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Eesti Evangeelne Vennastekogudus

Saatesõna 283. väljaandele
“Meil pole siin jäädavat linna, vaid me taotleme tulevast.”
(Hb 13:14).
Mida sa mõtled, kui loed sellist sõnumit siit raamatukesest?

2013. aasta loosung
Meil pole siin jäädavat linna,
vaid me taotleme tulevast.
Hb 13:14

Kahju, et elu on nii lühike. Tahaks, et see ikka kestaks.
Kas sa lause teise poole üle mõtlema ei jää? See ütleb ju
otse, lõppu ei ole. Ainult, ees on tulevane linn. Kui üks
kaob sinu jaoks, siis pakutakse sulle uut võimalust,
jätkumist. Kuid selgeks saab küll, et seda tuleb otsida,
taotleda.
Matustel olen sageli kasutanud seda salmi, et lohutada
leinajaid, aga saades kogu aasta juhiseks, on sel salmil
korraga teine tähendus. Mõnda kohutab, mõnda paneb
mõtlema ja mõnda koguni rõõmustama. Mida tuleb teha, et
see tulevane linn oleks ka minu jaoks olemas?
See salm on otsene jätk peatüki 8.salmile: „Jeesus
Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!“ Kui me siin
oleme koos Temaga, siis ei saa meid miski Temast igavesti
lahutada.
Keeruline olukord. Tahaksime olla siin sõltumatud ja
ise oma elu korraldada, aga tajume, et see pole kõik, midagi
on ees ka tulevikus. Siinse elu lõpul seisab surm ja me ei
taha sellega leppida, et kõik just selliselt otsa saab. Kuid
ainult Jumala Sõna räägib tulevikust lootusrikkalt. Muu on
oletused. Mida teha? Kas tõesti tõmmata kriips peale ja
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ütelda, et see pole tõeline? Siiski pesitseb inimeses unistus
igavikule. Miks muidu püütakse end jäädvustada, mälestust
endast siia maha jättes, et ehk keegi loeb, ehk keegi imetleb,
ehk keegi saab kasugi sellest oma lühikese elu jooksul?
Huvitav, kuigi inimene ei ole ükskõikne tuleviku suhtes,
siiski jätab ta sageli kasutamata võimalused tuleviku
ettevalmistamisel. Mälestuse jätmine ei ole kõige tähtsam,
vaid see, kas sul on olemas eluase tulevases linnas.
Missugune täpselt, seda ei oska me ette kujutada, üks on
aga kindel: Jumal teab ja kord näeme seda ka meie, kui juba
siin otsime teed sinna.

Eenok Haamer
Eesti Evangeelse Vennastekoguduse peavanem
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Ülevaade vennastekoguduse ajaloost
Vennastekoguduse (sks Brüdergemeine, ingl Moravian
Church) juured ulatuvad tagasi 15. sajandi usupuhastusliikumisse Böömimaal, mille üheks haruks kujunes Vennaste
Uniteet (lad Unitas Fratrum). Uniteet rõhutas Piiblit kui
esmast usulist ja õpetuslikku allikat, väärtustas emakeelset
lihtsustatud jumalateenistuskorda ning tõstis esile praktilise
vagaduselu tähtsuse. Liikumine avaldas Böömimaal laialdast
mõju, kuid hävitati 17. sajandil vastureformatsiooni käigus.
1722. aastal saabus grupp böömi-määri usupõgenikke
puusepp Christian Davidi juhtimisel Saksamaale, kus nad
leidsid varjupaiga krahv Nikolaus Ludwig von Zinzendorfi
maadel. Lühikese aja möödudes tekkis sinna algkristlikku
ideaali järgiv kogukond, mille asukohale pandi nimeks
Herrnhut (Issanda kaitse). Usulised erimeelsused tõid
Herrnhutis esialgu kaasa teravaid vastuolusid, kuid need
ületati 1727. aasta 13. augustil, mil Berthelsdorfi kirikus
toimus hernhuutlaste esimene ühine armulaud. Seda
kuupäeva peetaksegi vennastekoguduse vaimseks
sünnipäevaks. Zinzendorf koostas hernhuutlastele ühiselu
reeglid ning temast kujunes vennastekoguduse juht.
Vennastekogudus seadis koheselt üheks oma peaeesmärgiks misjonitöö kõikjal maailmas. 1729. aastal saabus
Christian David koos kaaslastega Liivimaale, 1730. aastal
Tallinnasse. Hernhuutliku tegevuse tulemusena puhkesid
usulised ärkamised nii Eesti- kui ka Liivimaal. Vennastekogudusest sai siinse luterliku kiriku sisene äratusliikumine.
Vaimulikult eriti viljakaks kujunesid need piirkonnad, kus
koos töötasid misjonärid, maarahvas, mõisnik ja kirikuõpetaja. Asuti ehitama palvemaju ning sealsed kogunemised
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said eestlastele väga südamelähedaseks. 1736. aastal viibis
Zinzendorf Tallinnas, toetades mh eestikeelse Piibli
trükkimist. Ometigi ei leidnud hernhuutlik äratusliikumine
kõikjal soosingut. Vendade uudsed töömeetodid, omanäoline vagaduslaad ja usulise vaimustusega kaasnenud
äärmused tekitasid siin-seal tugevat vastuseisu; lisaks
langes äratusliikumine mitmel pool kokku talurahvarahutustega. Sellest tulenevalt keelustas keisrinna Jelizaveta
Petrovna 1743. aastal hernhuutlaste tegevuse.
1817. aastal sai vennastekoguduse töö Eesti- ja Liivimaal
siiski viimaks seadustatud. Vaatamata välistele kitsendustele
saavutas siinne vennastekogudus 19.sajandi keskpaigaks
oma senise ajaloo kõrgseisu. 1854. aastal oli hernhuutlastel
Eestis 165 palvemaja, 50 531 liiget, 2976 eestlasest töötegijat
ja 2884 abilist. Vennastekoguduse edule aitas kindlasti kaasa
Herrnhuti misjonäride tööstiil: nad asusid maarahva keskele,
viisid evangeelse sõnumi otse talutarre ja edendasid
eestlaste omaalgatuslikku tegevust palvemajades. Usuline
elavnemine lõi eeldused ka rahvuslikele püüetele. Pole
juhuslik, et nt Friedrich Reinhold Kreutzwald, Jakob Hurt,
Carl Robert Jacobson, Villem Reiman ja Jaan Tõnisson olid
pärit vennastekoguduslikest perekondadest.
Paraku aga hakkasid just kõrgajal puhuma hernhuutlastele ebasoodsad tuuled, millega algas liikumise järsk
hääbumine. Ajendatuna Herrnhutis tekkinud kriisidest,
otsustas sealne sinod 1857. aastal lõpetada Eesti- ja Liivimaa
vahetu toetamise. Samal ajal kestis luterliku kiriku vaenulikult
häälestatud tiiva võitlus vennastekogudustega, seda eriti
Liivimaal. Palvemajad hakkasid tühjenema, 20. sajandi
alguseks olid vendade read kahanenud mõnetuhande
liikmeni.

Eesti vabariigi loomisega algasid siinsete hernhuutlaste
seas tõsised identiteediotsingud. Osa liikmeid pooldas
senist seotust Herrnhutiga, teised taotlesid täielikku
iseseisvust - sh vaimulike ametite loomist ja sakramentide
talitamist koguduses. Otsingute käigus tekkis jagunemine:
Evangeeliumi Vennaste Kogudus (1919, eesotsas Jüri
Leidtorffiga) ja Evangeelne Vennaste Ühing (1939, eesotsas
Eugen Tanneriga).
II maailmasõjale järgnenud okupatsioon likvideeris 1948.
aastal mõlemad ühendused, palvemajad võõrandati, osa
neist jäeti luterliku kiriku kasutusse. Vennastekoguduse
varjatud tegevus jätkus siiski kogu nõukogude perioodi.
Hernhuutlikest perekondadest kasvasid välja nt mitmed
luterliku kiriku vaimulikud ja teoloogid. 1992. aastal taastati
Eesti Evangeelne Vennastekogudus (EEVK), peavanemaks
valiti vend Osvald Reier.
Täna kuulub ülemaailmsesse vennastekogudusse ligi
miljon liiget; kogudused asetsevad peamiselt Euroopas,
Aafrikas, Ameerika Ühendriikides ja Kariibimere saartel.
EEVK kuulub Herrnhuti Vennaste Uniteedi Euroopa
Kontinentaalprovintsi.
Vennastekoguduse õpetuslikuks põhialuseks on Piibel,
kuid sellele lisaks juhindutakse ka vanakiriklikest usutunnistustest ning hernhuutlikest, luterlikest ja reformeeritud
usutunnistuskirjadest (nt Augsburgi usutunnistus, M.
Lutheri Väike katekismus, Heidelbergi katekismus jt). Eriliselt
rõhutatakse inimese isiklikku usku Jeesusesse Kristusesse
ning sellest lähtuvat osadust kristlaste vahel.
Vt lisaks: www.vennaste.ee; www.unitasfratrum.org;
www.ebu.de
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Näpunäited lugejale
3. mail 1728 andis Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
laulutundi tulnud koguduseliikmetele lühikese piibliteksti,
et nad kõik mediteeriksid seal leiduva sõnumi üle. Sellega
pani ta aluse vaimulike loosungite traditsioonile, mis jõudis
esmakordselt kaante vahele 1731. aaastal. Ühe piiblisalmi
vaimulikku "mälumist" tunti juba vanakiriklikus praktikas;
Zinzendorf väljendas sellega nii oma armastust Jumala
Sõnasse kui ka vastuseisu pühakirja hoolimatule lugemisele.
Loosungiraamatu Vana Testamendi salmid loositakse
välja Herrnhutis asuvast kogust, mis sisaldab u 1800
kirjakohta. Nende kõrvale valitakse sobilikud salmid Uuest
Testamendist. Kolmandal real olevaid palveid, laule ja
mõtisklusi tuleks mõista kui meie vastust Jumala Sõnale.
Neljandal real leidub kaks pühakirjaviidet. Esimene neist
lähtub kirikuaastast, toetudes pühapäevastele evangeeliumidele ja nädala kirjakohtadele (aluseks väljaanne
"Lesungen der Heiligen Schrift im Kirchenjahr. Lektionar
für alle Tage"). Teine on süstemaatiliseks piiblilugemiseks,
mida järgides läbitakse nelja aastaga Uus Testament ja
kaheksa aastaga tähtsamad Vana Testamendi osad.
Loosungiraamatu ülesehitus kulgeb vastavalt lääne
kirikukalendrile, pühapäevad ja pühad sisaldavad lisaks
loosungitele temaatilist juhtsalmi ja lugemiskorda.
Ülemaailmse vennastekoguduse üheks töövormiks on
saanud katkematu palveahel. Kogu aasta on tund-tunnilt
jagatud grupi või üksikisiku hoolde, et nõnda astuda
üheskoos oma rõõmude ja muredega Jumala ette. Palveaegade jaotus 19 ülemaailmse piirkonna vahel on järgmine:
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1.–18.01.
19.–23.01.
24.–31.01.
1.–7.02.
8.–25.02.
26.02.–14.03.
15.–22.03.
23.–31.03.
31.03.
1.–14.04.
15.–19.04.
20.04.–7.05.
8.–25.05.
26.05.–25.06.
26.06.–9.07.
10.–23.07.
24.07.–6.09.
7.09.–5.10.
6.10.–30.11.
1.–31.12.

USA lõunaosariigid
Costa Rica
Guajaana
Tsehhi
Suriname
Tansaania lääneosa, Kongo
Alaska
Euroopa mandriosa, Sternberg
Eesti
Lääne-India idaosa
Labrador
Jamaika, Kuuba, Kaimanisaared
Honduras
Lõuna-Aafrika
Suurbritannia, Põhja-India
Tansaania, Rukwa osa
Tansaania lõunaosa, Malawi
Nicaragua
Tansaania edelaosa, Sambia
USA põhjaosariigid
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Palveteemad igaks nädalapäevaks
Pühapäev: Jumala lunastustöö inimkonna heaks.
Tänu Jeesuse Kristuse ülestõusmise ja Jumala Sõna eest.
Palve Püha Vaimu meelevalla pärast evangeeliumi
kuulutamisel ja õnnistuse pärast kuulajate üle. Pühapäeva
pühitsemine. Vaimulik ärkamine ja vaimuliku elu uuenemine.
Kristlaste üksmeel ja vennaarmastus. Eestpalve erinevate
kirikute ja nende ühtse tunnistuse eest.
Esmaspäev: kiriku teenimistöö maailmas.
Üleilmne misjonitegevus. Usu, lootuse ja armastuse
tunnistamine kõigile inimestele. Vaimulik kasvamine
kogudustes, ustavus evangeeliumi kuulutamisel ja
sakramentide jagamisel. Kaastööliste ettevalmistamine
kristlikuks teenimiseks kirikus ja mujal ühiskonnas.
Teisipäev: perekond, kool, töö.
Abielu, perekond ja laste kasvatamine. Sugulased, sõbrad,
ristilapsed ja -vanemad. Lasteaiad ja koolid, kasvatajad ja
õpetajad. Usu edasiandmine järgmistele põlvkondadele.
Usuõpetus, pühapäevakool, kristlikud õppeasutused. Töö
kodus ja ametikohal. Igapäevane leib. Usu alalhoidmine ja
kinnitumine argipäevas.
Kolmapäev: meie ligimesed.
Naabrid, töö- ja ärikaaslased. Töötud. Trööst haigetele,
surijatele, leinajatele ja meeleheites olijatele. Toetus
puuetega inimeste, leskede ja üksikute, sõltuvuste all
kannatajate, nälgijate, vangide, kodutute, rõhumise ja
vägivalla ohvrite abistamiseks. Meditsiini- ja diakooniatöö.
Hingehoid koguduses ja väljaspool seda.
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Neljapäev: ühiskond.
Rahu rahvaste ja rahvusgruppide vahel. Õiglus ja ausus
kooselus. Ühiskonna juhtivatel positsioonidel olevad
inimesed. Riik, majandus ja kirik. Rahvuste ja rasside
vahelise vaenu ületamine. Välismaalased meie kodumaal.
Põgenikud. Jumala loodu austamine. Vastututustundlik
ümberkäimine inimkätesse usaldatud ressurssidega. Veel
sündimata lapse (loote) eluõiguse kaitsmine. Tarkus
meditsiini võimaluste kasutamisel. Usk Jumala juhtimisse
maailma sündmustes, Tema väesse kõiki haavu parandada.
Reede: meie kirik ja kogudus.
Tänu Jeesuse Kristuse lunastustöö eest ristil. Palve, et
koguduses tekiks elav patutunnetus ja uueneks lootus
Jumala halastusele. Püha Vaimu õnnistus koguduseliikmete
seesmisel tugevnemisel ja nende valmisolekuks osaleda
jumalariigi töös. Meelevalla palumine kõigile, kes on
koguduses kutsutud evangeeliumi kuulutajateks ja
hingehoidjateks. Need, keda kiusatakse taga Kristuse
pärast. Õnnistuse palumine Loosungiraamatu koostajatele
ja lugejatele. Loosungiraamatu kaasabi Jumala Sõna
tundmisel ja kristlaste üksmeele arendamisel.
Laupäev: tagasivaade nädalale ja tulevik.
Tänu Jumalale Tema andide ja juhtimise eest möödunud
päevadel. Palve eksimuste ja üleastumiste andestamiseks.
Eelseisev pühapäev, selle õige pühitsemine. Eestpalve
Iisraeli, Jumala vana lepingu rahva eest. Jeesuse Kristuse
kiriku ettevalmistumine Issanda taastulekuks. Jumala
tõotatud uus taevas ja uus maa, rõõm eesootavast
ülestõusmisest ja igavesest elust.
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JAANUAR
KUU LOOSUNG: Sina annad mulle teada elu teeraja; rõõmu
on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas
käes alatiseks.
Ps 16:11
____________________________________________________
UUSAASTA
Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda
Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades!
Kl 3:17
Lk 4:16-2; Jk 4:13-15; Ps 100
Jutlus:
Õp 16:1-9
______________________________________________
1. Teisipäev Minu ees peab nõtkuma iga põlv, kõik keeled
peavad andma mulle vande. Üksnes Issandas - nõnda
öeldakse minu kohta - on õigus ja jõud.
Js 45:23-24
Ma nõtkutan põlvi Isa ees, kelle lapsiks nimetatakse kõiki
suguvõsasid taevas ja maa peal.
Ef 3:14-15
Ristiusu kuulutus ei kisu kedagi ära tema kodukohast ja
mullapinnast, ei muuda kedagi rahvusvaheliseks kodutuks.
Ristiusk annab igale inimesele ja rahvale tema kallid varad
kätte uues ilus ja suuruses. Aga Kristuses muutub maailma
nägu. See pole enam needmise ega hukatuse maa, vaid
koht, kus kõik räägib Jumala armust, pühadusest ja väest.
Martin Heinam
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2. Kolmapäev Issanda kartus on tunnetuse algus. Õp 1:7
Peetrus ütles: Jumal ei ole erapoolik, vaid talle on
vastuvõetav iga rahva hulgast see, kes teda kardab ja teeb
õigust.
Ap 10:34,35
Tunnista julgelt Jeesust ja Tema sõna igaühe ees. Ära karda
inimesi, vaid karda Jumalat, siis on su palk suur. Muidu
aga pead sa ükskord nutma oma usu leiguse ja tuimuse
pärast - et oled Jeesust häbenenud.
Friedrich Wilhelm Ederberg
Jos 24:1-2a,13-18,25-26; Lk 3:1-6
3. Neljapäev Võõras, kes asub teie juures, olgu teie
keskel nagu päriselanik.
3Ms 19:34
Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned
ise seda aimamata võtnud külalistena vastu ingleid.
Hb 13:2
Kiirustades ja üksnes iseenda vajadustele mõeldes jääb
ligimene mu kõrval sageli tähelepanuta. Mõnikord lükkan
ta lausa teadlikult kõrvale. Anna mulle see andeks, Jeesus,
Sina, kes oled ristipuul kannatades meie kõigi silmadesse
vaadanud ja tahad meid kõiki aidata!
Marcus Hermen
2Ms 2:1-10; Lk 3:7-14
4. Reede Häda mulle, sest ma olen kadunud! Sellepärast
et ma olen roojane mees huultelt ja elan roojaste huultega
rahva keskel.
Js 6:5
Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga maitsestatud, et
te teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta.
Kl 4:6
Minu Lunastaja! Tarvita mind mistahes ülesandeks ja
kombel, mis Sulle näib olevat parim. Siin on mu vaene süda,
- 14 -

tühi astja - täida see oma armuga. Siin on mu patune ning
rahutu hing - elusta ja värskenda seda oma armastusega.
Võta aset mu südames. Võta mu suu ja luba sel kuulutada
Sinu nime au! Võta mu armastus ja kõik mu jõud ja tarvita
neid Sinu ustavaile õnnistuseks. Ära luba iialgi kahaneda
mu usul, vastupidavusel, lootusel, nii et võiksin ikka
südamest öelda: Jeesus tarvitab mind ja mina vajan Teda!
Dwight L. Moody
1Ms 21:1-7; Lk 3:15-20
5. Laupäev Kuulja kõrva ja nägija silma - ka need mõlemad
on Issand teinud.
Õp 20:12
Jeesus avas jüngrite mõistuse kirjadest aru saama.
Lk 24:45
Üheks kiireks jumalalapse suurest rõõmust on see, et Jumala
Sõna temale saab elavaks. Sama Piibel, mida muidu nii
põlatakse ja vananenuks tunnistatakse, saab korraga nagu
elava vee kaevuks. Palve ei ole enam sõnade tegemine ega
vastuseta kõne. Palvet kuuldakse. Sakramendid saavad
selle uue elu ammutamispaikadeks, mis toovad pattude
andeksandmist, elu ja õndsust.
Martin Heinam
1Ms 9:12-17; Lk 3:21-38
____________________________________________________
KOLMEKUNINGAPÄEV (EPIPHANIAS)
Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba. 1Jh 2:8b
Mt 2:1-12; Ef 3:2-3a,5-6; Ps 16
Jutlus:
Js 60:1-6
____________________________________________________
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6. Pühapäev Aga kui ma mõtlesin: Ma ei taha enam mõelda
tema peale ega rääkida tema nimel, siis oli mu südames
nagu põletav tuli.
Jr 20:9
Häda mulle, kui ma evangeeliumi ei kuuluta! 1Kr 9:16
Mida me saame evangeeliumi alalhoidmiseks ära teha? See
aare kasvab, kui seda jagada. Ta saab meie jaoks kõige
kallimaks siis, kui me ta ära anname. Evangeeliumi ei saa
kummutil hoida nagu vana perekonnapiiblit. Kes teda sel
kombel säilitada püüab, kaotab ta päris kindlasti.
Hermann Sasse
7. Esmaspäev Joosua heitis silmili maha ja kummardas
ning küsis: Mida mu Issand räägib oma sulasele?
Jos 5:14
Jeesus ütles: Minu ema ja mu vennad on need, kes Jumala
sõna kuulevad ja selle järgi teevad.
Lk 8:21
Mu ainuke lootus on, et vahetevahel Sina kingid silmapilke,
mil mu mina koorik mõraneb ja ma võin olla avatud Sinule.
Küllap sellised enese unustamise viivud on ainsad hetked,
mida üldse sünnib nimetada elamiseks. Tänan Sind nende
silmapilkude eest, mil ma Sinu imelisest puudutusest,
otsekui kogemata, olen olnud ülalpool ennast. Toomas Paul
1Jh 3:1-6; Lk 4:1-13
8. Teisipäev Ja ometi oled sa meie keskel, Issand! Meile
on pandud sinu nimi, ära jäta meid maha!
Jr 14:9
Kristus ütleb: Mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.
Mt 28:20
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Ei mind ükski vägi või Tema armust lahutada; Tema sõna
räägib nii - kes võib sellel’ vastu panna? Ei mu Jeesus
lahku must - see on minu kindel troost!
KLPR 347:3. Karl Bernhard Grave
1Jh 2:12-17; Lk 4:14-30
9. Kolmapäev Oma vihas ma lõin sind, aga oma armus ma
halastan su peale.
Js 60:10
Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust
saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal! Hb 4:16
Ärgu kohutagu meid ega tehku me usku nõrgaks olukord,
kui patt hetkeks meie üle suurema meelevalla saab, kui meie
lapsed või vanemad ikka suurema innuga hakkavad käima
patuteed - nemad, kelle eest ometi südamevaluga oleme
Jumalat palunud. Ärgem jäägem loiuks, kui meie rahva häda,
vaatamata meie palvetele aina kasvab, ja selle asemel, et
rahvas pöörduks jumalakartuse teele, näib ta sellelt aina
eemalduvat. Palugem täis kindlat usku järelejätmata edasi,
kuni abi saabub. Ja Jumala abi ei jää tulemata. Karl Paldrok
Ef 4:17-24; Lk 4:31-37
10. Neljapäev Issanda, meie Jumala juures ei ole ülekohut,
erapoolikust ega meelehea võtmist.
2Aj 19:7
Kõik tölnerid ja patused lähenesid Jeesusele teda
kuulama. Ja variserid ja kirjatundjad nurisesid, öeldes:
Tema võtab vastu patuseid ja sööb koos nendega! Lk 15:1-2
Jeesus kutsub patuseid ja neid heldelt vastu võtab. Kuulge
rõõmusõnumeid kõik, kes eksiteele tõtand! Siin on, mis
teid aitab nüüd: Jeesus kutsub patuseid.
KLPR 214:1. Erdmann Neumeister
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1Jh 1:5-7; Lk 4:38-44
11. Reede Sinu surnud ärkavad ellu.
Js 26:19
Kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis
usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes
koos temaga on läinud magama.
1Ts 4:14
Oh rõõmu, kui see usu tee on käidud ja viimast sammu
astund oleme; kui meie viimne vaenlane on löödud ja
võõralt maalt me koju läheme. Kui usu jalgu tolmust
puhastame ja lõppend on see viimne kurvastus, siis meie
seda kõik seal näha saame, mis usu läbi meid siin rõõmustas.
LTK 673:1
Lk 1:67(68-75)76-79; Lk 5:1-11
12. Laupäev Jumal lunastab mu hinge surmavalla käest,
sest ta võtab mu vastu.
Ps 49:16
Paulus kirjutab: Oh mind õnnetut inimest! Kes ostab mu
lahti sellest surma ihust? Aga tänu olgu Jumalale meie
Issanda Jeesuse Kristuse läbi!
Rm 7:24-25
Patune inimene on see, kes saab tunda Jumala suurimat
armastust. Jumal hoolitseb tema eest isalikult ja annab talle
kõik, mida ihu või hinge poolest tarvis. Patune inimene ise
on tühi anum, mis täidetakse Jumala armastusega.
Raamatust “Vaimulikud leivapalukesed”
Sk 8:20-23; Lk 5:12-16
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Evangeelse alliansi palvenädal
____________________________________________________
1. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Rm 8:14
Mt 3:13-17; Rm 12:1-3(4-8); Ps 72
Jutlus:
Jh 1:29-34
____________________________________________________
13. Pühapäev Tema on Issand, tehku tema, mis ta silmis
hea on!
1Sm 3:18
Kes teie seast suudab muretsemisega oma elueale küünra
lisada? Kui te nüüd kõige vähematki ei suuda, mis te siis
muu pärast muretsete?
Lk 12:25-26
Meil, ristiinimestel, on lootus Jumala peale. Seda me teame
ja usume. Ometi oleme mõnikord mõistmatud. Veeretame
küll oma mured Jumala peale, oleme ka natuke aega
rahulikud, läheme aga siis ja toome Jumala juurest oma
mured jälle tagasi, võtame need uuesti enda kanda. Kes
oleks aga kunagi oma muredega elu natukenegi suutnud
pikendada? Lühendada suudab inimene muredega oma elu
küll, mitte aga pikendada. Looda Jumala peale, küll ta teeb
kõik hästi!
Ado Köögardal
14. Esmaspäev Issand Jumal on päike ja kilp. Ps 84:12
See, kes ütles: “Pimedusest paistku valgus!”, on Jumal,
kes on hakanud särama meie südames, et tekiks
tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala
kirkusest.
2Kr 4:6
Inimene jääks vaeselt seisma lõpetatud lunastuse ees, kui
Püha Vaim selle isiklikult tema omaks ei teeks ja tema
südamesse ei tooks. Jeesuse Kristuse lunastus ristil võib
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inimesi küll imetelles seisatama panna Jumala teostunud
tahte ees, kuid lunastuse väge ja rõõmu, võitu ja vabadust
omab ta isiklikult alles Püha Vaimu töö läbi. Sest ükski ei
saa Jeesust Issandaks nimetada, kui aga Püha Vaimu läbi.
Martin Heinam
Ap 10:37-48; Lk 5:17-26
15. Teisipäev Sinu sulasele on su seadused hoiatuseks.
Ps 19:12
Ei ole head puud, mis kannaks halba vilja, ega jälle halba
puud, mis kannaks head vilja.
Lk 6:43
Ole truu, ole truu. Õige usk on sinu käes. Usu vilja, õigust,
headust kanna armastuse väes. Siis sa haljendad ka armust
Isa kojas nagu palmipuu. Ole truu, ole truu!
KLPR 328:4. Carl Eduard Malm
Jos 3:9-17; Lk 5:27-32
16. Kolmapäev Pöörduge minu poole ja laske endid päästa,
kõik maailma ääred, sest mina olen Jumal ja kedagi teist
ei ole!
Js 45:22
Isand ütles sulasele: Mine välja teedele ja aedade äärde ja
keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis!
Lk 14:23
Paljud inimesed on tänapäevalgi põgenemas Jumala eest.
Nad ei taha, et Jumal nende üle valitseks. Nad tahavad
eneste üle ise peremehed olla. Kuida kas leidub tõelist õnne
põgenemisel Jumala eest? Mõni küll arvab end selle leidnud
olevat, aga ometi pole tal aimugi tõelisest õnnest.
Õnnelikuks saame vaid siis, kui pöördume tagasi Jumala
juurde, otsides varju Tema võimsa käe all. Ernst Modersohn
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Kl 2:1-7; Lk 5:33-39
17. Neljapäev Ma aitan lonkajat ja kogun äraaetu; ma
teen nad ülistatuiks ja kuulsaiks kõigis maades, kus nad
on pidanud häbenema.
Sf 3:19
Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda.
1Ts 5:24
Sina annad hetki, mil inimene võib kogu oma armetuse jätta
sinnapaika ning kogeda rahu ja terviklikkust, mis kiirgab
Sinu tingimusteta armastuse kogemisest. On silmapilke, mil
olen tundnu - Sina oled minu vastu võtnud ja seepärast
võin ka mina ise oma mannetusega leppida. Sellised hetked
annavad julgust loota, et olen alles inimeseks saamise teel.
Toomas Paul Mk 10:13-16; Lk 6:1-5
18. Reede Jumal ütleb: Nüüdsest peale ma kuulutan sulle
uusi asju ja saladusi, mida sa ei tea.
Js 48:6
Kel kõrvad on kuulda, kuulgu!
Lk 8:8
Jumal pakub halastust ja armastust Jeesuses Kristuses
kõigile inimestele, aga pisut neist on valmis seda vastu
võtma. Ole vastuvõtjate hulgas!
Eenok Haamer
Lk 12:49-53; Lk 6:6-11
19. Laupäev Issand tahab mõista õigust oma rahvale ja
halastada oma sulaste peale.
5Ms 32:36
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.
Lk 19:10
Sa ei saa kindlaks määrata aega, mil kavatsed pöörduda
Jumala poole, sest su aeg ei ole sinu käes. Kui Jumal sulle
läheneb oma sõnaga, oma vaimuhäälega, rõõmu või
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hädaga, pakkudes sulle oma õnnistust, siis haara kohe
sellest kinni.
Risti Vägi 1940/6
Mt 6:6-13; Lk 6:12-16
____________________________________________________
VIIMANE PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema
auhiilgust.
Js 60:2
Mt 17:1-9; 2Kr 4:6-10; Ps 40
Jutlus:
Jh 12:34-36(37-41)
____________________________________________________
20. Pühapäev Otsige Issandat, kõik alandlikud maal, kes
te teostate tema õigust! Otsige õiglust, otsige alandlikkust!
Sf 2:3
Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis
otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal
käel.
Kl 3:1
Te ei saa kuuluda Jeesusele, Temast edaspidi midagi
kuulmata. Selleks peate iga päev regulaarselt Piiblit lugema.
Mida te ei mõista, jätke rahulikult vahele. Aga mida
usinamalt te loete, seda aulisemalt Piibel teile avaneb.
Wilhelm Busch
21. Esmaspäev Kiidetud olgu Jumal, kes läkitas oma ingli
ja päästis oma sulased, kes lootsid tema peale. Tn 3:28
Juuksekarvgi ei saa hukka teie peast.
Lk 21:18
Kui me ustavalt päevast päeva käime Jeesusega, siis on Ta
meie juures ka põlevas ahjus ja kujundab valusamagi päeva
õnnistusrikkaks.
Risti Vägi 1939/8
2Kr 3:(9-11)12-18; Lk 6:17-26
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22. Teisipäev Õppige tegema head, nõudke õigust, aidake
rõhutut!
Js 1:17
Pidage meeles vange, nagu te oleksite kaasvangid, ja kurja
kannatajaid, sest ka teie olete alles maises ihus. Hb 13:3
Ärgu olgu sul midagi tähtsamat toimetada ja teha, kui keegi
hädas abi vajab. Meeleheitel olevale oled sa Jumala saadik,
kes aitab tal alles jääda.
Eenok Haamer
Jh 1:43-51; Lk 6:27-35
23. Kolmapäev Kas mul tõesti peaks olema hea meel õela
surmast, ütleb Issand Jumal? Kas mitte sellest, et ta
pöördub ära oma teedelt ja jääb elama?
Hs 18:23
Isa ütles: See mu poeg oli surnud, ja on jälle saanud
elavaks, ta oli kadunud, ja on leitud!
Lk 15:24
Selles seisnebki kristlik elu, et me endid tunneme patustena
ja palume armu.
Martin Luther
Jh 3:31-36; Lk 6:36-42
24. Neljapäev Õigete ootus on rõõm.
Õp 10:28
Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites
saaksite kätte tõotuse.
Hb 10:36
Tugevad on Jeesu käed, need mind igavesti hoidvad, kui
kõik sõbrad lahkuvad ja mind üksi maha jätvad, ei mu Jeesus
lahku must - see on minu kindel troost.
KLPR 347:1 Karl Bernhard Grave
Ilm 1:(1,2)3-8; Lk 6:43-46
25. Reede Jumal, su tee on pühaduses.
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Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse
sügavust! Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega
jälgida tema teed!
Rm 11:33
Kes võib küll Sinu mõtteid mõista? Kõik nõu ja tarkus
üksnes Sul: Sa mitu tuhat teed võid leida, kus ühtki pole
leida mul. Mu Jumal, Isa, saada mind, et rist allgi kiidan
Sind!
KLPR 360:2. Salomo Franck
Jh 8:12-20; Lk 6:47-49
26. Laupäev Alandlikele annab Issand armu.
Õp 3:34
Kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija.
Mt 20:26
Seepärast, Issand, arvan ma seda suureks heateoks, et
mõnel on vähe seda, mis välise väärikuse järgi saaks
inimeste silmis kiituse või au osaliseks. Selle tunnistuseks
on Su apostlid, keda Sa kogu maailma valitsejateks oled
määranud. Kaebamata rändasid nad siin maailmas, nii
alandlikult ja lihtsalt, ausalt ja kavaluseta. Nad rõõmustasid,
kui neid Sinu pärast häbistati ja laimati; ja seda, mida maailm
põlgab, võtsid nad rõõmsal meelel vastu. Thomas Kempisest
4Ms 6:22-27; Lk 7:1-10
Piiblipüha
____________________________________________________
3. PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA
(SEPTUAGESIMAE)
Me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse
pärast, vaid sinu suure halastuse pärast!
Tn 9:18
Mt 20:1-16a; 1Kr 9:24-27; Ps 18:1-20
Jutlus:
Mt 9:9-13
____________________________________________________
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27. Pühapäev Kündke enestele uudismaad ja ärge külvake
kibuvitste sekka!
Jr 4:3
Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi,
ei kõlba Jumala riigile!
Lk 9:62
Pane tähele oma mõtteid, sest nendest saavad sõnad. Pane
tähele oma sõnu, sest nendest saavad teod. Pane tähele
oma tegusid, sest nendest saavad harjumused. Pane tähele
oma harjumusi, sest sellest saab sinu iseloom. Pane tähele
oma iseloomu, sest sellest saab sinu saatus.
Talmudist
28. Esmaspäev Ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu
meie Jumalale.
Ps 40:4
Jeesus ütles pimedale: “Näe jälle! Sinu usk on su
päästnud!” Ja otsekohe nägi ta jälle ja läks temaga kaasa
Jumalat ülistades.
Lk 18:42-43
Sa oled eluallikas, mis igavesti keeb, Sa õnnistuse karikas,
mis hinge terveks teeb!
KLPR 387:2. Paul Gerhardt
Lk 19:1-10; Lk 7:11-17
29. Teisipäev Jumal on sinuga kõiges, mis sa teed.
1Ms 21:22
Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega! 1Ts 5:28
Oh meile, Issand Jeesus, jää ja meid õnnista ja jõudu, väge
vaimus meil suureks kasvata. KLPR 325:4. Josua Stegmann
Hb 12:12-17; Lk 7:18-23
30. Kolmapäev Jumal on südamelt tark ja jõult tugev, kes
võiks teda trotsida ja ise pääseda?
Ii 9:4
Oh inimene, kes sina õigupoolest oled, et sa tahad
Jumalaga vaielda?
Rm 9:20
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Kui sa ka sada aastat järjest künnaksid ja kogu maailma
töö ära teeksid, ei suudaks sa siiski ainsatki rohuliblet
maapinnast tärgata lasta. Aga Jumal teeb sel ajal kui sina
magad ilma, et sa ise mingit vaeva näeksid, seemnest orase
ning seejärel palju teri, kui ta seda tahab. Martin Luther
Mt 10:40-42; Lk 7:24-35
31. Neljapäev Issand on tõeline Jumal, ta on elav Jumal ja
igavene kuningas.
Jr 10:10
Ingel ütles Maarjale: Sa jääd lapseootele ja tood ilmale
poja. Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti
ning tema valitsusele ei tule lõppu.
Lk 1:31,33
Imeline Issand, vägev valitseja, ole meie laulu kuulja! Oma
imearmul Sa meid ikka kannad, halastad ja abi annad. Aita
Sa, kinnita meid, kes kiitust toome ja Sind ülistame.
KLPR 294:1 Joachim Neander
1Kr 3:(1-3)4-8; Lk 7:36 - 8:3

VEEBRUAR
KUU LOOSUNG: Hoolitse siis, et valgus, mis on sinu sees, ei
oleks pimedus!
Lk 11:35
1. Reede Häda neile, kes on iseenese silmis targad ja
iseenese meelest arukad!
Js 5:21
Kristuses peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded.
Kl 2:3
Kristuse jalgade juures istumine ja Jumala Sõna kuulamine
on ainus hea tegu. Sest Sõna on selge ja puhas, õige, püha
ja tark. Seepärast muutub ka Sõna juures püsiv hing Sõna
sarnaseks, selgeks, puhtaks, rikkaks, targaks, õigeks ja
pühaks. Sest nagu raud tulle pandult muutub hõõguvaks
ja saab endale tule omadused, nii avaldab usk hingele sama
mõju, nõnda et see Sõnaga täiesti kokku kasvab.
Martin Luther
Jh 2:13-22; Lk 8:4-15
2. Laupäev Paljud neist, kes magavad mulla põrmus,
ärkavad: ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks,
igaveseks põlastuseks.
Tn 12:2
Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal, sest kõik elavad
temale.
Lk 20:38
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Igavesel elul, mille Jumal mulle ja kõigile usklikele annab,
on algus, aga otsa tal ei ole. See on igavene õndsus, täielik
osasaamine Jumalast, kus uskumine nägemiseks ja valu
rõõmuks on saanud.
Martin Lipp
1Kr 1:26-31; Lk 8:16-18
____________________________________________________
2. PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA (SEXAGESIMAE)
Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant
kõvaks.
Hb 3:15
Lk 8:4-8(9-15); Hb 4:12-13; Ps 18:21-51
Jutlus:
Js 55:(6-9)10-12a
____________________________________________________
3. Pühapäev Kes valmistab kaarnale roa, kui ta pojad
karjuvad Jumala poole, toiduta ümber hulkudes? Ii 38:41
Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu
aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid.
Mt 6:26
Taevane Isa, ma palun Sind, juhata mulle tee, mida ma pean
käima; vii mind kokku inimestega, kes mu abi ootavad. Luba,
et mu elu võiks olla Sinu kätes, et ma tunneksin ennast
sama kindlalt nagu lind oma pesas.
4. Esmaspäev Issand, mu tugevus ja varjupaik, mu
pelgupaik hädaajal.
Jr 16:19
Jeesus ütles: Keegi puudutas mind, sest ma tundsin väge
enesest välja minevat.
Lk 8:46
Kiida nüüd Issandat, kes sind on kaunisti loonud, kes sulle
tervist on andnud ja rahu sul toonud; häda sees ka on oma
tiivaga Ta hoolsalt ja heldelt sind katnud.
KLPR 306:3 Joachim Neander
5Ms 32:44-47; Lk 8:19-21
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5. Teisipäev Ma laulan Issanda heldusest igavesti, ma
kuulutan oma suuga su ustavust põlvest põlve. Ps 89:2
Kõik on ta teinud hästi, ta paneb ju kurdid kuulma ja
keeletud rääkima!
Mk 7:37
Mis kasu on osadusest Jumalaga? Rahu Jumalaga, rõõm
südames, armastus Jumala ja ligimese vastu, võime isegi
oma vaenlasi armastada - ka kõiki neid, kes mulle närvidele
käivad; lohutus ka kõige kohutavamas õnnetuses, kindel
lootus igavesele elule, Püha Vaim, pattude lunastus,
kannatlikkus - nii võiksin loetelu veel kaua jätkata.
Wilhelm Busch
2Ms 7:1-13; Lk 8:22-25
6. Kolmapäev Sinu oma on taevas ja sinu on ka maa;
maailmale ja kõigele, mis seda täidab, oled sina rajanud
aluse. Põhja ja lõuna oled sina loonud.
Ps 89:12-13
Meie jaoks on ometigi ainult üks Jumal, Isa, kellest on
kõik asjad, ja meie tema juurde teel, ning üks Issand,
Jeesus Kristus, kelle läbi on kõik, ja ka meie tema läbi.
1Kr 8:6
Issand, ole meie eel ja juhi meid, ole meie taga ja kaitse
meid, ole meie all ja kanna meid, ole meie üle ja õnnista
meid! Ole meie sees, et vaim, ihu ja hing - Sinu pärisosa Sind õigesti teeniks ja Sinu nime pühitseks.
Nathan Söderblom
Mk 6:1-6; Lk 8:26-39
7. Neljapäev Ma tulen Issanda Jumala vägitegudega, ma
tunnistan üksnes sinu õiglust.
Ps 71:16
Kuigi Kristus löödi risti nõtruses, elab ta ometi Jumala
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väest. Nii oleme meiegi nõdrad temas, kuid elame koos
temaga Jumala väest teie jaoks.
2Kr 13:4
Ma kiitlen oma jõuetusest, rõõmustan oma võimetuse,
oskamatuse ja vaesuse üle ühes või teises valdkonnas.
Olen rõõmus, et mul puuduvad oma õigus ja jõud, ilu,
loomulikud anded ja veetlus. Täna Jumalat selle eest, et
võid kogeda Tema auhiilgust, mida Ta laseb voolata sinu
vaesuse ja oskamatuse keskele.
Ema Basilea Schlink
Lk 6:43-49; Lk 8:40-56
8. Reede Nõnda ütleb Issand: Neetud on mees, kes loodab
inimeste peale ja kelle süda lahkub Issandast. Aga
õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale, kelle
lootuseks on Issand.
Jr 17:5,7
Me oleme ju saanud Kristuse osalisteks, kui me vaid
lõpuni kinni peame sellest, mis meil alguses oli. Hb 3:14
Kirikut ei konstitueeri meie usu jõud ega meie püha elu,
vaid kus on Kristus, seal on kirik.
Hermann Sasse
Jh 12:34-36(37-42); Lk 9:1-9
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PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA (ESTOMIHI)
Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule
kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast.
Lk 18:31
Mk 8:31-38; 1Kr 13:1-13; Ps 15
Jutlus:
Lk 18:31-43
____________________________________________________

10. Pühapäev Kui su pale ei tule kaasa, siis ära vii meid
siit ära!
2Ms 33:15
Kui Paulus oli seda nägemust näinud, püüdsime kohe
minna Makedooniasse, olles veendunud, et Issand on meid
kutsunud neile evangeeliumi kuulutama.
Ap 16:10
Halastaja Issand Jeesus Kristus, tõmba meid enese poole;
kui sina meid ei juhi, ei saa me järgneda. Anna meile tugevat
ja valmis vaimu, kõiki takistusi trotsivat kartmatut südant,
et me võiksime uskuda ja teha seda, mis on õige. Anna
meile vankumatut lootust, et võiksime sinu pärast nii
mõndagi taluda.
Jan Hus

9. Laupäev Ma teen oma rahvaga igavese lepingu, et ma ei
loobu tegemast neile head.
Jr 32:40
Jeesus võttis karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: See
karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse.
Lk 22:20
Mu Jeesuke, Sa eluleib, mind ise sööta võta! Oh veri, mis
kõik pesta võib, mind heldelt jootma tõtta! Sa jääd mu sisse,
anna ka, et jään Su sisse lõpmata; siis saan Su läbi taeva!
ULR 334:8
Mt 13:31-35; Lk 9:10-17

11. Esmaspäev Issand, ära ole kaugel, mu vägi, tõtta
mulle appi!
Ps 22:20
Ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab.
2Ts 3:3
Ükskord jõuad arusaamisele, et sinu muretsemine ei too
lahendust. Koged, et ainult Jumala käes on meelevald kõike
õigesti seada ja korraldada. Hakka juba nüüd harjutama
Jumala usaldamist. Ära proovi, vaid anna päriselt kõik Tema
kätte. Muutud usus ja usalduses tugevamaks, kui näed,
kuidas Jumal su elu ja olukordi korraldab. Eenok Haamer
Lk 13:31-35; Lk 9:18-27
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12. Teisipäev Mina olen Issand, su Jumal, kes sulle õpetab,
mis on kasulik, kes sind juhatab teele, mida sa pead käima.
Js 48:17
Jeesus ütles: Ärge laske end kellelgi hüüda juhatajaks,
sest ainult üks on teie Juhataja - Kristus!
Mt 23:10
Kui meid ümbritsemas vaikus, kus kõik usk näib kadunud;
Kristus sääl ka eluvalgus, kuigi öö on saabunud. Juhiks
Jeesus, ei siis astu kõrvale ma kitsast teest. Käed ma sirutan
Tal vastu - Jeesus elab igavest! KLPR 277:2. Veera Õunapuu
Lk 5:33-39; Lk 9:28-36
Algab kannatusaeg
13. Kolmapäev Issand andis mulle mu palve peale, mida
ma temalt palusin.
1Sm 1:27
Jeesus ütles: Kõike, mida te iganes palves endale palute uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile! Mk 11:24
See palve, mis su Vaim mul’ saadab, küll sinust mitte
kuulmata ei jää, see peal’ su isasüda vaatab, sa kuuled,
täidad seda tõesti; ma olen sinu laps ja pärija, saan sinult
armu armu peale ka.
UL 27:6 Bartholomäus Crasselius
Mt 6:16-21 või 2Pt 1:2-11; Lk 9:37-45
14. Neljapäev Ma muudan nende leina rõõmuks. Jr 31:13
See praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile
määratult suure igavese au.
2Kr 4:17
Me oleme lugenud Joosepist, Iiobist, Jeremijast, kes on
läbi käinud viletsusekoolist, keda aga Jumal oma käega on
hoidnud. Ja kõik on heaks tulnud. Kooliaeg on olnud raske,
aga ometi õnnistuse aeg. Ja ka meie elu kõige väärtus- 32 -

likumad ajad on, kui tagasi vaatame, katsumise ajad, kus
aga Jumala kätt oleme tohtinud tunda.
Jaak Varik
Sk 7:2-13; Lk 9:46-50
15. Reede Te lähete rõõmsasti välja ja teid tuuakse rahus.
Js 55:12
Jeesus ütles jüngritele: “Kui ma läkitasin teid kukruta
ja paunata ja jalatsiteta, kas teil oli midagi puudu?” Nemad
ütlesid: “Ei midagi.”
Lk 22:35
Tänu Sulle, Jeesus, ikka, et meid hellalt armastad, ja et teed
me elu rikkaks, taevariiki kirgastad. Olgu püha tõelisus, et
meil ees on elu uus, et on ülestõusmislootus, taevalinna
jõudmis´ ootus.
Harri Rein
Jh 8:21-30; Lk 9:51-56
16. Laupäev Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks
kõik mu patud!
Ps 25:18
Teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ihu ümberlõikamatuses, on Jumal koos Kristusega elavaks teinud,
andestades meile kõik üleastumised.
Kl 2:13
Kahetsev inimene käib läbi suurimast kurvastusest, sest
inimlikke vaateid ei saa kõrvale seada seal, kus inimene
vaatab Jumala silmadesse. Kuid kahetsuses ilmneb juba
suur julgus ja tugev usaldus. Põlvili langedes haarab
inimene selle järele, kes ta põrmust üles tõstab. Mis on
taga, jäta sinna! Ma sirutan ennast selle poole, mis ees on.
Siin on uus algus.
Martin Heinam
Tn 5:1-7,17-30; Lk 9:57-62
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1. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (INVOCAVIT )
Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks
kuradi teod.
1Jh 3:8b
Mt 4:1-11; Hb 4:14-16; Ps 63
Jutlus:
Lk 22:31-34
____________________________________________________
17. Pühapäev Kuidas tohiksin teha seda suurt kurja ja
pattu oma Jumala vastu?
1Ms 39:9
Pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti
takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud
võidujooksu!
Hb 12:1
Õpi kannatama laitmist, lase öelda endale õigust ning ära
hädalda, kui see sulle su haava arstimisel valu teeb.
Risti Vägi 1938/2
18. Esmaspäev Jumal, ära ole nii vait, ära vaiki! Ära jää
vagusi, mu Jumal! Sest vaata, su vaenlased möllavad ja su
vihkajad ajavad pea püsti.
Ps 83:2-3
Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad
seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne,
sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid
meeleparandusele.
2Pt 3:9
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rahva vigastust ravivad nad pinnapealselt, öeldes: “Rahu,
rahu!”, kuigi rahu ei ole.
Jr 6:13-14
Me ei püüa ju ainult seda, et kõik oleks hea Issanda silmis,
vaid ka inimeste silmis.
2Kr 8:21
Mu Jumal, sina tead: ma olen kõiges puudulik, aga ma võin
tulla Sinu juurde sellisena, nagu ma olen, kõigi oma teada
ja teadmata vigadega. Võta enda kätte minu mõtted, mu
tunded ja tahe, et alanud päev võiks viljakas olla.
Sabine Naegeli
Ii 1:1-22; Lk 10:17-24
20. Kolmapäev Jumal ütleb: Mina ei riidle mitte igavesti
ega ole jäädavalt vihane.
Js 57:16
Jeesus ütles halvatule: Inimene, sinu patud on sulle
andeks antud!
Lk 5:20
Issand Jeesus Kristus, Sa oled minu õigus, mina aga Sinu
patt. Sa oled enda peale võtnud selle, mis on minu oma - ja
andnud mulle selle, mis on Sinu oma. Sa oled enda peale
võtnud selle, mis Sina ei olnud - ja andnud mulle selle, mis
mina ei olnud.
Martin Luther
1Kr 10:9-13; Lk 10:25-37

19. Teisipäev Pisemast suuremani ahnitseb igaüks neist
omakasu, ja prohvetist preestrini petavad kõik. Ja mu

21. Neljapäev Issandast kiidelgu mu hing, hädalised
kuulgu ja rõõmustugu.
Ps 34:3
Viigem siis Jeesuse kaudu alati Jumalale kiitusohvrit,
see tähendab tema nime tunnistajate huulte vilja. Hb 13:15
Kõik eluaja tahan ma Sind, Jumal, ülistada ja kõigis paigus
rõõmuga Su kiitust kuulutada. Mu meel ja süda ärgaku, mu
ihu, hing Sind teenigu! Au Jumalale andkem!
KLPR 290:3 Johann Jakob Schütz
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Võitlejad, oh jääge kindlaks surmani! Nõnda kinnitab meid
Issand alati; kui me hirm ja häda kasvab rängakski, jääge
kindlaks surmani!
LTK 482:4
1Jh 3:7-11(12); Lk 10:1-16
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Jk 4:1-10; Lk 10:38-42
22. Reede Meie hing on nagu lind pääsenud linnupüüdja
paelust: paelad läksid katki ja me pääsesime ära. Ps 124:7
Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles
ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse!
Gl 5:1
Jah, saatanalt on võetud kõik, vaid Jeesusele kuulub võit,
Ta jalge all on põrgu. Peab alla andma pimedus, sest
kuulutavad meie suud: on võitja Issand Jeesus!
Ema Basilea Schlink
Hb 2:11-18; Lk 11:1-4
23. Laupäev Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga,
ja kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind; kui sa
käid tules, siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind. Js 43:2
Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?
Rm 8:31
Püha Vaim, meid lohuta, ei siis miski kohuta. Vägi Sinust
julguseks, pühaks usu kindluseks.
Harri Rein
Ilm 20:1-6; Lk 11:5-13
Palvepäev tagakiusatud kristlaste eest
____________________________________________________
2. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (REMINISCERE)
Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega,
et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Rm 5:8
Mk 12:1-12; Rm 5:1-5(6-11); Ps 10
Jutlus:
Jh 8:(21-26a)26b-30
____________________________________________________
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24. Pühapäev Issand hoidis oma rahvast nagu oma
silmatera.
5Ms 32:10
Kristus ütleb: Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen
valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja.
Jh 15:16
Arm on see, kui sellel, mida sa oma elus oled teinud, on
väärtus igaviku jaoks.
Toomas Paul
25. Esmaspäev Issand, sina tõid mu hinge välja surmavallast, sa elustasid mind.
Ps 30:4
Jüngrid äratasid Jeesuse üles ja ütlesid: “Õpetaja, Õpetaja, me hukkume!” Tema tõusis, sõitles tuult ja veemöllu
ja need vaibusid ning järv jäi vaikseks.
Lk 8:24
Loobuda usust Kristusesse tähendab: ainsa koduranda
viiva laeva põletamist, ainsa üle sügavaima kuristiku oleva
silla lõhkumist, ainsa hingevalu ravimi aknast väljaviskamist.
Risti Vägi 1940/6
Jr 26:1-3,7-16,24; Lk 11:14-28
26. Teisipäev Tema on andnud sulle teada, inimene, mis
on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid,
mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult
koos oma Jumalaga?
Mi 6:8
Paulus kirjutab: Olgu teil samasugune meel, mis oli ka
Kristusel Jeesusel.
Fl 2:5
Püha Jeesus! Kisu välja meie südamest kõik kurjad, kavalad
mõtted ja himud. Valgusta meie südameid ja anna meile
tõtt, et oleksime Sinu jüngrid, kes Sa ise oled tõde. Anna

- 37 -

Veebruar

meile ka usujulgust, et võiksime tõele tunnistust anda ja
Sulle ustavaks jääda surmani.
Friedrich Wilhelm Ederberg
Ii 2:1-10; Lk 11:29-36
27. Kolmapäev Jumal oli neile suure rõõmu valmistanud;
ka naised ja lapsed rõõmustasid, ja Jeruusalemma rõõm
oli kaugele kuuldav.
Ne 12:43
Kogu rahvahulk rõõmustas kõigi auliste tegude üle, mis
sündisid Jeesuse läbi.
Lk 13:17
Oh võtkem Jumalat suust, südamest nüüd kiita, kes suuri
asju teeb, ja Temale au anda, kes emaihust ju meil teinud
palju head ja praegu hoidvad veel meid Tema armukäed.
KLPR 302:1 Martin Rinckart
2Ms 17:1-7; Lk 11:37-54
28. Neljapäev Siis on kuu valgus nagu päikese valgus, ja
päikese valgus on seitsmekordne otsekui seitsme päeva
valgus, päeval, kui Issand seob oma rahva vigastusi ja
parandab tema löögihaavu.
Js 30:26
Me ihkame, et igaüks teist osutaks sedasama agarust
lootuse kinnitamiseks kuni lõpuni.
Hb 6:11
Ega udu ja öö suuda iialgi kustutada igavese aja koidukiiri.
Kui ainult jätkuks jõudu edasi tungida koduläveni! Ära
unusta - tuled kutsuvad ka läbi udu.
Harri Haamer
1Jh 1:8 - 2:2(3-6); Lk 18:31-43
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KUU LOOSUNG: Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal,
sest kõik elavad temale.
Lk 20:38
Ülemaailmne naiste palvepäev
1. Reede Issand õnnistagu sind ja hoidku sind! 4Ms 6:24
Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga! Fm 25
Kui asub tihti hinge öö - toob ahastust. Kui nagu tähed
taevas Su silmad mulle trööstiks vaevas - mu südant
julgustab Su lepitusetöö.
Peeter Sink
Lk 9:43b-48; Lk 19:1-10
1. märts 1457 - Vennaste Uniteedi algus Böömimaal
2. Laupäev Ma kipun su tiibade varju, kuni õnnetus
möödub!
Ps 57:2
Te olete kuulnud Iiobi kannatlikkusest ja näinud Issanda
antud elulõppu, sest Issand on halastav ja armuline.
Jk 5:11
Olen kogenud, kui otsustava tähtsusega on uskuda, et
Jeesus on suurem kui minu kannatused ehk teisisõnu,
Temal on meelevald ja vahendid minu aitamiseks. Ma pean
tõepoolest uskuma, et Tema tahab oma armastuses mind
iga hinna eest aidata ja valada palsamit minu lohuta- 39 -
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matusse, haavatud südamesse. See, kes toetub kannatuse
pimedal hetkel Jumalale ja anub usus Temalt lohutust, saab
seda. Meile sünnib meie usku mööda. Ema Basilea Schlink
Gl 2:16-21; Lk 19:11-27
____________________________________________________
3. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (OCULI)
Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi,
ei kõlba Jumala riigile!
Lk 9:62
Lk 9:57-62; Ef 5:1-8a; Ps 34
Jutlus:
Jr 20:7-11 (11b-13)
____________________________________________________
3. Pühapäev Ma olen öelnud rahvale, kes mu nime ei ole
appi hüüdnud: Vaata, siin ma olen! Vaata, siin ma olen!
Js 65:1
Jeesuse vastas seisev sadakonnaülem, nähes teda nõnda
hinge heitvat, ütles: See inimene oli tõesti Jumala Poeg!
Mk 15:39
Oh Jeesus Kristus valgusta neid, kellele Sa tundmata; neid
oma karja juurde vii, et õndsaks saaksid nemadki!
KLPR 57:1. Carl Eduard Malm
4. Esmaspäev Tõuse meile appi ja lunasta meid oma
helduse pärast!
Ps 44:27
Kristus ütleb: Jumala riik on teie seas!
Lk 17:21
Olles Kristuse läbi lunastatud, oleme otsekui rändurid, keda
iga samm viib lähemale - mitte kaduvusele ja hauale, vaid
inimhingede tõelisele kodumaale. Kui Jeesus on meile
saanud Teeks ja Tõeks ja Eluks, siis ei karda meie enam
surma, vaid siis elame igaviku-elu juba siin, ajalikus elus.
Rudolf Kiviranna
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Lk 14:(25-26)27-33(34-35); Lk 19:28-40
5. Teisipäev Ma teen sellele rahvale veel imet - imelikul
ja kummalisel viisil: tema tarkade tarkus kaob ja tema
arukate arukus peidetakse.
Js 29:14
Jumal ise on kinnitanud tema kuulutuse kuuljate
tunnistust tunnustähtede ja imedega, mitmesuguste
vägevate tegudega ning Püha Vaimu andidega, mida ta
jagas oma tahtmise järgi.
Hb 2:4
Meie usume Jumala kuningriigi tõelisust. See ei ole mitte
üksi ükskord tõelisuseks saanud inimeste maailmas, vaid
see on tõelisuseks jäänud inimeste maailmas tänaseni.
Harri Haamer
Ii 7:11-21; Lk 19:41-48
6. Kolmapäev Ärge rääkige üha nii kõrgilt! Sest Issand
on kõikteadja Jumal ja tema uurib tegusid.
1Sm 2:3
Ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja
tõega!
1Jh 3:18
Issand Jeesus Kristus, me usume, et Sa oled suurem kui
ülesanded, mida Sa meile annad. Me usume, et Sa ei taha
meilt midagi, mida me teha ei suuda. Andesta meile me nõrk
usk.
Hanna Hümmer
Mk 9:38-41(42-47); Lk 20:1-8
7. Neljapäev Sinul, Issand, on suurus ja vägevus, ilu ja
hiilgus ja au, kõik, mis on taevas ja maa peal. 1Aj 29:11
Kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja
vete allikad!
Ilm 14:7
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Jumal, me kõik tahame Sind ülistada, et võime elada ning et
Sa toidad meid maa viljadega. Õnnista meid, et ka meie oma
südames vilja kannaksime - armastust, usku ja tänulikkust.
Jörg Zink
Mk 8:(10-13)14-21; Lk 20:9-19
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4. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (LAETARE)
Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi,
aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.
Jh 12:24
Jh 12:20-26; 2Kr 1:3-7; Ps 84
Jutlus: Jh 6:47-51
____________________________________________________

8. Reede Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat ja
kisendasin oma Jumala poole. Ta kuulis mu häält.
Ps 18:7
Paulus ütles: Et ma olen Jumalalt abi saanud tänase
päevani, siis ma seisan, tunnistades nii pisikestele kui
suurtele.
Ap 26:22
Ei jätnud Jumal ilmas veel siin oma rahvast maha, sest truu
ja helde tema meel, ei muud kui päästa taha. Sest ema kombel
kaitseb ta kõik oma lapsi hoolega. Au Jumalale andkem.
ULR 30:5. Johann Jakob Schütz
Mt 10:34-39; Lk 20:20-26

10. Pühapäev Mu hing on lõppemas, oodates su abi, ma
loodan sinu sõna peale.
Ps 119:81
Usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, ja
veendumus selles, mida ei nähta.
Hb 11:1
Ükski ema ei heida oma last sellepärast ära, et too on nõder
ja vilets, vaid kannab tema eest seda suuremat hoolt. Laps
on küll nõder, aga kuni ta jääb ema sülle ja kaissu, ei ole tal
häda ega muret. Niipea aga, kui laps emast ilma jääb, peab
ta kaduma. Samuti on meil ka Jumalaga. Kui sa tahad
õndsaks saada, siis vaata, et sa Sõna peale jääd, mille varal
Jumal sind kannab ning tahab ülal hoida. Martin Luther

9. Laupäev Issand on õiglane, ta armastab õiglust. Ps 11:7
Jumal on õige ja teeb õigeks igaühe, kes usub Jeesusesse.
Rm 3:26
Jumala armastus kingib meile pattude andeksandmise läbi
uue alguse. Aga Jumal tahab, et meie seda kasutaksime.
Kui surmamõistetud vangile teatatakse, et ta surmaotsus
on muudetud ja talle on kuninga armu läbi avatud uks
vabadusse, siis on tarvis, et vang selle rõõmusõnumi vastu
võtaks ja talitaks sellele vastavalt.
Rudolf Kiviranna
Lk 17:28-33; Lk 20:27-40

11. Esmaspäev Ma palvetan sinu poole, Issand, sulle
meelepärasel ajal, oh Jumal. Oma suurest heldusest vasta
mulle, oma ustava abiga päästa mind!
Ps 69:14
Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!
Kl 4:2
Lõpuks ei ole palve juures tähtsad annid, vaid see, et tuleme
Andja enese ligi. Jumala ligiolemine, Tema elu tungimine
meie omasse on kogu palvetamise mõte ja eesmärk.
Ralf Luther
5Ms 8:2-10; Lk 20:41-47
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12. Teisipäev Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks
antud, kelle patt on kinni kaetud.
Ps 32:1
Kristuses on meil lunastus, pattude andeksandmine.
Kl 1:14
Jeesuse nime pärast, kui see meie südamesse on kirjutatud,
kutsutakse meid kord nimepidi Isa ja Tema pühade inglite
ees.
Harri Haamer
Ii 9:14-23,32-35; Lk 21:1-4
13. Kolmapäev Kes Issanda kotta on istutatud, need
lokkavad meie Jumala õuedes. Veel vanas eas nad
kannavad vilja, on tüsedad ja haljad.
Ps 92:14-15
Aga mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda
kaunis ja heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja
kannavad.
Lk 8:15
Põrgu saab olema pungil inimestest, kes olid Jeesusest
kuulnud, aga Tema juurde sisse ei astunud. Uskuda Jeesust
tähendab tema juurde sisse astuda. Tehke seda! Tema on
ainuke, kellele te oma elu kahtlemata võite usaldada.
Wilhelm Busch
Jh 15:9-17; Lk 21:5-19
14. Neljapäev Õnnis on inimene, kes kardab Issandat,
kellele väga meeldivad ta käsud.
Ps 112:1
Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda
Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades! Kl 3:17
Jumal on vaim, Temal ei ole käsi. Ta tarvitab meie käsi oma
heale tööle. Aga kui meie käed on täis oma asju, mis korjatud
ilma Jumalata, siis need käed on kadunud Jumala tööle.
Jumal tarvitab meie suud. Kui seal on maailma meelitused,
- 44 -

kiitus, kavalus ja pettus, sajatamine ja needmine ning
oigamine ja süüdistamine, siis ei ole kiituslauludel Jumalale
seal enam ruumi.
Karl Raudsepp
2Kr 4:11-18; Lk 21:20-28
15. Reede Kui sina, Issand, peaksid meeles kõik pahateod,
kes siis, Issand, püsiks?
Ps 130:3
Kristuses on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste
andekssaamine tema armu rikkust mööda.
Ef 1:7
Issand Jeesus, anna meile võimalus vahetada oma kasin ja
kulunud elu aegumatu aarde vastu!
Toomas Paul
Jh 10:17-26; Lk 21:29-38
16. Laupäev Ta lõigati ära elavate maalt ja teda tabas
surm mu rahva üleastumise pärast.
Js 53:8
Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse
minema?
Lk 24:26
Sind täname, oh Jeesus Krist, et Sina surid meie eest ja
lepitasid meie süüd, et patust lahti saame nüüd.
KLPR 97:1 Christoph Fischer
Jh 14:15-21; Lk 22:1-6
____________________________________________________
5. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (JUDICA)
Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et
ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! Mt 20:28
Mk 10:35-45; Hb 5:7-9; Ps 22:1-22
Jutlus:
Jh 11:47-53
____________________________________________________
17. Pühapäev Mina olen Issand, su ravija. 2Ms 15:26
Naine kuulutas kogu rahva ees, mis põhjusel ta oli Jeesust
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puudutanud ja kuidas ta otsekohe oli paranenud. Jeesus
aga ütles naisele: Tütar, sinu usk on su päästnud, mine
rahuga!
Lk 8:47,48
Issand Jeesus Kristus, ma usun, et sa mind kuuled, kui ma
sinu poole pöördun. Ja sa vastad mulle, sest sa tahad mulle
head. Sinu tahtmine sündigu.
18. Esmaspäev Issand, anna mulle teada mu elu ots ja mu
päevade mõõt, et ma tunneksin, kui kaduv ma olen.
Ps 39:5
Meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame Päästjat Issandat Jeesust Kristust.
Fl 3:20
Kui ükskord pean ka mina siit ilmast lahkuma, siis ära lahku
Sina mu’st - oma armuga. Ja kui mul surmahigi on otsal
raskesti, siis ole minu ligi ja vii mind taevasse.
KLPR 94:6 Paul Gerhardt
Hb (6:20)7:1-3(16-17)24-27; Lk 22:7-23
19. Teisipäev Sa ise oled näinud, kuidas Issand, sinu
Jumal, sind kandis nagu mees, kes kannab oma poega.
5Ms 1:31
Me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal
on meie vastu.
1Jh 4:16
Arm, kes Sa mind ära valind enne, kui ma sündisin, Arm,
kes inimeseks saanud, et ma taeva päriksin: Arm, Su päralt
olen ma elades ja surres ka. KLPR 262:2 Johann Scheffler
Ii 19:21-27; Lk 22:24-30
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20. Kolmapäev Kui teile öeldakse: Küsitlege surnute
vaime ja ennustajaid, siis vastake: Kas rahvas ei peaks
küsitlema oma Jumalat?
Js 8:19
Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud
neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses. Kl 2:15
Ei karda Sinu kõrval kurja ma; ei haigus, pisarad mind murda
saa. Mis teeb mul surm, kui alistatud ta? Ma võidutsen, kui
Sina minuga!
KLPR 410. Henry Francis Lyte
Hb 9:11-15; Lk 22:31-38
21. Neljapäev Te saate leiba süüa küllastuseni ja elada
oma maal julgesti.
3Ms 26:5
Jeesus võttis need viis leiba ja kaks kala, vaatas üles
taevasse, õnnistas neid ja murdis ning andis jüngrite kätte
rahvale ette panna. Ja nad sõid ja kõikide kõhud said täis.
Lk 9:16-17
Me usume, et Jumal annab meile, mida me eluks vajame.
Me usume, et sellest, mida Jumal loob, jätkub küllaldaselt
kõigile inimestele. Jumal tahab, et meie eluviis ei jätaks
kedagi ilma eluks vajalikust.
1Kr 2:1-5; Lk 22:39-46
22. Reede Issand Jumal! Sina oled Jumal ja sinu sõnad on
tõde.
2Sm 7:28
Jumal, meie Päästja tahab, et kõik inimesed pääseksid ja
tuleksid tõe tundmisele.
1Tm 2:4
Taeva ja maa Issand, me täname Sind, et Sa oled ennast
ilmutanud väetitele! Me rõõmustame, et tohime vaevatute
ja koormatutena tulla, Jeesus, Sinu juurde, ja Sina annad
meile hingamist! Anna seda mõista ja leida ka vägevatele,
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et ka nemad mõistaksid hinnata seda, millel on elus ainsana
väärtust!
Toomas Paul
Hb 10:1,11-18; Lk 22:47-53
23. Laupäev Mu tugevus ja mu kiituslaul on Issand, tema
oli mulle päästeks.
2Ms 15:2
Kui Jeesus juba sinna lähedale sai, kus minnakse
Õlimäelt alla, hakkas kogu jüngrite hulk rõõmustades
valju häälega Jumalat kiitma kõigi vägevate tegude pärast,
mida nad olid näinud.
Lk 19:37
Kiitke, oh rahvad, Ta kõrget nime ja laulge tänu Temale!
Sest Tema tegu on selge ime, Ta au ei lõpe iialgi. Jumala
lapsed, ühest suust laulgem Kolmainul austust! Halleluuja,
halleluuja!
KLPR 298:3 Johann Daniel Herrnschmidt
Ilm 14:1-3(4,5); Lk 22:54-62
____________________________________________________
PALMIPUUDEPÜHA (PALMARUM)
Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub,
oleks temas igavene elu.
Jh 3:14,15
Jh 12:12-19; Fl 2:5-11; Ps 22:23-32
Jutlus:
Jh 17:1(2-5)6-8
____________________________________________________
24. Pühapäev Sinu tunnistuste teedel ma rõõmutsen enam
kui kogu rikkusest.
Ps 119:14
Rahu Jumal valmistagu teid kõiges heas tegema tema
tahtmist ja saatku korda meie sees, mis on tema silmis
meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu kirkus
igavesti!
Hb 13:20,21
Tegevusetu ootamine ja vaikiv pealtvaatamine pole mingid
kristlikud voorused.
Dietrich Bonhoeffer
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25. Esmaspäev Mõõdunöörid on mulle langenud meeldivate paikade peale, ka on pärisosa ilus mu meelest.
Ps 16:6
Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu
Issandale ja mitte nagu inimestele, teades, et te saate
Issandalt palgaks pärisosa. Teenige Issandat Kristust!
Kl 3:23-24
Taanis nägin surnuaia servas hauakivide hunnikut. Mitmele
neist oli peale kirjutatud inimese positsioon ja auaste. Nüüd
olid need nende positsioonikate haudadelt ära korjatud, et
uued positsioonikad saaksid nende hauaplatsile puhkama
minna. Jäin mõtlema, kui paljudel neist on igavene
positsioon Issanda palge ees? Aga seda ei osanud ma välja
mõtelda. Kas sa elad nõdna, et võiksid kord Issanda palge
ees seista?
Eenok Haamer
Rm 5:6-11; Lk 22:63-71
26. Teisipäev Jumala nimi olgu kiidetud igavikust
igavikku! Sest tema päralt on tarkus ja vägi. Tn 2:20
Kus on tark? Kus on õpetlane? Kus on selle ajastu
arutleja? Kas mitte Jumal pole teinud maailma tarkuse
narruseks?
1Kr 1:20
Anna, Jumal, meile tarkuse Vaimu, et me oma targutamisega
ei segaks ega takistaks Sinu armutööd meie eneste ja
kaasinimeste hüvanguks.
Harri Haamer
Ii 38:1-11; 42:1-6; Lk 23:1-12
27. Kolmapäev Vägev Jumal Issand kõneleb ja hüüab
ilmamaale päikese tõusust selle loojakuni.
Ps 50:1
Vaadake, et teie ei tõrgu kõnelejat kuulamast! Hb 12:25
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Kuna meie vaim ei võta enesele aega, et Jumala üle järele
mõelda, seetõttu langeme ka oma ihulike himude ohvreiks.
Kõrbeisade tarkus
Js 26:20-21; Lk 23:13-25
____________________________________________________
SUUR NELJAPÄEV
Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja
armuline on Issand.
Ps 111:4
Jh 13:1-15(34-35); 1Kr 11:23-26; Lk 23:26-31
Jutlus:
2Ms 12:1,3-4,6-7,11-14
____________________________________________________
28. Neljapäev Äkitselt ligineb mu õiglus, ilmub mu pääste
ja mu käsivarred mõistavad rahvaile kohut.
Js 51:5
Jeesus ütles jüngritele: Ma olen südamest igatsenud seda
paasat süüa teiega enne oma kannatamist.
Lk 22:15
Oh, oma armu meie peale heida ja lase osadust meil Sinus
leida. Sa eluleivaks taevast tulid alla, me seda süües võime
elus olla.
Harri Rein
____________________________________________________
SUUR REEDE
Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei
hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
Jh 3:16
Jh 19:16-30; 2Kr 5:(14b-18)19-21; Lk 23:32-49
Jutlus:
Mt 27:33-50(51-54)
____________________________________________________
29. Reede Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: “Otsige
mu palet!” Siis ma otsin, Issand, sinu palet.
Ps 27:8
Jeesus tuli välja, kandes kibuvitsapärga ja purpurmantlit.
Ja Pilaatus ütles neile: Ennäe inimest!
Jh 19:5
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Pooldades jumalat, kellele ei taheta anda ei nime, tegu ega
nägu, asetatakse viimaks ikkagi iseennast Jumala kohale.
Jumal saab inimesele midagi tõeliselt tähendada üksnes
konkreetsena - meie maailmas kogetavana. Anonüümne
jumal seevastu on enesepett; ta ei tähenda inimesele
tegelikult midagi - ta osutub meile vaid Jumala eituseks
ning põgenemisteeks Looja ja Lunastaja eest.
Marcus Hermen
30. Laupäev Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute
ning vaimult alandlike juures, et turgutada alandlike
vaimu ja elustada rõhutute südameid.
Js 57:15
Jumal on läkitanud sõna Iisraeli lastele, kuulutades
evangeeliumi rahust Jeesuse Kristuse kaudu, kes on
kõikide Issand.
Ap 10:36
Oleme Sinu ees, Jumal, tühjade kätega. Puuduta meid. Sina
oled valgus pimeduses, armastus, millega kõik sügavikud
on läbitavad. Õnnista meid eluveega Jeesuses Kristuses.
Günter Ruddat
Nl 3:51-62; Lk 23:50-56
____________________________________________________
1. ÜLESTÕUSMISPÜHA
Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest
ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla
võtmed.
Ilm 1:18
Mk 16:1-8; 1Kr 15:1-11; Lk 24:1-12
Jutlus:
Jh 20:11-18
____________________________________________________
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31. Pühapäev Tema tõde on kilp ja kaitsevall.
Ps 91:4
Inglid ütlesid naistele: Mis te otsite elavat surnute juurest?
Teda ei ole siin, ta on üles äratatud.
Lk 24:5-6
Ei sind me karda, surma vägi, su astla Jeesus purustas. Ta
arm on haual meie ligi meid valutunnil trööstimas. Et Jeesus
elab, Temaga ka meie peame elama!
KLPR 113:3. Martin Lipp

APRILL
KUU LOOSUNG: Nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse
võtnud vastu Issandaks, nõnda käige temas, olles
juurdunud ja ülesehitatud temas ning kinnitatud usus,
nõnda nagu teid on õpetatud, ja olge ülevoolavad tänus.
Kl 2:6-7
____________________________________________________
2. ÜLESTÕUSMISPÜHA
Lk 24:13-35; 1Kr 15:12-20; Lk 24:13-35
Jutlus:
Js 25:8-9
____________________________________________________
1. Esmaspäev Olgu sul rõõm Issandast; siis ta annab
sulle, mida su süda kutsub!
Ps 37:4
Tänu olgu Jumalale tema ütlemata suure anni eest!
2Kr 9:15
Nüüd üle maade, merede suur, kallis sõnum, sõua! Suust
suhu, rahvalt rahvale maailma äärde jõua! Nüüd Kristus
hauast tõusnud on, Ta päralt võit ja elukroon, Ta surmalt
võimu võttis.
KLPR 111:4. Paul Gerhard
2. Teisipäev Issand on minuga otsekui võimas kangelane.
Jr 20:11
Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Fl 4:13
Anna oma õnnistus meie maailma üle ja jää meie juurde
kõiges, mis juhtuda võib. Me tahame oma elu koos kõigi
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murede ja rõõmudega Sinu käest vastu võtta.
Huub Oosterhuis
1Kr 15:20-28; Lk 24:36-49
3. Kolmapäev Ma tahan laulda Issandale, et ta mulle on
head teinud.
Ps 13:6
Filippus ristis eunuhhi. Aga kui nad veest välja tulid,
haaras Issanda Vaim Filippuse, ja eunuhh ei näinud teda
enam. Kuid ta läks oma teed edasi rõõmuga. Ap 8:38-39
Tõesti, kes Jumala armu ei pea selliseks, et Ta tema kui
patuse vastu võtab ning õndsaks teeb, ja üksnes Tema
kohtu peale mõtleb, sellele ei ole Jumal iial rõõmustuseks,
ta ei suuda Teda ei armastada ega kiita. Aga kui me kuuleme,
et Jumal ristimise liidus meid patuseid vastu võtab, säästab
ja meid puhtaks teeb päevast päeva, ja seda kindlasti
usume, siis peab süda rõõmsaks muutuma, Jumalat
armastama ja kiitma.
Martin Luther
1Kr 15:35-49; Lk 24:50-53
4. Neljapäev Tehke teatavaks rahvaste seas tema teod,
tunnistage, et tema nimi on kõrge!
Js 12:4
Jeesus ütles: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind,
kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu, kes
aga minu kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale mu
Läkitaja.
Lk 10:16
Vagast soovist, et minagi võiksin paradiisi pääseda, ei piisa.
Kui kutsutakse, siis tuleb kutse vastu võtta ja minna. Sest
kutse ei jää alatiseks kehtima. Piiblis korratakse ikka ja jälle:
me ei saa otsustamist edasi lükata.
Toomas Paul
1Kr 15:50-57; Kl 1:1-14
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5. Reede Mina olen Issand, su Jumal, sa ei tohi tunda
minu kõrval muud jumalat ja ei ole muud päästjat kui
mina.
Ho 13:4
Igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist
Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud.
Jh 17:3
Jumalale lähedaseks saad siis, kui teed nii nagu Tema tahab.
Muidu oled küll lähedal, aga mitte lähedane. Eenok Haamer
1Kr 5:6b-8; Kl 1:15-23
6. Laupäev Ka edaspidi olen ma seesama ja ükski ei päästa
minu käest. Mina teen, ja kes saaks seda takistada?
Js 43:13
Kristus ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas.
Kl 1:17
Mis sa, hing, veel ootad? Anna tänu Talle, laula ilma
Issandale! Kellel eluõhku, heitku palves põrmu, ülistagu
Tema armu! Issandat, vägevat, kiitku usinasti nüüd ja
igavesti!
KLPR 294:3. Joachim Neander
2Tm 2:8-13; Kl 1:24-29
____________________________________________________
2. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV
(QUASIMODOGENITI)
Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa,
kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud
elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi
surnuist.
1Pt 1:3
Jh 20:19-29; 1Pt 1:3-9; Ps 116
Jutlus:
Mk 16:9-14(15-20)
____________________________________________________
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7. Pühapäev Ma kihlan sind enesele usu pärast ja sina
pead tundma Issandat.
Ho 2:22
Paulus kirjutab: “Seepärast jätab mees maha oma isa ja
ema ning hoiab oma naise poole, ja need kaks saavad
üheks.” See saladus on suur: ma räägin Kristusest ja
kogudusest.
Ef 5:31-32
Ustav Jumal, Sa oled oma koguduse välja valinud kõigi
rahvaste seast. Sa oled inimeseks saanud ja inimeste keskel
elanud. Me täname sind, et võime elada Sinu koguduses.
Me täname Sind kindluse eest, et võime sinuga igavesti
koos olla.
8. Esmaspäev Jumala käes on kõigi elavate hing. Ii 12:10
Jumal ei ole kaugel ühestki meist, sest tema sees meie
elame ja liigume ja oleme.
Ap 17:27-28
Pane tähele oma senist elukäiku! Kas ei kõnele sinugi elu
Jumala juhtimisest, Tema imeabist, Tema truudusest? Kui
sageli on Jumala isakäsi meid kandnud läbi öö raskete
varjude, üle kuristike, kuhu me ähvardusime hukkuda? Kui
sageli on Jumal meile andnud rohkem kui me seda väärt
oleme, kinkinud enam kui me seda paluda mõistsime, loota
julgesime! Kas on seda kõike olnud liiga vähe Jumala
täielikuks usaldamiseks?
Rudolf Kiviranna
Js 42:10-16; Kl 2:1-7

Siis ilmus Ta mulle Päästjana. Ilmus ja tõi endaga kevade,
sulatas jääd ja lume; nüüd voolavad veed, õnnistuse jõed.
Päikene - Jeesus - tulid ja lõid kevade hinges! Peeter Sink
Ii 42:7-13(14-17); Kl 2:8-15
10. Kolmapäev Õpeta mind tegema sinu meelt mööda,
sest sina oled mu Jumal! Sinu hea Vaim juhatagu mind
tasasel maal!
Ps 143:10
Ärge laske endid õigelt teelt eksitada igasugustel võõrastel õpetustel. On hea, kui süda kinnitatakse armu läbi.
Hb 13:9
Sul õiget rada näitab Ta, kus sinu jalg ei komista; Ta peale
looda iga tund, Ta valvas silm ei tunne und.
KLPR 356:3 Cornelius Becker
1Pt 1:22-25; Kl 2:16-23
11. Neljapäev Issand, ma olen rõhutud, astu mulle appi!
Js 38:14
Kellel on Poeg, sellel on elu.
1Jh 5:12
Oma vaevas otsime pelgupaika Sinu juures. Sinu armastus
kaitsku meid. Sinu halastus lohutagu meid. Lootus Sinu
peale näidaku meile teed ellu.
Ulrike Wagner-Rau
Jh 17:9-19; Kl 3:1-4

9. Teisipäev Issand on oma rahvale tugevuseks. Ps 28:8
Olge juurdunud ja ülesehitatud Kristuses Jeesuses ning
kinnitatud usus, nõnda nagu teid on õpetatud, ja olge
ülevoolavad tänus.
Kl 2:7

12. Reede Ma läkitan nende hulgast pääsenuid rahvaste
juurde, kes ei ole kuulnud minust räägitavat; ja need
kuulutavad rahvaste keskel minu auhiilgust. Js 66:19
Kristus ütleb: Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!
Mk 16:15
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Nagu tuli ei saa eksisteerida põlemata, nii ei saa kirik
eksisteerida ilma misjonitööta.
Emil Brunner
Lk 23:50-56; Kl 3:5-11
13. Laupäev Armastage Issandat, kõik tema vagad!
Ps 31:24
Tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle.
1Kr 13:6
Armastus Kristuse vastu on kõige tõhusam relv kiusatuste
võitmiseks. Mida tugevam on minu armastus Issandasse,
seda jõuetumad on kiusatused mind rünnates. Nad
osutuvad armastajale tülgastavaiks ja tühiseiks. Seepärast
mõtlen, et üle kõige tuleks Jumalalt paluda armastust Tema
vastu - armastust, mis muutub päev-päevalt üha tulisemaks,
sügavamaks, tõelisemaks.
Marcus Hermen
Jh 12:44-50; Kl 3:12-17
____________________________________________________
3. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV
(MISERICORDIAS DOMINI)
Kristus ütleb: Mina olen hea karjane. Minu lambad kuulevad
minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning
ma annan neile igavese elu.
Jh 10:11,27,28
Jh 10:11-16(27-30); 1Pt 2:21b-25; Ps 23
Jutlus:
Jh 21:15-19
____________________________________________________
14. Pühapäev Eemalda mu silmad tühja vaatamast!
Ps 119:37
Jeesus ütles: Miks sa näed pindu oma venna silmas, palki
iseenese silmas aga ei märka?
Lk 6:41
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Maailmas ma teesklesin ja näitlesin. Sellega ei saa edasi
Jumala juures. Tema katsub südamed ja neerud läbi ja teab
otsekohe, mis on siiras ja mis võlts. Paastumise, nutu ja
kaebusega käsib Jumal mind pöörduda ja kergemini ma seda
teed käia ei saa. Enese läbikatsumine ja ohjeldamine, kindla
ei ütlemine kurjale ja pöördumine heale - seda ootab Jumal.
Karl Raudsepp
15. Esmaspäev Kes teeb mu seaduste järgi ja käib mu
määruste järgi, see ei sure oma isa süü pärast. Hs 18:17
Kui me elame, siis elame Issandale, ja kui me sureme,
siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame või sureme me oleme Issanda päralt.
Rm 14:8
Me täname sind, Kristus! Sa oled kõrvaldanud surma ning
elu ja kadumatuse valge ette toonud. Me rõõmustume Sinu
väest ja täname Sind - Sa valgus igavesest valgusest, selle
ja tulevase maailma päike!
4Ms 27:(12-14)15-23; Kl 3:18 - 4:1
16. Teisipäev See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu
Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.
Sk 4:6
Taotle õiglust, usku, armastust ja rahu nendega, kes
Issandat appi hüüavad puhtast südamest!
2Tm 2:22
Ma sooviksin pigem, et keegi võidaks mind ära oma
alandlikkusega, kui et ise oma ülbuse ja uhkusega võita.
Kõrbeisade tarkus
1Kr 4:9-16; Kl 4:2-6
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17. Kolmapäev Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid
sa mulle; sa tegid mind julgeks, mu hinges on tugevus.
Ps 138:3
Üks ja sama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide
heaks, kes teda appi hüüavad.
Rm 10:12
Kui Jumala arm meile Jeesuses Kristuses avab uue elu ukse,
siis ei ole õige, et me jääme oma valesti mõteldud mõtete ja
vääralt elatud elu vanglasse istuma. Tõuse üles ja astu
vabadusse! Täna ja nüüd! Jumala nimel ja Tema jõududega!
Rudolf Kiviranna
Jh 17:20-26; Kl 4:7-18
18. Neljapäev Sa olid ligi, kui ma sind hüüdsin, sa ütlesid:
Ära karda!
Nl 3:57
Issand on öelnud: “Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!”
Nii võime julgesti öelda: “Issand on minu abimees, minul
ei ole midagi karta, mida võib teha mulle inimene?”
Hb 13:5-6
Jumal on tulnud oma Pojas Jeesuses Kristuses. Kes usub
Jeesusesse, sellele tuleb Jumal iga päev uuesti. Meil ei ole
tarvis oodata, kuni mõni õnn meile võidu või varanduse
näol rüppe langeb. Meie võit, varandus ja elu on Issand
Kristus. Tema tulemist ootame, et Ta täidaks meie südame
ja looks meie elu uueks.
Uno Plank
Ef 4:(8-10)11-16; Tn 1:1-21

on hoolimatu mitte inimese, vaid Jumala vastu, kes oma
Püha Vaimu teisse annab.
1Ts 4:7-8
Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et me oma ligimese
ihule ei tee ühtki kahju ega kurja, vaid et me teda aitame ja
teeme temale head kõigis ihuhädades.
Martin Luther
Mt 26:30-35; Tn 2:1-26
20. Laupäev Jumal teeb suuri tegusid, mida meie ei mõista.
Ii 37:5
Jeesus ütles: Pimedad näevad jälle, jalutud kõnnivad,
pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad, surnud
ärkavad üles, vaestele kuulutatakse rõõmusõnumit ja
õnnis on see, kes minust iial ei pahandu!
Lk 7:22-23
Jeesuse kõrval kahaneb mu hirm ja kõik saab uueks. Nii
nagu öös külmad maa palged muutuvad juba puhkenud
päeva valguses aina soojemaks ja selgemaks. Marek Roots
Jh 14:1-6; Tn 2:27-49
____________________________________________________
4. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (JUBILATE)
Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on
möödunud, vaata, uus on sündinud.
2Kr 5:17
Jh 15:1-8; 1Jh 5:1-4; 2:1-4a; Ps 19
Jutlus:
1Ms 1:1-4a, 26-31a
____________________________________________________
21. Pühapäev Issand mõtleb meile, tema õnnistab.
Ps 115:12

19. Reede Ära nea kurti ja ära pane komistuskivi
pimedale, vaid karda oma Jumalat!
3Ms 19:14
Jumal ei ole meid ju kutsunud rüvedusele, vaid pühitsusele. Seepärast siis, kes on selle suhtes hoolimatu, see

Kui Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja
homme visatakse ahju, kui palju enam teid, te nõdrausulised!
Lk 12:28
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Mis Jumal teeb, on ikka hea, Ta tahtmine on õige. Ma võin
nüüd jääda rahule, kõik annan Tema hoolde. Mu Jumalal
on väge küll, Ta armastus mind hoiab. Ta tehku mis Ta
tahab!
KLPR 358:1. Samuel Rodigast
22. Esmaspäev Ma käin teie keskel ja olen teie Jumal, ja
teie peate olema mu rahvas.
3Ms 26:12
Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel Kristuses
elada.
Kl 1:19
Sa, Jeesus, oled eluteel mu kõige kallim vara. Su armu
igatseb mu meel, mu toitja, tervendaja. Sa hingehaavu
parandad ja mureorus kinnitad, kui Sinult abi ootan.
KLPR 284:1. Endel Mets
Rm 1:18-25; Tn 3:1-30
23. Teisipäev Kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust,
tehes arukaks kohtlasi.
Ps 119:130
Seepärast tuleb meil palju hoolsamini panna tähele seda,
mida me oleme kuulnud, et meid kõrvale ei uhutaks.
Hb 2:1
Kui Sa näid meist kaugel eemal olevat, Issand, meie Jumal,
siis vajame Sinu sõna eriti tungivalt. Me palume Sind, ava
meie kõrvad, et me seda kuuleksime ja mõistaksime!
2Kr 5:11-18; Tn 5:1-30
24. Kolmapäev Ta tuletas meid meelde meie alanduses,
sest tema heldus kestab igavesti.
Ps 136:23
Peetrus ütles: Kui meid täna üle kuulatakse vigasele
inimesele tehtud heateo pärast, mille läbi ta päästeti, siis
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olgu teile kõigile ja kogu Iisraeli rahvale teada, et see
sündis Jeesuse Kristuse nime abil.
Ap 4:9-10
Jeesus Kristus, nagu Temast meile Pühakirjas tunnistatakse,
on see ainus Jumala Sõna, keda meil tuleb kuulda, kellele
usalduda elus ja surmas ja kellele kuuletuda.
Barmeni Teoloogiline Seletus
Jh 8:31-36; Tn 6:1-29
25. Neljapäev Issand on mu elu võimas kaitse, kelle ees
ma peaksin värisema?
Ps 27:1
Jeesus ütles: Miks te olete nõnda arad, te nõdrausulised?
Mt 8:26
Jumal ei saa meid taevas rohkem armastama, kui Ta meid
praegu maa peal armastab.
Thomas Aquinost
Rm 8:7-11; Tn 7:1-15
26. Reede Õige on Issand kõigil oma teedel ja vaga kõigis
oma tegudes.
Ps 145:17
Paulus kirjutab: Ma olen veendunud selles, et see, kes teis
on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse
Jeesuse päeva.
Fl 1:6
Meie, külvajad, oleme tulejad ja minejad, aga Jumal jääb.
Küll Tema inglid, kes ükskord lõikust kokku panevad, ka
selle järele valvavad, et külvatud ivake raisku ei lähe.
Harri Haamer
Jh 19:1-7; Tn 7:16-28
27. Laupäev Mina teen teiega igavese lepingu! Js 55:3
Ärge jääge loiuks, vaid võtke eeskujuks neid, kes pärivad
tõotused usu ja pika meele tõttu.
Hb 6:12
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Isa taevas, Sina oled oma Pojas Jeesuses meid lunastanud,
Sina oled oma Püha Vaimu välja valanud meie üle, et Tema
kõiki neid, kes Sind, Jeesus, armastavad, trööstib ja
pühitseb. Uuenda nüüd oma Vaimu annet meie sees ja anna
meile südamed, mis Sind armastavad ja pääsemist
igatsevad. Juhata meie südamed maailma mure, patu
ahastuse ja hirmu eest oma õndsa rahu juurde, kuni Sinu
Vaim oma töö meis lõpetab ja meile kõigi usklikega Kristuses
igavese elu annab.
Mihkel Jürmann
Ilm 22:1-5; Tn 9:1-19
____________________________________________________
5. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (CANTATE)
Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid.
Ps 98:1
Mt 11:25-30; Kl 3:12-17; Ps 45
Jutlus:
Js 12:1-6
____________________________________________________
28. Pühapäev Kes teab, vahest Jumal pöördub ja kahetseb,
pöördub oma tulisest vihast, nii et me ei hukku.
Jn 3:9
Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks
meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes meie eest on
surnud, et meie, kas me oleme ärkvel või magame,
üheskoos temaga elaksime.
1Ts 5:9-10
Jumala südame ligi pääsevad vaid lapsemeelsed hinged,
kes usuvad, et Jumal on Isa, kes soovib neid aidata, et
Jumalal on nende suhtes vaid head kavatsused. Saame
kogeda Jumalat just niisugusena, nagu me Temast mõtleme.
Ema Basilea Schlink
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29. Esmaspäev Ära tee oma südant kõvaks ja ära sule
kätt oma vaese venna eest.
5Ms 15:7
Paulus ütles: 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!”
Ap 20:35
Jumalariigis on tõeliselt suured need, kes teenivad, sest
nad järgivad Jeesuse eeskuju.
Eenok Haamer
Jk 1:17-25(26,27); Tn 9:20-27
30. Teisipäev Kuulge, kaugelviibijad, mida ma olen teinud,
ja juuresolijad, tundke mu väge!
Js 33:13
Paulus kirjutab: Me teame, et teie olete valitud, sest meie
evangeelium ei ole teie juurde tulnud palja sõnana, vaid
ka väes ja Pühas Vaimus ning täieliku veendumusega.
1Ts 1:4-5
Kui inimesed ei otsi enam kirikut, peab kirik hakkama neid
otsima ja mitte enne puhkama, kui nad on õnnistust toova
sõnaga leitud.
Johann Hinrich Wichern
Lk 19:36-40; Tn 12:1-13
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1Kr 14:6-9,15-19; Õp 26:1-12

MAI
K UU LOOSUNG : Ava oma suu keeletu heaks, õiguse
tegemiseks kõigile põlatuile!
Õp 31:8
1. Kolmapäev Pidage minu käske ja tehke nende järgi!
Mina olen Issand!
3Ms 22:31
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse
seadust.
Gl 6:2
Armastuse uue käsu jätsid, Jeesus, jüngritel. Oh sest käsust
saada kasu leigetelgi liikmetel! Süüta armutuld, et pime kaob
meil ära südamest! Ühest kännust võrsusime, seiskem ka
üksteise eest. KLPR 314:4. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
Rm 15:14-21; Õp 25:11-28
2. Neljapäev Olgu su heldus mulle troostiks, nõnda nagu
sa oled ütelnud oma sulasele!
Ps 119:76
Otsekui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda on
meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu.
2Kr 1:5
Vaatamata sellele, et patt, su oma liha, maailm, kurat ja kõik
õelad su vastu sõdivad, ei saa nemad sinu üle võimust, kui
oled Issanda hoidmise all. Seepärast anna end ihu ja
hingega Õnnistegija hoolde ja palu Teda, et Tema kui vägev
sõjamees sind hoiaks ja kaitseks, kui su vaenlased su peale
tulevad. Siis on Tema tõesti sinuga ja saadab sulle abi igal
ajal ja igas hädas. Raamatust „Vaimulikud leivapalukesed“
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3. Reede Issand, sinu heldus kestab igavesti! Ära jäta
maha oma kätetööd!
Ps 138:8
Meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade
tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile
seadnud, et me teeksime seda.
Ef 2:10
Kõik mis ette võtad sa, Jeesusega alga; Jeesu jälil jätmata
juhi oma jalga! Jeesusega ärka sa, puhkama ka heida! Kui
on Jeesus sinuga, siis sul abi leida.
KLPR 436:1. Tundmatu autor
Lk 22:39-46; Õp 27:1-7
3. mai 1728 - algas loosungite väljajagamine Herrnhutis
4. Laupäev Kes kõrva on istutanud, kas tema ei peaks
kuulma? Kes silma on valmistanud, kas tema ei peaks
nägema?
Ps 94:9
Jüngrite seas sündis arutlus, kes küll nendest peaks
olema suurim. Ent Jeesus, teades nende südame mõtteid,
võttis ühe lapse, pani ta enese kõrvale seisma ja ütles
neile: Kes iganes selle lapse võtab vastu minu nimel, võtab
vastu minu.
Lk 9:46-48
Kui viimsed esimesteks saavad, kas olen ka mina nende
seas? Oi, kui raske küsimus!
Eenok Haamer
Jh 6:(60-62)63-69; Õp 28:12-28
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Misjoniohvri nädal
____________________________________________________
6. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (ROGATE)
Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet
ega ole mult ära võtnud oma heldust!
Ps 66:20
Jh 16:23b-28(29-32)33; 1Tm 2:1-6a; Ps 1
Jutlus:
Mt 6:(5-6)7-13(14-15)
____________________________________________________
5. Pühapäev Värisege, ärge tehke pattu!
Ps 4:5
Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle!
Ef 4:26
Ühest kõrbeisast jutustatakse järgmist. Kui talle ta mõtted
ütlesid: „Võta täna asja kergemalt, sest ka homme võid sa
küllalt oma pattude pärast nutta!“, siis vastas ta neile
sõnadega: „Ei, just nimelt täna tahan ma kahetseda oma
süüd, homme aga sündigu mulle Jumala tahtmine!“
Kõrbeisade tarkus
6. Esmaspäev Ära võta meelehead, sest meelehea pimestab
nägijaid ja teeb õigete asjad segaseks!
2Ms 23:8
Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja
kasvatab meid, et me, öeldes lahti jumalakartmatusest ja
ilmalikest himudest, elaksime praegusel ajal mõõdukalt
ja õiglaselt ja jumalakartlikult.
Tt 2:11-12
Issand Jeesus, valgusta meid oma Vaimuga ning anna
tarkust jätta kassikuld ja klaashelmed varanduseks
pidamata!
Toomas Paul
1Kn 3:5-15; Õp 29:1-18
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7. Teisipäev Mõtle Seaduse raamatule päeval ja öösel, et
sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud!
Jos 1:8
Jeesus ütles: Mitte igaüks, kes mulle ütleb: “Issand,
Issand!”, ei saa taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa
tahtmist, kes on taevas.
Mt 7:21
Armuline Issand! Õpeta meid tegutsema Sulle meelepäraselt. Kingi selleks oma Püha Vaimu. Pühitse meie
südant, et maailma-armastus sealt kaoks ja armastus Sinu
vastu aset leiaks. Hoia meid enda küljes meie elu otsani.
Friedrich Wilhelm Ederberg
2Ms 17:8-13; Õp 30:1-19
8. Kolmapäev Härg tunneb oma peremeest ja eesel oma
isanda sõime, aga mu rahvas ei taha mõista.
Js 1:3
Ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine.
Ef 5:17
Arvatavasti ei ole asjakohane nõuda Jumalalt sentimentaalsust. See, et Ta meid armastab, ei tähenda, et meie
saaksime dikteerida Talle, kuidas Tal on sünnis käituda.
Toomas Paul
Lk 11:1-4; Õp 31:1-8
____________________________________________________
KRISTUSE TAEVAMINEMISPÜHA
Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma
tõmban kõik enese juurde.
Jh 12:32
Lk 24:(44-49)50-53; Ap 1:3-4(5-7)8-11; Ps 47
Jutlus:
Jh 17:20-26
____________________________________________________
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Juuni

9. Neljapäev Ma annan neile ühesuguse südame ja
ühesuguse tee, nõnda et nad alati kardavad mind. Jr 32:39
Jeesus ütles: Teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei
lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära
lähen, siis ma saadan tema teie juurde.
Jh 16:7
Issand Jeesus Kristus, hämmeldunult kuulame lugu Sinu
taevasseminemisest. Sa ei ole meid maha jätnud, vaid
valitsed kuningana. Ja meile on läkitatud Lohutaja, Püha
Vaim, kes tuletab meile meelde kõik, mida Sa meilt ootad.
10. Reede Issand on oma rammuga rajanud maa ja oma
mõistusega laotanud taeva.
Jr 10:12
Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala
sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav. Hb 11:3
Suur Jumal Sa, kui vaatan kõike seda, mis loodud Sinu
kandva sõna jõust, kas põõsast, puud või päikest, kuud ja
tähti on igal osa Sinu targast nõust. Siis puhkeb
hingepõhjast kiidulaul: Au Jumalal, au Jumalal! Siis puhkeb
hingepõhjast kiidulaul: Au Jumalal, au Jumalal!
KLPR 305:1. Carl Gustaf Boberg
Jh 18:33-38; Ap 1:1-14
11. Laupäev Maa, maa, maa, kuule Issanda sõna! Jr 22:29
Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas.
Kl 3:16
Valvamise juurde kuulub see, et Jumala Sõnaga alati ja
kõigis paigus tegeletakse, tõsise meele ja innuga selle järele
küsitakse, seda heal meelel kuuldakse, lauldakse, räägitakse
ja loetakse häbiväärse tüdimuse ja tülpimuse vastu
võitlemiseks.
Martin Luther
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Ef 6:18-20(21,22)23-24; Ap 1:15-26
Ülemaailmne palvenädal kristlaste ühtsuse eest
(oikumeeniline palvenädal)
____________________________________________________
7. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (EXAUDI)
Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma
tõmban kõik enese juurde.
Jh 12:32
Jh 15:26 - 16,4; Ef 3:14-21; Ps 27
Jutlus:
Jh 14:15-19
____________________________________________________
12. Pühapäev Tema seisis üleastujate eest.
Js 53:12
Nad lõid Jeesuse risti, samuti kurjategijad - ühe temast
paremale, teise vasemale. Aga Jeesus ütles: Isa, anna
neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad! Lk 23:33-34
Issand, ma olen patune. Omast jõust ei suuda ma ennast
aidata. Selleks tulen ma Sinu juurde: aita Sina mind!
Martin Luther
13. Esmaspäev Karista mind, Issand, aga õiglaselt, mitte
oma raevus, et sa mind täiesti ei hävitaks.
Jr 10:24
Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te
suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka
väljapääsu, nii et te suudate taluda.
1Kr 10:13
Patustele on Ta Päästja, hingevalus elu säästja, südamesse
tema näeb. Ta on vägev avitama, meeli murest vabastama,
hoiavad meid Tema käed.
Harri Rein
Hs 11:14-20; Ap 2:1-13
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14. Teisipäev Sina, meie Jumal, oled õiglane kõiges, mis
meie peale on tulnud, sest sina oled osutanud ustavust,
meie aga oleme olnud õelad.
Ne 9:33
Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda
et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu
ülekohtust.
1Jh 1:9
Paljud inimesed usuvad, et olles oma vea üles tunnistanud,
ei pea nad sellest enam loobuma. Kes on Jumala
andeksandmist kogenud, ei korda vana, vaid alustab uut.
Marie von Ebner-Eschenbach
Lk 21:12-19; Ap 2:14-21
15. Kolmapäev Kuidas ma tasun Issandale kõik tema
heateod minu vastu?
Ps 116:12
Jeesus ütles tervenenule: “Pöördu tagasi oma koju ja
jutusta, mida kõike Issand sulle on teinud!” Ja mees läks
ja kuulutas mööda kogu linna, mida kõike Jeesus temale
oli teinud.
Lk 8:39
Sul olgu kiitus, tänu, au, truu Jumal, kõrges taevas, et alati
Su armunõu mind saatnud elu vaevas! Ma südamesse
kirjutan: suurt armu, Issand, Sinult saan! Siit saadik Sa
mind ait’nud.
KLPR 47:2. Aemilie
Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt
Lk 12:8-12; Ap 2:22-28
16. Neljapäev Selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede
Issand.
Hg 2:9
Jumal lepitas Kristuse läbi enesega kõik, niihästi
maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema ristivere läbi.
Kl 1:20
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Me täname Sind südamest, Jumal, et Sa lubad ristis meid
kokku puutuda selle väega, mis meile tee murrab surmast
ellu, ahelatest vabadusse, rahutu aja sõudmisest Sinu
rahusse.
Harri Haamer
Ap 1:12-26; Ap 2:29-36
17. Reede Issand päästab need, kellel on rusutud vaim.
Ps 34:19
Tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole,
vaid lõi endale vastu rindu ja ütles: Oh Jumal, ole mulle
patusele armuline!
Lk 18:13
Issand, me palume Sinult andestust kõige eest, mis meie
elus pole olnud kooskõlas Sinu Tõe Vaimu ja armastusega.
Ole meile armuline. Me täname Sind kõige hea eest, mida
oleme vastu võtnud. Me toome Sinu ette eeloleva päeva ja
anname selle Sinu kätesse.
Pomeyroli õeskond
Jh 19:25-27; Ap 2:37-41
18. Laupäev Mõtle oma Loojale oma nooruspäevil, enne
kui tulevad kurjad päevad ja jõuavad kätte need aastad,
mille kohta sa ütled: Need ei meeldi mulle!
Kg 12:1
Kõik on loodud tema läbi ja tema poole.
Kl 1:16
Ikka meiega ole, Issand, Sa! Ja kui kõrbest läbi käime, aita,
et kõik kanda võime. Oma koju vii Sa meid kindlasti.
KLPR 467:4 Nicolaus Ludwig krahv von Zinzendorf
Sk 4:1-14; Ap 2:42-47
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____________________________________________________
1. NELIPÜHA
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi,
ütleb vägede Issand.
Sk 4:6
Jh 14:23-27; Ap 2:1-18; Ps 118:1-14
Jutlus:
4Ms 11:11-12,14-17,24-25
____________________________________________________
19. Pühapäev Nad vahetasid oma Aulise rohtu sööva härja
kuju vastu.
Ps 106:20
Peetrus ütles: Parandage meelt ja igaüks teist lasku
ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude
andekssaamiseks, ning siis te saate Püha Vaimu anni.
Ap 2:38
Kõik asjad saavad tolmuks, aga inimesed ei suuda seda
endale ette kujutada ja siis saavad need asjad niisuguseks
väärtuseks, et inimesed on asjade pärast valmis unustama
oma väikese elu. Kas tolm sisustab sinu väikest elu?
Harri Haamer
____________________________________________________
2. NELIPÜHA
Mt 16:13-19; 1Kr 12:4-11; Ps 118:15-29
Jutlus:
Jh 4:19-26
____________________________________________________
20. Esmaspäev Kitsikuses andsid sa mulle avaruse. Ole
mulle armuline ja kuule mu palvet!
Ps 4:2
Jeesus ütles Peetrusele: Mina olen sinu pärast Jumalat
palunud, et su usk ei lõpeks.
Lk 22:32
Armuline Issand! Sa oled pidanud kibedat kurja kannatama.
Su süda pidi seda valu tundma, et Su oma jünger sai Sinu
äraandjaks. Oh Issand, Sa oled ka meid kutsunud oma
jüngriteks ja tunned meie südant. Anna, et kurjad mõtted
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meie sees maad ei leiaks ja meie Sind uuesti ei paneks
kannatama oma pattudega. Pese meie südamed puhtaks
oma püha kalli verega.
Friedrich Wilhelm Ederberg
21. Teisipäev Issand on mind läkitanud trööstima kõiki
leinajaid.
Js 61:1,2
Jumal julgustab meid igas meie ahistuses, et me
suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses,
julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab.
2Kr 1:4
Päev korraga, käsi rõõmsalt Issanda käes! Teha midagi teiste
heaks - see on parim ravim masenduse vastu. Vaatamata
sellele, et olen haige ja ei teeni endale elatist, on õigus
eksisteerida. Võin palvetada ja seega osaleda Issanda töös.
Aino Gundersen
Ap 4:23-31; Ap 3:1-10
22. Kolmapäev Rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid
asju on su paremas käes alatiseks.
Ps 16:11
Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on
igavese elu sõnad.
Jh 6:68
Mida hardamaks muutus minu palve, seda vähem oli mul
öelda. Lõpuks vaikisin sootuks. Sündis, nii palju kui
võimalik, veelgi suurem pööre: ma muutusin kuulajaks.
Sören Kierkegaard
Ap 8:(9-11)12-25; Ap 3:11-16
23. Neljapäev Kõik liha on nagu rohi ja kõik tema hiilgus
nagu õieke väljal. Rohi kuivab ära, õieke närtsib, aga meie
Jumala sõna püsib igavesti.
Js 40:6,8
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Kristus ütleb: Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei
hävi.
Lk 21:33
Igavene Jumal, anna meile armu, et Pühakirja hästi ja usinalt
uuriksime, selles Kristust otsiksime ja leiaksime ning Tema
järel igavesse ellu jõuaksime. Selleks aita meid, armas Jumal!
Martin Luther
Ap 11:1-18; Ap 3:17-26
24. Reede Mitte meile, Issand, mitte meile, vaid oma nimele
anna au oma helduse pärast, oma ustavuse pärast! Ps 115:1
Jeesus ütles: Kui te palvetate, siis ütelge: Isa! Pühitsetud
olgu sinu nimi!
Lk 11:2
Uhkeimgi meist ei saa liikuda enda väest. Elu otsustavatel
hetkedel peab ka tema paluma. Seda enam, et Jumal, kelle
ette inimene alandub, ei võta palujalt väärikust, vaid lisab
seda veelgi palve kuulmise läbi.
Jörg Zink
Ap 11:19-26; Ap 4:1-12

____________________________________________________
KOLMAINUPÜHA (TRINITATIS)
Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on täis
tema au!
Js 6:3
Jh 3:1-8(9-15); Rm 11:(32)33-36; Ps 29
Jutlus:
4Ms 6:22-27
____________________________________________________
26. Pühapäev Poisidki väsivad ja tüdivad, noored mehed
komistavad ja kukuvad, aga kes ootavad Issandat, saavad
uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad:
nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Js 40:30-31
Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite
tema hea nõu kohaselt.
Fl 2:13
Aita olla ustav pühas võitluses, Sind, mu Issand, kõiges
austav, jääda võitjaks heitluses. Olgu võitlusrindel ikka
Sinus minu meel nii kindel.
RKL I 103:3. Harri Rein

25. Laupäev Issand täidab Siioni õiguse ja õiglusega.
Tema on su aegade tagatis, abi küllus, tarkus ja tunnetus.
Js 33:5-6
Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest, ja armu armu
peale.
Jh 1:16
Mineviku head kogemused kipuvad kummalisel kombel nii
kergesti ununema ja jälle oleme oma Issanda ees nagu
lootusetud kerjused, kes halavad, miks ometi Jumal meid ei
kuule. Meelde tuletamine annaks meile julguse usaldades
paluda, uskudes, et Issand ei jäta kuulmata ega vastamata.
Eenok Haamer
Ap 18:1-11; Ap 4:13-22

27. Esmaspäev Pane mind tähele, mu rahvas, mu hõimud,
kuulake mind! Sest minult lähtub Seadus ja mu õigus
rahvaile valguseks.
Js 51:4
Paulus kõneles: Ma ei ütle midagi muud kui seda, mida
Prohvetid ja Mooses on rääkinud tulevikus sündivaist
asjust: et Messias pidi kannatama, et ta pidi esimesena
surnuist üles tõusma ning kuulutama valgust nii juutidele
kui paganaile.
Ap 26:22-23
Mine Jeesuse armu sisse! Astu see samm, et saada Jumala
rahu. Katkesta sidemed kõigega, mis sind tagasi hoiab, ja
ütle oma Issandale: „Siin on üks suur patune.“ Pane kogu
oma süü Tema risti alla usus, et Tema veri voolas ka sinu
eest. Ütle Talle: „Issand, annan Sulle kogu oma elu!“
Wilhelm Busch

- 76 -

- 77 -

Mai

Mai

Jr 10:6-12; Ap 4:23-31
28. Teisipäev Eksimused - kes neid märkab? Salajastest
pattudest mõista mind vabaks!
Ps 19:13
Kui Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmastus
ilmus, siis ta päästis meid - mitte õiguse tegude tõttu,
mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust
mööda.
Tt 3:4-5
Issand Jeesus Kristus, Sa oled meid pannud elama maailma
teiste inimeste keskele. Sa oled meid õpetanud armastama
ja olema osavõtlikud, võitlema leiva ja õigluse eest. Saagu
Sinu tõde maailmas avalikuks ka meie elu kaudu.
Js 43:8-13; Ap 4:32-37
29. Kolmapäev Issand on ligi neile, kes on murtud
südamelt.
Ps 34:19
Kristus ütles Maarjale: Naine, miks sa nutad? Keda sa
otsid?
Jh 20:15
Kahtlus ja hingehäda tõuseb vaid sügavatel usuinimestel.
Pealiskaudsed, ükskõiksed inimesed ei tunne seda.
Kahtlust ja hingevalu tunnevad need, kelle jaoks õigus ja
tõde, tõeline usk ja usuelu on tähtsad küsimused. Ja neid
tahab Jeesus aidata. Tema ise tahab ka sind su kahtlustest
läbi aidata. Ta tahab sind su vangiahelaist vabastada.
Aleksander Täheväli
Ap 17:(16)22-34; Ap 5:1-11

Jeesus ütles: Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või
Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama,
vaid täitma.
Mt 5:17
Sind, õige päike, tänan mina, et Sa mind oled valgustand.
Sind tänan, taeva rõõm, et Sina mind vabaks teind ja
rõõmustand. Sa kallis arst, ma tänan Sind, et tegid terveks
mind.
KLPR 282:5. Johann Scheffler
Ef 4:1-7; Ap 5:12-16
31. Reede Meie Jumal, me täname sind, ja me ülistame
sinu aulist nime!
1Aj 29:13
Nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse võtnud vastu
Issandaks, nõnda käige temas.
Kl 2:6
Jeesus, armu anna, elu kirgasta. Selleks patud ära kanna,
nende mõjust puhasta. Aita seda teha, mis on hea ja ilus,
puhas, püha.
Harri Rein
Lk 23:44-49; Ap 5:17-33

30. Neljapäev Ma andsin neile oma määrused ja õpetasin
neid tundma oma seadusi, mida inimene peab täitma, et ta
nende varal võiks elada.
Hs 20:11
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K UU LOOSUNG : Jumal ei ole jätnud andmata endast
tunnistust, tehes head: andnud taevast teile vihma ja
viljakaid aegu, kosutanud teid toiduga ja teie südant
rõõmuga.
Ap 14:17
1. Laupäev Taevad haihtuvad kui suits ja maa kulub nagu
kuub, selle elanikud surevad otsekui sääsed. Aga minu
pääste jääb igavesti.
Js 51:6
Nägija Johannes kirjutab: Ma kuulsin valju häält troonilt
hüüdvat: Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema
asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks
ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Ilm 21:3
Jeesus avab meile uue maailma. Selles usus me elame, selles
usus töötame. Selles jääme püsima. Sellel usul seisab kirik
ja kogudus. Ja siis tuleb ükskord aeg, kus ööst, patust,
võitlusest ja tormist paistab meile uus taevas ja maa. Seal
on Jeesus kuningas ja valitseja. Seal on kõik see pimedus
möödunud, mis meid nüüd ümbritseb. Hoidkem kinni
sellest usust! Ärgem oodakem teisi päästjaid. Meie Päästja
on Jeesus Kristus.
Aleksander Täheväli
Jh 14:7-14; Ap 5:34-42
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1. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus ütleb oma jüngritele: Kes teid kuulda võtab, see
võtab kuulda mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab
kõrvale minu.
Lk 10:16
Lk 16:19-31; 1Jh 4:16b-21; Ps 3
Jutlus:
Mt 9:35-38; 10:1(2-4)5-7
____________________________________________________
2. Pühapäev Tema on suur ilmamaa ääreni.
Mi 5:3
Iga keel tunnistagu: Jeesus Kristus on Issand - Jumala
Isa kirkuseks.
Fl 2:11
Kuningas on Jeesus Kristus! Autroonile Ta istus, sealt
maailma valitseb. Kõigil keelil kuulutagem, Tema väge
ülistagem: kõigi eest Ta hoolitseb.
KLPR 86:1. Philipp Friedrich Hiller
3. Esmaspäev Vaata, Issanda, su Jumala päralt on taevas
ja taevaste taevas, maa ja kõik, mis seal on. 5Ms 10:14
Jumal on meile rääkinud Poja kaudu, kelle ta on seadnud
kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmad teinud.
Hb 1:2
Igavene Jumal, ava meie kõrvad oma Sõnale, et see
hinnaline aare võiks meis uusi juuri ajada ja kasvada. Ava
meie silmad maailma imede nägemiseks, et Sinu hiilgus meid
puudutaks. Ava meie süda Sinu armastuse jaoks, et jääksime
Sinusse ja Sina meisse.
Gerhard Engelsberger
Lk 10:1-9(10-15)16; Ap 6:1-7
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4. Teisipäev Issand käib teie ees, Iisraeli Jumal on teile
järelväeks.
Js 52:12
Paulus ja Barnabas kuulutasid, mida kõike Jumal oli
teinud nende juures ja et ta oli paganatele avanud usu
ukse.
Ap 14:27
Oh Jeesus Kristus, näita Sa meil oma väga lõpmata; meid
hoia, Issand, helduses, Sul tänu toome südamest.
KLPR 185:2. Martin Luther
Jr 36:1-6(7-9)10,21-24,27-31; Ap 6:8-15
5. Kolmapäev Minu süüteod on minust vägevamad, aga
meie üleastumised annad sina andeks.
Ps 65:4
Kristus on ära kustutanud meie võlakirja koos määrustega, mis olid meie vastu, ning on selle kõrvaldanud,
naelutades selle risti külge.
Kl 2:14
Tunnista, ristiinimene: tõesti, Tema on Jumala Poeg, Tema
on minu Lunastaja! Selle tunnistuse juurde jää kogu eluks.
Ja kui elu ots kätte jõuab, kui selle ilma päike meie ees
pimedaks läheb, siis tahame oma Jeesuse risti all seista,
tahame Tema ristist kinni võtta ja Tema poole üles vaadata.
Mihkel Jürmann
1Ts 2:1-8(9-12); Ap 7:1-16
6. Neljapäev Miks vaete raha selle eest, mis ei ole leib, ja
oma vaevatasu selle eest, mis ei toida? Kuulake mind hästi,
siis te saate süüa head.
Js 55:2
Ja see sündis, kui Jeesus nendega lauas istus, et võttes
leiva ta õnnistas ja murdis ning andis neile. Siis avanesid
neil silmad ja nad tundsid ta ära.
Lk 24:30-31
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Mitte ainult armulaual ei ole me koos Kristusega, vaid me
võime olla Temaga ka tavalises toidulauas. Ta ei ole üksnes
võõrustaja oma kirikus, vaid on külaline igas kodus.
William Barclay
Jh 21:15-19; Ap 7:17-43
7. Reede Kõik, mis Issandale meeldib, teeb ta taevas ja
maa peal, meredes ja kõigis mere sügavikes. Ps 135:6
Kas tahame Issandat teha kiivaks? Kas oleme temast
tugevamad?
1Kr 10:22
Issand, anna mulle tasakaalukust. Ma annan end Sinu
kätesse. Anna mulle rõõmsameelsust. Sina oled rõõmu
allikas. Anna mulle headust. Ma annan end Sinu headuse
hooleks.
Lk 22:24-30; Ap 7:44-53
8. Laupäev Anna mulle teada tee, mida pean käima, sest
sinu poole ma tõstan oma hinge!
Ps 143:8
Jeesus nägi tölnerit, nimega Leevi, tollihoone juures
istuvat, ja ütles talle: “Järgne mulle!” Ja Leevi tõusis,
jättis kõik maha ja järgnes Jeesusele.
Lk 5:27-28
Miks, Jeesus, oled Sa mindki kutsunud enda järele? Mida
oled Sa minus näinud või nägemata jätnud, et tohin käia
Su kõrval? Otsides vastust siit ja sealt, jõuan lõppeks ikka
vaid ühele tõdemusele: Sa teed seda oma armastuse pärast!
Marcus Hermen
Fl 1:12-18a; Ap 7:54 - 8:3
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2. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud
ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!
Mt 11:28
Lk 14:(15)16-24; Ef 2:17-22; Ps 13
Jutlus: Js 55:1-3b(3c-5)
____________________________________________________

9. Pühapäev Kes olen mina ja kes on mu rahvas, et meil
on jõudu nõnda vabatahtlikult anda? Tõesti, kõik tuleb
sinult ja sinu käest oleme sulle andnud!
1Aj 29:14
Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud,
nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.
1Pt 4:10
Issand Jeesus on tulnud maailma viletsuse keskele selleks,
et seda kanda ja sellest võitu saada. Seetõttu üritame
Issandat järgida Tema vendi teenides. Taoline teenimine,
nagu Issanda armastuski, ei tunne mingeid piire. Seepärast
palume Issandat, et Ta juhataks meile ikka ja jälle teed
ligimese juurde ning avaks me silmad, kõrvad, käed ja
südame tolle häda leevendamiseks.
Üleilmse Vendade Uniteedi alustest
10. Esmaspäev Inimese süda kavandab oma teed, aga
Issand juhib tema sammu.
Õp 16:9
Rikas mees ütles: “Ma lõhun maha oma aidad ja ehitan
suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara.”
Aga Jumal ütles talle: “Sina arutu! Selsamal ööl nõutakse
sinult su hing. Aga kellele jääb siis see, mis sa oled
soetanud?”
Lk 12:18:20
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Kõik, mis on iganes väärtuslik, ülev ja võrratu, tuleb
allutada Issandale.
Johann Calvin
Õp 9:1-10; Ap 8:4-25
11. Teisipäev Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei
lakka.
Tn 7:14
Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!
Hb 13:8
Jumal vägev valitsema, ükski pole nii kui Tema, ainult Poeg
Ta sarnane. Poja aujärg kõikumatu, Tema iga lõppematu,
Tema riik ei vähene. KLPR 86:3. Philipp Friedrich Hiller
2Ms 2:11-15(16-22)23-25; Ap 8:26-40
12. Kolmapäev Halleluuja! Ma tänan Issandat kõigest
südamest õiglaste osaduses ja koguduses!
Ps 111:1
Kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide,
hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest
tänulikult Jumalale!
Kl 3:16
Me sõltume Jumalast, me ei suuda midagi suurt korda saata
ilma Tema abita ja meil peab olema küllalt alandlikku vaimu,
et seda tunnistada. Lapselik usaldus teeb meid vastuvõtlikuks jumalikule inspiratsioonile ja energiale. Kes ei suuda
tunda lapselikku rõõmu Jumalariigi üle, ei saa ka sinna sisse.
Fanny de Sivers
1Sm 1:1-11; Ap 9:1-9
13. Neljapäev Issand! Sina oled meie Jumal, ära luba, et
inimene oleks sinust üle!
2Aj 14:10
Te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma,
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vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame:
Abba! Isa!
Rm 8:15
Tõelise õnne, mis kestab igavesti, toob üksnes elav usk
Issandasse Jeesusesse. Seda ei saavutata mingite oma
leiutatud püüdlustega, vaid selleni jõutakse sündimise
kaudu usus; ja kui on usust õigeks saadud, siis on rahu
Jumalaga, hea südametunnistus, lapse osadus, pärandi
osadus ning armastuse osadus Jumalaga ja Jumalast
sündinutega, isegi väljaspool olijatega, et nemadki õndsaks
saaksid.
Matti Suo
Mt 15:29-39; Ap 9:10-19a
14. Reede Issand läks mööda, ja tugev ning võimas tuul,
mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis Issanda
ees. Aga Issandat ei olnud tuules. Ja tuule järel tuli
maavärisemine, aga Issandat ei olnud maavärisemises.
Ja maavärisemise järel tuli tuli, aga Issandat ei olnud
tules. Ja tule järel tuli vaikne, tasane sahin. 1Kn 19:11-12
Jeesus kõneles: Mida ma ütlen teile, ütlen kõigile:
Valvake!
Mk 13:37
Lk 23:39-43; Ap 9:19b-31
Issand, tahan olla vaikselt ja oodata Sind, olla vaikselt, et
mõistaksin, mis maailmas sünnib. Tahan olla vaikselt, et
paljude häälte hulgast tunneksin ära Sinu hääle. Jörg Zink
15. Laupäev
Sina oled andeksandja Jumal, armuline ja halastaja, pika
meelega ja rikas heldusest.
Ne 9:17
Anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks
igaühele, kes on meile võlgu!
Lk 11:4
- 86 -

Meile tuletatakse meelde neid inimesi, kes on meie vastu
eksinud. Silmas on peetud tõesti tõsiseid eksimusi. Ka need
tuleb andeks anda. Vastasel korral pole meil luba loota
sellele, et Jumal meie patud andeks annab. Seda ei tule
mõista nii, et Jumal andestab meile meie lepliku meele teene
tõttu. Vastupidi, Jumala andestus meile on eelduseks, et
me ise suudame ligimesele andeks anda. Frederik Wislöff
Jr 31:(7)8-14; Ap 9:32-43
____________________________________________________
3. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.
Lk 19:10
Lk 15:1-3,11b-32; 1Tm 1:12-17; Ps 12
Jutlus:
Lk 19:1-10
____________________________________________________
16. Pühapäev Kui suured on Jumala tunnustähed ja kui
vägevad on tema imeteod! Tema kuningriik on igavene
kuningriik ja tema valitsus on põlvest põlve.
Tn 3:33
Jumal tegi iseäralikke vägevaid tegusid Pauluse käte läbi.
Ap 19:11
Issand on võimas. Ei ole oluline, mida teen mina, vaid mida
teeb Issand.
Aino Gundersen
17. Esmaspäev Aamos ütles: Mina olen karjane ja
metsviigipuude vääristaja. Aga Issand võttis mind karja
järelt ja ütles mulle: Mine, ennusta mu rahvale Iisraelile!
Am 7:14-15
Jeesus ütles Siimonale: Ära karda! Nüüdsest peale pead
sa püüdma inimesi!
Lk 5:10
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Paganliku vaimsusega ühiskonnas peetakse kristlasi sageli
naeruväärseks. Seda tunnistavad ohtralt meie ajakirjandus
ja kultuuritegelaste sõnavõtud. Peab olema julgust oma
kristlikke põhimõtteid igas olukorras avalikult välja öelda.
Kui meie ei julge tunnistada oma usku, siis ei tunnista ka
Jumal meid omaks. Ja Jeesus on see, kes otsustab meie
saatuse.
Fanny de Sivers
Lk 5:27-32; Ap 10:1-20

mille ma olen saanud Issanda Jeesuse käest: tunnistada
Jumala armu evangeeliumi.
Ap 20:24
...sealt tuleb teine rändur. Ta on samuti tormis, mudas,
vihmas ja lumes. Aga ta vilistab laulukest ja astub kindlal
sammul. Miks? Ta näeb ülal oma kodutulesid! Seal see on
- tema kodu! Teda ei kohuta vilets ilm ega halb tee. Nii
lähevad läbi maailma inimesed, kes kuuluvad Jeesusele kellel on elu ajas ja igavikus.
Wilhelm Busch
Jh 5:1-16; Ap 10:34-48

17. juuni 1722 - Herrnhuti asula ehitustööde algus
18. Teisipäev Sina muutsid mu kaebuse mulle ringtantsuks; sa vallandasid kotiriide mu seljast ja panid rõõmu
mulle vööks.
Ps 30:12
Küürus naist nähes kutsus Jeesus ta enese juurde ja
ütles talle: “Naine, sa oled lahti oma haigusest!” Ja ta
pani käed tema peale ja otsekohe ajas naine enese sirgeks
ja ülistas Jumalat.
Lk 13:12-13
Ma käisin oma elutee mineviku radasid üle vaatamas ja siis
tuli meelde, kuidas Tema on mind siin ja seal imepäraselt
hoidnud ja kaitsnud, palveid kuulnud ja aidanud. Kohkusin
lausa, kuidas olen küll hiljem nii palju muretsenud ja
kartnud! Jumala käsi ei ole ju lühemaks jäänud.
Eenok Haamer
2Ms 32:30 - 33:1; Ap 10:21-33

20. Neljapäev Issand, ära lase rõhutuid tulla häbiga tagasi!
Ps 74:21
Jeesus ütles: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu
kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.
Mt 25:40
Issand Jeesus Kristus, täis usaldust hüüame Sinu poole!
Sa mõtled haigete ja rõhutute peale ning oled vaeste ja
kõrvaletõrjutute sõber. Ole lähedal neile, kelle elus on
raskusi ja kes ei tea, mida nad peaksid edasi tegema. Saada
neile abi ja aitajaid.
Mt 18:15-20; Ap 11:1-18

19. Kolmapäev Tänage Issandat, kuulutage tema nime,
tehke teatavaks rahvaste seas tema teod!
Ps 105:1
Paulus ütles: Ma ei pea oma elu mingil kombel endale
kalliks, vaid püüan lõpule viia oma elutöö ja ülesande,

21. Reede Issand ei tõuka ära oma rahvast ega jäta maha
oma pärisosa.
Ps 94:14
Jumal pole ära tõuganud oma rahvast, keda ta on ette ära
tundnud.
Rm 11:2
Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal! Sina oled Aabrahamile
ja tema järeltulijatele andnud tõotuse; Sa oled Iisraelile
Moosese kaudu ilmutanud oma tahet; Sa oled oma Poja
selle rahva keskel lasknud inimeseks saada. Me palume
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Sind: võta meilt kogu meie tõrksus ja süü, et me Sinu
ustavusest tunnistust annaksime!
Mt 27:3-10; Ap 11:19-30
22. Laupäev Sa ehid aasta oma headusega.
Ps 65:12
Jumal ei ole jätnud andmata endast tunnistust, tehes head:
andnud taevast teile vihma ja viljakaid aegu, kosutanud
teid toiduga ja teie südant rõõmuga.
Ap 14:17
Issand Jeesus, Sina oled meie lootus ja elu alus! Saada
meid läbi terve elu, sündigu selles Sinu tahtmine! Olgu ka
tänane päev Sinu käes! Ja võta meid meie päevade lõpul
oma rahusse vastu!
Toomas Paul
Rm 8:1-6; Ap 12:1-25
____________________________________________________
4. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse
seadust.
Gl 6:2
Lk 6:36-42; Rm 14:10-13; Ps 32
Jutlus:
Jh 8:3-11
____________________________________________________
23. Pühapäev Nad laulsid Issandat kiites ning tänades:
Sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!
Esr 3:11
Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murdsid
leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira
südamega, kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva
silmis.
Ap 2:46,47
Igal päeval tahame, Jumal, Sinu nime kiita; austades ja
tänades käedki palves ühte liita. Sinu peale loodame, Sinult
abi ootame.
KLPR 386:3. Martin Lipp
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RISTIJA JOHANNESE SÜNNIPÄEV - JAANIPÄEV
Ristija Johannese tunnistus: Tema peab kasvama, aga mina
pean kahanema.
Jh 3:30
Lk 1:57-67(68-75)76-80; Ap 19:1-7; Ap 13:1-12
Jutlus:
Mt 11:11-15
____________________________________________________

24. Esmaspäev Taevad jutustavad Jumala au.
Ps 19:2
Ent sündis, kui kogu rahvast ristiti ja ka Jeesus oli
ristitud ja palvetas, et taevas avanes ja Püha Vaim laskus
ihulikul kujul Jeesuse peale kui tuvi, ja taevast kostis
hääl: Sina oled mu armas Poeg, sinust on mul hea meel!
Lk 3:21-22
Issand Jeesus Kristus, häält taevast pole vaja. Aga üks
märguanne oleks abiks, üks sõna, mis mind puudutaks ja
juhiks mu silmad teele, mida Sa täna koos minuga tahad
käia.
25. Teisipäev Pese mind hästi mu süüteost ja puhasta
mind mu patust!
Ps 51:4
Issand Jeesus Kristus andis enese meie pattude eest, et
meid välja kiskuda praegusest kurjuse ajastust Jumala
ja meie Isa tahtmist mööda.
Gl 1:4
Usk Jumala Talle ohvritruudusesse on otsustava tähendusega meie tuleviku suhtes, kus me unistame enamast kui
ainult vaiksest, rahulikust ja muretust homsest päevast,
kus meie pilk on kaugemale suunatud isegi varisevast
mullast.
Harri Haamer
Ne 9:1-3,29-36; Ap 13:13-25
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26. Kolmapäev Issand ütles Moosesele: Sa oled armu
leidnud minu silmis ja ma tunnen sind nimepidi. 2Ms 33:17
Kindlana püsib Jumala seatud aluskivi, millel on see
pitser: Issand tunneb omi.
2Tm 2:19
Piibel ilmutab meile Jumalat, kes juba ammu enne seda, kui
inimesele pähegi tuli Tema poole pöörduda, kui inimene
eksles alles pimeduses ja patus, tõusis oma troonilt, jättis
kõrvale kogu oma hiilguse ja asus otsima inimest, kuni Ta
tema leidis.
John Stott
Mk 11:(20,21)22-26; Ap 13:26-41
27. Neljapäev Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda!
Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted! Vaata, kas ma
olen valuteel ja juhata mind igavesele teele! Ps 139:23-24
Peetrus ütles: “Issand, sina tead kõik, sina tead, et sa
oled mulle armas.” Jeesus ütles talle: “Sööda mu
lambaid!”
Jh 21:17
Meid, Isa, lase väikseks saada, et suureks saaksid Sina
meis, ja usus alandlikuks jääda - Su meel meil paistku
südameis. Siis kõlbame Su nõul ja väel tööks Sinu viinamäel.
KLPR 384:4. Joosep Liiv
1Kr 12:19-26; Ap 13:42-52

Tema süda, et Ta selle elu sees kõiki hoiab helduses, kes
siin kummardavad Teda. Aeg kõik asjad lõpetab, Jumal ikka
armastab.
KLPR 292:1. Paul Gerhardt
Lk 23:17-26; Ap 14:1-20a
29. Laupäev Kui minu vaim nõrkeb mu sees, siis sina
tunned mu teerada.
Ps 142:4
Jeesus ütles: Jätke siis meelde, et te ette ei muretseks,
mida eneste eest kosta, sest mina ise annan teile suu ja
tarkuse, mille vastu ei saa seista ega rääkida keegi teie
vastastest.
Lk 21:14-15
See, kes kuulub Jumala kuningriiki, peab teadma, et tema
osa selles maailmas pole kerge. Risti kanda ja tunnistust
anda pole kerge, aga see on ainuke võimalus kuuluda
jäägitult Jumalale.
Harri Haamer
2Kr 13:10-13; Ap 14:20b-28
____________________________________________________
5. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Te olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist
enestest, vaid see on and Jumalalt.
Ef 2:8
Lk 5:1-11; 1Kr 1:18-25; Ps 7
Jutlus:
Lk 14:25-33
____________________________________________________

28. Reede Mina tean, et sina suudad kõike ja et sinul ei
ole ükski asi võimatu.
Ii 42:2
Jeesus ütles: Inimeste käes võimatu on Jumala käes
võimalik.
Lk 18:27
Eks mu kohus tänu teha Jumalale ilma pääl? Sest ma saan
küll kõigest näha, kuis nii lahke Tema meel. Armu täis on

30. Pühapäev Ma ei lase sind lahti, kui sa mind ei õnnista!
1Ms 32:27
Jumal on esmalt teile oma sulase Jeesuse üles äratanud
ja teie juurde läkitanud teid õnnistama, kui te igaüks
pöördute oma tigedusest.
Ap 3:26
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Eemaldage Kristus kristlusest, ning te võtate ristiusult ta
sisu, temast ei jää praktiliselt mitte midagi järele. Kristus on
kristluse keskpunkt, kõik muu on vaid ümbrus. Me pole
eeskätt huvitatud ristiusu filosoofia olemuse, süsteemi
väärtuse või eetika kvaliteedi arutamisest. Meid huvitab
eelkõige Jeesus Kristuse isik. Kes Ta oli?
John Stott

JUULI
KUU LOOSUNG: Ära karda, vaid räägi, ja ära ole vait! Sest
mina olen sinuga.
Ap 18:9-10
1. Esmaspäev Kui ma teid päästan, saate te õnnistuseks.
Sk 8:13
Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid
hoopis õnnistage - sest õnnistamiseks te olete kutsutud , et ka teie võiksite pärida õnnistuse.
1Pt 3:9
Oh Sina armulik ja halastaja Isa, kes Sa oled läkitanud oma
armsa Poja meid, viletsaid, päästma patu, surma ja põrgu
meelevallast! Anna mulle ja meile kõigile, Sinu nõrkadele
lastele, jõudu järgida Sinu püha tahet, armastada üksteist
ja anda kaasvendadele ja -õdedele nende vead ja puudused
südamest andeks Sinu Poja verise palga läbi! Kuule, armas
Isa, oma nõrga lapse palvet Sinu Poja Jeesuse Kristuse
töö pärast!
Matti Suo
Lk 6:12-19; Ap 15:1-12
2. Teisipäev Üksnes Jumal on mu kalju ja mu pääste, mu
kindel varjupaik, et ma ei kõigu.
Ps 62:7
Olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda
töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine.
1Kr 15:58
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Tempel võib rusudeks variseda ja tema kivid võivad olla
laiali kantud, aga see, mis selles templis on kuulutatud, ei
tohi ja ei saagi hävida. See pole sõna, mis inimesed on
välja mõtelnud, vaid see on Sõna, mille Jumal on inimestele
andnud.
Harri Haamer
1Ms 35:1-5a,9-15; Ap 15:3-35
3. Kolmapäev Mina, Issand, olen õigusega sind kutsunud
ja kinnitan su kätt; ma kaitsen sind.
Js 42:6
Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas
viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või
alastiolek või hädaoht või mõõk?
Rm 8:35
Kristusel on minu üle kahekordne õigus - Looja ja Lunastaja
õigus.
Osvald Tärk
Hs 2:3-8a; Ap 15:36 - 16:5
4. Neljapäev Kes suudab taluda tema tuleku päeva? Ja
kes jääb püsima tema ilmudes?
Ml 3:2
Ingel ütles: Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile
suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale.
Lk 2:10
See on tegelikult ja tõeliselt pattude andeksand, et inimest
tema patud enam ei piina ega tee rahutuks, vaid et teda
valdab rõõmus usaldus, et Jumal on need alatiseks ja
igaveseks talle andeks andnud.
Martin Luther
Ap 15:4-12; Ap 16:6-15
5. Reede Sa oled otsekui kastetud rohuaed, veelätte
sarnane, mille vesi ei valmista iial pettumust.
Js 58:1
Kristuses elab kogu jumalik täius ihulikult, ja teie olete
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saanud osa tema täiusest, kes on iga valitsuse ja meelevalla pea.
l 2:9-10
Armas Isa taevas, anna meile oma armsa Poja Kristuse
pärast Püha Vaimu, et võiksime saada tõelisteks Kristuse
õpilasteks ja et meie süda võiks olla ammendamatu
armastuse allikas, mis kunagi ei kuiva.
Martin Luther
Lk 22:31-34; Ap 16:16-22
6. Laupäev Hea meelega ma toon sulle ohvreid, ma tänan
su nime, Issand, sest see on hea.
Ps 54:8
Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui
keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal
annab, nõnda et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse
Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest
ajast igavesti!
1Pt 4:11
Tänu õnne eest, et saame olla Sinu kaastöölised. Me ei
palu edu, vaid Sinu õnnistust, mitte vabanemist meie
vaevanägemisest, vaid seda, et Sa varjaksid meid pimeduse
jõudude eest.
Jörg Zink
Fl 3:12-16; Ap 16:23-40
6. juuli 1415 - Jan Hus suri märtrina Konstanzis
____________________________________________________
6. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Nõnda ütleb Issand, kes sind on loonud: Ära karda, sest
ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud,
sa oled minu päralt!
Js 43:1
Mt 28:16-20; Rm 6:3-8(9-11); Ps 26
Jutlus:
Js 43:1-7
____________________________________________________
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7. Pühapäev Issanda käsk on selge, see valgustab silmi.
Ps 19:9
Jeesus ütles: Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige
pisema tühistab ja teisi sedasama tegema õpetab, hüütakse
kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja
õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis.
Mt 5:19
Mis on usu seadus? Et kõik on lausa lust, mis Vanas
Testamendis oli last. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
8. Esmaspäev Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile:
Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage
see enestele.
1Ms 1:28
Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle
hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem.
Lk 12:48
Mis õigus on mul küsida: mida on elu mulle andnud? Eks
ma pea küsima: mida olen mina elule andnud? Mis on minust
kasu olnud?
Toomas Paul
2Ms 14:15-22; Ap 17:1-15
9. Teisipäev Olge tasa Issanda Jumala ees! Sest Issanda
päev on ligidal.
Sf 1:7
Jeesus ütles: Õndsad on need sulased, keda isand tulles
leiab valvamas.
Lk 12:37
Palvetage palju ja rääkige vähe! Püha, tasane, lahke
vaikimine, mida Jumal ja tema vagad nii armastavad - sellele
anduge eriliselt. Lobisemishimu hävitab kristliku kooselu,
kustutab harduse, viib segadusse meeled, raiskab aega ega
pea jumalikku ligiolu millekski. Isegi vaimulikes asjades
toetage üksteist rohkem pühalt käitudes kui palju rääkides.
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See annab teile aega, jõudu, meelerahu, palvehoiaku,
vabaduse, tarkuse ja Jumala ligiolu. Gerhard Tersteegen
Ap 2:32-40; Ap 17:16-34
10. Kolmapäev Ma hüüdsin oma kitsikuses Issanda poole
ja tema vastas mulle.
Jn 2:3
Isegi teie juuksekarvad on kõik ära loetud. Ärge kartke!
Lk 12:7
Täna, Jumal, tahan ma Sind tänada oma senise elu eest,
ühes kõigega, mida see on kaasa toonud. Ma ei taha
nuriseda selle üle, mis mulle muret teeb, vaid tahan
rõõmustada, et võin olla kindel Sinu ustavuses ja päästes.
Ap 16:23-34; Ap 18:1-22
11. Neljapäev Sa joodad mägesid oma ülemistest tubadest;
sinu tööde viljast toidab ennast maa.
Ps 104:13
Tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab
Jeesuses Kristuses!
1Ts 5:18
Rõõmusta siis Jumalas ja hakka Teda tänama Tema
isaarmastuse eest. Täna, et Ta armastab sind lapsena ja
Jeesuse kannatuse nimel annab sulle andeks ja nõnda
täidab rõõm su südame. Seda rõõmu ei või keegi sinult
võtta, kuna Jumal ise, kes iialgi ei kao, on selle alus.
Ema Basilea Schlink
Mt 18:1-6; Ap 18:23 - 19:7
12. Reede Nad võivad elada julgesti, ilma et keegi neid
peletaks.
Hs 34:28
Õgvendage teerajad oma jalgadele, et lonkur ei väänaks
jalga, vaid pigem saaks terveks.
Hb 12:13
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Jumal, Sa tead, mida me vajame veel enne kui me seda
palume. Ja Sa hoolitsed meie eest, nii et saame oma teed
käia julgena ja kindlana.
Jh 19:31-37; Ap 19:8-22
13. Laupäev Ma tean, et mu Lunastaja elab.
Ii 19:25
Jeesus on vabastanud need, kes surma kartes olid kogu
eluaja orjapõlves.
Hb 2:15
Nüüd surm on surnud, elu elab ja haudki põrmu vajunud.
Maailma Päästja hüüe kõlab, kes surma vangist väljunud:
“Ma elan ja nüüd minuga ka teie peate elama!”
KLPR 113:1. Martin Lipp
Ilm 3:1-6; Ap 19:23-40
____________________________________________________
7. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Te ei ole nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade
kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed.
Ef 2:19
Jh 6:1-15; Ap 2:41a,42-47; Ps 9
Jutlus:
Lk 9:10-17
____________________________________________________
14. Pühapäev Rajage enestele uudismaad, sest aeg on
otsida Issandat!
Ho 10:12
Käige tarkuses nende ees, kes on väljaspool, kasutades
aega õigesti!
Kl 4:5
Issand, Sa tahad, et kohtleksin inimesi nagu oma vendi ja
õdesid, peatudes nendega kõnelemiseks, saates neid nende
teel ning unustades iseennast, kui nad mulle oma muredest
räägivad. Sa tahad, et ütleksin neile, et tunnen Sind ning
Sina tunned ja armastad neid.
Lindolfo Weingärtner
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15. Esmaspäev Mure mehe südames painutab teda, aga
hea sõna teeb temale rõõmu.
Õp 12:25
Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud
südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega,
tasadusega ja pika meelega, üksteist taludes! Kl 3:12-13
Vaim, rõõmustaja oled, ei salli kurvastust. Sa trööstijana
tuled ja saadad valgustust. Kui sagedasti Sa ju oled
rõõmustanud ja kallilt kosutanud meid elusõnaga.
KLPR 129:4. Paul Gerhardt
2Aj 30:13-22; Ap 20:1-16
16. Teisipäev Ära ütle: “Ma tasun kätte kurja eest!” Oota
Issandat, küll tema aitab sind!
Õp 20:22
Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid
taotlege alati head üksteisele ja kõikidele!
1Ts 5:15
Hoiduge salajase umbusalduse eest. Ärge võtke kuulda
keelekandjaid vendi ja ärgu olgu salavihal kohta teie hulgas.
Kui keegi eksib oma venna vastu, siis mingu ta kohe ja
tunnistagu teesklematus alanduses oma süüd. Siis
tallatakse saatan teie jalge alla, armastus üksteise vastu
kasvab ja Jumala arm pöördub eksija juurde tagasi.
Gerhard Tersteegen
Mt 22:1-14; Ap 20:17-38
17. Kolmapäev Kuigi ma kirjutan temale väga palju oma
seadusi, peetakse neid võõraks asjaks.
Ho 8:12
Jumala ees ei ole ju õiged Seaduse kuuljad, vaid Seaduse
täitjad, kes mõistetakse õigeks.
Rm 2:13
Hämarik tuleb ja teeb inimeses oma töö; patt näib täna
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olevat justkui väärtuslik kaup ja kallis aare. Kuid küsitle
patustajat homme ja ta näeb, et on ennast maha müünud
eimillegi eest.
John Donne
Sk 8:9-17; Ap 21:1-14
18. Neljapäev Jumala tee on laitmatu.
Ps 18:31
Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll
homne päev muretseb ise enese eest!
Mt 6:34
Nüüd Sulle, Sina Isa taevas, toon mina tänu südamest, et
ihu, hinge siin maailmas Sa oled kaitsnud kurja eest. Kõik,
mis mul tarvis, toimetad, ja mis mul vaja, valmistad.
ULR 41:5. Johann Wenzer
1Kr 10:16-17; Ap 21:15-26
19. Reede Issand ütles Joonale: Sina tahaksid armu anda
kiikajonipuule, mille kallal sa ei ole näinud vaeva, mis
ühe ööga sündis ja ühe ööga hukkus, aga mina ei peaks
armu andma Niinevele, sellele suurele linnale! Jn 4:10-11
Jeesus ütles: Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid
meeleparandusele.
Lk 5:32
Armu väärt ma polegi, siiski Tema hääl ja sõnad toovad
rahu kindlasti, kui Ta hooleks ennast annan. Armuuks veel
lahti nüüd: Jeesus kutsub patuseid.
KLPR 214:1 Erdmann Neumeister
Lk 22:14-20; Ap 21:27-40

on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud
ja hinnaline.
1Pt 2:4
Kirik ei olene mitte oma organisatsioonist, kuigi see on
tähtis ja vajalik. Kirik ei teki ka mitte vägevate ja võimsate
jutluste tagajärjel, nii vajalikud kui need ka on. Õige kirik
on seal, kus inimesed otsustavad astuda Jeesuse Kristuse
teenistusse, seal, kus ollakse tõsiselt valmis Temale
kuulekas olema ja Talle järgnema.
Uno Plank
Ilm 19:4-9; Ap 22:1-21
____________________________________________________
8. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Käige nagu valguse lapsed - valguse vili on ju igasuguses
headuses ja õigluses ja tões.
Ef 5:8,9
Mt 5:13-16; Ef 5:8b-14; Ps 11
Jutlus:
Jh 9:1-7
____________________________________________________
21. Pühapäev Issand kaitseb võõraid, ta peab ülal vaeslapsi
ja lesknaisi.
Ps 146:9
Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud.
1Jh 4:19
Vihkamisest väsitatud inimesed otsivad meeleheitlikult üht
teist teed, mida mööda võiks rahu ja lepitus tulla inimeste
maale. See tee saab olla ainult meie Lunastaja ristitee.
Harri Haamer

20. Laupäev Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, on
saanud nurgakiviks. Issanda käest on see tulnud, see on
imeasi meie silmis.
Ps 118:22-23
Tulge Kristuse, elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt

22. Esmaspäev Nõnda ütleb Issand: Nii nagu ma tõin
sellele rahvale kogu selle suure õnnetuse, nõnda ma toon
neile kõik selle hea, mis ma neile olen tõotanud. Jr 32:42
Ära karda, sa pisike karjake, sest teie Isal on hea meel
anda teile kuningriik!
Lk 12:32
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Pole oluline teada, kust mu tee mind läbi viib, oluline on
teada, kelle juhtimise all ma oma teed käin. Osvald Tärk
Jk 2:14-26; Ap 22:22-30
23. Teisipäev Rõõmsad olgu kõik, kes sinu juures
pelgupaika otsivad!
Ps 5:12
Kristus ütleb: Kui teie peate minu käske, siis te jääte
minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa
käske ja jään tema armastusse. Seda ma olen teile
rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks
täielikuks.
Jh 15:10-11
Pühadus on võit, mitte kohustus; igapäevane heaolu, mis
on omandatud Kristuse verega.
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
2Kr 6:11-18 (7:1); Ap 23:1-11
24. Kolmapäev Su sõna oli mulle lustiks ja südamerõõmuks, sest mulle on pandud sinu nimi, Issand, vägede
Jumal.
Jr 15:16
Issand, lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna.
Ap 4:29
Et võiksime uskuda, selleks seadis Jumal ameti rõõmusõnumi kuulutamiseks ja sakramentide talitamiseks. Sõna
ja sakramentide kaudu annab Jumal Püha Vaimu, kes usku
esile kutsub evangeeliumi kuulajais, kus ja millal Tema
iganes tahab.
Augsburgi usutunnistus
Jk 3:13-18; Ap 23:12-35

25. Neljapäev Jumal, ole mulle armuline oma heldust
mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust
mööda!
Ps 51:3
Jeesus ütles: Temale on palju patte andeks antud, sest ta
on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut,
see armastab pisut.
Lk 7:47
Imelised on kõik Jumala teod, mida Tema kogu maailmale ja
oma lastele teeb! Kuhu iganes vaatame, seal näeme ja
tunneme Tema vägevat kätt ja kõik Ta teod tunnistavad
Tema suurest armastusest inimlaste vastu. Aga siiski on
Jumala tegudest kõige suurem see, et Ta meid, ärakadunud
ja hukkamõistetud patuseid, on lunastanud oma ainusündinud Poja kalli verega.
Raamatust „Vaimulikud leivapalukesed
Lk 11:33-36(37-41a); Ap 24:1-27
26. Reede Külvake enestele õiguseks, lõigake vastavalt
vagadusele!
Ho 10:12
Riietuge uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama
tõe õiguses ja vagaduses.
Ef 4:24
Issand, ava meie silmad, et me taipaksime, mis inimestele
ihu ja hinge poolest valu teeb. Tugevda meie tahet, et me
inimeste valu ja kannatuste suhtes tuimaks ei jääks. Anna
meile usku oodata aega, mil Sa valu ja kannatuse võidad.
Jörg Zink
Jh 18:19-24; Ap 25:1-12
27. Laupäev Issand, Iisraeli kuningas, on su keskel,
enam pole sul vaja näha õnnetust.
Sf 3:15
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Pilaatus küsis Jeesuselt: “Kas sina oled juutide kuningas?” Tema lausus talle vastates: “Need on sinu sõnad.”
Lk 23:3
Siis mine võidulauluga nüüd põrgu vastu sõdima, mis sinu
peale tikub. Küll rõõmuga siis näha saad, et sinu Issand
saatanat ja tema riiki rikub. ULR 345:4. Michael Altenburg
Fl 2:12-18; Ap 25:13-27
____________________________________________________
9. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle
hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem.
Lk 12:48
Mt 25:14-30; Fl 3:7-11(12-14); Ps 14
Jutlus:
Mt 13:44-46
____________________________________________________

et Sa mind täiesti enda poole pööraksid ega laseks mitte
millelgi takistada mu teel Sinu juurde.
Augustinus
1Kn 3:16-28; Ap 26:1-23

28. Pühapäev Ma ootan päästet sinult, Issand! 1Ms 49:18
Kristus, üks kord juba ohverdatud, et ära kanda paljude
patud, ilmub teist korda mitte enam patu pärast, vaid
päästma neid, kes teda ootavad.
Hb 9:28
Me ootame Sind, südamed meil oled ära võitnud. Ja
armastuse sidemed meid Sinu külge köitnud. Sa ustavalt
kord nähtavalt veel ilmud, tuues ülalt au, rahu, rõõmu küllalt.
KLPR 5:3. Philipp Friedrich Hiller

31. Kolmapäev Kui su vend või poeg või tütar või naine,
kes su süles on, või su sõber, kes sulle on nagu su enese
hing, ahvatleb sind salaja, öeldes: “Lähme ja teenime teisi
jumalaid!”, siis ära tee tema nõu järgi!
5Ms 13:7,9
Ma põlvitan Isa ees, et Kristus usu kaudu elaks teie
südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud
armastuses.
Ef 3:14,17
Keset meie ajastu kära, mis valdab me mõtteid ja tegutsemist,
ei suuda me tajuda vaevukuuldavat vahelehüüet. Ava meie
südamed, suud ja käed Sinu tõele, Jumal!
Annette Muhr-Nelson
Mt 19:(4-7)8-12(13-15); Ap 27:1-12

29. Esmaspäev Aadam ja tema naine peitsid endid Issanda
Jumala palge eest.
1Ms 3:8
Ei ole midagi peidetut, mis ei saaks avalikuks, ei ole ka
midagi varjul, mis ei saaks teatavaks ega tuleks ilmsiks.
Lk 8:17
Ainult Sinu võrratu armu pärast tahan ma ikka ja alati paluda,
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30. Teisipäev Taaniel toodi august välja ning tema küljes
ei leitud ühtegi viga, sellepärast et ta oli uskunud oma
Jumalasse.
Tn 6:24
Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga!
Hb 10:35
Ehk viibida võib tulles Ta oma abiga ja nagu ristitules ei
mäletaks sind Ta, ei siiski sind Ta jäta, vaid usku katsub Ta,
kas pead sa kinni seda ka hädas rõõmuga.
KLPR 342:8. Paul Gerhardt
Hs 3:16-21; Ap 26:24-32
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AUGUST
KUU LOOSUNG: Sina muutsid mu kaebuse mulle ringtantsuks; sa vallandasid kotiriide mu seljast ja panid rõõmu
mulle vööks.
Ps 30:12
1. Neljapäev Nüüd aga saagu Issanda ramm suureks,
nagu sa oled tõotanud.
4Ms 14:17
Kristus on vägev teie sees.
2Kr 13:3
Kes mul isandaks võiks saada nagu Jeesus, kuna Ta mind
on surmast lunastada võtnud oma verega? Kes mu eest on
elu andnud, - ei Tast lahku iialgi. Talle hing on truudust
vandund, truudust kuni surmani!
KLPR 338:2. Carl Johann Philipp Spitta
Ef 5:15-20; Ap 27:13-44

õnnetuse eest, ja kui meiega midagi juhtub, päästab Ta
meid ja aitab hädast välja, nii et Jumal üksi on see, kellelt
kõike head vastu võetakse ja kelles me pääseme kõigist
õnnetustest.
Martin Luther
Jh 19:9-16a; Ap 28:1-16
3. Laupäev Kui kaua sa tõrgud alistumast mu ees?
2Ms 10:3
Igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga
ennast ise alandab, seda ülendatakse.
Lk 18:14
Ei ole tähtis, mida ma võin ja kes ma olen, vaid see, mida
Kristus suudab minu kaudu teha.
Osvald Tärk
Lk 12:42-48; Ap 28:17-31
____________________________________________________
10. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema
on valinud enesele pärisosaks.
Ps 33:12
Lk 19:41-48 või Mk 12:28-34; Rm 9:1-8,14-16; Ps 30
Jutlus:
Jh 4:19-26
____________________________________________________

2. Reede Mina, Issand, olen viinamäe valvur, ma kastan
seda igal hetkel, ma valvan öösel ja päeval, et sellele kahju
ei tehtaks.
Js 27:3
Rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja
hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda
Jeesuse Kristuse tulemiseks!
1Ts 5:23
Usaldada tuleb ainult Jumalat ja head tuleb oodata ja loota
üksnes Temalt, kes Ta annab meile ihu, elu, süüa, juua,
ülalpidamise, tervise, kaitse, rahu ja kõik vajalikud, nii
ajalikud kui igavesed hüved; samuti hoiab Ta meid

4. Pühapäev Ära karda, sest mina olen sinuga. Js 43:5
Jüngrid lõid kartma ja imestasid, öeldes üksteisele: Kes
küll tema on, et ta käsutab ka tuuli ja vett ning need
kuulavad tema sõna?
Lk 8:25
Kui sa leiad Jeesuse, siis oled leidnud elava Jumala, kes
sind, patust, armastab, sulle andestuse ja vabaduse kingib.
Kui sa Jeesuse juurde jääd, siis jääd sa ühtlasi ka elava
Jumala juurde. Tema saab siis su Issandaks ja juhiks.
Albert Soosaar

- 108 -

- 109 -

August

August

5. Esmaspäev Kõik rahvad, keda sa oled teinud, tulevad
kummardama su ette, Issand, ja annavad au sinu nimele.
Ps 86:9
Paulus kirjutab: Me võime kuulutada evangeeliumi teist
kaugematele maadele.
2Kr 10:16
Oma armastuses ja truuduses hoiab Jeesus Kristus sellest
langevast maailmast kinni. Seepärast tuleb ka meil olla selle
maailma poole pööratud. Me ei tohi ükskõiksusest,
kõrkusest või hirmust tagasi tõmbuda. Vennaste Uniteet
kuulutab koos kogu Kristuse kirikuga inimkonnale Jumala
armastuse sõnumit, tegutseb maailma rahu ja inimeste
heaolu nimel. Ta loodab ja ootab selle maailma jaoks koitvat
päeva, mil saab avalikuks Jeesuse võit patu ja surma üle
ning uus maailm ilmub. Üleilmse Vennaste Uniteedi alustest
Rm 11:1-12; 2Kn 2:1-18
6. Teisipäev Pöörduge, pöörduge oma kurjadelt teedelt,
sest miks peaksite surema, Iisraeli sugu!
Hs 33:11
Ristija Johannes ütles: Kellel on kaks särki, jagagu
sellele, kellel ei ole, ning kellel on toitu, tehku niisamuti!
Lk 3:11
Ma tahaksin meelsasti olla tugev, Issand, ja ometi olen ma
tihti nii nõrk. Mul on suured eesmärgid, aga ma ei suuda
neid ikka ja jälle ellu viia. Ma tahaksin oma kaasinimesi
abivalmilt kohelda, aga mõtlen siiski ainult enda peale.
Issand, halasta!
Karl-Heinz Ronecker
Lk 21:5-6,20-24; 2Kn 4:1-7
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7. Kolmapäev Ole mulle kaitsjaks kaljuks, kuhu ma aina
saan minna! Sina oled käskinud mind päästa, sest sina
oled mu kalju ja mu mäelinnus.
Ps 71:3
Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud
ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Mt 11:28
Siis võta viimselt see hea nõu: tee tööd ja palu Jumalat! Ja
anna lauldes talle au ka siis, kui kurja kannatad. Kes Jumalast
ei tagane, ei Jumal seda unusta. ULR 492:7. Georg Neumark
Jh 4:19-26; 2Kn 5:1-19a
8. Neljapäev Hõiska ja rõõmusta, Siioni tütar, sest vaata,
ma tulen ja asun su keskele, ütleb Issand!
Sk 2:14
Nägija Johannes kirjutab: Tema, kes seda tunnistab, ütleb:
“Jah, ma tulen varsti!” Aamen. Tule, Issand Jeesus!
Ilm 22:20
Me ootame Sind, taludes nii mõnda rasket vaeva! Meil
troost on selles teadmises: Su rist viib viimaks taeva. Siis
võime ka nüüd kartmata Su järel risti kanda ja ennast Sulle
anda.
KLPR 5:2. Philipp Friedrich Hiller
Rm 11:13-24; 2Kn 6:8-23
9. Reede Issand, teie Jumal, lubab teile rahu ja annab
teile selle maa.
Jos 1:13
Olgem siis agarad sisse minema sellesse hingamisse.
Hb 4:11
Selle maailma rahutuses vajame rahuoaasi. Jumal mõistab
seda ja on sellepärast loonud aja puhkamiseks. Issand,
meie Jumal, luba meil eelseisval nädalavahetusel argipäevadeks uut jõudu koguda.
Lk 23:27-31; 2Kn 16:1-16
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10. Laupäev On üks päev, see on Issanda teada, kui pole
päeva ega ööd, vaid valgus on ka õhtuajal.
Sk 14:7
Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis
maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega!
Rm 13:12
Oh tule, Õnnistegija, mu süda Sulle lahti ka. Oh tule meile
armuga ja oma heldust ilmuta! Su Püha Vaim nüüd heldesti
meid saatku taeva õndsasti! Au Sinu nimele nüüd, Issand,
anname.
KLPR 10:4. Georg Weissel
5Ms 4:27-35(36-40); 2Kn 17:1-23
____________________________________________________
11. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu.
1Pt 5:5
Lk 18:9-14; Ef 2:4-10; Ps 17
Jutlus:
Lk 7:36-50
____________________________________________________
11. Pühapäev Sinu käes, Issand, on voli kõike teha
suureks ja tugevaks.
1Aj 29:12
Peetrus ütles jalutu kohta, kes oli terveks saanud: Kuna
tema siin, keda te näete ja tunnete, on uskunud Jeesuse
nimesse, siis on see nimi teinud ta tugevaks, ja usk, mis
tuleb Jeesuse läbi, on talle andnud täie tervise teie kõikide
silma all.
Ap 3:16
Ühtainust nime mina tunnen mis Jumal andnud meile
õndsuseks. Üht nime ikka hinges kannan, ta vägi muudab
talve kevadeks: Su nimi Jeesus Kristus, igavest’ on mulle
kõige kallim kõikidest. KLPR 50:1. Hugo Viktor Karl Wühner

12. Esmaspäev Issand vastas Iiobile: Kus olid sina siis,
kui mina rajasin maa ning ütlesin merele: “Siiani sa
võid tulla, mitte edasi, siin vaibugu su uhked lained!”?
Ii 38:4,11
Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli
Jumal. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole
tekkinud midagi, mis on tekkinud.
Jh 1:1,3
Me ei ole midagi ilma Sinuta. Oleme kõik, kui oleme Sinus.
Sinule, püha Jumal, kuulub meie usk, meie tänu, meie keha
ja meie hing. Võta vastu meie vaene palve, kuni näeme
Sind palgest palgesse.
Jörg Zink
Hs 17:1-6,22-24; 2Kn 17:24-41
13. Teisipäev Ma ei lahku sinust ega jäta sind maha.
Jos 1:5
Jumala tõotused, millised iganes need olid, on Kristuses
“jah”.
2Kr 1:20
Me ei ole üksi, me elame Jumala maailmas. Me usume
Jumalasse, kes on loonud ja loob jätkuvalt, kes on tulnud
Jeesuses, et meid enesega lepitada ja uueks teha. Me
usaldame Jumalat, kes on meid kutsunud ühinema kirikuks,
et armastada ja teisi teenida, otsida õiglust ja seista vastu
kurjale.
1Ms 19:15-26; 2Kn 18:1-12
13. august 1727 - Vennastekoguduse vaimne sünd
Herrnhutis, ühine Püha õhtusöömaaeg Berthelsdorfi kirikus
14. Kolmapäev Jeruusalemma ümber on mäed ja Issand
on oma rahva ümber nüüd ja igavesti.
Ps 125:2
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Issand kasvatagu teie armastust ja tehku see rohkeks
üksteise ja kõikide vastu, et kinnitada teie südameid olema
pühaduses laitmatud Jumala ja meie Isa palge ees, kui
meie Issand Jeesus tuleb.
1Ts 3:12,13
Maailmas on väga palju valet. Varja meid ütlemast: „Tõde
ei olegi olemas“. Väga palju on kannatusi ja õnnetusi. Varja
meid ütlemast: „Ei ole Jumalat, kes näeks“. Vägivalla ja
kurjuse märatsedes varja meid väitmast: „Kurjusel on vägi,
vägivallal on õigus“.
Jörg Zink
Mk 7:24-30; 2Kn 18:13-37
15. Neljapäev Otsige head, aga mitte kurja, et te jääksite
elama!
Am 5:14
Ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga, hoolitsege selle
eest, mis on hea kõigi inimeste silmis!
Rm 12:17
Olulisi asju ei maksa lükata edasi tulevasse aastasse ega
isegi mitte homsesse, mida ei tarvitse tulla. Võib ju olla, et
minul on veel päevi, aga neid ei tarvitse olla teisel. Seda
head, mida saaksin teha täna, ei tohi lükata tundmatusse
tulevikku. Kuni on päev, luba otsida Sinu valgust!
Toomas Paul
1Pt 5:1-5; 2Kn 19:1-19
16. Reede Vaata, ma läkitan oma ingli ja tema valmistab
minu ees teed.
Ml 3:1
Ristija Johannes ütles: On tulemas minust vägevam, kelle
jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma.
Lk 3:16
Õnnista, Jeesus, et oleksin Sinu ja oma ligimese vahel mitte
kui kõrge müür, vaid kui avatud uks. Ärgu jäägu keegi
minus toppama, vaid märgaku minu kaudu Sind ning rutaku
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edasi Sinu juurde. Anna mulle avar süda, et laseksin tal
tingimata minna.
Marcus Hermen
Lk 22:54-62; 2Kn 19:20-37
17. Laupäev See linn saab mulle rõõmunimeks, kiituseks
ning ehteks kõigi maa rahvaste ees, kes kuulevad kõigest
heast, mida ma Jeruusalemmale teen.
Jr 33:9
Et Kristus nüüd Jumala parema käega on ülendatud, siis
ta on saanud Isalt Püha Vaimu, nagu oli tõotatud, ning on
selle välja valanud.
Ap 2:33
Inimese elu, loodud Jumala näo järele, sisaldab valgust ja
soojust, mis särab elavalt ja tugevalt siis, kui see on
süüdatud Jumala Vaimu poolt. See on suurim ja auväärseim,
mida inimese ihuliku olemuse kohta ütelda saab. Inimese
habras ja kergesti katkiminev ihulik hoone võib usus saada
Püha Vaimu läbi Jumala templiks.
Uno Plank
Js 26:1-6; 2Kn 22:1-13
____________________________________________________
12. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei
kustuta ta ära.
Js 42:3
Mk 7:31-37; Ap 9:1-9(10-20); Ps 104
Jutlus:
Mk 8:22-26
____________________________________________________
18. Pühapäev Kes jõuab ära rääkida Issanda vägevaid
tegusid ja kuulutada kõike tema kiitust?
Ps 106:2
Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik
eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on
kutsunud omaenese kirkuse ja väärikusega.
2Pt 1:3
Jumal alustas sealt, kus kõik näis viljatu ja lootusetu, ning
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rajas oma rahva. Kas ei peaks see meid sügavalt oma
uskmatuse ja skeptitsismi üle järele mõtlema panema?
Joosep Tammo

koos inimestega kõigi maailma rahvaste seast vastu minna
Sinu riigile.
Lõuna-Aafrikast
Mt 17:14-20(21); 2Kn 23:26-37

19. Esmaspäev Õpeta mulle, Issand, oma teed; ma tahan
käia su tões!
Ps 86:11
Paulus kirjutab: Me täname alatasa Jumalat, et kui te meie
käest saite kuulda Jumala sõna, siis te ei võtnud seda
vastu mitte inimeste sõnana, vaid sellena, mida see
tõepoolest on - Jumala sõnana, mis on tegev ka teis, kes te
usute.
1Ts 2:13
Jeesus on valmis tulema igasse südamesse. Ja Ta tuleb
tõesti, kui Temale vastu ei panda ega tagasi ei tõrjuta. Ei
ole ega saagi olla suuremat rikkust ega õnnistust inimesele,
kui Jeesus on saanud ta elu Issandaks ja Õnnistegijaks.
Albert Soosaar
Mt 9:27-34; 2Kn 22:14 - 23:3

21. august 1732 - esimeste misjonäride lähetamine
Herrnhutist teistele mandritele

20. Teisipäev Minu suu on täis sinu kiitust ja su ülevust
kogu päeva.
Ps 71:8
Kesköö paiku Paulus ja Siilas palvetasid ja laulsid
Jumalat kiites, ning vangid kuulasid neid.
Ap 16:25
Suures hädas õpime paluma suuri palveid. Osvald Tärk
4Ms 12:1-15; 2Kn 23:4-25

23. Reede Issand teeb vaeseks ja teeb rikkaks, tema
alandab, aga ülendab ka.
1Sm 2:7
Andke, ja teile antakse.
Lk 6:38
Issand Jeesus Kristus, Sa julgustad meid jagama neile, kellel
on liiga vähe eluks vajalikku. Ja Sa oled tõotanud, et me
saame rikkamaks, kui anname ära. Tuleta seda meile täna
meelde, kui me puutume kokku inimestega, kes meie abi
vajavad.
Lk 23:6-12; 2Kn 25:1-21

21. Kolmapäev Ja tema kuulutab rahvaile rahu. Sk 9:10
Teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete
kutsutud ühe ihuna. Ja olge tänulikud!
Kl 3:15
Issand Jeesus Kristus, kes Sa sündisid heebrea emast, kuid
olid rõõmus süüria naise ja Rooma sõduri usu üle: aita meil
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22. Neljapäev Issand kuulis meie häält ning nägi meie
viletsust, meie vaeva ja meie häda.
5Ms 26:7
Oma maise elu päevil ohverdas Jeesus palumisi ja
anumisi suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes
teda võis päästa surmast, ja teda võeti kuulda tema
allaheitlikkuse tõttu.
Hb 5:7
Suurel Reedel Jeesust küll piinati, kuid ei saadud panna
Teda pattu tegema. Ta küll surmati, aga ei suudetud hauas
kinni hoida.
Osvald Tärk
Jk 5:13-16; 2Kn 24:1-20

24. Laupäev Kes püsib õigluses, jääb elama, aga kes
taotleb kurja, saab surma.
Õp 11:19
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Mul on lootus Jumala peale, et tuleb õigete ja ülekohtuste
ülestõusmine.
Ap 24:15
Jumala ajad tuleb ära oodata, neist ei ole võimalik mööda
minna.
Joel Luhamets
Js 57:15-19; 2Kn 25:22-30
____________________________________________________
13. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu
kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.
Mt 25:40
Lk 10:25-37; 1Jh 4:7-12; Ps 28
Jutlus:
Mt 6:1-4
____________________________________________________
25. Pühapäev Issand tuleb mõistma kohut ilmamaale; ta
mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile õigluses.
Ps 98:9
Jeesus ütles: Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist,
kes mu on läkitanud, ja lõpetan tema töö.
Jh 4:34
Jeesus, kes Sa tahtsid kanda terve ilma rasket süüd, ennast
patuohvriks anda, lepitada eksinuid. Tahtsid võtta oma
selga hukka läinud laste võlga: Jeesus, aita, et ka mind
lunastaks Su vere hind.
ULR 168:1. Johann Franck
26. Esmaspäev Me mõtiskleme su heldusest, oh Jumal,
keset sinu templit.
Ps 48:10
Mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ärgem jätkem unarusse oma
koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks,
vaid julgustagem selleks üksteist.
Hb 10:24-25
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Luba meil jääda ühte. Sina oled oma koguduse Issand.Sa
tahad ühteaegu nii edasitormajaid kui ka kõhklejaid, nii
võitlejaid kui ka neid, kes teisi tagasi hoiavad. Hoolitse
selle eest, et ükski teist maha ei jäta. Sest ainult üheskoos
on meil tõde - Sina. Sa pole kellegi päralt üksinda.
Heinrich Giesen
5Ms 15:1-11; Esr 1:1-11
27. Teisipäev Meie abi on Issanda nimes, kes on teinud
taeva ja maa.
Ps 124:8
Jeesuse nimes peab nõtkuma iga põlv nii taevas kui maa
peal kui maa all.
Fl 2:10
Aukuningas, mu Jeesuke, Sa Isa Poeg, Ta sarnane; maailma
peale halasta ja oma rahvast õnnista!
ULR 412:10. Nikolaus Ludwig von Ziznendorf
Am 5:4-15; Esr 3:1-13
28. Kolmapäev Anna meile abi kitsikuses, sest tühine on
inimeste abi!
Ps 60:13
Jeesus ütles: “Noormees, ma ütlen sulle, ärka üles!” Ja
surnu tõusis istuli ja hakkas rääkima. Ja Jeesus andis
poja ta emale tagasi.
Lk 7:14-15
Kui vaatad tagasi ja mõistad, mida head on Jumal sulle
teinud, siis peaksid julgema ka edasi minna. Jumal on ikka
seesama.
Eenok Haamer
5Ms 24:(10-15)17-22; Esr 4:1-24
29. Neljapäev Issand avab sulle oma rikkaliku varaaida,
taeva, andes su maale vihma õigel ajal ja õnnistades kõiki
su kätetöid.
5Ms 28:12
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Taevane Isa laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade
üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale.
Mt 5:45
Kui minevik koormana meie peal lasub, kui olevik meid
ahistab, kui tulevik meile muret teeb, siis tõstame oma
silmad üles Sinu poole. Anna meile märku oma kohalolekust,
Issand, selles segaduses, mis valitseb maailmas ja meie
elus! Me palume, et Sa kinnitaksid meie südamesse oma
tõotused, et need meid igal päeval juhataksid ja meile jõudu
annaksid.
Helmut Gollwitzer
Ap 4:32-37; Esr 5:1-17
30. Reede Tulge, käigem Issanda valguses!
Js 2:5
Tehke kõik nurisemata ja vaidlemata, et te oleksite
laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed keset põikpäist
ja rikutud sugupõlve, kelle seas te paistate nagu tähed
maailmas.
Fl 2:14-15
Elava Jumala Vaim, aita meid, et paljude häälte seast, mis
meieni tungivad, tunneksime ära Sinu hääle. Luba meil Sinu
kutsele vastata, püsida Sinu sõnas ja oma ligimesi
armastada.
Haitilt
Mt 26:47-50(55,56); Esr 6:1-22
31. Laupäev Sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja
rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad. Ps 86:5
Issand suunaku teie südamed Jumala armastuse ja
Kristuse kannatlikkuse poole!
2Ts 3:5
Mõnigi kord kritiseerime üksteist, et kas sa juba ei saa
paremaks, võiksid parem olla. Andke aega, olge kannatlikud, olge pikameelsed. Jumal teeb oma tööd. Joel Luhamets
Jd 1,2,20-25; Esr 7:1-28
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SEPTEMBER
KUU LOOSUNG: Ärge kurvastage, sest rõõm Issandast on
teie ramm!
Ne 8:10
____________________________________________________
14. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema
heategu!
Ps 103:2
Lk 17:11-19; Rm 8:(12-13)14-17; Ps 119:137-144
Jutlus:
1Ms 28:10-19a
____________________________________________________
1. Pühapäev Sina, Issand, tunned mind ja katsud läbi mu
südame, missugune see on sinu ees.
Jr 12:3
Vaadake, vennad, kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri
süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast!
Hb 3:12
Meie tänu jõuab Sinuni armetute sõnadena. Mõnikord ei
suuda me üldse sõnu leida. Anna meile sellistel aegadel
jõudu, et suudaksime hoida oma südant avatuna Sinu
armastuse rikkusele ja kogeda vaikse tänulikkusega Sinu
püsivat, igavest kohalolu. Lepi meie südame sõnatute
ohvritega, kui meil pole tänamiseks sõnu.
Paul Tillich
2. Esmaspäev Ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust,
kes on Egiptuses, ja ma olen kuulnud nende kisendamist
sundijate pärast.
2Ms 3:7
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Paulus kirjutab: Me kiitleme ka viletsusest, teades, et
viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse,
läbikatsutus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse. Rm 5:3-5
Armu peale lootes, Issand, julgen ma kogu oma häda Sulle
kaevata. Sinu ette kannan viimse palvejõu, end Su hoolde
annan, küll Sa leiad nõu!
Hugo Valma
2Tm 1:1-6(7); Hg 1:1-15

5. Neljapäev Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind! Ps 25:5
Jeesus ütles: Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa
minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.
Jh 14:6
Ma tahan teada ühte asja - teed taevasse. Jumal ise on
tulnud õpetama seda teed. Kui seda tean, siis oman kogu
tunnetuse, mis mulle vaja.
John Wesley
1Aj 29:9-18; Ne 2:1-20

3. Teisipäev Jaakob läks oma teed. Aga temale tulid vastu
Jumala inglid.
1Ms 32:2
Eks inglid ole vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama
neid, kes ükskord pärivad pääste?
Hb 1:14
Ei leita eal neid magamast, ei väsi nemad valvamast, nad
Sinu palet vaatavad ja Sinu rahvast saadavad.
ULR 301:3. Paul Eber
Jh 9:24-38(39-41); Hg 2:1-9,20-23

6. Reede Issanda käest on mehe sammud, ja ta kinnitab
seda, kelle tee on tema meele järgi. Kui ta langeb, ei kuku
ta maha, sest Issand toetab ta kätt.
Ps 37:23-24
Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras Peetrusest kinni
ning ütles talle: Sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid?
Mt 14:31
Jeesus vaatas Peetrusele otsa. Ta ei vaadanud temast
mööda. Ta ei vaadanud temast läbi. Ta ei vaadanud temale
ülevalt alla. Jeesus pidas teda silmas. Jeesus ei loobunud
Peetrusest.
Karl-Heinz Ronecker
Jh 13:31-35; Ne 4:1-17

4. Kolmapäev Kuningas ütles Taanielile: See on tõsi, et
teie Jumal on jumalate Jumal ja kuningate Issand.
Tn 2:47
Ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega
peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus,
ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada
Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie
Issandas.
Rm 8,38-39
Inimene koos Jumalaga moodustab alati enamuse.
John Knox
Fm 1-16(17-22); Ne 1:1-11
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7. Laupäev Issand armastab õigust ja õiglust. Ps 33:5
Paulus ütles: Kristuse kaudu kuulutatakse teile pattude
andeksandmist, ja see õigeksmõist, mida te ei suutnud
leida Moosese Seaduses, on temas, kelles see on täielikult
võimalik igale inimesele, kes usub.
Ap 13:38-39
Uskuda ei tähenda elada kasarmuelu, kus kogu elu koosneb
ainult käskudest, keeldudest ja karistustest. Me ei ole mitte
sõdurid, vaid Isa lapsed.
Aleksi Lehtonen
2Ts 2:13-17; Ne 5:1-19
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15. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie
eest!
1Pt 5:7
Mt 6:25-34; 1Pt 5:5c-11; Ps 119:145-152
Jutlus:
Lk 17:5-6
____________________________________________________
8. Pühapäev Ahastused täidavad mu südame; tõmba mind
välja mu kitsikustest!
Ps 25:17
Inglid ütlesid: Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate
üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse,
tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat.
Ap 1:11
Mu süda valjult tuksub, ei tunne kurvastust; ta hõiskama
mind kutsub, nii suur on rõõmustus, et Kristus mindki
tunneb ja on mu lunastus. See, mis mind laulma paneb, on
taevaõnnistus.
KLPR 286:4. Paul Gerhardt
9. Esmaspäev Tulgem ja hoidkem Issanda poole igavese
lepinguga, mida ei unustata!
Jr 50:5
Kristus on uue lepingu vahemees.
Hb 9:15
Kes ei leia Jumalat Kristuses, ei leia Teda kusagilt, otsigu
kui palju tahes.
Martin Luther
Fl 4:8-14; Ne 6:1 - 7:3
10. Teisipäev Issanda kõned on puhtad kõned, need on
hõbe, mis savist ahjus sulatatud ja seitsmekordselt
puhastatud.
Ps 12:7
Jeesus ütles: Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti
minu jüngrid ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.
Jh 8:31-32
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Armas Jumal, lase meil Sinu kallist sõna tänulikult vastu
võtta. Lase meil oma armu läbi Sinu Poega, meie Issandat
Jeesust Kristust, ikka paremini ära tunda ja Teda ikka
kindlamini usaldada. Hoia meid pidevalt Sinu päästva Sõna
tunnistamises meie elu otsani.
Martin Luther
1Tm 6:(3-5)6-11a; Ne 8:1-18
11. Kolmapäev Ei kuningas saa võitu suure sõjaväega, ei
pääse kangelane suure rammu abil.
Ps 33:16
Kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija.
Mk 10:43
Ainult need inimesed, kes on Jumala ees alandlikud ja
madalad, suudavad olla julged ja tugevad. Osvald Tärk
Ap 27:33-44; Ne 9:1-3,32-37
12. Neljapäev Hõiska, Siioni tütar, hüüa, Iisrael!
Rõõmusta ja rõkata kogu südamest, Jeruusalemma tütar!
Issand on võtnud tagasi kohtuotsuse sinu kohta.
Sf 3:14-15
Kristus kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule,
et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele.
1Pt 2:24
Püha Lunastaja, kes oled surnud meie pärast, jäta meid
enese omaks. Kinnita Püha Vaimuga, varja vägeva käega
ja saada jumaliku õnnistusega. Luba meil jõuda koju.
Ove Sander
Lk 10:38-42; Ne 10:1,29-40
13. Reede Ole ainult valvel ja hoia väga oma hinge, et sa ei
unustaks neid asju, mida su silmad on näinud. 5Ms 4:9
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Jeesus Naatsaretist, keda Jumal oli võidnud Püha Vaimu
ja väega, käis mööda maad head tehes.
Ap 10:38
Kui oleme hädas, tuled Sa meile appi. Kui oleme meeleheitel,
saadad Sa meile oma lohutaja Vaimu. Kui maailma
sündmused haaravad meid endasse, aita meil meeles
pidada, kes Sa oled: kõige elava Looja ja Hoidja.
Clemens Roomast
Lk 22:35-38; Ne 12:27-43
14. Laupäev Nad on mulle rahvaks ja mina olen neile
Jumalaks, ustav ja õiglane.
Sk 8:8
Kui te olete Kristuse päralt, siis te olete järelikult
Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi.
Gl 3:29
Kristus on Jumala tõotuste üldsumma, sest kõik Jumala
tõotused suunduvad Temasse.
Osvald Tärk
Lk 6:20-26; Ne 13:15-22
____________________________________________________
16. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. 2Tm 1:10
Jh 11:1(2)3,17-27(41-45); 2Tm 1:7-10; Ps 119:153-160
Jutlus:
Lk 7:11-16
____________________________________________________
15. Pühapäev Oh et mu rahvas mind kuulaks! Ps 81:14
Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, nii et Issandalt tuleksid kosumisajad ja ta läkitaks
teie jaoks määratud Messia Jeesuse.
Ap 3:19-20
Olen kuulnud inimesest, kelle pettumine Jumalas oli nii suur,
et ta ütles: „Mul ei ole enam Jumalat ja ma ei usu midagi!“
Mis võiks olla selle põhjuseks? Mis oleks sinu pettumiste
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põhjuseks, kas oma tahtmise pealesurumine Jumalale või
see, et palvetasid kaheldes?
Eenok Haamer
16. Esmaspäev Kuulge mind, te arad, kes te olete kaugel
õigusest! Ma toon ligidale oma õiguse, see ei ole kaugel.
Js 46:12-13
Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd, kas ta peaks
viivitama neid aidates?
Lk 18:7
Ustav Jumal, Sa oled inimeseks saanud, et me võiksime
saada pääste, mis teeb meid õigeks Sinu ees. Sellepärast
hüüame Sinu poole: kuule meid ja kingi meile seda, mida
vajame, et võiksime Sinu ees elada.
Rm 6:18-23; Hb 1:1-14
17. Teisipäev Siis ma puhastan rahvaste huuled, et nad
kõik võiksid hüüda Issanda nime, teenida teda õlg õla
kõrval.
Sf 3:9
Olgem tänulikud, et me saame kuningriigi, mis ei kõigu,
ja teenigem seepärast Jumalat talle meelepäraselt
allaheitlikkuse ja aukartusega!
Hb 12:28
Halastaja Jumal, au olgu Sulle, et Sa ei taha ainsatki kaotada,
keda oled loonud oma näo järele.
Ove Sander
Ap 21:8-14; Hb 2:1-9
18. Kolmapäev Issand, ole meie käsivars igal hommikul,
ole meie abi kitsikuse ajal.
Js 33:2
Meie, kes me oleme päeva lapsed, olgem kained,
rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga.
1Ts 5:8
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Kuidas võib usklik inimene jääda päeva lapseks? Siis kui
ta jääb Kristusega - kui valgusega - osadusse. Siis õpib ta
ennast ja ka oma päikest sügavamalt tundma, mille tõttu ta
kasvab. Inimene iseenesest on nõder, ja see tunne teeb
meid alandlikuks. Üksnes alandlikest saab Kristuse valgus
täiel määral peegelduda.
Jüri Leidtorff
Mk 5:21-24,35-43; Hb 2:10-18
19. Neljapäev Ma armastan Issandat, sest ta kuuleb mu
häält ja mu anumist.
Ps 116:1
Kristus ütleb: Teie Isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui
te teda palute.
Mt 6:8
Jumal, minu Issand! Sinu käsi on olnud mulle ikka kindlaks
toeks ja mind paljudest hädadest läbi kandnud. Sinu kaitse
all olen ma kasvanud. Sa oled mind juhtinud ja õiget teed
näidanud. Kui ma langesin, siis tõstsid Sina mind üles. Ja
selle eest ma tänan Sind.
Axel Stellmann
Fl 1:19-26; Hb 3:1-6
20. Reede Jumal ütleb: Ma olen Iisraelile nagu kaste:
tema õitseb nagu lilleke.
Ho 14:6
Vaadake lilli, kuidas nad ei ketra ega koo, aga ma ütlen
teile, isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda
ehitud kui igaüks neist.
Lk 12:27
Sa andsid mulle elu, anna mulle ka tänulikkusest tulvil süda.
William Shakespeare
Jh 18:3-9; Hb 3:7-19
21. Laupäev Kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal!
Kui väga suur on nende arv!
Ps 139:17
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Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest
palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan
täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. 1Kr 13:12
Tean, et tõeliselt alandlikud inimesed ei palu Sinult, et Sa
avaldaksid neile oma saladused. Nad ei küsi, miks Sina
lased sündida seda või teist, vaid igatsevad, et Sinu hea ja
armuline tahe nende elus tõepoolest valitseks. Usaldus on
olulisem kui kõigest arusaamine.
Toomas Paul
Mk 9:1-10; Hb 4:1-13
____________________________________________________
17. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
See ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.
1Jh 5:4
Mt 15:21-28; Rm 10:9-17(18); Ps 25
Jutlus:
Jh 9:35-41
____________________________________________________
22. Pühapäev Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma
talitusi, aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala
hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust!
2Ms 20:9-10
Kes läheb Jumala hingamisse, see hingab ka ise oma
tegudest, nii nagu Jumal oma tegudest.
Hb 4:10
Tööde vaevast ihu puhkab, pühapäev toob kosutust.
Väsind süda rahu ihkab, rahu, mis on Jumalast. Seda palves
otsin ma alandliku meelega. KLPR 200:3. Jonathan Krause
23. Esmaspäev Hoia ennast ja ole rahulik, ära karda ja
su süda ärgu mingu araks!
Js 7:4
Saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus! Ef 6:10
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Uskumine Jumalasse on arvestamine jumaliku reaalsusega
ja mitte selle maise elu reaalsusega. Uskumine Jumalasse
tähendab toetumist jumalikele tõotustele, mitte inimelu
kogemustele.
Joel Luhamets
Mk 5:24-34; Hb 4:14 - 5:10
24. Teisipäev Sa ütled: “Ma olen süütu, ta viha pöördub
tõesti mu pealt.” Vaata, ma lähen sinuga kohtusse,
sellepärast et sa ütled: “Ma pole pattu teinud!” Jr 2:35
Taevas on ühe meeltparandanud patuse pärast rohkem
rõõmu kui üheksakümne üheksa õige pärast, kellele ei
ole vaja meeleparandust.
Lk 15:7
Eks kristlased teavad seda, et Kristus on tulnud meid
hukatusest päästma. Ühelt poolt see sõnum rõõmustab
meid. Aga kas see sünnitab meis ka valu või muret nende
pärast, kes ilma selle sõnumita elavad? Sõnumikuulutajad
saame olla ainult siis, kui tunneme muret nende pärast, kui
meil on armastust nende vastu, kelle keskel elame.
Joel Luhamets
Jk 1:1-6(7-11)12-13; Hb 5:11- 6:8
25. Kolmapäev Issand ütles Moosesele: Sa ei tohi näha
mu palet, sest ükski inimene ei või mind näha ja jääda
elama!
2Ms 33:20
Kes mind näeb, see näeb teda, kes minu on saatnud.
Jh 12:45
Loodud maailma näitel teame, et kõik sündinu peab
sarnanema sellele, kes ta sünnitas: inimesest sünnivad
inimesed, lindudest linnud, lilledest aga lilled. Ja kui Jumal
sünnitab Poja, siis peab Poeg olema Isa sarnane kõiges,
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peale oma pojaseisuse fakti enda.
Lk 7:1-10; Hb 6:9-20

Õigeusu kirikust

26. Neljapäev Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil
kündja jõuab järele lõikajale ja viinamarjasõtkuja seemne
külvajale; siis tilguvad mäed värsket veini ja kõik künkad
sulavad. Siis ma pööran oma Iisraeli rahva vangipõlve,
nad ehitavad üles hävitatud linnad ja elavad neis; nad
istutavad viinamägesid ja joovad nende veini, nad rajavad
rohuaedu ja söövad nende vilja.
Am 9:13-14
Kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja
vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!
Lk 21:28
See maailm võib meid tuhat korda hulluks arvata, kui me
jätkame Jumala kuningriigi tööd, aga Jumal näeb selles ühe
vilja kasvamist, mis peab jääma.
Harri Haamer
Ap 5:34-42; Hb 7:1-10
27. Reede Jah, mis sa oma suuga oled kõnelnud, selle
oled sa oma käega tõeks teinud, nõnda nagu see täna on
sündinud.
1Kn 8:24
Paulus ütles: Meie kuulutame teile rõõmusõnumit isadele
antud tõotusest, et Jumal Jeesust üles äratades on
täielikult täitnud tõotuse nende lastele, meile.
Ap 13,32-33
Armsad vennad, ka meie oleme seda saanud Kristuselt,
mida me kuulutame. Tehkem seda kartuseta, kuigi on
võidelda raskustega, vastupanuga ja pilkega. Kuulutagem
rõõmsalt ja julgelt, mida Kristus on Kolgatal teinud meie ja
kõige rahva heaks. Et veel on paganate armuaeg, päevaaeg
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ja vabadus evangeeliumi kuulutamiseks, siis olgem vaprad
tõsises kuulutamistöös.
Jüri Leidtorff
Jh 19:28-30; Hb 7:11-28
28. Laupäev Ära ole mulle hirmutuseks, sina, mu
varjupaik kurjal ajal!
Jr 17:17
Jeesuse Kristuse läbi me oleme usus saanud ligipääsu
sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma
lootusest Jumalalt saadavale kirkusele.
Rm 5:2
Issand Jumal, anna mulle jõudu kanda seda, mida Sina
saadad. Ma usaldan Sinu armu ja annan oma elu täiesti
Sinu kätte. Tee minuga, nii nagu on Sinu meele järele ja
nagu on hea minule. Kas ma elan või suren, olen mina Sinu
juures ja Sina oled minu juures.
Dietrich Bonhoeffer
Mt 14:22-33; Hb 8:1-13
____________________________________________________
18. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat,
armastagu ka oma venda!
1Jh 4:21
Mk 12:28-34; Rm 14:17-19; Ps 5
Jutlus: 2Ms 20:1-17

29. Pühapäev Olge siis hästi valvel oma hingede pärast,
armastades Issandat, oma Jumalat!
Jos 23:11
Kartkem siis, kuni tõotus saada tema hingamisse on veel
jõus, et kedagi teie seast ei leita maha jäänud olevat!
Hb 4:1
Anna jõudu otsani kindlaks jääda! Mina olen muutlik, anna
Sina mulle tõelist püsivust! Mina väsin ja tüdin ja tülpin,
tee Sina mind vastupidavaks! Issand, ma igatsen kõigest
hingest Sinust kinni hoida, teha seda otsani! Ela minus
oma Vaimuga ja täida minu hing oma eluga, oma väe ja
rõõmuga, üksnes siis suudan minna edasi! Toomas Paul
30. Esmaspäev Rääkige üksteisele tõtt!
Sk 8:16
Ärge valetage üksteisele, sest te olete seljast võtnud vana
inimese tema tegudega.
Kl 3:9
Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et me oma ligimese
peale ei tunnista valet, teda ei reeda, keelt ei peksa ega
tõsta tema peale laimujutte, vaid et me teda vabandame,
räägime temast head ja kääname kõik asjad hea poole.
Martin Luther
1Ms 16:6b-14; Hb 9:1-15

MIHKLIPÄEV
Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad.
Ps 34:8
Lk 10:17-20; Ilm 12:7-12a(12b); Ps 5
Jutlus:
Mt 18:1-6,10
____________________________________________________
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KUU LOOSUNG: Ärge unustage teha head ja pidada osadust,
sest sellistest ohvritest on Jumalal hea meel! Hb 13:16
1. Teisipäev Eliisa ütles teenrile: Ära karda, sest neid, kes
on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega! 2Kn 6:16
Võtke eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust
patuste vaenu enese vastu, et te ei väsiks ega teie hing ei
nõrkeks.
Hb 12:3
Mu Jumal, anna, et ma oma elu igal tunnil arvestaksin Sinu
kohalolekuga. Luba, et ma peaksin Sinuga sammu, ei
jookseks kärsitult Sinu eest ära, kui Sinuga koos käimine
on minu arvates liiga aeglane. Aita mind Jeesuse nimel.
Marie Hüsing
Ilm 14:6-7(13-16); Hb 9:16-28

3. Neljapäev Õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu
kuivamatu jõgi!
Am 5:24
Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri
heaga!
Rm 12:21
Jumal on meie ainuke kaitse kurja eest. Kui me selle
unustame, siis oleme kurjuse meelevallas. Kui vanemad
seda unustavad ja ei palu oma lapsi Jumala rüppe ja ei ole
palunud neile Jumala kaitset, siis on nad teinud oma lapsele
karuteene, nad on jätnud oma lapsed sellesse maailma
hälbima, kus kurjus nad saagiks saab.
Harri Haamer
Ap 12:1-11; Hb 10:19-31
4. Reede Kes annavad rahu nõu, võivad rõõmu tunda.
Õp 12:20
Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei
saa näha Issandat.
Hb 12:14
Kes vägivalla vaimule ära ütleb ja rahu vaimule teed teeb,
see võib olla veendunud, et Jumal teeb vähesest palju.
Martin Niemöller
Mt 26:51-54; Hb 10:32-39

2. Kolmapäev Kes põlgab oma ligimest, teeb pattu, aga
kes halastab hädaliste peale, on õnnis.
Õp 14:21
Olge armulised, nagu teie Isa on armuline!
Lk 6:36
Ära otsusta teiste inimeste, teiste usuelu üle oma
mõõdupuu järgi. Sina ei näe, mida jumal näeb. Osvald Tärk
Mt 18:10-14; Hb 10:1-18

5. Laupäev Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all;
sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. Ps 23:5
Tänage Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama
pühade pärandist valguse riigis.
Kl 1:12
Tänada ei ole raske, aga see ei tule alati meelde. Mõtle
rahulikult järele ja siis täna täna, ära lükka homse peale.
Meel läheb rõõmsamaks.
Eenok Haamer
Ilm 22:6-10; Hb 11:1-7
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19. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida
nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige,
armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma
Jumalaga?
Mi 6:8
Mk 10:2-9(10-16); 1Ts 4:1-8; Ps 62
Jutlus:
Mk 2:23-28
____________________________________________________
6. Pühapäev Vaata, mina olen sinuga ja hoian sind kõikjal,
kuhu sa lähed.
1Ms 28:15
Usus oli Aabraham kuulekas, kui teda kutsuti minema
paika, mille ta pidi saama pärandiks, ja ta läks välja,
teadmata, kuhu ta läheb.
Hb 11:8
Kus ma ka ei viibiks, Sina, Issand, oled mu sõber, kes hoiab
minu käest kinni ja juhib mind. Kuhu ma ka ei läheks, oled
Sa mulle toeks. Sa oled mu kõrval ja kannad minu koormat.
Kui langen, tõstad Sa mind jälle üles. Kui väsin, kingid Sa
mulle jõudu ja viid mind edasi.
7. Esmaspäev Taevas on Jumal, kes paljastab saladusi.
Tn 2:28
Nüüd on avaldatud saladus tema pühadele, kellele Jumal
tahtis teada anda, mis on selle saladuse kirkuse rikkus
kõigi rahvaste seas; see on - Kristus teie sees, kirkuse
lootus.
Kl 1:26-27
Jumala tunnetamiseks inimese tarkusest ja arukusest ei
piisa. Jumal ei ole selle maailma uurimisobjekt. Jumal annab
end tunda sellele, kellele tahab, ja varjab end selle eest,
kellele Ta end ilmutada ei taha. Jumal ei kuulu sellesse
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maailma, maailm kuulub Temale. Ta on taeva ja maa Issand
ning seisab nende üle.
Albert Soosaar
Mk 10:46-52; Hb 11:8-22
8. Teisipäev Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud, ja
vaata, see oli väga hea.
1Ms 1:31
Ajastute Kuningale, surematule, nähtamatule, ainsale
Jumalale olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti!
1Tm 1:17
Hommikuvalguse tõustes kiidame Sind, oh Issand, sest Sa
oled kogu loodu lunastaja. Kingi oma halastuse pärast meile
päev, mis oleks täis Sinu rahu. Anna meile andeks meie
süü. Ära lase meie lootusel puruneda. Ära jää meie eest
varjule.
Lk 5:12-16; Hb 11:23-31
9. Kolmapäev Te mõtlesite küll mu vastu kurja, aga Jumal
pööras selle heaks.
1Ms 50:20
Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke
teiegi!
Kl 3:13
Kristliku variseri ja tõelise kristlase erinevus: variser seisab
kõrgel hukkamõistval, eemaletõukaval positsioonil; tõeline
kristlane mõjub tõstvalt, lootustandvalt, halastavalt,
osadustloovalt.
Teedy Tüür
Kg 12:1-7(8); Hb 11:32-40
10. Neljapäev Ennustajad näevad valet ja jutustavad
tühiseid unenägusid, trööstivad asjata.
Sk 10:2
Jeesus ütles Pilaatusele: Mina olen selleks sündinud ja
selleks tulnud maailma, et ma annaksin tunnistust tõe
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kohta. Igaüks, kes on tõe seest, kuuleb minu häält.
Jh 18:37
Jumal tahab meid teenida. Ta tahab meid päästa! Aga Ta ei
lase end muuta meie vagade või ilmalike soovide teostajaks.
Ta ei ole kodustatav. Jumal tahab ja suudab meie elus palju
suuremaid asju ette võtta.
Joosep Tammo
Mk 6:7-13; Hb 12:1-11
11. Reede Ei ma jää häbisse, kui panen tähele kõiki su
käske.
Ps 119:6
Seda head, mis su hoolde on usaldatud, hoia Püha Vaimu
abil, kes meis elab.
2Tm 1:14
Issand, õnnista minu kõrvu, et need võiksid tabada Sinu
häält; et need oleksid vastuvõtlikud hädasolijate häälele;
et need oleksid suletud lärmile ja lobale; et need
ebamugavana tunduvat tähelepanuta ei jätaks.
Sabine Naegeli
Mt 27:39-44; Hb 12:12-24
12. Laupäev Kas Jumal on unustanud olla armuline?
Kas tema on vihas lõpetanud oma halastuse?
Ps 77:10
Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma
südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis
sind päästetakse.
Rm 10:9
Kes mul isandaks võiks saada nagu Jeesus, kuna Ta mind
on surmast lunastada võtnud oma verega? Kes mu eest on
elu andnud, - ei Tast lahku iialgi. Talle hing on truudust
vandund, truudust kuni surmani!
KLPR 338:2. Carl Johann Philipp Spitta
Ap 14:8-18; Hb 12:25-29
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LÕIKUSTÄNUPÜHA
Kõikide silmad ootavad sind, Issand, ja sina annad neile
nende roa omal ajal.
Ps 145:15
Lk 12:(13-14)15-21 või Mt 6:25-34; 2Kr 9:6-15; Ps 67
Jutlus:
Mt 6:19-23
____________________________________________________

13. Pühapäev Kastke, taevad, ülalt ja pilved, pange voolama
õiglus! Avanegu maa, et idaneks õnnistus ja ühtlasi
võrsuks õiglus! Mina, Issand, olen selle loonud. Js 45:8
Me ootame usust õiguse lootust Vaimu kaudu.
Gl 5:5
Ei ole tarvis Teda väe varal tõmmata: Ta tunneb teie häda ja
tahab aidata. Ta tuleb, tuleb ise, ja on täis halastust, Ta
iialgi ei väsi teil’ andes õnnistust. ULR 114:7. Paul Gerhardt
14. Esmaspäev Kui mu südames oli palju muremõtteid,
siis sinu lohutused trööstisid mu hinge.
Ps 94:19
Meie Issand Jeesus Kristus ise ja Jumal, meie Isa, kes
meid on armastanud ja armust meile andnud igavese
julgustuse ja hea lootuse, julgustagu teie südant ja
kinnitagu teid igasuguses heas teos ja sõnas! 2Ts 2:16-17
Mu Jumal, Püha Vaim! Jeesus ei tõotanud Sinu kui Lohutaja
läkitamist ükspäinis oma jüngritele. Ka mina sain Sind
tundma päevil, mil näis, et kõik on täiesti lootusetu. Sina
tõstsid mind üles. Tänuliku meelega tahan ma sellest
jutustada; anna mulle õigeid sõnu õigel hetkel!
2Ms 23:10-16; Hb 13:1-8
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15. Teisipäev Eks ole Efraim mulle kalliks pojaks ja
lemmiklapseks? Sest iga kord, kui ma räägin tema vastu,
mõtlen ma ikka temale; seetõttu on mu süda tema pärast
rahutu: ma tahan tõesti halastada tema peale, ütleb Issand.
Jr 31:20
Poeg tõusis ja asus teele oma isa juurde. Aga kui ta alles
kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis
ja langes poja kaela ja andis talle suud.
Lk 15:20
Imetlusväärselt kannatlik Jumal. Ta ootab, et sa Teda
märkaksid.
Eenok Haamer
2Ms 18:13-27; Hb 13:9-14
16. Kolmapäev Vaata, mu suur kibedus muutus rahuks:
sina kiindusid mu hinge hukatuse augus, sest sa heitsid
kõik mu patud oma selja taha.
Js 38:17
Jeesus ütles naisele: “Kas keegi ei ole sind surma
mõistnud?” Tema ütles: “Ei keegi, Issand!” Aga Jeesus
ütles: “Ega minagi mõista sind surma. Mine, ja nüüdsest
peale ära enam tee pattu!”
Jh 8:10-11
Su julgus kohtupäeval on Kristus ja Kristuse sees, mitte
sina ega sinus.
Osvald Tärk
1Ms 24:54b-67; Hb 13:15-25
17. Neljapäev Tema lunastab Iisraeli kõigist tema
pahategudest.
Ps 130:8
Jumal on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure
armastuse pärast, kuigi me olime surnud üleastumistes.
Ef 2:4,5
See, mis Jumala ja inimese vahel juhtub, ei ole meie
jõupingutuste, vaid üksnes Jumala vastutulelikkuse vili.
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Otsigem Jumalat seal, kus on lootust Teda leida, ja nii,
kuidas on lootust Teda leida. Teda tuleb otsida seal, kus
Ta on meile vastu tulnud. Tema käest tuleb kinni haarata
siis, kui see on välja sirutatud.
Joosep Tammo
2Ms 19:3-9; Lk 12:1-12
18. Reede Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali-olemise,
ja kõik mu teed on sulle tuttavad.
Ps 139:3
Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges
Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja
anumises.
Fl 4:6
Issand, anna meile julgust, et võtaksime kätte ja asuksime
teele. Ära lase meil seisma jääda, vaid luba meil Sinu suunas
edasi liikuda. Anna meile kindlat teadmist, et Sa käid koos
meiega ja me pole kunagi üksi. Anna meile lootust, et seal,
kus meie teed lõpevad, viib Sinu tee edasi eesmärgi poole.
Karl-Heinz Ronecker
Jh 18:28-32; Lk 12:13-21
19. Laupäev Issand, su Jumal, on halastaja Jumal: ta ei
jäta sind maha ega hävita sind.
5Ms 4:31
Jeesus pidi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast
saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva
pattude lepitamiseks.
Hb 2:17
Jumal, me täname Sind, et Sa oled meid oma rahva hulka
vastu võtnud! Lase sel kutsel jõuda veel paljudeni, ning
anna julgust ja jõudu pakkumine vastu võtta! Tee meid
oma lasteks!
Toomas Paul
Kg 12:9-14; Lk 12:22-34
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21. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri
heaga!
Rm 12:21
Mt 5:38-48; Ef 6:10-17; Ps 110
Jutlus:
Jh 15:9-12(13-17)
____________________________________________________

20. Pühapäev Mina, mina olen see, kes teid trööstib! Kes
oled sina, et sa kardad surelikke inimesi?
Js 51:12
Ärge kartke neid, kes ihu tapavad ja pärast seda ei saa
midagi rohkemat teha!
Lk 12:4
Me peame nii kui nii surema, aga surra taganejana, reetjana,
argpüksina - see pole, ma usun, mitte kellelegi auks.
Harri Haamer
21. Esmaspäev Ma panen teie sisse oma Vaimu ja teen, et
te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate
neid.
Hs 36:27
Jumal on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut.
2Kr 3:6
Elu Isa lapsena, vabana Seadusest, seotuna armastusega
Jeesuse teesse, teeb meid rõõmsaks ja avab paljudele
eemalolijatele ukse Isa koju.
Ema Basilea Schlink
Rm 12:17-21; Lk 12:35-48
22. Teisipäev Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala
näo järgi lõi ta tema.
1Ms 1:27
Te olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb
tunnetama oma Looja näo kohaselt.
Kl 3:10
Kus ärkab Vaim, seal muutub uueks kõik elu nagu loodus
kevadel: usk, armastus on hingel kuueks ja vili valmib
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hingepõldudel. Sest inimene, süda ava sa, et Vaim võiks
tema sisse voolata!
KLPR 128:3. Georg Kiviste
1Sm 26:5-9,12-14,17-24; Lk 12:49-53
23. Kolmapäev Ma olen nõuks võtnud siiski Issandaga
rääkida, kuigi olen põrm ja tuhk.
1Ms 18:27
Kristus ütleb: Iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale
koputajale avatakse!
Lk 11:10
Pattu tunnetanud inimene ei leia nõu ja abi oma saatusekaaslastelt ega tarkadelt inimestelt. Ta peab uuesti Jumalaga
kohtuma.
Albert Soosaar
Õp 29:18-25; Lk 12:54-59
24. Neljapäev Mina hoidsin sind kõrbes, palaval ja põuasel
maal.
Ho 13:5
Jeesus ütles: Mul on rahvast hale. Ma ei taha neid söömata
ära lasta, et nad teel ei nõrkeks.
Mt 15:32
Aita, Jumal, Sinu andeid tarvitada tänuga! Toida kõiki,
rikkaid, vaeseid kalli taevaleivaga! Oma lapsi vaimunäljas
sööda, kaitse kodus, väljas! Ära lase, Issand, Sa võitluses
meid väsida!
KLPR 156:3. Aleksander Abel
Js 32:1-8; Lk 13:1-9
25. Reede Eks ole meil kõigil üks isa? Eks ole meid
loonud üks Jumal? Mispärast me siis ei ole üksteisele
truud?
Ml 2:10
Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te
üksteist armastate.
Jh 13:35
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Meil pole meelevalda armastust sundida, kuid meie
meelevallas on kõrvaldada tõkked armastuse teelt.
Teedy Tüür
Lk 22:49-53; Lk 13:10-17
26. Laupäev Ülistage Issandat, sest tema on teinud suuri
asju, saagu see teatavaks kogu maal!
Js 12:5
Apostlid ei lakanud iga päev pühakojas ja kodasid mööda
õpetamast ja kuulutamast evangeeliumi Kristusest
Jeesusest.
Ap 5:42
Armuline Jumal, kuule meie palveid nende eest, kes Sinu
armastuse ja õigluse riigile teed rajavad linnades ja maades,
mis on sõdades purustatud, vihkamise või keskkonnakatastroofide läbi laastatud. Armuline Jumal, saada meile
oma vaimu, et meiegi rõõmusõnumist tunnistust annaksime.
2Tm 2:1-5(6); Lk 13:18-21
____________________________________________________
22. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Sinu käes on andeksand, et sind kardetaks.
Ps 130:4
Mt 18:21-35; Fl 1:3-11; Ps 20
Jutlus:
Mi 6:6-8
____________________________________________________
27. Pühapäev Siis sa mõtled oma eluviisidele ja häbened,
kui ma sulle andeks annan kõik, mis sa oled teinud, ütleb
Issand Jumal.
Hs 16:61,63
Kas sa ei saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida
meelt parandama?
Rm 2:4
Andesta mulle, Issand, mu süüteod, täida minu süda
rõõmuga ja valgusta minu hinge. Sina tead, mis on igal
silmapilgul mulle parim. Seepärast usaldan ma oma elu Sinu
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kätte ja ütlen „jah“ sellele, mida Sa lased mulle osaks saada.
Sinu süda on armastav ja helde ning Su halastus lõpmatu.
Peter Dyckhoff
28. Esmaspäev Vasta mulle, Issand! Vasta mulle, et see
rahvas saaks teada, et sina, Issand, oled Jumal ja et sina
pöörad tagasi nende südamed!
1Kn 18:37
Paulus kirjutab: Me ei ole lakanud teie eest palvetamast
ega palumast, et teid täidetaks tema tahtmise tundmisega
kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises.
Kl 1:9
Selles on kristliku kiriku usu jõud, ta võitmatus keset
pimeduse ja kannatuse maailma, et meie süda tohib
usaldada oma Jumalat ka siis ja seal, kus paljud Ta mõtted
ja teed meile jäävad mõistatuslikeks. Rudolf Kiviranna
Ho 12:1-7; Lk 13:22-30
29. Teisipäev Teeni Jumalat siira südamega ja sõnakuuleliku hingega, sest Issand uurib läbi kõik südamed!
1Aj 28:9
Issand ütles Paulusele: Mina olen sulle end näidanud
selleks, et sind määrata sulaseks ja kõige selle
tunnistajaks, mida sa oled näinud minu juures ja näed,
kui ma sulle end veel näitan.
Ap 26:16
Issand Jeesus Kristus! Sina oled kõigil aegadel astunud
mõne inimese ellu ning tõstnud ta põrmust ülesse! Sina
võid pöörata patuse ja teha ta oma valitud tööriistaks! Anna
armu, et need, keda sa kutsud, ei tõrguks, vaid julgeksid
minna Sinu järel ja Sinu valguses!
Toomas Paul
Jr 19:1-4,10-13; Lk 13:31-35
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30. Kolmapäev Ära kavatse kurja oma ligimese vastu,
kui ta elab usaldavalt su juures!
Õp 3:29
Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole
kade, armastus ei kelgi ega hoople.
1Kr 13:4
Issand, me tunnistame, et oma isekuse ja kaastunde
puudumise pärast oleme kogu oma suuremeelsuse eos
lämmatanud ning liiga vähe aega võtnud teiste inimeste
jaoks. Püha Vaim, aita meid, et kuuleksime Sinu andeksandvat sõnumit, kui oleme muutunud tuimaks. Tule, täida
praegune silmapilk ja vabasta meid meie pattudest.
Lõuna-Aafrikast
Mt 7:1-5(6); Lk 14:1-6
____________________________________________________
USUPUHASTUSPÜHA
Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba
olemas - see on Jeesus Kristus.
1Kr 3:11
Mt 5:2-10(11-12); Rm 3:21-28; Lk 14:7-14
Jutlus:
Js 62:6-7,10-12
____________________________________________________
31. Neljapäev Issand ise käib su ees, tema on sinuga,
tema ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ära karda ega
kohku!
5Ms 31:8
Mitte et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik,
aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus
Jeesus on minu kätte saanud.
Fl 3:12
Jeesus, nõrga hinge vägi, rõõmuandja kurbuses. Patuorus
armuvägi, arst, kui tõbi südames. Rohi surmahaava peale,
südame teed terveks jälle.
ULR 443:1. Christian Knorr von Rosenroth
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KUU LOOSUNG: Ennäe, Jumala riik on teie seas!

Lk 17:21

1. Reede Vägede Issand on võtnud nõuks, kes teeb selle
tühjaks? Tema käsi on välja sirutatud, kes pöörab selle
tagasi?
Js 14:27
Sündigu Issanda tahtmine!
Ap 21:14
Anna armu, et ma iialgi oma sõgeduses ega kärsituses ei
saaks paluda Sinu nimel Sinu tahtmise vastu! Toomas Paul
Mt 26:20-25; Lk 14:15-24
2. Laupäev Ainsatki sõna ei ole langenud tühja kõigist ta
headest sõnadest, mis ta oma sulase Moosese läbi on
rääkinud.
1Kn 8:56
Meie Jumala südamliku halastuse läbi on meid tulnud
katsuma päevatõus kõrgest.
Lk 1:78
Kuid ole kindel sa - öö järel hommik koidab! Rõõm suur
siis täidab taas su närtsind hinge. Veel elab Issand, trööstib,
tõstab, toidab! Nüüd mured kaduge ja leinad minge, minge!
Peeter Sink
Js 1:18-27; Lk 14:25-35
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23. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kuningate Kuningas ja isandate Issand, kellel ainsana on
surematus, Tema päralt olgu au ja igavene võimus!
1Tm 6:15,16
Fl 3:17(18-19)20-21; Mt 5:33-37; Ps 33
Jutlus: Mt 22:15-22
____________________________________________________

3. Pühapäev Mu õigusemõistja on ligidal. Kes tahab
minuga riielda?
Js 50:8
Kristus on õiguseks igaühele, kes usub.
Rm 10:4
Meid Sa võtsid, meid Sa võtsid päästa võla seest, surma
tõtsid, surma tõtsid ise meie eest. Ise kohtumõistja Sa
andsid ennast nuhelda, et nii meie, et nii meie õigeks
saaksime.
KLPR 296:4. Jakob Tamm
4. Esmaspäev Me kõik oleme saanud rüvedaks ja kõik
meie õigused on määrdunud riide sarnased.
Js 64:5
Poeg ütles isale: “Isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja
sinu ees, ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks!”
Ent isa ütles oma sulastele: “Tooge kiiresti kõige kallim
kuub ja pange talle selga!”
Lk 15:21-22
Ei ole vaja teha ennast tugevamaks, kui me tegelikult oleme,
ei ole vaja teha ennast usklikumaks, kui me tegelikult oleme.
Jumalale võime julgelt tunnistada kogu häda, kogu mure,
mis meil hingel on.
Joel Luhamets
1Pt 2:11-17; Lk 15:1-10
5. Teisipäev Ole mulle armuline, Issand, sest mul on
kitsas käes!
Ps 31:10
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Ära karda, vaid räägi, ja ära ole vait!
Ap 18:9
Iga kord, kui vaatan asjade tumedat külge ja kipun iseennast
haletsema, iga kord, kui kaeblen või leian end ummikusse
jõudnuna, raiskan vastupanujõudu ja suurendan oma
rabelemisega vaeva. See näitab, et ma ei usalda Sind, et
värisen selle maailma ees, et tunnustan vägesid, kes
valitsevad vaid näivalt. Anna tarkust vaadata üksisilmi
Sinule ja uskuda, et Sina oled algus ja ots, Sina oled esimene
ja viimne, et Sinu käes on olevik ja tulevik, aeg ja igavik!
Toomas Paul
Ha 2:9-14,19-20; Lk 15:11-32
6. Kolmapäev Mina parandan nende taganemise, ma
armastan neid oma heast tahtest.
Ho 14:5
Jeesus ütles kurjategijale: Tõesti, ma ütlen sulle, juba
täna oled sa koos minuga paradiisis.
Lk 23:43
Inimese teenitud palk on surm, Jumala armupalk aga võidab
surma, kingib igavese elu. Inimese antud palka ei saa elu
lõpetanud inimene enam kasutada - Jumala armupalk on
igavene.
Albert Soosaar
Js 7:1-9; Lk 16:1-9
7. Neljapäev Läkita oma valgus ja oma tõde, need juhatagu
mind su hoonetesse!
Ps 43:3
Jeesus ütles: Mina olen maailma valgus. Kes järgneb
mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Jh 8:12
Kui ei teataks midagi Jumala kõrgest olemusest ja tuntaks
vaid Kristust, siis võiks ometigi Tema läbi õndsaks saada,
sest Jumala nimi on Temas. Temas elab kogu täius.
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
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1Kr 3:16-23; Lk 16:10-13
8. Reede Mis on sul sellest, et sa jutustad mu seadustest
ja võtad oma suhu minu lepingu? Sina ju vihkad õpetust
ja heidad mu sõnad oma selja taha.
Ps 50:16-17
Jeesus ütles: Miks te mind hüüate: “Issand, Issand!” ega
tee, mida ma ütlen?
Lk 6:46
Muidugi on väga kiiduväärne jagada teistega oma kristlikku
usku, aga ainult siis, kui õpetaja elab kooskõlas oma
õpetusega!
Ignatius Antiookiast
Lk 23:1-5; Lk 16:14-18
9. Laupäev Issand seab püsti need, kes on küüru vajutatud.
Ps 146:8
Emmause teel ütlesid jüngrid teineteisele: Eks meie süda
põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile
kirju selgitas?
Lk 24:32
Jumala Sõna tervendav ja uuendav mõju tuleb kõigepealt
nähtavale selles, et ta asetab meid Jumala mõtete ja rahu
piirkonda, kinkides meile vabanemise meie oma murelike,
isekate, haiglaste mõtete vangistusest. Rudolf Kiviranna
2Pt 3:13-18; Lk 16:19-31
____________________________________________________
3. PÜHAPÄEV ENNE UUT KIRIKUAASTAT
Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev!
2Kr 6:2
Lk 17:20-24(25-30); Rm 14:7-9; Ps 21
Jutlus:
Lk 18:1-8
____________________________________________________
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10. Pühapäev Sa pead oma isa ja ema austama! 2Ms 20:12
Vana mehega ära kärgi, vaid räägi lahkesti nagu isaga,
vanemate naistega nagu emadega.
1Tm 5:1,2
Muidugi, kõige raskem on üksteisemõistmine lähedastega
just seetõttu, et nemad tunnevad meid kõige paremini.
Kerge on jätta endast head muljet inimesele, kellega ollakse
koos viisteist minutit. Vaid see inimene, kes elab minuga
koos päevast-päeva, teab, kes ja milline ma tegelikult olen.
Juris Rubenis
11. Esmaspäev Pane sina mu pisarad oma lähkrisse; eks
need ole su raamatus?
Ps 56:9
Õndsad olete teie, kes te nüüd nutate, sest teie saate
naerda!
Lk 6:21
Kõik Jumala teed algavad suures nõtruses ja lõpevad
suures aus.
Martin Luther King
Mk 4:1-9(10-12); Lk 17:1-10
12. Teisipäev Ma ei jäta sind maha, kuni olen teinud, mis
ma sulle olen öelnud!
1Ms 28:15
Kristus ütleb: Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie
üle, ja te peate olema minu tunnistajad.
Ap 1:8
Küsimus ei ole mitte selles, kui palju tööd sina teed, vaid
kui palju Jeesus teeb sinu kaudu.
Corrie ten Boom
Mk 13:9-20; Lk 17:11-19
13. Kolmapäev Kiida, mu hing, Issandat! Tema annab
andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved.
Ps 103:2,3
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Me oleme koos temaga maha maetud ristimise kaudu
surmasse, et otsekui Kristus on äratatud üles surnuist
Isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus.
Rm 6:4
Jeesuse tulekuga maa peale algab maailmale ja inimkonnale
uus ajastu. Inimeseks saanud Jumala kaudu on antud
inimesele võimalus jumalikust elust osa võtta.
Fanny de Sivers
Hb 13:1-9b; Lk 17:20-37
13. november 1741 - kõik vennastekogudused austavad
Jeesust Kristust kui koguduse pead ja vanemat
14. Neljapäev Kinnita mind oma ütluse järgi, et ma
elaksin, ja ära lase mind sattuda häbisse mu lootuses!
Ps 119:116
Olge alati valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru
lootuse kohta, mis teis on.
1Pt 3:15
Pealiskaudne usk ja suhtumine ei lase Kristusel meis
toimida. Seepärast hoidke meie usu tuuma Jeesuse Kristuse
poole, kes on meie lootus, kes on sündinud, risti löödud ja
üles tõusnud Pontiuse Pilatuse valitsemise ajal. Ärgu miski
võtku meilt seda lootust!
Ignatius Antiookiast
1Jh 2:18-26(27-29); Lk 18:1-8

te pöörduksite elava Jumala poole, kes on teinud taeva ja
maa ja mere ning kõik, mis nende sees on.
Ap 14:15
Mida tuntum sa kirikus oled ja mida enam tavalised inimesed
sind imetlevad, seda raskem on sul jääda tagasihoidlikuks.
Sellistel hetkedel tuleb meil rohkem kui kunagi varem
palvetada alandlikkuse armu eest ja harida Jumala rahvast,
mitte aga rohkendada oma kuulsust. Clemens Roomast
Mt 26:36-41; Lk 18:9-17
16. Laupäev Jumal teeb suuri ja mõistmatuid asju ning
otsatuid imetegusid.
Ii 9:10
Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse
Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal!
2Kr 1:3
Kas sa oled kogenud Jumala ligiolekut oma elus? Kui sa
vastad jaatavalt, siis peaks see kogemus sind julgustama
ka täna usalduses pöörduma Tema poole. Eenok Haamer
Mk 13:30-37; Lk 18:18-30
____________________________________________________
EELVIIMANE PÜHAPÄEV KIRIKUAASTAS
Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees.
2Kr 5:10
Mt 25:31-46; Rm 8:18-23(24-25); Ps 6
Jutlus:
Jr 8:4-7
____________________________________________________

15. Reede Jumal üksinda laotab taevaid ja kõnnib mere
lainete peal; tema teeb Vankri-, Varda- ja Sõelatähed ja
lõunapoolsed tähtkujud.
Ii 9:8,9
Paulus ja Barnabas ütlesid: Meiegi oleme teiesugused
nõdrad inimesed, ja me kuulutame teile evangeeliumi, et

17. Pühapäev Vaata, ma annan rahvastele tunda oma kätt
ja oma väge, et nad teaksid, et minu nimi on Issand.
Jr 16:21
Jeesuse Kristuse käest ma olen saanud armu ja
apostliameti, et äratada kuulekust usule tema nime auks
kõikide rahvaste seas.
Rm 1:5
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Jumal ei taha, et me Tema riigi töös saaksime jõu oma
edukusest ja pingutusest, vaid ainuüksi Temalt endalt.
Osvald Tärk
18. Esmaspäev Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu
päästja.
2Sm 22:2
Kristus ütleb: Igaüks, kes tuleb minu juurde ja kuuleb
mu sõnu ning teeb nende järgi - ma näitan teile, kelle
sarnane ta on. Ta on inimese sarnane, kes maja ehitades
kaevas ja süvendas ja rajas selle aluse kaljule. Lk 6:47-48
Me peame õppima oma tundeid mitte usaldama. Nad on
ääretult mitmekesised. Nad sõltuvad ilmast, olukordadest,
meie tervislikust seisundist. Me oleme tujukad, kapriissed,
heitlikud olendid ning meie kõikuvail tundeil pole sageli
mingit pistmist meie hingelis-vaimse arenguga. Aluseks
meie teadmisele, et oleme sidemes Jumalaga, pole mitte meie
tunded, vaid tõik, et Tema väidab seda.
John Stott
Mt 7:21-27(28,29); 1Ts 1:1-10
19. Teisipäev Palju on mind rõhutud mu noorpõlvest peale:
ometi ei ole minust jagu saadud.
Ps 129:2
Paulus kirjutab: See, kes meid koos teiega on kinnitanud
Kristusesse, on Jumal.
2Kr 1:21
Keegi ei tea seda piiri, kui suureks võib kasvada usk. Ka sa
ise mitte.
Osvald Tärk
Hb 10:26-31; 1Ts 2:1-12
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PAASTU- JA PALVEPÄEV
Õiglus ülendab rahvast, aga patt on teotuseks rahvahõimudele.
Õp 14:34
Lk 13:(1-5)6-9; Rm 2:1-11; 1Ts 2:13-20
Jutlus:
Lk 13:22-27(28-30)
____________________________________________________
20. Kolmapäev Issand, kuule mu palvet ja pane tähele mu
kisendamist! Ära vaiki mu silmavee puhul!
Ps 39:13
Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei
ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole
enam, sest endine on möödunud.
Ilm 21:4
Tee elavale kristlikule usule, samuti tee usule surnute
ülestõusmisse, läheb sealtkaudu, kus meie laseme Jumalal
olla Jumal ja kus laseme Jumalal tegutseda Jumalana -Tema
imelises väes, Tema armus ning armastuses.
Rudolf Kiviranna
21. Neljapäev Häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja
head kurjaks, kes teevad pimeduse valguseks ja valguse
pimeduseks!
Js 5:20
Nemad peavad aru andma sellele, kes on juba valmis
tulema kohut mõistma elavate ja surnute üle.
1Pt 4:5
Leidub ka neid, ja pealgi enamuses, kes, toetudes oma
käsivarrele ja oma võimetele, on Jumala lükanud kuhugi
kolikambrisse, Teda mitte tunnustades oma õnnelikus elus.
Õnnetuste, raskuste puhul aga toovad nad Ta sealt välja ja
hakkavad kohut mõistma Tema üle, miks Ta pole teinud
nende soovide järele. On aga ka neid, kes tõsiselt me suurt
Jumalat kummardavad ja austavad igal ajal. Kas kuulume
nende viimaste hulka?
Jüri Leidtorff
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2Ts 1:3-12; 1Ts 3:1-13
22. Reede Sa ei tohi abielu rikkuda!
2Ms 20:14
Kõikide juures olgu abielu au sees!
Hb 13:4
Jumal on loonud inimese erinevalt: meheks ja naiseks, mitte
aga liiderlikkuseks, vaid et nad ühte kuuluksid, viljakad
oleksid, lapsi sigitaksid, neid toidaksid ja üles kasvataksid
Jumala auks. Seepärast on Jumal seda seisust enne kõiki
teisi rikkalikult õnnistanud.
Martin Luther
Mt 26:59-66; 1Ts 4:1-12
23. Laupäev Issand ütles: Ma annan andeks, nagu oled
palunud!
4Ms 14:20
See ongi see julgus, mis meil on Jumala ees, et kui me
midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb
meid.
1Jh 5:14
Eestpalve on tee, mida mööda inglid tulevad taevast alla
meie maailma aitama ja päästma neid, keda me armastades
viime Isa aujärje ette.
Harri Haamer
Ilm 20:11-15; 1Ts 4:13-18
____________________________________________________
SURNUTEMÄLESTUSPÜHA
Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu!
Lk 12:35
Mt 25:1-13; Ilm 21:1-7; Ps 46
Jutlus:
Mk 13:31-37
____________________________________________________
24. Pühapäev Issand kõneles Moosesega palgest palgesse,
nagu räägiks mees oma sõbraga.
2Ms 33:11
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Jeesus ütles Toomale: Pane oma sõrm siia ja vaata minu
käsi ning pane oma käsi ja pista mu külje sisse ning ära
ole uskmatu, vaid usklik!
Jh 20:27
Usk on kerjuse käsi, mis sirutub vastu võtma Kuninga
kingitust.
Corrie ten Boom
25. Esmaspäev See Jumal on meie pääste Jumal! Jumal,
meie Issand, toob välja surmastki!
Ps 68:21
Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala Poeg,
kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me
tunnistame!
Hb 4:14
Kas sa tead, et Jeesus on su lähedal? See teadmine annaks
sulle julgust ja jõudu edasi minna. Kasuta seda teadmist,
et tugevaks saada.
Eenok Haamer
5Ms 34:1-7(8); 1Ts 5:1-11
26. Teisipäev Üks jagab välja, aga saab üha lisa, teine
hoiab varandust, ometi on puudus käes.
Õp 11:24
Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest
külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on! Lk 12:15
Me elame maa peal, meie elu ja meie rohked vajadused on
seotud maaga. Aga meie tõeliseks inimeseksolemisest
puudub palju ja puudub kõige olulisem, kui me ei ole
hingeliselt ja vaimselt kõrgemale püüdlejad. Jumala Sõna
ütleb meile radikaalse selgusega: meie ei kuulu mitte ainult
siinpoolsusesse, meie eksistents ei piirdu mitte ainult
maaga, vaid Jumala armastus on meile kinkinud ka taeva.
Taevas on seal, kus on Jumal.
Rudolf Kiviranna
1Pt 1:13-21; 1Ts 5:12-28
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27. Kolmapäev Issand on kuningas ikka ja igavesti!
2Ms 15:18
Jeesus ütles: Kõik on mu Isa üle andnud mulle. Lk 10:22
Jeesus anna, Jeesus anna, et ma kuulen Sind! Sinu sõna,
Sinu sõna valgustagu mind! Õnnistust ei taha ma ilma Sinu
vereta: ennast ise, ennast ise meile ilmuta!
KLPR 296:5. Jakob Tamm
1Kr 3:9-15; 2Ts 1:1-12
28. Neljapäev Elav Jumal päästab ja vabastab. Tn 6:28
Me oleme näinud ja tunnistame, et Isa on läkitanud Poja
maailma Päästjaks.
1Jh 4:14
Kas Jumal ei oleks saanud meie küsimust lahendada ilma
Jeesuse vereta? Sõbrad, meil pole mõtet selle üle
spekuleerida, mida Jumal võinuks. Me peame selle üle järele
mõtlema, mida Jumal on tõeliselt teinud. Joosep Tammo
Kl 4:2-6; 2Ts 2:1-12

30. Laupäev Kui inimese vaim välja läheb, siis ta pöördub
tagasi oma mulda; selsamal päeval kaovad tema kavatsused.
Ps 146:4
Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa
peal.
Kl 3:2
Sinu külge ennast peidan, kui mu ees on surmatee; Sinu
haavust´ läbi tõttan isamaale, taevasse. Seal, kus kaunis
paradiis, kuhu arm kord röövli viis, sinna Sa mind saadad
ise, igavese au sisse.
ULR 589:7. Carl Eduard Malm
Ilm 21:10-14,21-27; 2Ts 3:6-18

29. Reede Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära
toetu omaenese mõistusele! Õpi teda tundma kõigil oma
teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks!
Õp 3:5-6
Ärge olge endi meelest targad!
Rm 12:16
Ärgem unustagem, et siia ilma sündides polnud me midagi
ega omanud me midagi. Kõik, mis meile kuulub, olgu siis
füüsiline, moraalne või vaimne, on Tema and. Kiitkem
Issandat!
Clemens Roomast
Mt 27:50-54; 2Ts 2:13 - 3:5
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Detsember

1Pt 1:(8,9)10-13; Sk 1:1-6

DETSEMBER
KUU LOOSUNG: Temas oli elu, ja elu oli inimeste valgus.
Jh 1:4
____________________________________________________
1. ADVENDIPÜHAPÄEV. KIRIKUAASTA ALGUS
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! Sk 9:9
Mt 21:1-9; Rm 13:8-12(13,14); Ps 24
Jutlus:
Hb 10:(19-22)23-25
____________________________________________________
1. Pühapäev Igaüks andku, nagu ta jõud lubab, vastavalt
Issanda, su Jumala õnnistusele, mida ta sulle on andnud.
5Ms 16:17
Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest
ohvritest on Jumalal hea meel!
Hb 13:16
Oleme kutsutud oma elu teistega jagama. Me oleme igaviku
perekonna lapsed, kel pole raske mõista, et isegi elu
kaotades võib selle võita. See mõistmine annab uut jõudu
elamiseks, tööks ja armastuseks. Me oleme uskunud ja osa
saanud eluleivast, Jeesusest.
Joosep Tammo

3. Teisipäev Mina võtan teid enesele rahvaks ja olen teile
Jumalaks.
2Ms 6:7
Ta alistas Kristuse jalge alla kõik ning pani tema kõigi
asjade üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, tema täius,
kes täidab kõik kõiges.
Ef 1:22-23
Nii kindel on olla Ta kätes, kes loonud on taeva ja maa. Ta
kannab ja hoolitseb kõiges - ei enam siis hukkuda saa. Kui
viib Ta mind öödest ka läbi, ei üksinda jäta mind Ta.
Peeter Sink
Hb 10:32-39; Sk 1:7-17
4. Kolmapäev Ma tunnen rõõmu oma rahvast; seal ei ole
enam kuulda nutu- ega hädakisahäält.
Js 65:19
Meie ootame tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad,
kus elab õigus.
2Pt 3:13
Taeva poole juhatab surm mind päris isamaale; Ta kõik
häda lõpetab, annab võitja rõõmu mulle. Jeesus ise käib
mu eel, mis siis iial kardan veel!
KLPR 382:5. Benjamin Schmolck
Kl 1:9-14; Sk 2:1-9

2. Esmaspäev Ära järgne jõugule kurja tegema! 2Ms 23:2
Saage uueks oma mõttelaadilt!
Ef 4:23
Oma sõna läbi Sina juhi minu eluteed; Jeesus, valmista
mind täna, et Su auks ma teeksin tööd. Kui Sa mind ei avita,
siis näen vaeva asjata.
KLPR 385:4. Heinrich Albert

5. Neljapäev Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud
kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust!
Ps 66:20
Jeesus ütles Samaaria naisele: Kui sa ainult teaksid
Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb: Anna mulle
juua!, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat
vett.
Jh 4:10
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Detsember

Nii palju, kui palju meis on Kristust, on meis elu.
Osvald Tärk
1Ts 5:(1-3)4-8; Sk 2:10-17

Lk 21:25-33; Jk 5:7-8; 1Sm 2:1-10
Jutlus:
Ilm 3:7-13
____________________________________________________

6. Reede Ta äratab igal hommikul mu kõrva, et ma
kuuleksin õpilaste kombel.
Js 50:4
Vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus
ning läks tühja paika ja palvetas seal.
Mk 1:35
Halastaja Isa, luba meil paluda lakkamatult oma ligimese
eest - kaotsiläinule leidmist, leitule jäämist Sinu armusse.
Tee meid oma kaastöölisteks lepitussõnumi kuulutamisel.
Ärgu mingu kedagi kaduma, ärgu raugegu rõõm ühe patuse
päästmisest seni, kuni on üks kari ja üks karjane. Ove Sander
Mt 27:27-30; Sk 3:1-10

8. Pühapäev Te peate teenima Issandat, oma Jumalat, siis
ta õnnistab sinu leiba ja vett!
2Ms 23:25
Jeesus ütles: Ärge siis hakake muretsema, öeldes: “Mis
me sööme?” või “Mis me joome?” või “Millega me
riietume?” Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate.
Mt 6:31,32
Hoia meid rikkuse eest, kui Sa aga peaksid meile seda andma,
siis luba jagada ligimesega. Säästa meid ka vaesusest, kus
algab kibedus ja lõpeb Sinu usaldamine. Aita, et näeksime
ajalike õnnistuste taga Su isalikku hoolitsust, et ka väheses
oleks küllus andmisel. Meie rikkus olgu Sinus, kes annad
meile kõik.
Ove Sander

7. Laupäev Mina ütlesin oma hädas: “Ma olen ära lõigatud
su silma eest!” Siiski kuulsid sa mu anumiste häält, kui
ma sind appi hüüdsin.
Ps 31:23
Kristus ütleb: Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja
minu omad tunnevad mind.
Jh 10:14
Mu helde karjane, oh Jeesus, mind tule toitma armuga! Ma
õnne leian Sinu juures ja elu, mida ihaldan. Mind, oma nõtra
talle, sööda seal Iisraeli aasadel ja värske eluveega jooda,
kust elu hoovab kõikidel! KLPR 224:1. Johannes Heermann
Mt 23:37-39; Sk 4:1-14
____________________________________________________
2. ADVENDIPÜHAPÄEV
Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!
Lk 21:28
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9. Esmaspäev Targad on põlanud Issanda sõna - mis
tarkust võib neil olla?
Jr 8:9
Meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, andku
teile tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel.
Ef 1:17
Nüüd vaibu, uhke meel ja mõte, kui Looja ette astud sa; Ta
kõike näeb, mu silmil kate, mis homne toob, mul teadmata!
Mul püha värin südames, kui, Issand, põlvitan Su ees!
KLPR 367:1. Einar Kiviste
Hb 6:9-12; Sk 5:1-11
10. Teisipäev Rahulik vastus vaigistab raevu, aga haavav
sõna õhutab viha.
Õp 15:1
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Iga inimene olgu kärmas kuulama, pikaldane rääkima,
pikaldane vihastama.
Jk 1:19
Armastus iial ei väsi, nõrkeja temalt saab toe. Ikka tal avatud
käsi, ikka tal sõna on soe.
Albert Ruutsoo
Ilm 2:12-17; Sk 6:1-8
11. Kolmapäev Tee head Siionile oma head meelt mööda!
Ps 51:20
Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid
hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi.
1Jh 3:1
Armuline Issand, suur on Sinu halastus patusele maailmale!
Sa saadad kaugele nende eksimused, kes asetavad oma
lootuse üksnes Sinu ristile. See on armu ime, kui tohime
unustada möödunu ja sirutuda homsesse uute inimestena.
Ove Sander
Ilm 2:1-7; Sk 6:9-15
12. Neljapäev Kas Issanda käsi on jäänud lühemaks?
Nüüd sa saad näha, kas mu sõna sulle tõestub või mitte!
4Ms 11:23
Jumal on vägev ka täitma seda, mida on tõotanud. Rm 4:21
Piibel on täis Jumala tõotusi. Taibukas kristlane hakkab
niipea kui võimalik neid oma mällu talletama. Kui ta juhtub
langema tusameelde või kahtlustesse, võib ta neid kasutada
köitena, mille abil end kraavist välja sikutada. John Stott
2Kr 5:1-10; Sk 7:1-14

Kristus ütleb: Minu käsk on see: armastage üksteist, nagu
mina olen armastanud teid!
Jh 15:12
Kui sul on midagi kellegi vastu ja sa ei ole andeks andnud,
siis on sinu usulises arengus tõke ees. Kas tahad usus
sügavamale jõuda? Kõrvalda tõkked ja anna andeks ka
siis, kui sinult andeks pole palutud.
Eenok Haamer
Lk 22:66-71; Sk 8:1-3,14-23
14. Laupäev Kes taotleb õiglust ja headust, leiab elu,
õiguse ja au.
Õp 21:21
Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike
antakse teile pealegi!
Mt 6:33
Ebajumalad lubavad oma kummardajaile tasuks kõikmõeldavaid meelitavaid hüvesid. Sina, Issand, kutsud enda
järel käima kitsast rada. Sinu pakutud tasu on uskumatu
võimalus - tohtida minna Sinuga kaasa. Minna läbi elu ja
teada, et Sina oled kõrval, et Sina annad jõu, et Sina näitad
valgust, et Sina oled siht!
Toomas Paul
1Ts 4:13-18; Sk 9:9-12
____________________________________________________
3. ADVENDIPÜHAPÄEV
Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt!
Js 40:3,10
Mt 11:2-6(7-10); 1Kr 4:1-5; Lk 1:46-55
Jutlus:
Ilm 3:1-6
____________________________________________________

13. Reede Sinu käed on mind teinud ja valmistanud, anna
mulle arusaamist, et ma õpiksin sinu käske! Ps 119:73

15. Pühapäev Issand ütleb: Kes austab mind, seda austan
mina, ja kes mind põlgab, saab põlatavaks.
1Sm 2:30
Ärge eksige: Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida
inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab.
Gl 6:7
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Jah, mul ei ole aega! Miks ma nõnda ütlen? Sellepärast, et
olen unustanud: see aeg, mis on minu käes, on Jumala aeg.
Ta küsib ükskord meie käest: „Kuidas sa oled seda
kasutanud?“ Ja mis me Talle kostame?
Harri Haamer

mitte juhuslikult ega moepärast, vaid kogu aeg, et nende
südamed muutuksid ja nad leiaksid tee Jumala juurde.
Ignatius Antiookiast
1Ts 5:16-24; Sk 14:1-11

16. Esmaspäev Sina, Issand, õnnistad õiget; sa ehid teda
oma hea meelega kui kaitsevarjuga.
Ps 5:13
Võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja
põlevad nooled!
Ef 6:16
Kus on Jumal, seal võib ka ämblikuvõrk saada tugevaks ja
kaitsvaks müüriks. Kus aga Jumalat pole, võib müür
osutuda ämblikuvõrguks.
Osvald Tärk
Mt 3:1-6; Sk 11:4-17

19. Neljapäev Minu sõna ei tule tagasi mu juurde tühjalt,
vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda,
milleks ma selle läkitasin.
Js 55:11
Üks jumalakartlik naine, Lüüdia nimi, purpurimüüja
Tüatiira linnast, kuulas, ning Issand avas tema südame.
Ap 16:14
Kristluses kahtlejale võib evangeelium kõlada kirkamana
kui sellele, kes arvab juba niigi teadvat, mida sealt oodata.
Marcus Hermen
2Kr 1:18-22; Ml 1:1-14

17. Teisipäev Jaakob ütles oma perele ja kõigile, kes olid
koos temaga: Kõrvaldage võõrad jumalad, kes teie keskel
on, ja puhastage endid!
1Ms 35:2
Kus on teie aare, seal on ka teie süda.
Lk 12:34
Olla sõltuv oma varandusest on sõltuvus ja ränk orjus;
olla sõltuv Jumalast, täiesti sõltuv, on aga sõltumatus.
Soren Kierkegaard
Lk 1:26-38; Sk 12:9 - 13:1
18. Kolmapäev Mina olen Issand, see on mu nimi, ja mina
ei anna oma au teisele ega oma kiidetavust nikerdatud
kujudele.
Js 42:8
Kes ei peaks kartma sind, Issand, ning ülistama sinu
nime? Sina üksi oled püha.
Ilm 15:4
Kuidas peaksime suhtuma neisse inimestesse, kes pole
kristlased? Kindlasti peame nende eest palvetama ja seda
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20. Reede Ärge lisage midagi sellele, milleks mina teid
kohustan, ja ärge võtke midagi ära, vaid pidage Issanda,
oma Jumala käske!
5Ms 4:2
Pane tähele iseennast ja õpetust, jää kõigesse sellesse
püsima, kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja need, kes
sind kuulavad.
1Tm 4:16
Oh jäta mind Su omaks, truu Õnnistegija, et miski mind ei
pööraks Su sõnast, anna Sa! Ka selges õpetuses mind kaitse
kindlasti, siis siin ja kord ka taevas Sind tänan rõõmsasti.
KLPR 187. Nicolaus Selnecker
Ilm 5:1-5; Ml 2:17 - 3:5
21. Laupäev Kuus päeva tee tööd, aga seitsmendal päeval
puhka!
2Ms 34:21
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Hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene
hingamispäeva jaoks.
Mk 2:27
Püha tööd ma tahan teha: vaimuvara koguda, Isa armupalet
näha, kallist pärli otsida, elumannat korjata - kui Su Sõna
kuulen ma.
ULR 3:6. Jonathan Krause
Ilm 3:7,8,10,11(12); Ml 3:6-12
____________________________________________________
4. ADVENDIPÜHAPÄEV
Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad!
Issand on ligidal!
Fl 4:4-5
Lk 1:(39-45)46-55(56); Fl 4:4-7; Lk 1:68-79
Jutlus:
Js 52:7-10
____________________________________________________
22. Pühapäev Issanda Seadus on laitmatu, see kosutab
hinge.
Ps 19:8
Sellest me tunneme ära, et oleme teda mõistnud, kui me
peame tema käske.
1Jh 2:3
Ei ole õige koht rääkida „käsumeelsusest“ seal, kus on kõne
all meie kristliku elu kohustused ning ustavus igapäevases
piiblilugemises ja palvetamises. Sest „vabadus“ nendes
asjades hävitab meie usu.
Dietrich Bonhoeffer
23. Esmaspäev Issand päästab Iisraeli igavese päästega:
teil ei ole vaja häbeneda ega tunda piinlikkust, iialgi mitte.
Js 45:17
Issanda ingel ütles unenäos: Maarja toob ilmale poja ning
sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma
rahva nende pattudest.
Mt 1:20,21
Jumala Poja alanduse tee ei olnud kerge. Kuuluda patuste
hulka oli Õnnistegijale, pühale ja puhtale, olemuslikult
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võõras. Aga see oli Isa tahtmine. Sest patuse inimese
päästmine on ränk töö.
Albert Soosaar
Rm 15:8-13; Ml 3:13-24
____________________________________________________
JÕULUÕHTU
Mt 1:(1-17)18-21(22-25); Rm 1:1-7; Jh 1:1-13
Jutlus:
Kl 2:3-10
____________________________________________________
24. Teisipäev Päevast päeva kannab meie koormat Jumal,
kes on meie pääste.
Ps 68:20
Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas:
Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest
hea meel!
Lk 2:13-14
Jõuluöö, täis valgussära, laulab hõiskel inglikoor. Kõrgelt
kostab rõõmusõna - sündind jõulupäike suur! Jõuluöö, su
kuldne sära paistab üle ilmamaa, tuues meile taevavara,
taeva-aardeid lõpmata.
KLPR 19:1-2. Kustas Põldmaa
____________________________________________________
1. JÕULUPÜHA
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema
kirkust.
Jh 1:14
Lk 2:(1-14)15-20; Tt 3:4-7; Jh 1:14-18
Jutlus:
Gl 4:4-7
____________________________________________________
25. Kolmapäev Sa lasksid inimesi sõita meie pea peal,
me sattusime tulle ja vette. Kuid sina viisid meid välja
küllusesse.
Ps 66:12
Kristus ütleb: Minu lambad kuulevad minu häält ja mina
tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile
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igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid
minu käest.
Jh 10:27-28
Sind tervitab täna kogu ristirahvas, Jeesus, et tulid ilma
meid aitama. Taevane Isa, tõde on Su sõnas! Kõik
kummardama tulge, kõik kummardama tulge, kõik kummardama tulge me Issandat nüüd! KLPR 21:4. John F. Wade
____________________________________________________
2. JÕULUPÜHA
Jh 1:1-5(6-8)9-14; Hb 1:1-3(4-6); Jh 1:19-28
Jutlus: 2Kr 8:9
ESIMÄRTER STEFANOSE MÄLESTUSPÄEV
Kallis on Issanda meelest tema vagade surm. Sinule ma
ohverdan tänuohvreid ja hüüan appi Issanda nime.
Ps 116:15,17
Mt 10:16-22; Ap (6:8-15) 7:55-60; Jh 1:19-28
Jutlus: Hb 10:32-34,39
____________________________________________________
26. Neljapäev Vägede Issand! Sina üksi oled kõigi maa
kuningriikide Jumal, sina oled teinud taeva ja maa.
Js 37:16
Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse
Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku
õnnistusega Kristuses.
Ef 1:3
Jeesus ei ole ainult Petlemma sõimes ja Kolgata ristil, nagu
Jumala annidki ei ole vaid vaatlemiseks ja imetlemiseks.
Jumala tahab, et saaksid neist osa, et Jumala annid ja Jeesus
ise kuuluksid sulle ja sina Jeesusele. Jeesus ei ole mitte
Petlemma või Naatsareti Jeesus, vaid sinu Issand ja
Õnnistegija.
Albert Soosaar
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27. Reede Kes sind, Issand, armastavad, need on otsekui
päike, kui ta tõuseb oma võimuses.
Km 5:31
Varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus Issandas.
Käige nagu valguse lapsed!
Ef 5:8
Jeesus on ka täna meie keskel. Täna on need võimalused
veel meie kasutada: tulla Jumala Valgusesse, avada oma
süda sellele Valgusele. Ja uskuda sellesse Valgusesse, et
me võiksime saada valguselasteks.
Joel Luhamets
2Jh 1:1-6(7); Jh 1:29-34
28. Laupäev Issand ütles Aabramile: Ma õnnistan sind, et
sa oleksid õnnistuseks!
1Ms 12:2
Õnnistage oma tagakiusajaid, õnnistage ja ärge needke!
Rm 12:14
Meie suhtumine peab kajastama Kristuse sihtumist. Kui
nad on vaenulikud, vastame neile leebusega. Kui nad
vihaselt süüdistavad meid milleski, vastame rahulike
sõnadega. Kui nad meile halba teevad, siis me palvetame
nende eest. Vägivallale ja eksimustele saab vastata väga
rahulikult ja leebelt.
Ignatius Antiookiast
Mt 2:13-18; Jh 1:35-42
____________________________________________________
1. PÜHAPÄEV PÄRAST JÕULE
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema
kirkust.
Jh 1:14
Lk 2:(22-24)25-38(39-40); 1Jh 1:1-4; Lk 2:29-32
Jutlus: Js 49:13-16
____________________________________________________
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29. Pühapäev Ma meenutan muistseid päevi, ma
mõtisklen kõigist su tegudest, ma mõlgutan meeles su
kätetöid.
Ps 143:5
Paulus kirjutab: Ma teatan teile, vennad, et evangeelium,
mida ma olen kuulutanud, ei ole inimestelt, sest mina ei
ole seda vastu võtnud ega õppinud inimeste käest, vaid
Jeesuse Kristuse ilmutuse kaudu.
Gl 1:11-12
Tule, Püha Vaim, ja süüta meie südamed armastusega Sinu
vastu. Tule, väe Vaim, ja puuduta meie hingi, et need
januneksid Sinu järele.
Gerhard Tersteegen
30. Esmaspäev Te joote karikaist veini ja võiate endid
parima õliga, aga Joosepi hukkumine ei tee teile haiget.
Am 6:6
Ükski ärgu pidagu silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste
kasu.
Fl 2:4
Jumalakartlik inimene tunneb sügavat valu oma rahva, jah,
koguni terve inimkonna saatuse pärast, kui ta näeb seda
meeletut irdumist elavast Jumalast. Tunnetades Jumalaga
osaduse tõelisust, sünnib midagi pöördelist meie elus.
Harri Haamer
Hb 1:(5,6)7-14; Jh 1:43-51

31. Teisipäev Issand ei tõuka ära igaveseks. Kui ta on
kurvastanud, siis ta ka halastab oma suure helduse pärast.
Nl 3:31-32
Teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole
teist enestest, vaid see on and Jumalalt.
Ef 2:8
Jeesuse käed on praeguselgi tunnil õnnistavalt sirutatud
meie kõikide üle. Nad on asetatud kartlikele ja murelikele
südametele. Nad on asetatud sinna, kus on meie rahutu,
trotslik süda, mis ei suuda nii mõnigi kord leida õiget
suhtumist Jumalasse ja kaasinimestesse. Tema käed on meie
ligi eriti siis, kui seisame mõne saatusliku kuristiku serval
ega oska enam leida teed tagasi. Väga õnnis oled sina, kui
sa siis läbi pimeduse näed oma Õnnistegija käsi.
Rudolf Kiviranna

____________________________________________________
VANA-AASTAÕHTU
Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas
heldusest.
Ps 103:8
Lk 12:35-40; Rm 8:31b-39; Ps 103
Jutlus:
Hb 13:8-9b
____________________________________________________
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PIIBLIRAAMATUTE LÜHENDID
Vana Testament
1Ms
2Ms
3Ms
4Ms
5Ms
Jos
Km
Rt
1Sm
2Sm
1Kn
2Kn
1Aj
2Aj
Esr
Ne
Est
Ii
Ps
Õp
Kg
Ül
Js
Jr
Nl
Hs
Tn
Ho
Jl
Am
Ob
Jn
Mi
Na
Ha
Sf
Hg
Sk
Ml

Uus Testament

Mt Matteuse evangeelium
1. Moosese raamat
M k Markuse evangeelium
2. Moosese raamat
Lk Luuka evangeelium
3. Moosese raamat
Jh Johannese evangeelium
4. Moosese raamat
Ap Apostlite teod
5. Moosese raamat
R m Pauluse kiri roomlastele
Joosua
1Kr Pauluse 1. kiri korintlastele
Kohtumõistjate
2Kr Pauluse 2. kiri korintlastele
raamat
Gl Pauluse kiri galaatlastele
Rutt
Ef Pauluse kiri efeslastele
1. Saamueli raamat
Fl Pauluse kiri filiplastele
2. Saamueli raamat
Kl Pauluse kiri koloslastele
1. Kuningate raamat
1Ts Pauluse 1. kiri tessalooniklastele
2. Kuningate raamat
2Ts Pauluse 2. kiri tessalooniKlastele
1. Ajaraamat
1Tm Pauluse 1. kiri Timoteosele
2. Ajaraamat
2Tm Pauluse 2. kiri Timoteosele
Esra
Tt Pauluse kiri Tiitusele
Nehemja
F m Pauluse kiri Filemonile
Ester
Hb Kiri heebrealastele
Iiob
J k Jaakobuse kiri
Psalmid (Laulud)
1Pt Peetruse 1. kiri
Õpetussõnad
2Pt Peetruse 2. kiri
Koguja
1Jh Johannese 1. kiri
Ülemlaul
2Jh Johannese 2. kiri
Jesaja
3Jh Johannese 3. kiri
Jeremija
Jd Juuda kiri
Nutulaulud
Ilm Johannese ilmutus
Hesekiel
Taaniel
Apogrüüfid
Hoosea
Joel
Trk Saalomoni tarkuseaamat
Aamos
1Mak 1.Makkabite raamat
Obadja
Srk Jeesus Siirak
Joona
Jdt
Juudit
Miika
Teised kasutatud lü h e n d i d :
Nahum
Habakuk
ULR
Uus Lauluraamat, 1899
Sefanja
KLPR
Kiriku Laulu- ja
Haggai
Palveraamat, EELK, 1991
Sakarja
LTK
Laulud Talle kiituseks, 1921
Malaki
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Eesti Evangeelse Vennastekoguduse
tegutsevad palvemajad
Endla tänava palvemaja
Endla 68, 10613 Tallinn.
Vastutav vend: Eenok Haamer
(tel 5056 187, e-post: eenok.haamer@eelk.ee).
Vastutav õde: Salme Niilisk
(tel 6608 004 või 53359850, e-post: info@vennaste.ee).
Kuulutustunnid: P 17.00.
Palvetunnid: T 18.00.
Hommikupalvused: N 7.00.
Palvemaja aastapäev: aug. viimane P.
Harku tänava palvemaja
Harku 48, 11612 Tallinn.
Vastutav vend: Jüri Pootsmaa
(tel 5140 860, e-post: margus.pootsmaa@eesti.ee).
Kuulutustunnid: K 18.00, P 15.00.
Piiblitunnid: kuu 2., 3. P 15.00.
Palvemaja aastapäev: okt. 3. P.
Kuusalu palvemaja
Soodla tee 12, 74601 Kuusalu, Harjumaa.
Vastutav vend: Jaanus Jalakas
(tel 5044 714, e-post: jaanus.jalakas@eelk.ee).
Kuulutustund: kuu viimane P 13.00.
Palvemaja aastapäev: 23.06.

- 175 -

Mäeküla (Hageri) palvemaja
Hageri 79701, Raplamaa.
Vastutav vend: Agu Kaljuste
(tel 5664 1633, e-post: agukaljuste@hotmail.com).
Arne Mänd
(tel 5372 2033. e-post: arne2010@hot.ee).
Kuulutustunnid: kuu 3. P 10.30.
Palvemaja aastapäev: sept. 3. P.
Nabala palvemaja
Paekna küla 75401, Kiili vald, Harjumaa.
Vastutav vend: Jaane Lend
(tel 5663 6402, e-post: jaanelend@gmail.com).
Kuulutustunnid: kuu 4. P 15.00.
Palvemaja aastapäev: sept. 2. P.
Nissi palvemaja
Metsa 24, 76202 Nissi, Harjumaa.
Vastutav vend: Jüri Pootsmaa
(tel 5140 860, e-post: margus.pootsmaa@eesti.ee).
Kuulutustunnid: N 18.00.
Palvemaja aastapäev: nelipüha eelõhtul.

Pühalepa palvemaja
Pühalepa küla 92316, Pühalepa vald, Hiiumaa.
Vastutav vend: Lui Remmelg
(5649 0254, e-post: lui.remmelg@mail.ee).
Palvetunnid: kuu 3. T 18.00.
Palvemaja aastapäev: juuli viimane P.
Palvemaja internetis: www.pyhalepa.blogspot.com
Rapla (EELK Rapla koguduse pastoraat)
Kalda 2, 79513 Rapla.
Vastutav vend: Kalju Kukk
(tel 487 7326).
Kuulutustunnid: kuu 2. ja 4. L 12.00.
Palvemaja aastapäev: esimesel nelipühal.
Saku-Tõdva palvemaja
Tõdva küla 75501, Saku vald, Harjumaa.
Vastutav vend: Tanel Ots
(tel 5663 6400, e-post: tanel.ots@eelk.ee).
Kalju Aruaas
(tel 5341 6370).
Kuulutustunnid: kuu 3. P 15.00.
Palvemaja aastapäev: okt. viimane P.

Pikavere palvemaja
Pikavere küla 88401, Koonga vald, Pärnumaa.
Vastutav õde: Silvi Lootsmann
(tel 5688 2594).
Kuulutustunnid: kuu 1., 3. P 14.00.
Palvemaja aastapäev: aug. 1. P.
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Kolmekuningapäev







1R
2L
3P
4E
5T
6K
7N
8R
9L
10 P
11 E
12 T
13 K
14 N
15 R
16 L
17 P
18 E
19 T
20 K
21 N
22 R
23 L
24 P
25 E
26 T
27 K
28 N
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O






O


Märts

Aprill

1R
2L
3P
4E
5T
6K
7N
8R
9L
10 P
11 E
12 T
13 K
14 N
15 R
16 L
17 P
18 E
19 T
20 K
21 N
22 R
23 L
24 P
25 E
26 T
27 K
28 N
29 R
30 L
31 P

1E
2T
3K
4N
5R
6L
7P
8E
9T
10 K
11 N
12 R
13 L
14 P
15 E
16 T
17 K
18 N
19 R
20 L
21 P
22 E
23 T
24 K
25 N
26 R
27 L
28 P
29 E
30 T





O



Palmipuudepüha
Paastumaarjapäev

Suur neljapäev
Suur reede
Vaikne laupäev
1. ülestõusmispüha
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2. ülestõusmispüha








Mai
1K
2N
3R
4L
5P
6E
7T
8K
9N
10 R
11 L
12 P
13 E
14 T
15 K
16 N
17 R
18 L
19 P
20 E
21 T
22 K
23 N
24 R
25 L
26 P
27 E
28 T
29 K
30 N
31 R



O

O

Emadepäev


1. nelipüha
2. nelipüha



Juuni

Juuli

August

1L
2 P
3 E
4 T
5 K
6 N
7 R
8 L
9 P
10 E
11 T
12 K
13 N
14 R
15 L
16 P
17 E
18 T
19 K
20 N
21 R
22 L
23 P
24 E
25 T
26 K
27 N
28 R
29 L
30 P

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1N
2R
3L
4P
5E
6T
7K
8N
9R
10 L
11 P
12 E
13 T
14 K
15 N
16 R
17 L
18 P
19 E
20 T
21 K
22 N
23 R
24 L
25 P
26 E
27 T
28 K
29 N
30 R
31 L
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O



O


 O
O



Jaanipäev

E
T
K
N
R
L
P
E
T
K
N
R
L
P
E
T
K
N
R
L
P
E
T
K
N
R
L
P
E
T
K









- 181 -





O




September
1P
2E
3T
4K
5N
6R
7L
8P
9E
10 T
11 K
12 N
13 R
14 L
15 P
16 E
17 T
18 K
19 N
20 R
21 L
22 P
23 E
24 T
25 K
26 N
27 R
28 L
29 P
30 E

Oktoober

1T
2K
3N
4R

5L
6P
7E
OVanavanematepäev 8 T
9K
10 N
11 R

12 L
13 P
14 E
15 T
16 K
17 N
18 R

19 L
20 P
21 E
22 T
23 K
24 N
25 R
26 L

27 P
28 E
29 T
30 K
31 N

November

O
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Lõikuspüha





Usupuhastuspüha

1R
2L
3P
4E
5T
6K
7N
8R
9L
10 P
11 E
12 T
13 K
14 N
15 R
16 L
17 P
18 E
19 T
20 K
21 N
22 R
23 L
24 P
25 E
26 T
27 K
28 N
29 R
30 L

Detsember
Pühakutepäev
Hingedepäev









O

Isadepäev

1P
2E
3T
4K
5N
6R
7L
8P
9E
10 T
11 K
12 N
13 R
14 L
15 P
16 E
17 T
18 K
19 N
20 R
21 L
22 P
23 E
24 T
25 K
26 N
27 R
28 L
29 P
30 E
31 T
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1. advent


2. advent


3. advent


4. advent



Jõululaupäev
1. jõulupüha
2. jõulupüha
Süütalastepäev
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