Piiblisalme eestpalvete puhul
Hiljuti ristitud laste ja nende vanemate eest
1. Vaata, lapsed on pärand Jehoovalt, ihusugu on tasu Temalt (Ps. 127,3).
2. Kes iial ühe lapsukese Minu nimel vastu võtab, see võtab Mind vastu, ütleb Issand (Mrk. ev. 9,37).
3. Teie ja teie laste päralt on tõotus (Ap. t. 2,39).
4. Laske lapsukesed Minu juurde tulla ja ärge keelake neid mitte, sest niisuguste päralt on Jumala riik, ütleb
Issand (Mrk. ev. 10,14).
5. Nende inglid taevas näevad alati Minu Isa palet, kes taevas on, ütleb Issand (Matt. ev. 18,10).
6. Ta õnnistab neid, kes Jehoovat kardavad, niihästi pisukesi kui suuri (Ps. 115,13).
7. Ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled Minu päralt, ütleb Issand Jehoova (Jes. 43,1).
8. See ei ole mitte teie Isa tahtmine, kes taevas on, et üks neist pisukesist hukka läheks (Matt. ev. 18,14).
9. Õpetage neid pidama kõik, mis Mina teid olen käskinud, ütleb Issand (Matt. ev. 28,20).
10. Kas naine oma lapsukese ära unustab, et ta mitte ei peaks oma ihu poja peale halastama; ehk nemad ka ära
unustaksid, siiski ei taha Mina sind mitte unustada, ütleb Issand (Jes. 49,15).

Armulaualiste eest
1. Tulge Jumala ligi, siis Tema tuleb teie ligi (Jak. 4,8). 2. Jehoova on ligi neile, kes murtud südamelt, ja päästab
need, kel on rõhutud vaim (Ps. 34,19).
3. Kes Minu juurde tuleb, seda ma ei lükka välja, ütleb Issand (Joh. ev. 6,37).
4. Otsekui isa laste peale halastab, nõnda halastab Jehoova nende peale, kes Teda kardavad (Ps. 103,13).
5. Tulge, sest kõik on juba valmis, ütleb Issand (Luuka ev. 14,17).
6. Õndsad on kurvad, sest neid rõõmustatakse, ütleb Issand (Matt. ev. 5,4).
7. Parandage meelt ja pöörduge ümber, et teie patud kustutataks (Ap, t. 3,19).
8. Surm on patu palk, aga igavene elu on Jumala armuand Jeesuses Kristuses, meie Issandas (Rooml. 6,23).
9. Inimene katsugu iseennast läbi, ja nõnda söögu tema seda leiba ja joogu sellest karikast (1. Kor. 11,28).
10. Need, kes on Kristuse päralt, on oma liha risti löönud ühes tema ihalduste ja himudega (Gal. 5,24).

Leerilaste eest
1. Kui keegi Mind armastab, ütleb Issand, küll ta peab Minu sõna, ja Minu Isa armastab teda, ja Me tuleme tema
juurde ja teeme eluaseme tema juurde (Joh. ev. 14,23).
2. Minu lambad kuulevad Minu häält, ja Mina tunnen neid, ja nemad käivad Minu järel, ütleb Issand (Joh. ev.
10,27).
3. Ma tahan sind enesele kihlata igaveseks ajaks, ütleb Issand, ja sind enesega kihlata õiguse läbi ja kohtu läbi,
ja helduse läbi ja halastuse läbi (Hos. 2,21).
4. Kui keegi tahab Minu järele tulla, see salaku iseennast ning võtku oma rist enda peale ja käigu Minu järel,
ütleb Issand (Matt. ev. 16,24).
5. Igaüks, kes tõe seest on, see kuuleb Minu häält, ütleb Issand (Joh. ev. 18,37).
6. Õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda tallele panevad, ütleb Issand (Luuka ev. 11,28).
7. Vaadake, missuguse armastuse Isa meile on andnud, et meid Jumala lasteks hüütakse (1. Joh. 3,1).
8. See on hea, et süda armu läbi kinnitatakse (Hebr. 13,9).
9. Anna, mu poeg, oma süda Mulle ja su meel hoidku Minu viise, ütleb Issand (Õp. s. 23,26).

10. Kui keegi ka võitleb, ei saa tema mitte võidukrooni, kui ta ei võitle nõnda, kui kohus on (2. Tim. 2,5).

Pruutpaaride eest
1. Mina ja minu pere, me tahame Jehoovat teenida (Jos. 24,15).
2. Veereta Jehoova peale oma tee ja looda Temale; küll Ta toimetab kõik hästi (Ps. 37,5).
3. Kui Jehoova ei ehita koda, siis hoone ehitajad näevad selle kallal vaeva ilmaaegu (Ps. 127,2).
4. Usu Issandasse Jeesusesse Kristusesse, siis saad sina õndsaks ja sinu pere (Ap. t. 16,31).
5. Kandke üksteise koormaid, ja nõnda te täidate Kristuse käsku (Gal. 6,2).
6. Nõudkem tõtt armastusega ja kasvagem kõiges sellesse, kes pea on, see on Kristus (Efes. 4,15).
7. Vaata, Ma olen sinuga ja tahan sind hoida kõigis paigus, kuhu sa lähed, ütleb Jehoova (1. Moos. 28,15).
8. Jehoova Jumal on päike ja kilp; küll Jehoova annab armu ja au, ei Ta keela head neile, kes laitmata elavad
(Ps. 84,12).
9. Vaadake hästi, kuidas te õieti elate, ei mitte kui rumalad, vaid kui targad (Efes. 5,15).
10. Olge rõõmsad lootuses, kannatlikud ahastuses, jääge kindlasti palvesse (Rooml. 12,12).

Haigete eest
1. Tulge Minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, ja Mina annan teile hingamist (Matt. ev. 11,28).
2. Ma tõstan oma silmad üles mägede poole, kust mulle abi tuleb (Ps. 121,1).
3. Kui mu liha lõpeb ja mu süda ka, siiski oled Sina, Jumal, mu südame kalju ja mu osa igavesti (Ps. 73,26).
4. Ära karda mitte, ütleb Jehoova, sest Mina olen sinuga; ära vaata mitte enese ümber, sest Mina olen su Jumal;
Ma teen sind tugevaks, Ma aitan sind ka, Ma pean sind ka ülal oma õiguse parema käega (Jes. 41,10).
5. Olge julged, Mina olen see; ärge kartke mitte, ütleb Issand (Mark. ev. 6,50).
6. Mis Mina teen, seda ei tea sina nüüd mitte, aga pärast seda pead sa teada saama, ütleb Issand (Joh. ev. 13,7).
7. Issand, me ei heida mitte oma suure õiguse pärast oma alandlikke palveid Su palge ette maha, vaid Su väga
suure halastuse pärast (Taan. 9,18).
8. Jehoova on ligi kõigile, kes Teda appi hüüavad; kõigile, kes Teda tões appi hüüavad (Ps. 145,18).
9. Mingit hirmuandmist, kui ta käes on, ei arvata rõõmuks, vaid kurbuseks; aga pärast toob ta õiguse rahuvilja
neile, kes selle läbi hästi on õpetatud (Hebr. 12,11).
10. Läki ja pöördugem Jehoova poole, sest Tema on meid purustanud, Tema parandab meid ka; Tema on meile
haavad löönud, ja Ta seob ka need kinni (Hos. 6,1).

Nende eest, kes terveks on saanud
1. Mu hing, kiida Jehoovat ja ära unusta mitte Tema heategusid (Ps. 103,7).
2. Mina ei ole midagi kõigi heategude ja kõige ustavuse vastu, mis Sa oma sulasele oled osutanud (1. Moos.
32,21).
3. Too Jumalale tänu ohvriks ja tasu Kõigekõrgemale oma tõotused (Ps. 50,14).
4. Meie Jumal on ärapäästja ja Jehoova Issand saadab surmast välja (Ps. 68,21).
5. Vaata, rahu poolest oli mul väga kibe käes; aga Sina oled mu hinge väga armastanud ja päästnud hukatuse
august (Jes. 38,17).
6. Eks sa tea, et Jumala heldus sind meeleparandamisele saadab? (Rooml. 2,4).
7. Mine oma koju omaste juurde ja kuuluta neile, mis suuri asju Issand sulle on teinud ja sinu peale halastanud
(Mark. ev. 5,19).

8. Vaata, sina oled terveks saanud, ära tee mitte enam pattu, et sulle midagi kurjemat ei juhtu, ütleb Issand (Joh.
ev. 5,14).
9. Eks kümme ole puhtaks saanud? Aga kus need üheksa on? ütleb Issand. Kas muid ei ole leitud, kes oleksid
tagasi tulnud Jumalale au andma? (Luuka ev. 17,17).
10. Õpeta mulle, Jehoova, oma teed, siis tahan ma Sinu tões käia: ühenda mu süda enesega, et ma Sinu nime
kardan (Ps. 86,11).

Surnute pärast
1. Õndsad on need surnud, kes Issandas surevad nüüdsest peale: tõesti, ütleb Vaim, nad hingavad oma vaevast,
sest nende teod käivad nende järel (Joh. ilm. 14,13).
2. Mina olen ülestõusmine ja elu; kes Minusse usub, see elab, ehk tema küll sureb, ütleb Issand (Joh. ev. 11,25).
3. Rahus ma heidan maha ja uinun magama, sest Sina, Jehoova, üksi asetad mind julgesti elama (Ps. 4,9).
4. Ma olen sind igavese armastusega armastanud, sellepärast olen Ma sind heldusega tõmmanud, ütleb Jehoova
(Jer. 31,3).
5. Kristus on minu elu ja surm minu kasu (Fil. 1,21).
6. Ma himustan siit lahkuda ja Kristuse juures olla (Fil. 1,23).
7. Jumala rahval on veel üks hingamise aeg ees; sellepärast olgem usinad sellesse hingamisse minema (Hebr.
4,9.11).
8. Sinu kätte ma usaldan oma vaimu, Sa oled mind lunastanud, oh Jehoova, Sa tõe Jumal (Ps. 31,6).
9. Me peame tegema selle tegusid, kes Mind on läkitanud, nii kaua kui päev on; öö tuleb, mil ükski ei või
midagi teha (Joh. ev. 9,4).
10. Valvake, sest te ei tea, mil tunnil teie Issand tuleb (Matt. ev. 24,42).

Saatesõnad armulaualistele
1. Jeesuse Kristuse, Jumala Poja veri teeb meid puhtaks kõigest patust (1. Joh. 1,7).
2. Meil on Kristuse lunastus Tema vere läbi, see on: pattude andeksandmine (Kol. 1,14).
3. Nõnda ütleb Issand: Vaata, sina oled terveks saanud, ära tee enam pattu (Joh. ev. 5,14).
4. Nõnda ütleb Issand: Kes Minu liha sööb ja Minu verd joob, sel on igavene elu; ja Mina äratan ta üles viimsel
päeval (Joh. ev. 6,54).
5. Nõnda ütleb Issand: Mina olen elu leib; kes Minu juurde tuleb, see ei näe mitte nälga (Joh. ev. 6,35).
6. Nõnda ütleb Issand: Õndsad on need, kellel nälg ja janu on õiguse järele; sest nemad rahuldatakse (Matt. ev.
5,6).
7. Nõnda ütleb Issand; Minu liha on tõeline roog ja Minu veri on tõeline jook (Joh. ev. 6,55).
8. Te olete puhtaks pestud, te olete pühitsetud, te olete õigeks tehtud Issanda Jeesuse nimes (1. Kor. 6,11).
9. Te olete kalli hinnaga ostetud; sellepärast austage Jumalat oma ihus ja vaimus, mis Jumala päralt on (1. Kor.
6,20).
10. Nõnda ütleb Issand: Jääge Minusse ja Mina jään teisse; otsekui viinapuu oks ei või vilja kanda iseenesest,
kui tema ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää Minusse (Joh. ev. 15,4).
11. Kui me oma patud üles tunnistame, on Tema ustav ja õige, et Ta patud andeks annab ja puhastab meid
kõigest ülekohtust (1. Joh. 1,9).
12. Mu hing, kiida Jehoovat ja ära unusta Tema heategusid. Tema on see, kes su ülekohtu andeks annab, kes ära
parandab kõik su vigadused (Ps. 103,2.3).
13. Nõnda ütleb Issand: See on Jumala leib, kes taevast alla tuleb ja annab maailmale elu (Joh. ev. 6,33).
14. Õndsad on need, kes Talle pulma õhtusöömaajale on kutsutud (Joh. ilm. 19,9).

15. Nõnda ütleb Issand: Ära karda mitte, sest Mina olen sinuga; ära vaata enese ümber, sest Mina olen su Jumal,
Ma teen sind tugevaks, Ma aitan sind ka, Ma pean sind ka ülal oma õiguse parema käega (Jes. 41,10).
16. Nõnda ütleb Issand: Ma kaotan su üleastumised kui paksu pilve ja sinu patud kui kerge pilve. Pöördu mu
poole, sest Ma olen sind lunastanud (Jes. 44,22).
17. Küll mäed liiguvad ära ja mäekünkad kõiguvad; aga Minu heldus ei pea mitte sinust liikuma ega Mu
rahuseadus kõikuma, ütleb Jehoova, su Halastaja (Jes. 54,10).
18. Sinu juures, Issand, on andeksandmine, et Sind peab kardetama (Ps. 130,4).
19. Rõhutud pilliroogu ei murra ta mitte katki ja hõõguvat tahti, mis veel suitseb, ei kustuta ta mitte ära (Jes.
42,3).
20. Nõnda ütleb Issand: Ma tahan hinge, mis märga tahab, kasta ja igat kurba hinge täita (Jer. 31,25).
21. Nõnda ütleb Issand: Ma olen sind igavese armastusega armastanud, sellepärast olen Ma sind heldusega
tõmmanud (Jer. 31,3).
22. Nõnda ütleb Issand: Kes Minu liha sööb ja Minu verd joob, see jääb Minusse ja Mina temasse (Joh. ev.
6,50).
23. Nõnda ütleb Issand: Kui keegi Mind armastab, küll see peab Minu sõna, ja Minu Isa armastab teda ja Me
tuleme tema juurde ja teeme eluaseme tema juurde (Joh. ev. 14,23).
24. Nõnda ütleb Issand: Mina olen elav leib, mis taevast on alla tulnud. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab
igavesti (Joh. ev. 6,51).
25. Nõnda ütleb Issand: Ole ustav surmani, siis Ma annan sulle elukrooni (Joh. ilm. 2,10).
26. Nõnda ütleb Issand: Mina olen Jehoova, sinu arst (2. Moos. 15,26).
27. Nõnda ütleb Issand: Kes Minu juurde tuleb, seda Ma ei lükka mitte välja (Joh. ev. 6,37).
28. Jehoova on mu karjane, ei mul pole ühtegi puudu. Noore rohu maadele asutab Ta mind, Ta saadab mind
hingamise vee juurde, Ta kosutab mu hinge (Ps. 23,1—3).
29. Nõnda ütleb Jehoova: Mind oled sa pannud teenima oma pattudega. Minule oled sa vaeva teinud oma
ülekohtuste tegudega. Mina, Mina olen see, kes su üleastumised kustutab iseenese pärast ega tuleta sinu pattu
mitte meelde (Jes. 43,24.25).
30. Nõnda ütleb Issand: Mina olen viinapuu, teie viinapuu oksad; kes Minusse jääb ja Mina temasse, see kannab
palju vilja; sest Minuta ei või te midagi teha (Joh. ev. 15,5).
31. Nõnda ütleb Jehoova: Trööstige, trööstige Minu rahvast, sest ta ülekohus on lepitatud (Jes. 40,1).
32. Nõnda ütleb Jehoova: Ära karda mitte; sest Ma olen sind lunastanud ja nimepidi kutsunud; sa oled Minu
päralt (Jes. 43,1).
33. Rahu Jumal ise pühitsegu teid täielikult, ja kogu teie vaim ja hing ja ihu säiligu laitmatud meie Issanda
Jeesuse Kristuse tulekuks (l. Tess. 5,23).
34. Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie ülekohut mööda (Ps. 103,10).
35. Nii kõrge kui taevas on üle maa, nõnda võimas on Tema heldus nende üle, kes Teda kardavad. Nii kaugel
kui ida on läänest, nii kaugele viib Ta meist meie üleastumised (Ps. 103,11.12).
36. Nõnda ütleb Jehoova: Kui teie patud on kui helepunased riided, siiski peavad nad valgeks saama kui lumi
(Jes. 1,18).
37. Karistus oli Tema peal, et meil rahu oleks, ja Tema muhkude läbi on meile tervis tulnud (Jes. 53,5).
38. Ma rõõmustan väga Jehoovas, mu hing on väga rõõmus mu Jumalas; sest Ta on mind ehtinud õnnistuse
riietega ja õiguse kuuega mind katnud (Jes. 61,10).
39. Meie paasatall, Kristus, on meie eest tapetud (1. Kor. 5,7).
40. Teadke, et teid ei ole kaduvate asjadega, ei hõbeda ega kullaga lunastatud, vaid Kristuse kui veata ja
laitmatu Talle kalli verega (1. Peetr. 1,18.19).
41. Nõnda ütleb Issand: Ma annan sellele, kel janu on, eluveeallikast ilma hinnata (Joh. ilm. 21,6).
42. Ma olen Jumalat palgest palgesse näinud ja mu hing on päästetud (1. Moos. 32,31).

43. Ei ma jäta Sind mitte enne, kui Sa mind õnnistad (1. Moos. 32,27).
44. Vaata, rahu poolest oli mul väga kibe käes; aga Sina oled mu hinge väga armastanud ja päästnud hukatuse
august; sest Sa heitsid kõik mu patud oma selja taha (Jes. 38,17).
45. Ma ütlesin: Ma tunnistan oma üleastumised Jehoovale; siis Sina andsid mu patu süüteo andeks (Ps. 32,5).
46. Nõnda ütleb Issand: Ole julge, sinu patud on sulle andeks antud (Matt. ev. 9,2).
47. Väga õnnis on see, kelle üleastumised on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud (Ps. 32,1).
48. Nõnda ütleb Jehoova: Ma tahan neid puhastada kõigest nende ülekohtust, miska nemad Mu vastu pattu on
teinud, ja tahan andeks anda kõik nende ülekohtu (Jer. 33,8).
49. Jeesus Kristus on oma vere läbi üks kord sinna pühasse paika läinud ja igavese lunastuse saavutanud (Hebr.
9,12).
50. Kes võidab, see ehitakse valgete riietega, ja mina ei kustuta tema nime eluraamatust, ja ma tahan tunnistada
tema nime oma Isa ees ja kõigi Tema inglite ees (Joh. ilm. 3,5).

