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Palveleht 31. juuli - 6. august 2015

Nädala teema: Soosinguajad
Kiitus/ülistus ? kiidame/ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega - vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 81:9-17
9 "Kuule, mu rahvas, ma hoiatan sind! Iisrael, kui sa ometi kuulaksid mind!
10 Ärgu olgu su seas võõrast jumalat ja ära kummarda võõramaa jumala ette!
11 Mina olen Issand, sinu Jumal, kes tõin sind Egiptusemaalt;
tee lahti oma suu, siis täidan ta!
12 Aga mu rahvas ei võtnud kuulda mu häält,
Iisrael ei tahtnud teha mu meelt mööda.
13 Siis ma andsin nad nende südame paadumusse ja nad käisid oma arvamiste järgi.
14 Oh et mu rahvas mind kuulaks ja Iisrael käiks minu teedel!
15 Ma alistaksin varsti nende vaenlased ja pööraksin oma käe nende rõhujate vastu."
16 Kes Issandat vihkavad, peaksid lömitama tema ees, ja nende saatus oleks igavene.
17 Aga teda ta toidaks nisutuumadega, ja meega kaljust ma söödaksin sind küllaga.
Jeremia raamat 18:1-10
1 Sõna, mis Jeremijale tuli Issandalt, kes ütles:
2 ?Tõuse ja mine alla potissepa kotta, ja ma annan seal sulle kuulda oma sõnu!?
3 Siis ma läksin alla potissepa kotta, ja vaata, ta tegi tööd potikedra juures.
4 Ja kui astja, mida ta savist tegi, potissepa käes ebaõnnestus, siis ta tegi sellest teise astja, nagu potissepa silmis õigem näis olevat
teha.
5 Siis tuli mulle Issanda sõna; ta ütles:
6 ?Kas mina ei või teiega teha nõnda nagu see potissepp, oh Iisraeli sugu! ütleb Issand. Vaata, otsekui savi potissepa käes, nõnda
olete teie minu käes, Iisraeli sugu!
7 Kord ma räägin rahva või kuningriigi kohta, et teda
kitkutakse, kistakse ja hävitatakse:
8 aga kui see rahvas, kelle kohta ma rääkisin, pöördub oma kurjusest, siis ma kahetsen kurja, mida ma kavatsesin temale teha.
9 Teine kord ma räägin rahva või kuningriigi kohta, et teda ehitatakse ja istutatakse:
10 aga kui ta teeb kurja minu silmis ega kuula mu häält, siis
ma kahetsen head, mida ma lubasin talle teha.
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!
Kirjakoht, mille võib lugeda pärast vaikset patutunnistuspalvet: 1. Johannese kiri 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 palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt
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patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu-ja rahuaja eest meie maal. Tänu jätkuva soosinguaja eest, mil Kristus kutsub end järgima. Tänu Jumalale Tema Sõna ja
Pühade Sakramentide eest. Tänu inimeste eest, kes on palvetanud kristlaste ja kristliku kiriku eest Eestimaal ja laias maailmas. Tänu
avatud kirikute ning rohkete võimaluste eest Jumalariigi tööd teha. Tänu kodukoguduse- ja tema liikmete eest ning meie
sõpruskoguduste eest.
Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 33:12
12 Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas,
kelle tema on valinud enesele pärisosaks.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.
Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese ilmutusraamat 3:1-6
1 Ja Sardese koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb see, kellel on seitse Jumala vaimu ja seitse tähte: Ma tean su tegusid, et sul on
nimi, et sa elad. Ometi oled sa surnud.
2 Ole valvas ja hoia, mis on veel jäänud; seegi on juba suremas, sest ma ei
ole leidnud su tegusid olevat täiuslikud oma Jumala silmis.
3 Tuleta siis meelde, kuidas sa sõna oled vastu võtnud ja kuulnud, ning hoia seda tallel ja paranda meelt! Kui sa nüüd ei valva, siis
ma tulen kui varas ja sa ei saa arugi, mis tunnil ma tulen su peale.
4 Kuid Sardeses on sul mõned, kes ei ole määrinud oma rõivaid, ning need saavad kõndida koos minuga valgeis rõivais, sest nad on
seda väärt.
5 Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime eluraamatust ning ma tunnistan tema nime
oma Isa ees ja Isa inglite ees.
6 Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele!
Palume Issanda hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita, et kasutaksime targasti
meile Jumalalt antud aega ja ande. Palume kannatustes, katsumustes või haigustes Jumala usaldamist ning kindlat teadmist, et
kõigile, kes Teda armastavad, laseb Ta kõik asjad heaks tulla. Ole palun 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. Palvesse kanname koguduse juhatuse liikmed: Andra Indriksoni,
Vaike Simmo, Meelis Pirni, Mirek Ambre ja Ulvar Kullerkupu ning nende pered. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse
diakoni Toivo Treibluti ning Marek Alveuse ja Volli Nugise, kes sooritavad koguduse praktikat ning nende pered. Palvetame
sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis ning Ilumäel. Palume õnnistust meie koguduse kahele pühakojale ja neis
toimuvale.
Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeeliumist 19:41-48
41 Ja kui Jeesus lähedale jõudis, nuttis ta linna nähes tema pärast:
42 ?Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja!
Ent nüüd on see sinu silmade eest peidus.
43 Sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu
ümber valli ja piiravad sind ja ahistavad sind igalt poolt
44 ja lõhuvad su maani maha, ja su lapsed sinu sees, ega jäta kivi
kivi peale, seepärast et sa ei ole ära tundnud oma soosinguaega.?
45 Ja Jeesus läks pühakotta ning hakkas välja ajama müüjaid,
46 öeldes neile: ?Kirjutatud on: Minu koda peab olema palvekoda, aga teie olete teinud ta röövlikoopaks.?
47 Ja Jeesus oli päevast päeva õpetamas pühakojas. Aga
ülempreestrid ja kirjatundjad otsisid võimalust teda hukata, samuti ülikud,
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48 ent nad ei leidnud, mida teha, sest kogu rahvas rippus Jeesuse küljes teda kuulates.
Palvetame, et me üksikinimestena kui rahvana kasutaksime targasti aega, mis meie kätte on usaldatud. Palvetame jätkuvalt
Eestimaa ja siin elavate inimeste eest, et Kristuse tundmist oleks enam. Eestpalvesse kanname presidendi, valitsuse liikmed,
riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik need, keda seatud inimeste teenistusse. Palvetame, et meie rahva hulgas võiks olla
enam neid, kes oma pattu tunnevad ja tunnistavad ning Kristuses andestuse ja armu vastu võtavad. Palvetame Jumala kätte meie
kiriku, tema piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Jumala õnnistust ja hoidmist palume
kõikidele kristlastele, kes asuvad sõjakolletes ning kellede elu on ohus. Olgu Issand neile kaitseks.
Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast koloslastele 4:2
2 Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!
Palume oma palvetesse püsivust ja Jumala usaldamist.
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