudustes. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 43:1-5
1 Mõista mulle õigust, oh Jumal, ja aja mu asja halastamatu rahva vastu!
Päästa mind petise ja ülekohtuse mehe käest!
2Sest sina oled mu Jumal, mu tugev kaitse. Mispärast sa tõukasid mu ära?
Miks ma pean ikka kurvalt käima oma vaenlase surve all?
3Läkita oma valgus ja oma tõde, need juhatagu mind,
need viigu mind sinu pühale mäele ja su hoonetesse,
4et ma tuleksin Jumala altari äärde, Jumala ette, kes on mu ülim rõõm,
ja tänaksin kandlega sind, oh Jumal, minu Jumal!
5Miks sa oled nii rõhutud, mu hing, ja nii rahutu mu sees?
Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada, oma abi ja oma Jumalat!
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 65:1-3
1 Ma olen olnud kättesaadav neile, kes mind ei ole nõudnud; ma olen olnud leitav neile,
kes mind ei ole otsinud; ma olen öelnud rahvale, kes mu nime ei ole appi hüüdnud:
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?Vaata, siin ma olen! Vaata, siin ma olen!?
2 Kogu päeva ma sirutan käsi kangekaelse rahva poole, kes iseenese mõtetele järgnedes
käib teed, mis ei ole hea,
3 rahva poole, kes mind ärritab, alati mind trotsib rohuaedades ohverdades ja telliskivide peal suitsutades,
Palume Jumala õnnistust ja hoidmist meie koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Issand aita, et
meil oleks võimalik praeguses olukorras toetada nii kaasinimesi kui kogudust. Palume õnnistust ja jõudu neile, kes kannatavad.
Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Aita, et kannatuste ja katsumuste sees võiks Kristus olla väga
kogetav. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Kingi kindlat usku ja
usaldust Kristusele, kes on meile valmis seadnud igavese kodu taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest
ning abiõpetaja Toivo Treibluti ja tema ema eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest. Palvesse kanname
koguduse aseesimehe Andra Indriksoni ning tema pere. Õnnistust palume Nõmme Rahu koguduse diakonitele Marek Alveusele ja
Katri Aaslav-Tepandile ja nende peredele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 13:31-35
31 Tolsamal ajal tulid mõned variserid ja ütlesid Jeesusele:
?Lahku siit ja mine teele, sest Heroodes tahab sind tappa!?
32 Aga tema ütles neile: ?Minge ja ütelge sellele rebasele:
Vaata, ma kihutan kurje vaime välja ja teen terveks täna ja homme ning
kolmandal päeval jõuan ma kõigega lõpule.
33 Siiski, ma pean rändama veel täna ja homme ja ülehomme, sest
ei sobi, et prohvet hukataks mujal kui Jeruusalemmas.
34 Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad
kividega surnuks neid, kes su juurde on läkitatud! Kui palju kordi
olen ma tahtnud koguda su lapsi, otsekui kana kogub oma poegi tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud!
35 Vaata, teie koda jäetakse maha! Aga ma ütlen teile, te
ei näe mind enne, kui tuleb aeg, et te ütlete: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!?
Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palume, et Issand annaks armu ja paneks piiri Covid-19 viirusele. Palume
rahu rahututesse inimsüdametesse. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga
koguduse liikme. Ole, Issand, toetamas ning jõudu andmas meditsiinitöötajatele, päästjatele, politseinikele, piirivalvuritele,
kriisikomisjoni liikmetele ja paljudele teistele, kes seotud sellega, et Covid-19 viirusee saaks pandud piir. Haigetele palume tervist,
kannatajatele lootust ning surijaile Jumala armu ja abi ning kindlat lootust Kristusele, kes on Teeks igavesse ellu.
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Palvetame palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18
18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest
Palume Jumala õnnistust kõikidele palvetajatele.

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

| Page 4/4 |

