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Palveleht, 3. ? 9. juuli 2016

Nädala teema: Armastuskäsk
Kiitus/ülistus ? kiidame/ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega - vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 28:1-2, 6-8
1 Sinu poole, Issand, ma hüüan, mu kalju! Ära pöördu vaikides minust eemale,
et ma su vaitolemise tõttu ei saaks nende sarnaseks, kes lähevad alla hauda!
2 Kuule mu anumise häält, kui ma kisendan su poole,
kui ma tõstan oma käed su pühamu pühima paiga poole!
6 Kiidetud olgu Issand, sest ta on kuulnud mu anumise häält!
7 Issand on mu tugevus ja mu kilp, tema peale lootis mu süda ja ma sain abi.
Sellepärast ilutseb mu süda ja ma tänan teda oma lauluga.
8 Issand on neile tugevuseks. Ta on oma võitud mehe võidusaamise kindlustus.
Jesaja raamat 43:1
Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud,
sa oled minu päralt!
Patutunnistus - vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves mõelda: Psalm 51:3
3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!
Vaikse palveosa võib lõpetada lugedes: 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.
Tänu jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse armastuse eest. Täname oma kodukoguduse ja koguduse liikmete
eest. Tänu jumalateenistuste eest kirikus ning jumalateenistuste raadioülekannete eest pereraadios. Tanu kauni suveaja eest.
Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 12:16-21
16 Olge omavahel üksmeelsed! Ärge mõtelge kõrgilt, vaid
laske end tõmmata madalate hulka! Ärge olge endi meelest targad!
17 Ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga, hoolitsege selle eest, mis on
hea kõigi inimeste silmis!
18 Kui võimalik, niipalju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega!
19 Ärge makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud:
?Minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte? ? nii ütleb Issand.
20 Veel enam: ?Kui sinu vaenlane nälgib, toida teda, kui tal on
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janu, anna talle juua, sest seda tehes sa kuhjad tuliseid süsi tema pea peale!?
21 Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga!
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.
Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 3. Moosese raamat 19:1-4, 11-18
1 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
2 ?Räägi kogu Iisraeli laste kogudusega ja ütle neile: Olge pühad,
sest mina, Issand, teie Jumal, olen püha!
3 Igaüks teist peab austama oma ema ja isa ning peab pidama minu
hingamispäevi! Mina olen Issand, teie Jumal.
4 Te ei tohi pöörduda ebajumalate poole ega tohi endile teha
valatud jumalaid! Mina olen Issand, teie Jumal!
11 Ärge varastage ja ärge valetage, ja ükski ärgu petku oma ligimest!
12 Ärge vanduge minu nime juures valet; sellega sa teotad oma
Jumala nime! Mina olen Issand!
13 Ära tee liiga oma ligimesele ja ära riisu teda; päevilise palka
ära hoia enese käes üle öö hommikuni!
14 Ära nea kurti ja ära pane komistuskivi pimedale, vaid karda oma Jumalat! Mina olen Issand!
15 Ärge tehke kohtus ülekohut! Ära ole erapoolik viletsa kasuks ja
ära austa vägevat, vaid mõista ligimesele õiglaselt kohut!
16 Ära käi keelekandjana oma rahva seas, ära seisa oma ligimese vere vastu! Mina olen Issand!
17 Ära vihka südames oma venda! Noomi julgesti oma ligimest, et
sina ei peaks tema pärast pattu kandma!
18 Ära tasu kätte ja ära pea viha oma rahva laste vastu, vaid
armasta oma ligimest nagu iseennast! Mina olen Issand!
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele. Aidaku Jumal ise meil pidada Kristuse poolt antud armastuskäsku.
Palume tervist kõigile, kes seda vajavad. Ole ligi ning hoia reisil olevaid inimesi. 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. Koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ja aseesimehe Meelis Pirni ning
nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Õnnista palun kõiki Nõmme Rahu koguduse
töötegijaid ning kingi palun kosutust ja uue jõu kogumist suvekuudesse. Palvetame sõpruskoguduste eest.
Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 5:20-30
20 Sest ma ütlen teile: Kui teie õigus ei ole märksa suurem
kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki!
21 Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: Sa ei
tohi tappa! ja igaüks, kes tapab, peab minema kohtu alla.
22 Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla,
kes aga oma vennale ütleb: ?Tola!?, peab minema ülemkohtu alla, kes aga ütleb: ?Sina jäle!?,
peab minema tulepõrgusse.
23 Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb
meelde, et su vennal on midagi sinu vastu,
24 siis jäta oma and altari ette ja mine lepi esmalt ära oma vennaga ja
alles siis tule ja too oma and!
25 Ole varmalt järeleandlik oma vastasele, kuni sa oled temaga teel, et sinu vastane sind ei annaks kohtuniku kätte ja kohtunik
kohtuteenri kätte ja sind ei heidetaks vangi!
26 Tõesti, ma ütlen sulle, sa ei pääse sealt enne välja, kui
oled tagasi maksnud viimsegi veeringu.
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27 Te olete kuulnud, et on öeldud: Sa ei tohi abielu rikkuda!
28 Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes naise peale vaatab teda
himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud.
29 Kui aga su parem silm ajab sind patustama, siis kisu ta välja ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma
kehast kui lasta kogu keha heita põrgusse.
30 Ja kui su parem käsi ajab sind patustama, siis raiu ta maha ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast
kui lasta kogu kehal minna põrgusse.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumala kätte vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palume Jumala
õnnistust kõigile, kes seatud rahva teenistusse.
Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast Fileemonile 1:4
4 Ma tänan oma Jumalat, meenutades alati sind oma palvetes.
Palume, et meil ikka oleks mahti tänada Jumalat ja meenutada palves kõiki, keda Issand meie südamesse ja meelde toob.
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