Loe (Fi 4:6-7)

”Ärge muretsege ühtigi, vaid laske ........
............................................................
Jumalaga osaduses olles ja palvetades meie
mõtted ja olukorrad muutuvad ja täituvad
lootusega. Sest Jumal on lootuse ja rahu
Jumal.
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Tunne oma Jumalat
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4. Palve – suhtlemine Jumalaga.
1. Miks meil on vaja palvetada?
Jumal igatseb osadust meiega!
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Ennäe, ma seisan ukse taga ja

koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja
avab ukse, siis ma tulen tema juurde
sisse ning söön õhtust temaga ja tema
minuga. (Ilm 3:20)
Palveid on meil endil vajalikud
igapäevases elus.
Palve tähendab, et pöörduda Jumala
poole ja abi küsida. Palve kaudu saame
suhelda Jeesuse Kristusega. Jeesus
ütles: ”..ja kes minu juure tuleb, seda
ma ei lükka välja. (Jh 6:37)

Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie
pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu,
aga mitte õnnetuse mõtted, et anda
teile tulevikku ja lootust. (Jer 29:11)
Me vajame teineteise eestpalveid.
Palve kaudu oleme osaduses Jumalaga ja ka
kaastöölised maa peal. Jumal saadab abi, kui
palvetame üksteise eest.

”….iga palve ja anumise kaudu, palvetage igal
ajal Vaimus, ning olge selleks valvel kõige
püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade
eest,” (Ef 6:18)
Palve päästab tõbise ja Issand teeb ta
terveks.
Loe (Ap 28:8-9)

”..Paulus läks tema juure, palvetas ja ........
............................................................
............................................................

2. Kuidas palvetada?
1.) Jeesuse nimes (Jeesuse tõttu)
pääseme me Jumala trooni ette ja
võime julgelt palvetada Tema poole.
Jeesus on oma surma ja ülestõusmise
läbi selle tee avanud. Et Jeesuse nimel
palvetada ongi palveelu suurim eelis.

Tänini pole te midagi palunud minu
nimel. Paluge siis te saate, et teie rõõm
võiks olla täielik. (Joh. 16:24)
2.) Palve ja tänu käivad käsikäes. Keegi
on ütelnud: Tänu ”avab taevaväravad”!

”Jääge kindlasti palvesse ja valvake palves
tänuga” (Kol 4:2)
3.) Palvetamine Pühas Vaimus. Püha
Vaim igatseb palvetada meie läbi ja
meie eest.
Loe: (Ju 1:20)

Aga teie armsad ,
rajage.........................................
4.) Kui vahel tundub, et ”sõnad on otsas”
ja palvetada on nii raske, siis saame
palvetada ilma oma sõnadeta. Vaim
palvetab ise meie eest oma keeles.

” ...me ju ei tea, kuidas palvetada,
nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub
meie eest sõnatute ohkamistega.“
(Ro 8:26)

