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Palveleht. 6.-12. september

Nädala teema: Tänulikkus
Kiitus/ülistus - kiidame Jumalat selle eest, kes Ta on.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Koht/kohad Piiblist:
Psalm 103:2
2Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!
Matteuse evangeelium 11:25-30
25 Tolsamal ajal ütles Jeesus: ?Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle
ilmutanud väetitele!
26 Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda.
27 Kõik on mu Isa andnud mulle, ja keegi muu ei tunne Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid Poeg ja see, kellele Poeg
seda iganes tahab ilmutada.
28 Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!
29 Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele,
30 sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!?
Patutunnistus - vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!
Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:9
9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.
Tänupalve - aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu-ja rahuaja eest Maarjamaal. Tänu olgu Jumalale, kes on andnud inimlastele võime olla tänulik. Tänu Jumala Sõna ja
pühade sakramentide eest. Tänu võimaluse eest takistamatult Jumala Sõna kuulutada ning oma eluga tunnistada. Tänu
kodukoguduse ja ustavate koguduse liikmete eest ning osaduse eest, mida Issand ise oma lastele kingib. Tänu ustavate
eestpalvetajate eest ja koguduse kaastööliste eest. Täname sõpruskoguduste eespalvete ja toetuse eest. Tänu olgu kõige eest!
Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Koht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast tessalooniklastele 5:16-24
16 Rõõmustage alati,
17 palvetage lakkamatult,
18 tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!
19 Ärge kustutage Vaimu,
20 ärge põlastage prohvetiandi,
21 katsuge läbi kõik, pidage kinni heast,
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22 hoiduge igasuguse kurja eest!
23 Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse
Kristuse tulemiseks!
24 Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.
Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Nehemja raamat 8:5-10
5 Ja Esra avas raamatu kogu rahva nähes, sest ta seisis kõrgemal
kui kõik muu rahvas; ja kui ta selle avas, tõusis kogu rahvas püsti.
6 Ja Esra kiitis Issandat, suurt Jumalat, ja kogu rahvas vastas
käsi tõstes: ?Aamen, aamen!? Ja nad põlvitasid ning heitsid Issanda ette silmili maha.
7 Ja Jeesua, Baani, Seerebja, Jaamin, Akkub, Sabbetai, Hoodija, Maaseja, Keliita, Asarja, Joosabad, Haanan, Pelaja, leviidid,
õpetasid rahvale Seadust ja rahvas seisis püsti.
8 Ja nad lugesid raamatut, Jumala Seadust, peatükkide kaupa ja
andsid seletust, nõnda et loetust aru saadi.
9 Ja Nehemja, kes oli maavalitseja, ja preester Esra, kirjatundja, ja leviidid, kes rahvast õpetasid, ütlesid kogu rahvale: ?See päev on
pühitsetud Issandale, teie Jumalale. Ärge leinake ja ärge nutke!? Sest kogu rahvas nuttis, kui nad Seaduse sõnu kuulsid.
10 Ja ta ütles neile: ?Minge sööge rasvaseid roogi ja jooge magusaid jooke, ja läkitage osa neile, kellel midagi ei ole valmistatud!
Sest see päev on pühitsetud meie Issandale.
Ja ärge kurvastage, sest rõõm Issandast on teie ramm!?
Palume Jumala hoidmist, õnnistust ning tänumeelt koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume
silmi, et näeksime oma elus Jumala hoolitsust ja rohket head ning oleksime selle eest Talle väga tänulikud. Palume, et Kristus ise
hoiaks meie silme igavese elu. Palume Jumalalt õnnistust toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes
seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume 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 Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume õnnistust 8. septembril kl. 18.00 Nõmme Rahu kirikus toimuvale
mees- ja segakoori avapalvusele ning kooride edaspidisele tööle. Jumala õnnistust palume 13. septembril alustavale leerirühmale
ning 25.-26. septembril lastele mõeldud kirikuööle ja kirikupäevale ning pühapäevakooli aastale ning esimesele pühapäevakooli
tunnile, mis Jumala armust on 27. septembril. Palvetame sõpruskoguduste eest.
Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 65:2-6, 9
2Vaikse meelega kiidetakse sind, Jumal, Siionis ning tasutakse sulle tõotused.
3Sina kuuled palvet, sinu juurde tuleb kõik liha.
4Minu süüteod on minust vägevamad, aga meie üleastumised annad sina andeks.
5Õnnis on see, kelle sina valid ja lased tulla enese ligi elama sinu õuedes;
küll meid täidetakse su koja, su püha templi hüvedest.
6Kardetavate tegudega vastad sa meile õigluses, sa meie pääste Jumal,
sa kõige ilmamaa otsade ja kauge mere lootus,
9nõnda et ilmamaa äärte elanikud kardavad su imetähti.
Päikese tõusu ja loojaku maad sa paned rõõmsasti hõiskama.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme
linnaosa vanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik
koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume Issanda õnnistust 9. septembril kl. 12.00 algavale EELK
Usuteaduse Instituudi ava-jumalateenistusele Toomkirikus ning kõikidele üliõpilastele ja õppejõududele ning kõigile, kes
Usuteaduse Instituudi uksest sisse ja välja käivad. Õnnistust palume kõigile, kes on asunud kooliteele.
Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:16-18
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16Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled!
17Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna!
18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest!
Palvetame Jumala kätte kõik palvetajad, palume jõudu, püsivust ja tänumeelt.
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