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Palveleht 10.? 16. juuli 2016

Nädala teema: Kirgastatud Kristus
Kiitus/ülistus ? kiidame/ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega - vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 97:1-2; 5-6; 10-11
1 Issand on kuningas, maa ilutsegu! Rõõmustagu saarte hulk!
2 Pilved ja pimedus on tema ümber, õigus ja õiglus on ta aujärje alus.
5 Mäed sulavad nagu vaha Issanda ees, kogu ilmamaa Issanda ees.
6 Taevad kuulutavad tema õigust ja kõik rahvad näevad tema au.
10 Teie, kes armastate Issandat, vihake kurja!
Tema hoiab oma vagade hingi, ta kisub nad ära õelate käest.
11 Valgus koidab õigele ja rõõm neile, kes õiglased südamelt.
Matteuse evangeelium 17:1-8
1 Kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema venna Johannese ning viis nad kõrgele mäele üksindusse.
2 Ja ta muudeti nende ees; ta pale säras otsekui päike,
ta rõivad said valgeks otsekui valgus.
3 Ja ennäe, Eelija ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid temaga.
4 Aga Peetrus hakkas rääkima ja ütles Jeesusele: ?Issand, siin on meil hea olla! Kui sa tahad, siis ma teen siia kolm lehtmaja: sinule
ühe ja Moosesele ühe ja Eelijale ühe.?
5 Kui ta alles rääkis, ennäe, helendav pilv varjas neid. Ja ennäe, hääl ütles pilvest: ?See on minu armas Poeg, kellest mul on hea
meel, teda kuulake!?
6 Seda kuuldes langesid jüngrid silmili maha ja kartsid väga.
7 Ja Jeesus astus nende juurde ning ütles neid puudutades: ?Tõuske üles ja ärge kartke!?
8 Aga kui nad oma silmad üles tõstsid, ei näinud nad enam kedagi muud kui Jeesust üksi.
Patutunnistus - vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!
Vaikse palveosa võib lõpetada toetudes kirjakohale: 1. Johannese kirjast 1:7
7 Aga 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. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse ning Tema kirgastamise eest. Toome tänu Kristuse kannatuse ja
ristisurma eest ning selle eest, et meiegi tohime Kristuse läbi osa saada Tema igavesest kirkusest. Tänu Jumala Sõna ja pühade
sakramentide eest. Tänu vaimulike ja koguduse liikmete eest. Täname Jumalat Nõmme Rahu koguduse kirikuvanema Väino Pikneri
eest, tema ustavuse ja armastuse eest Issandale ja oma kogudusele.
Eestpalve aeg
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Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamatust 60:2b
Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.
Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2 Moosese raamatust 3:1-6
1 Mooses karjatas oma äia, Midjani preestri Jitro lambaid ja kitsi.
Kord ajas ta karja kõrbe taha ja jõudis Jumala mäe Hoorebi juurde.
2 Seal ilmutas ennast temale Issanda ingel tuleleegis keset kibuvitsapõõsast, ja ta vaatas, ja ennäe, kibuvitsapõõsas põles tules, aga
kibuvitsapõõsas ei põlenud ära.
3 Ja Mooses mõtles: ?Ma põikan kõrvale ja vaatan seda imet, miks
kibuvitsapõõsas ära ei põle.?
4 Kui Issand nägi, et ta pöördus vaatama, siis Jumal hüüdis teda kibuvitsapõõsast ja ütles: ?Mooses, Mooses!? Ja tema vastas: ?Siin
ma olen!?
5 Siis ta ütles: ?Ära tule siia, võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa!?
6 Ja ta jätkas: ?Mina olen sinu vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal!? Aga Mooses kattis oma näo, sest
ta kartis Jumalale otsa vaadata.
Palume Jumala halastust ja hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aidaku Jumal meil
ära tunda kirgastatud Kristust ning Tema armastust. Palume tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et kannatused, katsumused või
haigused, mis meile elus osaks saavad, tuleksid siiski meile imeliselt kasuks ning tooksid meid Kristusele ning Tema armastusele
lähemale. Ole ligi ning hoia reisil olevaid inimesi. Palume õnnistust ja hoidmist kaitseväes või missioonidel olevatele inimestele.
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. Jumala õnnistavatesse kätesse tõstame
koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ja aseesimehe Meelis Pirni ning nende pered. Palvesse kanname Nõmme Rahu
koguduse diakoni Toivo Treibluti. Õnnistust, Jumala juhtimist ning hoidmist palume kogudusese praktikaga alustanud Volli
Nugisele ja Marek Alveusele ning nende peredele. Palvesse kanname kirikuvanema Väino Pikneri ning koguduse
raamatukoguhoidja Marge Pikneri ning nende pere, palume neile tervist, jõudu ning Jumala õnnistust. Palvetame Jumala kätte kõik
Nõmme Rahu koguduse töötegijad. Palume kosutavat suve kõigile. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis
ning Ilumäel.
Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2. Peetruse kirjast 1:16-18
16 Meie Issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ei ole me teile teatanud mingeid targutavaid müüte jäljendades, vaid me oleme
tema suurust näinud oma silmaga.
17 Sest ta sai au ja kirkust Jumalalt Isalt, kui ilmvõrratult kirkuselt kostis talle hääl: ?See on minu armas Poeg, temast on mul hea
meel!? 18 Ja seda häält me kuulsime tulevat taevast, kui me olime koos temaga pühal mäel.
Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palume rahu sõjakolletesse ning tarkust rahva juhtidele konflikte lahendada
ja rahu suunas juhtida. Palvetame Jumala kätte kiriku Eestimaal, piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga
koguduse liikme. Palvesse tõstame inimesed haiglates, hooldekodudes aga ka omastehooldajad ja abivajajad kodudes. Palume
jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses.
Ole, Issand, kõikide inimestega, kellel on raske ning kes igatsevad jõudu, armastust ja elutahet ülalt aga ka nendega, kes seda abi
isegi igatseda ei oska. Palume Jumala armu kõigile Issanda palge ette jõudnutele. Õnnista palun peresid, et jätkuks üksteisest
hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist nii rõõmus kui raskustes. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, kiriku- ja
riigikoolid, lasteaiad ja lastehoiud; Perekeskuse, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik jpt. Palume, et
suveaeg võiks tuua kõigile vaimulikku värskust ja uut jõudu.
Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18a
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18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus
Palvetame Jumala õnnistust igale palvetavale inimesele ning igale inimesele või olukorrale, kelle või mille eest palvetatakse!
Palume eelkõige Jumala usaldust, et tunneksime kirgastatud Kristuses ära maailma Päästja ja leiame Temas uue elu ning võime
pärida igavese elu Sinu juures taeva kirkuses.
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