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Palveleht. 9.-15. 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!
10Ärgu olgu su seas võõrast jumalat ja ära kummarda võõramaa jumala ette!
11Mina olen Issand, sinu Jumal, kes tõin sind Egiptusemaalt;
tee lahti oma suu, siis täidan ta!
12Aga mu rahvas ei võtnud kuulda mu häält,
Iisrael ei tahtnud teha mu meelt mööda.
13Siis ma andsin nad nende südame paadumusse ja nad käisid oma arvamiste järgi.
14Oh et mu rahvas mind kuulaks ja Iisrael käiks minu teedel!
15Ma alistaksin varsti nende vaenlased ja pööraksin oma käe nende rõhujate vastu."
16Kes Issandat vihkavad, peaksid lömitama tema ees, ja nende saatus oleks igavene.
17Aga teda ta toidaks nisutuumadega, ja meega kaljust ma söödaksin sind küllaga.
Matteuse evangeelium 11:20-24
20 Siis hakkas Jeesus hurjutama neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meelt
parandanud:
21 ?Häda sulle, Korasin! Häda sulle, Betsaida! Sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on
aset leidnud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas meelt parandanud.
22 Ometi ma ütlen teile: Tüürosel ja Siidonil on kohtupäeval hõlpsam põli kui teil!
23 Ja sina, Kapernaum, kas sa arvad, et sind ülendatakse taevani? Ei, sind tõugatakse alla põrgusse, sest kui Soodomas oleksid
sündinud need vägevad teod mis sinus, siis ta oleks püsinud tänini.
24 Ometi ma ütlen teile: Soodomamaal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sinul!?
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!
Kirjakoht, mille võib lugeda pärast vaikset patutunnistuspalvet: 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 palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt
patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu-ja rahuaja eest meie maal. Tänu jätkuva soosinguaja eest, mil Kristus kutse end järgima. Tänu Jumalale Tema Sõna ja
Pühade Sakramentide eest. Tänu inimeste eest, kes on ustavalt 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.

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

| Page 1/3 |

This page was exported from - N&otilde;mme Rahu Kogudus
Export date: Tue Oct 15 3:33:15 2019 / +0000 GMT

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kirjast 3:15-19
15 Selles ütlemises: ?Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge
tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal? 16 kes siis olid need kuuljad, kes nurisesid? Eks ju kõik need,
kes olid Egiptusest välja läinud Moosese juhtimisel?
17 Aga kelle peale ta viha tõusis neljakümneks aastaks? Eks nende
peale, kes patustasid, kelle kehad langesid kõrbes surnuna?
18 Aga kellele ta siis vandus, et nemad ei saa tema hingamisse,
kui mitte neile, kes olid sõnakuulmatud?
19 Nii me näeme, et nad ei võinud sisse pääseda oma uskmatuse pärast.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.
Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete 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.
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. Palume Jumala hoidmist. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteburgis, Destinis ning Ilumäel.
Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Moosese raamatust 18:20-32
20 Siis ütles Issand: ?Hädakisa Soodoma ja Gomorra pärast on suur
ja nende patud on väga rasked!
21 Seepärast ma lähen alla ja vaatan, kas minuni jõudnud kisa kohaselt on nad teinud kõike seda või mitte. Ma tahan seda teada!?
22 Ja mehed pöördusid sealt ära ja läksid Soodomasse, aga Aabraham
jäi veel seisma Issanda ette.
23 Ja Aabraham astus ligi ning ütles: ?Kas tahad tõesti hävitada õige koos õelaga?
24 Vahest on linnas viiskümmend õiget? Kas tahad siis need hävitada ega taha paigale andeks anda nende viiekümne õige pärast,
kes seal on?
25 Jäägu sinust kaugele see tegu, et tapad õige koos õelaga, et õigel käib käsi nagu õelalgi! Jäägu see sinu poolt tegemata! Kas kogu
maailma kohtumõistja ei peaks tegema õigust??
26 Ja Issand ütles: ?Kui ma Soodoma linnast leian viiskümmend
õiget, siis annan nende pärast andeks kogu paigale.?
27 Aga Aabraham kostis ning ütles: ?Vaata, ma olen nõuks võtnud
siiski Issandaga rääkida, kuigi olen põrm ja tuhk.
28 Vahest puudub viiekümnest õigest viis? Kas tahad siis nende viie pärast hävitada kogu linna?? Ja tema vastas: ?Ma ei hävita, kui
leian sealt nelikümmend viis.?
29 Ja ta jätkas veelgi kõnelust temaga ning ütles: ?Vahest leidub
seal nelikümmend?? Ja tema vastas: ?Ma ei tee seda neljakümne pärast.?
30 Aga ta ütles: ?Ärgu süttigu põlema Issanda viha, et ma veel räägin! Vahest leidub seal kolmkümmend?? Ja tema vastas: ?Ma ei
tee seda, kui leian sealt kolmkümmend.?
31 Siis ta ütles: ?Vaata, ma olen nõuks võtnud siiski Issandaga rääkida. Vahest leidub seal kakskümmend?? Ja tema vastas: ?Ma ei
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hävita kahekümne pärast.?
32 Aga ta ütles: ?Ärgu süttigu põlema Issanda viha, et ma veel üksainus kord räägin! Vahest leidub seal kümme?? Ja tema vastas:
?Ma ei hävita kümne pärast.?
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. 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 andmas neile kaitset. Andku Issand, meile siin Eestimaal, jõudu aidata
oma võimete kohaselt tagakiusatuid ja põgenikke.
Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast koloslastele 4:2
2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!
Palume oma palvetesse püsivust ja Jumala usaldamist.
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