This page was exported from - N&otilde;mme Rahu Kogudus
Export date: Tue Aug 11 4:18:56 2020 / +0000 GMT

Palveleht
2020

9. - 15. veebruar

Nädala teema: Teenimatu arm

Kiitus ja ülistus ? kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Kirjakohad Piiblist: Psalm 18:2-7
"Sind ma armastan südamest, Issand, mu vägi!
3Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja; mu Jumal on mu kalju,
kus ma pelgupaika otsin, mu kilp ja abisarv, mu kõrge varjupaik!
4"Kiidetud olgu Issand!" nõnda ma hüüan, ja ma pääsen oma vaenlaste käest.
5Surma köidikud piirasid mind ja nurjatuse jõed tegid mulle hirmu.
6Surmavalla köied ümbritsesid mind, surma võrgud sattusid mu ette.
7Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat ja kisendasin oma Jumala poole.
Ta kuulis mu häält oma templist ja mu appihüüd jõudis ta palge ette, ta kõrvu.
Moosese raamat 7:6-8
6 Sest sa oled Issandale, oma Jumalale, pühitsetud rahvas; Issand, su Jumal, on sind valinud olema temale omandrahvaks kõigist
rahvaist, kes maa peal on.
7 Mitte, et te olete suurim kõigist rahvaist, ei ole Issand teid
eelistanud ja valinud, ei, te olete ju väikseim kõigist rahvaist,
8 vaid sellepärast et Issand teid armastas ja tahtis pidada vannet,
mille ta oli andnud teie vanemaile, tõi Issand teid vägeva käega välja
ja lunastas sind orjusekojast vaarao, Egiptuse kuninga käest.

Patutunnistus - vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda: Psalm 5:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 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.
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Tänupalve - aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname armu- ja rahuaja eest meie maal. Toome Jumalale tänu selle eest, et Eestimaal on võimalik tulla takistamatult kirikutesse
ning osa saada Jumala Sõnast ja Sakramentidest. Täname meie koguduse jumalateenistuste ülekannete eest Pereraadios. Täname iga
koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest, kes palvetab ning oma nõu ja jõuga koguduses abiks on. Täname Katri
Aaslav-Tepandi eest kes on võtnud vastu Jumalalt kutse ning ordinatsiooni diakoniametisse. Aitäh sõpruskoguduste eest ning kõigi
eestpalvetajate ja toetajate eest.

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Taanieli raamat 9:18
me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse pärast,
vaid sinu suure halastuse pärast!
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ning lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast filiplastele 3:7-14
7 Kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast.
8 Jah, enamgi: ma pean kõike kahjuks Issanda Kristuse Jeesuse kõikeületava
tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle

ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust
9 ja et mind leitaks tema seest ega oleks mul oma õigust, mis tuleb Seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest, see,
mille Jumal annab usu peale.
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10 Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema
kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks,
11 et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist.
12 Mitte et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu
kätte saanud.
13 Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud,
ühte aga ma ütlen: Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutun eesoleva poole,
14 ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise
võiduhinna poole Kristuses Jeesuses.
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Täname Jumala
armu eest ning palume, et taipaksime üha selgemalt Jumala abi ja armu oma eludes. Palume Jumalalt halastust ja tuge. Hoidku
Kristus ise meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks kaasinimest ja
kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal
kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning
abiõpetaja Toivo Treibluti eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende
perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere. Õnnistust palume diakoni ordinatsiooni
vastu võtnud Katri Aaslav-Tepandile ja tema perele. Palume koguduse lapsed ja noored ning pered Jumala armu ja hoidmise alla.
Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 19:27-30
27 Siis kostis Peetrus: ?Vaata, meie oleme jätnud kõik
maha ja järgnenud sulle. Mis siis meile saab??
28 Aga Jeesus ütles neile: ?Tõesti, ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud, uuestisündimises, kui Inimese Poeg istub oma kirkuse
troonile, istute ka teie kaheteistkümnele troonile Iisraeli kaheteistkümne suguharu üle kohut mõistma.
29 Ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi
sajakordselt ja pärib igavese elu.
30 Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning
kõik need, kes rahva teenistuses. Palvetame Kiriku peapiiskopi, piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste
vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palume Jumala armu ja abi neile, kes tunnevad end üksikute ja mahajäetutena. Olgu
Issanda hea ja armuline Vaim neile eriliselt lähedal. Kingi armastust, jõudu ja elutahet ülalt. Kanname palvesse Usuteaduse
Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, diakooniahaigla,
Perekeskuse, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. meie kiriku organisatsioonid.

Palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 5:6
16Temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada.
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Palume kõigile kes palvetavad Kristuse ligiolu ja Tema usaldamist. Olgu Jumalalt kingitud teenimatu arm, Jeesus Kristus, alati
meiega.
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