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Palveleht. 9.-15. september 2018

Nädala teema: Jumala hoolitsus
Kiitus/ülistus ? aeg kiita ja ülistada Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega - vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: 2. Moosese raamat 16:11-19,31,35
11?Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
12??Ma olen kuulnud Iisraeli laste nurisemist. Räägi nendega ja ütle: Täna õhtul te sööte liha ja hommikul leiba kõhud täis. Siis
te mõistate, et mina olen Issand, teie Jumal.?
13?Ja õhtul tulid vutid ning katsid leeri; ja hommikul oli kastekord leeri ümber.
14?Ja kui kastekord oli haihtunud, vaata, siis oli kõrbe pinnal
midagi õhukese soomuse taolist, peenikest nagu härmatis maas.
15?Kui Iisraeli lapsed seda nägid, siis nad küsisid üksteiselt: ?Mis see on?? Sest nad ei teadnud, mis see oli. Aga Mooses
vastas neile: ?See on leib, mida Issand annab teile süüa.
16?Issand käskis nõnda: Igaüks kogugu sellest niipalju, kui ta sööb, kann iga pea kohta, vastavalt teie hingede arvule; igaüks
võtku nende jaoks, kes tema telgis on!?
17?Ja Iisraeli lapsed tegid nõnda, ja nad kogusid, üks rohkem ja teine vähem.
18?Aga kui nad mõõtsid kannuga, siis ei olnud ülearu sellel, kes oli kogunud rohkem, ega tundnud puudust see, kes oli kogunud
vähem; igaüks oli kogunud nõnda palju, kui ta sõi.
19?Ja Mooses ütles neile: ?Ükski ärgu jätku sellest midagi homseks!?
31?Ja Iisraeli sugu pani sellele nimeks ?manna?; see oli valge nagu
koriandri seeme ja maitses nagu mesikook.
35?Ja Iisraeli lapsed sõid mannat nelikümmend aastat, kuni nad jõudsid asustatud maale; nad sõid mannat, kuni nad jõudsid
Kaananimaa piirile.
1. Peetruse kiri 5:7
7heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!
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!
Põrast vaikset palvet võib lugeda 1. Johannese kirjast 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 jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Jumala hoolitsuse eest. Täname Kristuse eest, kes annab jõu ja julguse
maiseks matkateeks ning on oma ristisurma ja ülestõusmisega toonud meile jääva elu. Tänu Jumala Sõna ja sakramentide eest. Tänu
kodukoguduse ja ustavate vaimulike ja koguduse liikmete eest. Toome tänu oma esivanemate eest. Eriliselt täname nende
vanavanemate eest, kes järeltulevaid põlvkondi oma palvekätel kannavad.

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: Mon Jul 22 14:22:41 2019 / +0000 GMT

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 86:1, 3-7
Issand, pööra oma kõrv ja kuule mind, sest ma olen vilets ja vaene!
3Ole mulle armuline, Issand, sest ma hüüan su poole kogu päeva!
4Rõõmusta oma sulase hinge, sest sinu poole, Issand, ma tõstan oma hinge!
5Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja,
ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad.
6Võta kuulda, Issand, mu palvet, ja pane tähele mu anumise häält!
7Oma ahastuse päeval hüüan ma sind appi, sest sa vastad mulle.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.
Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Apostlite teod 20:32-35
32?Ja nüüd annan ma teid Jumala ja tema armusõna hooleks; temal on vägi teid üles ehitada ja anda teile pärand kõigi pühitsetute
seas.
33?Kellegi hõbedat ega kulda ega riideid ei ole ma himustanud.
34?Te teate ise, et nende kätega olen ma teeninud endale ja oma kaaslastele seda, mis tarvilik.
35?Ma olen teile kõigiti näidanud, et nõnda vaeva nähes tuleb hoolt kanda nõrkade eest, pidades meeles Issanda Jeesuse sõnu, mis ta
on öelnud: ?Õndsam on anda kui võtta!??
Palume Jumala hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita taibata Jumala hoolitsust
meie elus ning kingi piiritut usaldust Jumala vastu. Palume tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et meile elus osaks saavad
kannatused, katsumused või haigused tuleksid meile imeliselt kasuks ning tooksid meid Kristusele lähemale. Ole ligi ning hoia reisil
olevaid inimesi. Palume Jumalalt tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Jumala
lähedust ja tuge palume kõikidele vanavanematele aga ka üksikutele eakatele inimestele. Palvesse kanname koguduse õpetaja Ove
Sanderi ja tema pere. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti ning praktikandi Marek Alveuse ning tema
pere. Palvetame Jumala kätte koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palume
õnnistust koguduse muusikatööle, laste-ja noorsootööle ning leerikursusele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteburgis,
Ashimis ning Ilumäel. Palume õnnistust ja juhtimist Lunastaja kirikule ja selles toimuvale.
Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 6:19-24
19?Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste
neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad!
20?Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei
riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta!
21?Sest kus su aare on, seal on ka su süda.
22?Silm on ihu lamp. Kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgust täis.
23?Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust
täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus?
24?Keegi ei saa teenida kahte isandat, ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa
teenida nii Jumalat kui mammonat.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumalalt Püha Vaimu meie kirikule, tema piiskoppidele,
kirikuvalitsusele, kõikidele koguduste vaimulikele ning igale koguduse liikmele. Palume tarkust ja vastutustunnet presidendile,
valitsuse liikmetele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palume
inimeste eest sõja- ja konflikti piirkondades. Palvesse kanname jätkuvalt Usuteaduse Instituudi ning 12. septembril toimuva uue
õppeaasta jumalateenistuse ning kogu õppeaasta, Misjonikeskuse, ajalehe Eesti Kirik, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, Kristlike
Raudteelaste Ühingu jpt. Palume armastust ja truudust kristlikule abielurahvale.
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Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast tessalooniklastele 5:17
17palvetage lakkamatult
Palume Jumalalt ustavust oma palveellu ja õnnistust palvetavatele inimestele ning neile, kelle eest palvetatakse.
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