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Jeesus Kristus ütleb:
Mina elan
ja ka teie peate elama.
Jh 14:19

Saatesõna 278. väljaandele

Kas uskuda või mitte seda, mida ütleb Jeesus? Usklik
inimene häbeneb ja ta ei küsi selliselt. Aga ometi, kas
oled sa oma hinges kindel, et kui Jeesus on surnuist üles
tõusnud ja elab, siis elad ka sina?
Me ei söanda endale esitada selliseid küsimusi ja eriti
meeleldi ei mõtle oma tulevikule. Kuigi igal päeval elame
otse surma piiril, sest liiga palju on surmaga lõppevaid
autoõnnetusi, tulesurmasid ja muid hukkumisi. See on
reaalsus, mille keskel siin asume. Igavene elu, mis jätkub
peale surma on teoreetilisena tunduv.
Kui mu isa rääkis matustel ülestõusmise elust, siis ma
noore mehena, kes praktiseeris tema kõrval, ei jõudnud
selle mõttega kaasa minna, et jõuda rõõmuni, millele isa
osutas. Näeme surma silmade ees ja meile tundub, et selles
pole midagi ilusat. Ei olegi ilusat. Aga surm ei ole kohutav,
kui su pilk on igavikule suunatud. Mu isa kordas ikka ja
jälle: Meie elu on taevas. Meie aga küsime, kuidas on
võimalik teha olematuks surma reaalsust ja traagilisust?
Meie armsad lahkuvad ja meie ei peaks nutma? Ega
nutmine ole keelatud. Nutmine leevendab valu. Siiski ei
võta see valu ära.
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Valu saab võtta sinult üksi Jeesus. Sellepärast seabki
Ta enese võrdsena meie kõrvale. Ka Tema läks läbi maise
surma. Ta ei ütle, mina suren ja teie peate surema. Paned
sa tähele, Tema ei vaata surmale, vaid elule. Ta ütleb, see
mis minule osaks sai, saab osaks ka sinule. Tõepoolest
me ei astu surmast mööda. Me astume surmast läbi Temaga
koos ellu.
Ainult Tema sõnasse süvenemise, palvete ja Tema
ette vaikseks jäämise kaudu on võimalik tulla välja leina
masendusest ja valmistuda selleks, et astuda ka ise Tema
kõrvale. Sa küsid, millal?
Meie ülestõusmise hommikul. Aga see on võimalik
sellepärast, et Tema praegu seisab meie kõrval, päris sinu
juures.

Eenok Haamer
Eesti Evangeelse Vennastekoguduse peavanem
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Jumala sõna igaks päevaks
VAIMULIKUD LOOSUNGID on võimalus siduda Jumala
Sõna meie igapäevase eluga. Jooksva aasta igaks päevaks
on siin kirjas kaks Piibli salmi ja sellele lisaks mõni
laulusalm minevikust või kaasajast pärinev kristlik palve.
VAIMULIKUD LOOSUNGID võivad olla ka esimeseks
sammuks, et õppida tundma Piiblit kogu tema laiuses ja
sügavuses.
JUMALA SÕNA 50 KEELES
VAIMULIKUD LOOSUNGID ilmuvad praegu 50 erinevas
keeles. Neid loetakse selle maailma erinevates maades ja
nad ühendavad inimesi erinevatest kultuuridest, uskkondadest ja põlvkondadest. Üksi saksa keeles antakse loosungeid välja miljon eksemplari. Loosungid on igal aastal
vaikseks bestselleriks raamatukauplustes.
278 AASTAT JUMALA SÕNA
3. mail 1728 kanti Herrenhut´is esimest korda
LOOSUNGID järgnevaks päevaks 32 majja selles
paikkonnas. See oli algus 1731. aastal esimest korda
ilmunud VAIMULIKE LOOSUNGITE raamatule.
Praeguseks ajaks on ilmunud katkematult 278 aastakäiku
vaatamata kõikidele kriisidele, sõdadele ja
ühiskonnakordade vahetumistele.
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Igapäevane Jumala austamine _
palve _ tänu- ja eestpalved
Pühapäev: Jumala lunastus inimesele. Tänu Jeesuse
Kristuse ülestõusmise ja Jumala Sõna eest. Palve Püha
Vaimu meelevalla pärast evangeeliumi kuulutamisel ja
õnnistuse pärast kõigi kuulajate üle. Pühapäeva pühitsemine. Vaimulik ärkamine ja vaimuliku elu uuenemine,
ühtsus vaimus ja vennaarmastus. Eestpalve erinevate
kirikute ja nende ühtse tunnistuse eest.
Esmaspäev: Kiriku teenimistöö maailmas. Evangeeliumi
kuulutamine kogu maailmas. Vaimulik kasvamine
kogudustes. Usu ja armastuse tunnistamine kõigile
inimestele. Kaastööliste väljaõpe ja varustamine teenimistööks kirikus ja ühiskonnas. Misjon ja evangeeliumi
kuulutamine. Meditsiinitöö.
Teisipäev: Perekond, kool ja töö. Sugulased, sõbrad ja
ristilapsed. Abielu ja perekond, laste kasvatamine.
Lasteaiad, koolid, hooldekodud, õpetajad ja kasvatajad.
Usu edasi andmine järgmisele põlvkonnale. Religioonija kristlik usuõpetus, noortetöö. Meie töö kodus ja
töökohal. Igapäevane leib. Usu säilitamine igapäevases
elus.
Kolmapäev: Kaasinimesed. Naabrid, töö- ja ärikaaslased.
Töötud. Toetus ja troost nõrkade, haigete ja surijate,
pimedate, kurtide ja kõikide puuetega inimeste, leskede
ja üksikute inimeste, sõltuvuste ja tagakiusu all kannatavate, vangide, kodutute, rõhumise ja vägivalla ohvrite
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abistamiseks. Diakooniatöö: emade turvakodud,
hooldetöö kogudustes, hooldekodud, alalhoiu- ja
hooldustöö, hingehoid.
Neljapäev: Ühiskond. Rahu rahvaste ja rahvusgruppide
vahel. Õiglus ja ausus kooselus. Mehed ja naised juhtivatel
positsioonidel ühiskonnas, riik, majandus ja kirik.
Rahvuste ja rasside vahelise vaenu ületamine. Välismaalased meie kodumaal. Põgenikud. Vastutustundeline
ümberkäimine inimkätesse usaldatud ressurssidega.
Jumala loodu austamine. Veel sündimata elu (loote)
eluõiguse kaitsmine. Tarkus meditsiini võimaluste
kasutamisel. Usk Jumala juhtimisse maailma sündmustes
ja Tema vägi kõiki haavu parandada.
Reede: Meie kirik ja kogudus. Tänu Jeesuse Kristuse
lunastustöö eest ristil. Palve patutunnetuseks ja Vaimu
uueks väljavalamiseks, koguduseliikmete tugevdamiseks
ja nende valmisolekuks tööks Jumala majapidajatena.
Meelevalla palumine kõigile, kes on kutsutud koguduses
kuulutuse ja hingehoiu tööle. Kristlaste tagakiusamine.
Vaimulike loosungite raamatu kaasabi kristliku ühtsuse
arendamisel, Jumala õnnistuse palumine tööle loosungite
raamatuga ja selle lugejatele.
Laupäev: Tagasivaade ja tulevik. Tänu Jumala andide ja
juhtimise eest läbi nädala. Palve tegematajätmiste ja
üleastumiste andestamiseks. Pühapäeva õnnistamine.
Eestpalve Iisraeli, Jumala vana lepingu rahva eest. Jeesuse
Kristuse kiriku ettevalmistamine Kristuse taastulekuks.
Rõõm igavesest kirkusest.
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Näpunäited lugejale
Siin äratoodud Vana Testamendi salmid loositi välja Herrnhutis asuvast kogust, mis sisaldab ligikaudu 1800 salmi.
Olgu Pühakirja sõnad meie saatjaks iga päev. Õigesti
kõlavad need meile, aga kogu Pühakirja taustal. Seepärast
tahaksime teid õhutada piiblitekste pikemalt lugema.
Niinimetatud kolmandad tekstid – palved, laulud,
mõtisklused – on kogudusepoolne vastus Pühakirja sõnale; need kriipsutavad alla, võtavad üles kiituse või eestpalve, lausuvad üheskoos patutunnistuse ja paluvad õiget
tegutsemist.
Iga päeva lõpul toome ära selle päeva piiblilugemised.
Esimesed kirjakohad lähtuvad kirikuaasta kulgemisest ja
toetuvad pühapäevastele evangeeliumidele ning nädala
piiblikohtadele (aluseks on võetud Joh. Stauda kirjastuse
väljaanne “Igapäevase piiblilugemise kord vastavalt
kirikuaastale”). Teisel kohal seisvad kirjakohad on jätkuvaks piiblilugemiseks, mis läbib nelja aastaga kogu Uue
Testamendi ja kaheksa aastaga tähtsamad Vana Testamendi
raamatud.
Palve on vaimulikus elus põhiline jõuallikas. Üksmeelse
ühispalve praktiseerijaile kehtivad rikkalikud Jumala
tõotused. Ülemaailmses Vennastekoguduses on üheks töövormiks kujunenud katkematu palveahel. Kogu aasta on
tund-tunnilt jagatud isiku või inimeste grupi hoolde, et
nii liituda ja minna ühiste muredega Jumala ette.
Palveaegade jaotus Ülemaailmse Vennastekoguduse
19 piirkonna ja koguduste vahel:
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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 lõuna osariigid
Costa Rica
Guajaana
Tshehhi
Surinam
Tansaania lääneosa, Kongo
Alaska
Euroopa mandriosa, Sternberg
Eesti
Lääne-India idaosa
Labrador
Jamaika, Kuuba, Kaimanisaared
Honduuras
Lõuna-Aafrika
Suurbritannia, Põhja-India
Tansaania, Rukwa osa
Tansaania lõunaosa, Malawi
Nicaragua
Tansaania edelaosa, Sambia
USA põhja osariigid
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JAANUAR
Jeesus Kristus ütleb: "Ei vaja arsti terved,
vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid
patuseid.
Mk 2:17
____________________________________________
UUSAASTA
Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda
Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades.
Kl 3:17
Jutlus: Fl 4:10-13(14-20); Ps 8:2-10; Lk 4:16-21;
Jk 4:13-15; Ps 148
____________________________________________
KUU LOOSUNG:

1. Teisipäev Häda jõledaile prohveteile, kes käivad
omaenese vaimu järgi ega ole midagi näinud! Hs 13:3
Katsuge läbi kõik, pidage kinni heast!
1Ts 5:21
Rasket pattu olen teinud, hukatuse teed ma käinud, seda
nuttes tunnistan. Aga rutates ma tulen, põlvili Su ees ma
olen, Sinu armu ihaldan; Ole jälle armuline! Palun mina
hädaline.
LR 378:4 J. Röling
2. Kolmapäev Sa tegid inimese pisut alamaks Jumalast
ja ehtisid teda au ja austusega.
Ps 8:6
Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid.
1Jh 4:10
Jumala ainus võim on armastus, mille Ta meis äratab.
Lianel Blue
Jos 24:1-2a,13-18,25-26; Mk 1:1-13
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3. Neljapäev Päikesetõusust loojakuni olgu kiidetud
Issanda nimi!
Ps 113:3
Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis
maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega!
Rm 13:12
Ma tahan uue lauluga Su nime, Jumal, kuulutada ja kiitust
Sulle laulda. Mind Püha Vaim siin õpeta ja minu südant
valgusta, et tunnen Sinu heldust. Aita kiita, tänu anda,
rõõmu tunda, et mind armust oled päästnud surmahirmust.
Alma Teder
2Ms 2:1-10; Mk 1:14-20
4. Reede Ära karda, Aabram! Mina olen sulle kilbiks.
Sinu tasu on väga suur!
1Ms 15:1
Nõnda siis õnnistatakse neid, kes on usust, koos uskliku
Aabrahamiga.
Gl 3:9
Ma olen sinuga! ütleb sinu Jumal, aga sina? Miks sa
kahtled, kas sa mõtled, ei tea, kas Ta ikka on? Anna
ükskord juba ennast täiesti Tema kätte. Eenok Haamer
1Ms 21:1-7; Mk 1:21-28
5. Laupäev Te saate küllalt süüa, ja kiidate Issandat,
oma Jumalat.
Jl 2:26
Jeesus võttis need viis leiba ja kaks kala, vaatas üles
taevasse, õnnistas ja murdis leivad ning andis jüngrite
kätte, et nad viiksid need rahvale, ning jagas ka need
kaks kala kõigile. Ja kõik sõid ja said kõhud täis.
Mk 6:41-42
Sa oled Issand, üksinda mu hinge rõõm ja vara ka, kes
mind on päästnud ise; Sa oled minu rõõmustus, sest Sinu
- 12 -
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armuõpetus on magusam kui mesi. Sööda, jooda,
hoosianna, taevast anna leiba mulle; südame toon ohvriks
Sulle!
KLPR 56:2 Philipp Nicolai
1Ms 9:12-17; Mk 1:29-39
Evangeelse Alliansi palvenädal
____________________________________________
KOLMEKUNINGAPÄEV (EPIPHANIAS)
Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba. 1Jh 2:8b
Jutlus: 2Kr 4:3-6; Ps 72:1-3,10-13,19; Mt 2:1-12;
Ef 3:2-3a,5-6; Ps 138
____________________________________________
6. Pühapäev Sa ei tohi enesele teha mingisugust pilti
Jumalast.
5Ms 5:8
Jeesus ütleb: Kes on näinud mind, see on näinud Isa.
Jh 14:9
Väärjumalaid teenida võivad siin need, kel elavat Jumalat
pole, kuid meile on näidatud kõrgemat teed - sest vihkame
seda, mis vale.
Peeter Sink
7. Esmaspäev Te näete jälle vahet selle vahel, kes teenib
Jumalat, ja selle vahel, kes teda ei teeni.
Ml 3:18
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
Siis maksaks elada, kui meie oma elutööst ja ülesandeist
elus nii aru saaksime nagu Inimesepoeg sai aru oma elu
mõttest: otsida, päästa, õndsaks teha kõiki, kes on siin
maailmas kadumas, põgenemas ja hukkumas. Jaan Lattik
1Jh 3:1-6; Mk 1:40-45
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8. Teisipäev Ruuben ütles oma vendadele: Ärge valage
verd!
1Ms 37:22
Et te olete kuulekuses tõele oma hinged puhastanud siiraks vennalikkuseks, siis armastage raugematult üksteist
puhtast südamest.
1Pt 1:22
Oh seda häda, kõik meie ümber tundub olevat hukas.
Kohtumõistjaid on ikka olnud, armastajatest aga suur
puudus.
Eenok Haamer
1Jh 2:12-17; Mk 2:1-12
9. Kolmapäev Sinu käes on andeksand, et sind kardetaks.
Ps 130:4
Teades nüüd, mis on Issanda kartus, me püüame veenda
inimesi uskuma.
2Kr 5:11
Ükski ristiinimene ei tohi teise hingest hoolimata olla.
Meie kohus ja kord on valvata ja vaadata, et meie vendade
ja õdede hingele, nende vaimulikule elule kustki poolt
kahju ei sünni. Meie võime armsa ja lahke sõnaga, mõistliku õpetamise, kristliku juhatamisega, vennaliku manitsemisega palju kurja ligimese ihu ja hinge pealt ära käända.
Jakob Hurt
Ef 4:17-24; Mk 2:13-17
10. Neljapäev Issand, sinu heldus on taevas ja su ustavus
ulatub ülemate pilvedeni.
Ps 36:6
Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse
tema Poja Jeesuse Kristuse, meie Issandaga. 1Kr 1:9
Mu armsad, on Jumal meie ukse südame katki murdnud,
meie seespidist viletsust näidanud ja meid kerjajateks
teinud, kes hädas ja vaevas tema ukse peale koputavad,
- 14 -
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siis Ta meid surma sisse ei jäta, vaid saadab meid jälle
elusse; siis teeb Ta meie silmad lahti, et Jeesust Kristust
ära tunneme, kes meile Jumalast saanud tarkuseks,
õiguseks ja pühitsuseks.
Karl Eduard Malm
1Jh 1:5-7; Mk 2:18-22
11. Reede Põhjatuist sügavusist hüüan ma sinu poole,
Issand! Issand, kuule mu häält!
Ps 130:1-2
Üks naine läks rahvahulga seas Jeesuse selja taha ja
puudutas tema kuube, sest ta ütles: Kui ma saaksin tema
kuubegi puudutada, siis ma paraneksin! Mk 5:27-28
Palve on meie jõuallikas. Palve on hingamine Jumalas,
palve tähendab usaldumist Jumalale. Dietrich Bonhoeffer
Lk 1:67(68-75)76-79; Mk 2:23-28
12. Laupäev Kas me peaksime Jumalalt vastu võtma
ainult head, aga mitte kurja?
Ii 2:10
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
Sinu elu suurim hetk on see, kui otsustad, et patt sinu sees
peab surema - saama mitte lihtsalt talitsetud, alla surutud
või tagasi lükatud, vaid risti löödud - nagu Kristus suri
maailma patu eest.
Oswald Chambers
Sk 8:20-23; Mk 3:1-6
____________________________________________
VIIMANE PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema
auhiilgust.
Js 60:2
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Jutlus: 2Pt 1:16-19(20-21); Ps 97; Mt 17:1-9; 2Kr 4:6-10;
Ps 89:1-19
____________________________________________
13. Pühapäev Kogu rahvas tõstis suurt rõõmukisa Issandat kiites, et Issanda kojale oli alus pandud.
Esr 3:11
Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab
Jumala Vaim?
1Kr 3:16
Kuis särab armupäike, mu Issand, minule. Ta helkjas
valgusläige viib varjud kaugele. Las tõusta tuuli palju, ei
siiski kõigu ma. Mu alus ja mu kalju on Õnnistegija.
KLPR 281:3 Ernst Moritz Arndt
14. Esmaspäev Issand hoiab oma vagade hingi. Ps 97:10
Kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse
kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab,
tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete
kannatanud.
1Pt 5:10
Kas õieti mõistad, kes Jeesus on sulle, päästes sind pattudest Kolgata mäel? Kas sul ka jätkub täit armastust Talle,
kiitust ja tänu ja ustavust veel?
Elvi Vares
2Kr 3:(9-11)12-18 1Tm 1:1-11
15. Teisipäev Kuulake mu häält, siis ma olen teie Jumal
ja teie olete minu rahvas.
Jr 7:23
Jeesus ütleb: Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see
ongi see, kes armastab mind.
Jh 14:21
Jeesust ikka ülista, teeni Teda rõõmuga; Jeesus sulle elu
andis, patuööst sind välja kandis. Jeesus sinu ülim õnn,
Jeesus sinu elu on. Ole rõõmus südamest, et sa rikkam
paljudest - Jeesus sinu eluhoidja, Jeesus sinu hinge toitja;
- 16 -
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Jeesusega kogu sa, siis ei tunne puudust sa.
Jh 1:43-51; 1Tm 1:12-20

Elvi Vares

16. Kolmapäev Issand, teie Jumal, on armuline ja halastaja, ja ta ei pööra teilt oma palet, kui te pöördute tagasi
tema juurde.
2Aj 30:9
Jeesus ütleb: Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!
Mk 1:15
Õnnis on see inimene, kes kahetsuses ärkas ja janunema
hakkas. Kes joone tõmbas oma endise tühja elu ette. Kes
uue elu järele isuneb.
Aksel Kallas
Jh 3:31-36; 1Tm 2:1-7
17. Neljapäev Kui kaua sa, Issand, unustad mind hoopis,
kaua sa peidad oma palet mu eest?
Ps 13:2
Teie juuksekarvadki on kõik ära loetud.
Mt 10:30
Mis muretsed sa eneses nüüd ööd ja päevad veel? Kõik
mure, mis su südames see heida Isa peal'. Küll toitis kattis
hoolega sind lapsest saadik Ta ja kurja eest sind armuga
veel hoidis lõpmata.
LR 38:15-16 Paul Gerhardt
Ilm 1:(1-2)3-8; 1Tm 2:8-15
18. Reede Kõik, mida Issand on käskinud, me teeme ja
võtame kuulda!
2Ms 24:7
Jeesus ütles: Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või
Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama,
vaid täitma.
Mt 5:17
Taevane Isa, põlema süüta Sa südamelambid, heledalt
valgustades me hämaraid muredemaid! Taevane Isa,
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maailmale saada Sa selline valgus, et valude mägedel
mängiksid õndsaimad lapsed, et hirmude orgudes hõiskaksid võitjate hääled, et surmagi suudlus vaid uuele elule
algus!
Ago Viljari
Jh 8:12-20; 1Tm 3:1-13
19. Laupäev Kas on jumalat taevas või maa peal, kes
suudaks teha sinu tegusid ja vägitöid?
5Ms 3:24
Väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes
teeb kõike kõikides.
1Kr 12:6
Kes Jeesu nime kannate, au Jumalale andke! Kes Tema
väge tunnete, au Jumalale andke! Muud Jumalad kõik
tühjad on, suur Jumal üksi Issand on, au Jumalale andkem!
LR 30:8 Johann Jakob Schütz
4Ms 6:22-27; 1Tm 3:14-16
____________________________________________
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
Jutlus: Rm 9:14-24; Ps 31:20-25; Mt 20:1-16a;
1Kr 9:24-27; Ps 89:20-53
____________________________________________
20. Pühapäev Kitsikuses andsid sa mulle avaruse. Ole
mulle armuline ja kuule mu palvet!
Ps 4:2
Jumal julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudame
julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega,
millega Jumal meid endid julgustab.
2Kr 1:4
Hingekitsikuses oleva inimese kõige suurem häda on see,
et tal on raske usaldada end täiesti Jeesuse kätte. Ometi
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saab Jeesus sind kõige paremini aidata.

Eenok Haamer

21. Esmaspäev Uurigem ja proovigem oma teid ja
pöördugem tagasi Issanda juurde!
Nl 3:40
Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud,
vaid nagu targad.
Ef 5:15
Armastus, mis mitte ükspäinis sõnas ei ilmu, vaid ka teos,
elavas eeskujus, võidab viimaks ka kivikõvad südamed
ära ja teeb imet. Niisugust armastust, kes täiesti iseennast
ära jõuab salata ja koguni teisele elada, võime meie ainult
Jeesuselt õppida. Sellepärast tohime ka ütelda: üksnes see
armastab Jumalat ja ligimest õieti, kes Jeesust armastab;
Temast tuleb selleks õige eeskuju ja vägi.
Jakob Hurt
Lk 19:1-10; 1Tm 4:1-11
22. Teisipäev Ma otsin kadunut ja toon tagasi eksinu.
Hs 34:16
Jeesus ütles: Kui ühel inimesel juhtub olema sada lammast ja üks neist ära eksib, eks ta jäta need üheksakümmend üheksa mägedesse ja lähe otsima eksinut?
Mt 18:12
Kadund lammast karjane otsib väga hoolsast taga. Nõnda
neid, kes eksinud, Jeesus tahab kätte saada. Oh et kõik ka
tuleksid! Jeesus kutsub patuseid!
KLPR 214:3 Erdmann Neumeister
Hb 12:12-17; 1Tm 4:12-5:2
23. Kolmapäev Issand, sina tõid mu hinge välja surmavallast, sa elustasid mind.
Ps 30:4
Jeesus ütles jüngritele: "Olge julged, see olen mina, ärge
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kartke!" Ja ta astus nende juurde paati ja tuul rauges.
Mk 6:50-51
Kristuse kutsumine käigu meile kõigist ilma-häältest üle;
tema kutsumine olgu meile tähtsaimaks kutsumiseks elus
ja surmas, kodumaal ja võõrsil, rõõmus ja valus, vaesuses
ja rikkuses, suures ametis ja väikses ametis, olgu kus tahes,
olgu ajal, mil tahes!
Olaf Sild
Mt 10:40-42; 1Tm 5:3-16
24. Neljapäev Mina hüüan Jumala poole ja Issand aitab
mind.
Ps 55:17
Kui teid viiakse ja antakse valitsejate kätte, ärge muretsege ette, mida rääkida, vaid rääkige seda, mida iganes
teile antakse sel tunnil.
Mk 13:11
Kuigi kõik minu ümber on kaetud pimedusega, paistab
mu hinge kambrisse Jumala igavene valgus, ja seni kaua,
kui Tema minus helendab ei kaeba ma mitte sunduse üle
astuda pimeduses pikal päeval.
Toyohiko Kagawa
1Kr 3:(1-3)4-8; 1Tm 5:17-6:2a
25. Reede Issand ütles Kainile: Mis sa oled teinud? Sinu
venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole!
1Ms 4:10
Kes vihkab oma venda, see on pimeduses ja kõnnib
pimeduses ega tea, kuhu ta läheb, sest pimedus on
sõgestanud tema silmad.
1Jh 2:11
Jumal on ise juhtinud sinu jalgu ja hoidnud su teerada.
Ikka ja jälle on Ta sind täitnud ja pole kunagi oma
heldusega kokku hoidnud. Ära siis ole nüüd hirmul, arg
ega rammetu ja ära kõhkle iga oma sammu pärast! Jumal,
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kes sind on alati saatnud, tuleb kaasa ka tulevikku.
Wölfram Böhme
Jh 2:13-22; 1Tm 6:2b-10
26. Laupäev Vaata, see rahvas on sinu rahvas. 2Ms 33:13
Jumal pole ära tõuganud oma rahvast, keda ta on ette
ära tundnud.
Rm 11:2
Minu Jumal, mu Vabastaja, Sina oled valgus, mis kunagi
ei kustu. Sinu valguse säras muutun valgustiks teistele.
Aita, et võiksin Sind kuulutada mitte sõnaohtruse, vaid
armastuse tegude jõuga.
John Henry Newman
1Kr 1:26-31; 1Tm 6:11-21
PIIBLIPÜHA
____________________________________________
2. PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA
(SEXAGESIMAE)
Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant
kõvaks.
Hb 3:15
Jutlus: Ap 16:9-15; Ps 119:89-91,105,116;
Lk 8:4-8(9-15); Hb 4:12-13; Ps 128
____________________________________________
27. Pühapäev Issand ütles Moosesele: Kes on teinud
inimesele suu? Kas mitte mina, Issand? Nüüd mine, ja
mina olen abiks sinu suule ning õpetan sind, mida sa
pead rääkima.
2Ms 4:11,12
Peetrus ja teised apostlid kostsid: Jumala sõna tuleb enam
kuulata kui inimese sõna.
Ap 5:29
Mind aita rääkida, mis ikka heaks võib tulla ja keela
rääkimast, mis tühi tahab olla! Kui oma ametis ma pean
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siin rääkima, siis anna sõnale täit väge, mõju ka!
KLPR 326: 3 Johann Heerman
28. Esmaspäev Sinu käes on kõik mu ajad.
Ps 31:16
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
Võta aega olla püha, rohkem paluda; Päästja armu sisse
jääda, Sõna uurida; armastada kõiki, nõtru aidata; nõuda
Päästja riiki, ennast kaotada.
VL 422:1 William Dunn Longstaff
5Ms 32:44-47; 2Tm 1:1-12
29. Teisipäev Pööra mu süda oma tunnistuste poole,
aga mitte ahnuse poole.
Ps 119:36
Kõige kurja juur on rahaarmastus. Aga sina, Jumala
inimene, põgene selle eest! Taotle õigust, jumalakartust,
usku, armastust, kannatlikkust, tasadust! 1Tm 6:10,11
Sinus on kaks olemust, üks toetab sind, teine paneb vastu.
Sa pead ise otsustama kummale poole hoiad.
Eenok Haamer
2Ms 7:1-13; 2Tm 1:13-18
30. Kolmapäev Astuge ette, seiske ja vaadake, kuidas
Issand teid päästab.
2Aj 20:17
Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll
homne päev muretseb ise enese eest.
Mt 6:34
Sina, kes sa sisemiste heitluste keskel palvetad, saad abi.
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Usu seda, nii annad Jeesusele võimaluse sind aidata.
Eenok Haamer
Mk 6:1-6; 2Tm 2:1-13
31. Neljapäev Nad läksid oma telkide juurde rõõmsatena
ja heas meeleolus selle hea pärast, mida Issand oli teinud
oma sulasele Taavetile ja oma Iisraeli rahvale. 1Kn 8:66
Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata
palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda,
temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses
igavesest ajast igavesti.
Ef 3:20-21
See armas Jumal nüüd ka võtku muret kanda, meil
rõõmsaid südameid ja kallist rahu anda. Ta pidagu meid
ka siin ülal armsasti ja võtku häda käest meid päästa
heldesti.
KLPR 302:2 Martin Rinckart
Lk 6:43-49; 2Tm 2:14-26
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KUU LOOSUNG: Jeesus Kristus ütleb: Kõike, mida te iganes
palves endale palute - uskuge, et te olete saanud, ja see
saabki teile.
Mk 11:24

1. Reede Ma otsin pelgupaika Issanda juures. Ps 11:1
Niisugune usaldus Jumala vastu on meil aga Kristuse
kaudu.
2Kr 3:4
"Kõik tulge minu juurde nüüd, kui vaevavad teid rasked
süüd!" Nii armas Jeesus hüüab: "Noor, vana, suur ja
väikene, ma annan armu sellele, kes andeksandmist püüab."
KLPR 71:1 Georg Grünwald
Jh 12:34-36(37-42); 2Tm 3:1-9
2. Laupäev Enne kui mind vaevati, eksisin ma eemale;
aga nüüd ma hoian sinu ütlusi.
Ps 119:67
Issand ütles Paulusele: Mina olen Jeesus, keda sa taga
kiusad. Kuid nüüd tõuse püsti ja seisa oma jalgadel, sest
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 26:15-16
See kõik on meie süü, mis Sina, Issand, kannad. Sa meie
patu eest end armust ohvriks annad. Sa ristisambale läed
meie koormaga, kuid Sina, süüta Tall, mis kurja tegid Sa?
KLPR 78:2 Adam Thebesius
Mt 13:31-35; 2Tm 3:10-17
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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
Jutlus: Js 58:1-9a; Ps 31:2-6; Mk 8:31-38; 1Kr 13:1-13;
Ps 31
____________________________________________
3. Pühapäev Rääkige üksteisega tõtt!
Sk 8:16
Armastusel ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab
tõe üle.
1Kr 13:6
Tõde väänavad need, kellele see talutav pole. Teedy Tüür
4. Esmaspäev Kui Issand ei ehita koda, tühja vaeva
näevad siis ehitajad temaga.
Ps 127:1
Paulus kirjutab: Jumala kaastöölised oleme meie;
Jumala põllumaa, Jumala hoone olete teie.
1Kr 3:9
Jumal, kosuta mind oma Püha Vaimuga, et mu süda vabaneks asjatutest muredest. Juhata mind kindlalt sihile.
Thomas Kempisest
Lk 13:31-35; 2Tm 4:1-8
5. Teisipäev Issand Jumal on päike ja kilp. Ps 84:12
Jeesus ütles jüngritele: Miks te olete nii arad? Kuidas
teil ei ole usku?
Mk 4:40
Issand ütleb: Mu poeg, kui tahad tõde tunda, siis usu mind;
kui tahad mu jünger olla, siis salga iseennast ära; kui tahad
taevas ülendatud olla, siis alanda ennast selles maailmas;
kui tahad minuga valitseda, siis kanna minuga koos risti.
Thomas Kempisest
Lk 5:33-39; 2Tm 4:9-22
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PAASTUAJA ALGUS
6. Kolmapäev Kui sa oled söönud ja su kõht on täis
saanud, siis hoia, et sa ei unusta Issandat. 5Ms 6:11-12
Kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud - tehke
seda Jumala austamiseks!
1Kr 10:31
Oh võta nõnda toita ka hinge oma väest ja Kristuses meid
hoida kõiksugu patu eest. Et usus kindlaks läeme ja ikka
himustame Su armu pärandust.
LR 83:2 Nicolaus Selnecker
Mt 6:16-21 või 2Pt 1:2-11; Tt 1:1-16
7. Neljapäev Ärge heituge ja ärge kartke neid! Issand,
teie Jumal, kes käib teie ees, sõdib teie eest. 5Ms 1:29-30
Paulus kirjutab: Mul on hea meel nõtruses, vägivalla all,
hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast,
sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. 2Kr 12:10
Ütle mulle, Issand, et ma ei kiusaks Sind. Mu isekus võib
meie sõpruse rikkuda. Kas ma tõesti tahaksin Sinust ilma
jääda?
Eenok Haamer
Sk 7:2-13; Tt 2:1-15
8. Reede Too mind tagasi, et saaksin pöörduda, sest sina
oled Issand, mu Jumal!
Jr 31:18
Jumal ütleb: Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui
keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema
juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga.
Ilm 3:20
Ainuke tee Jumala juurde ja rahule Jumalas on Jeesuse
kaudu. Ja selle rahu leiame evangeeliumis iga päev, ja
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ükski ei võta seda rahu meilt ära. See rahu toob üksmeele
ja kooskõla inimese ja Jumala vahel, kooskõla ja mõistmist
inimese ja inimese valele, rahva ja rahva vahele.
Ernst Lootsman
Jh 8:21-30; Tt 3:1-15
9. Laupäev Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus,
kelle mõttes on pühad teekonnad.
Ps 84:6
Saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus! Ef 6:10
Sa ärka, ristirahvas: siin sinu Kuningas - ja ole virk ning
kärmas Ta vastu rutates! Kõik läki üheskoos Ta juurde
noor ning vana ja laulgem hoosianna nüüd usus, hõisates.
KLPR 87:1 Johann Rist
Tn 5:1-7,17-30; Fm 1-25
____________________________________________
1. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (INVOCAVIT)
Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks
kuradi teod.
1Jh 3:8b
Jutlus: Jk 1:12-18; Ps 91:1-4,11-12; Mt 4:1-11;
Hb 4:14-16; Ps 91
____________________________________________
10. Pühapäev Sina annad mulle teada elu teeraja.
Ps 16:11
Autuses külvatakse, kirkuses äratatakse üles, nõtruses
külvatakse, väes äratatakse üles.
1Kr 15:43
Tema sõna - selge valgus, näitas meile õiget teed, kui meil
elus puudus selgus, kõrgeks tõusid mureveed; olime kui
eksind hinged: siis Ta sõna juhtis meid mööda võõraid
raskeid teid, vaikinud kus tuuled vinged. Kui ka ilm kord
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hukka läeb, Tema sõna seisma jääb.
KLPR 182:2 Einar Kiviste
11. Esmaspäev Tema ei tee meile meie pattu mööda ega
tasu meile kätte meie pahategusid mööda. Ps 103:10
Jumal on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte
meie tegude järgi, vaid omaenese kavatsuse ja armu
järgi, mis meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi
aegu.
2Tm 1:9
Mu peale Jumal halastanud, ma seda pole teeninud. Ta
arm mind seega õnnistanud, mis uhke meel ei otsinud.
Nüüd ma sest tunnen rõõmustust ja pean kalliks halastust.
LR 423:1 Philipp Friedrich Hiller
1Jh 3:7-11(12); Mk 11:1-11
12. Teisipäev Pärast oma hingevaeva saab ta näha
valgust ja rahuldust tunda.
Js 53:11
Jumal äratas Kristuse üles surnuist ja pani istuma oma
paremale käele taevas, kõrgele üle iga valitsuse ja
meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida
nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel
ajastul.
Ef 1:20-21
Kuningas on Jeesus Kristus! Autroonile Ta istus, säält
maailma valitseb. Kõigil keelil kuulutagem, Tema väge
ülistagem: kõigi eest Ta hoolitseb.
KLPR 86:1 Philipp Friedrich Hiller
Ii 1:1-22; Mk 11:12-25
____________________________________________
PALVEPÄEV
Õiglus ülendab rahvast, aga patt on teotuseks rahvahõimudele.
Õp 14:34
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Jutlus: Js 1:10-17; Ps 51:3-14; Lk 13:(1-5)6-9;
Rm 2:1-11; 2Pt 2:1-11; Mk 11:27-33
____________________________________________
13. Kolmapäev Sina muutsid mu kaebuse mulle ringtantsuks; sa vallandasid kotiriide mu seljast ja panid
rõõmu mulle vööks.
Ps 30:12
Bartemeus nägi jälle ning läks Jeesusega teele kaasa.
Mk 10:52
Eks see ole arm ja heldus Jumalaga kõnelda, et meil patustel on julgus Tema ette astuda? Eks Ta meid ju armasta:
patud andeks annab Ta! Küll siis võime julged olla, palvele
nüüd rõõmsalt tulla!
KLPR 315:1 Johann Rist
14. Neljapäev Issand, meie Jumal, kui auline on sinu
nimi kogu maailmas!
Ps 8:2
Kuningate Kuninga ja isandate Issanda, kellel ainsana
on surematus, kes elab ligipääsmatus valguses, keda
ükski inimene pole näinud ega suudagi näha - tema
päralt olgu au ja igavene võimus.
1Tm 6:15-16
Au nüüd olgu Jumalal, Isal ja Ta Pojal, Vaimul, usu andijal
meie pühitsejal, rõõmuga tänada tahan Tema nime, kelle
au on ime!
KLPR 64:5 Johann Georg Albinus
Jk 4:1-10; Mk 12:1-12
15. Reede Ärgu lasku keegi oma julgust langeda!
1Sm 17:32
Lootke armule, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse
ilmumises.
1Pt 1:13
Sina üksi jõuad päästa mind, mu Õnnistegija. Käed Su
poole tahan tõsta, väsimata paluda: Kisu välja valu juured,
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anna andeks patud suured, ole ligi armuga, oma Vaimu
läkita!
KLPR 66:1 Johannes Kaspar Lavater
Hb 2:11-18; Mk 12:13-17
16. Laupäev Ärge käige teiste jumalate järel neid teenides
ja kummardades, ja ärge pahandage mind oma kätetööga!
Jr 25:6
Te abielurikkujad! Kas te siis ei tea, et sõprus maailmaga
on vaen Jumalaga? Kes iganes eelistab olla maailma
sõber, seab end Jumala vaenlaseks.
Jk 4:4
Tulge siis mu juurde jälle kahetsedes, uskudes: Uuendage
oma meeled uuel kombel elades; teie patu eksitust, kust
teil tuleb kurvastust, tahan maha kustutada, ega iial
mäletada.
LR 406:3
Ilm 20:1-6; Mk 12:18-27
____________________________________________
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
Jutlus: Hb 11:8-10; Ps 10:4,11-14,17-18; Mk 12:1-12;
Rm 5:1-5(6-11); Ps 123
____________________________________________
17. Pühapäev Kas lahkub Shaddai kaljult Liibanoni
lumi? Või kuivavad veed, võõrad, külmad, voolavad?
Kuid mu rahvas on minu unustanud.
Jr 18:14-15
Kui mõned pole olnud ustavad, ega siis nende ebaustavus
tühista Jumala ustavust? Mitte sugugi!
Rm 3:3-4
Ei lahku mina Sinust, mu ainsast Jumalast, sest Sa ei lahku
minust, vaid hoiad vägevast mind ikka hoolega; Su silmad
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mu peal vaatvad, Su käed mind kindlalt saatvad, Sa aitad
armuga.
KLPR 335:1 Ludwig Heimbold
18. Esmaspäev Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja
tema tiibade all sa leiad varju.
Ps 91:4
Jeesus ütles Jairusele: Ära karda, usu ainult! Mk 5:36
Issand, kes Sa pühas sõnas annad kuulda oma häält
kuulutuses, õpetuses valgustad me südant, meelt: aita, et
nüüd minagi sõna seest Sind leiaksin!
KLPR 181:1 Phillip Nicolai
Jr 26:1-3,7-16,24; Mk 12:28-34
19. Teisipäev 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
Praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult
suure igavese au.
2Kr 4:17
Oh igavene armuvalgus, mind oma helgil elusta, mu
südamesse Sinu selgus nüüd paistku uue iluga; see Issand,
on Su armutöö, kui lõpeb minu patuöö.
KLPR 400:1 Conrad Friedrich Stresov
Ii 2:1-10; Mk 12:35-40
20. Kolmapäev Minu käsi on rajanud maale aluse ja mu
parem käsi on laotanud taeva; kui ma neid hüüan, siis
nad astuvad üheskoos ette.
Js 48:13
Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli
Jumal. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole
tekkinud midagi.
Jh 1:1,3
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Tema istub Jumala paremal käel, et valitseda igavesti (ja
domineerida) kõigi olendite üle, et neid Püha Vaimu kaudu
pühitseda, puhastada, kinnitada ja lohutada. Seesama
Issand Kristus tuleb aegade lõpul avalikult kohut mõistma
elavate ja surnute üle.
Augsburgi usutunnistus
2Ms 17:1-7; Mk 12:41-44
21. Neljapäev Laulge Issandale, kiitke tema nime, kuulutage päevast päeva tema päästet!
Ps 96:2
Õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja
vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult
Jumalale.
Kl 3:16
Kiitust toome, Issand, Sulle, et Sa mõtled meile veel, ja et
meile ikka jälle kostab Sinu sõna hääl; et Sa meile usku
annad, kõigest hädast välja kannad, kuni võitja hulgaga
kiidame Sind lõpmata.
KLPR 184 Friedrich Wilhelm Ederberg
1Jh 1:8-2:2(3-6); Mk 13:1-13
22. Reede Olgu sulle meelepärased mu suu kõned ja mu
südame mõtlemised sinu ees, Issand, mu kalju ja mu
lunastaja!
Ps 19:15
Jeesus ütleb: Kõike, mida te iganes palves endale palute
- uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile! Mk 11:24
Usk toimib alati isikute kaudu, sest kogu Jumala eesmärk
on tagada, et ideaalne usk saaks Tema lastes reaalseks.
Oswald Chambers
Lk 9:43b-48; Mk 13:14-23
23. Laupäev Issand! Kas su silmad siis tõe peale ei vaata?
Jr 5:3
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Ärge tehke kohtuotsust näo järgi, vaid tehke õiglane otsus.
Jh 7:24
Issand, kasvata Sina meid! Me oleme kõrgid, tee meid
alandlikuks, me oleme arad, anna meile julgust! Kisu
enesejulguse kuri juur välja meie südamest ja istuta selle
asemele piiritu usaldus Sinusse!
Gottfried Billing
Gl 2:16-21; Mk 13:24-37
3. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (OCULI)
Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi,
ei kõlba Jumala riigile!
Lk 9:62
Jutlus: 1Kn 19:1-8(9-13a); Ps 34:16-23; Lk 9:57-62;
Ef 5:1-8a; Ps 129
24. Pühapäev Hõisake ja rõõmustage Issandas, oma
Jumalas!
Jl 2:23
Olge ikka rõõmsad Issandas! Teie leebus saagu teatavaks
kõigile inimestele. Issand on ligidal!
Fl 4:4,5
Kõrged uksed lahti minge, Siionisse laske mind! Rõõm
siis täidab minu hinge, Issand, siit ma leian Sind! Siin
näen Sinu palet ka paistvat Vaimu tulega.
KLPR 203:1 Benjamin Schmolck
25. Esmaspäev Sina üksi oled Issand, sina oled teinud
taeva, taevaste taevad ja kõik nende väe, maa ja kõik,
mis selle peal on, mered ja kõik, mis neis on. Sina annad
neile kõigile elu.
Ne 9:6
Kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere
ja vete allikad!
Ilm 14:7
Heade tegudega ei suuda meie Jumalat lepitada ega Temalt
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andeksandmise armu välja teenida. See toimub ainuüksi
usu kaudu - nimelt kui me usume, et meile antakse patt
andeks Kristuse pärast. Tema on ainus vahemees, kes meid
lepitab Isaga.
Augsburgi usutunnistus.
Lk 14:(25-26)27-33(34-35); Mk 14:1-11
26. Teisipäev Issand ütles mulle: Sina, Iisrael, oled mu
sulane, kelle läbi ma ilmutan oma au.
Js 49:3
Kas Jumal on oma rahva ära tõuganud? Mitte sugugi!
Rm 11:1
Nõnda on siis Jeesuse sõnakuulmine see, mis meile võimalikuks teeb Jumalale sõnakuulelikeks lasteks saada ja meile
lootust annab igavesele elule. Rõõmustagem ennast Tema
suure armastuse pärast!
Joosep Liiv
Ii 7:11-21; Mk 14:12-16
27. Kolmapäev Paljud ütlevad mu hingele: "Ei ole temal
päästet Jumalas!" Aga sina, Issand, oled kilbiks mu ees,
minu au, sa tõstad mu pea üles.
Ps 3:3-4
Paulus ütles: Et ma olen Jumalalt abi saanud tänase
päevani, siis ma seisan, tunnistades nii pisikestele kui
suurtele.
Ap 26:22
Oh Issand, suur on Sinu arm ja väga imeks panna. Ehk
oleme küll muld ja põrm, hoolt võta Sina kanda; ehk kurjust
küll on ilma peal, meid siiski Sina kaitsed veel, ei taha
hukka saata.
LR 357:1 J. Weydenheim
Mk 9:38-41(42-47); Mk 14:17-25
28. Neljapäev Õndsad on need, kes peavad tema
tunnistusi ja nõuavad teda kõigest südamest. Ps 119:2
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Ma kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt,
millega te olete kutsutud, kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses. Ef 4:1-2
Oh anna, et Su sõna sees kõik elaksime Vaimu väes, et läbi
vaeva rõõmusse ja viimaks taeva saaksime.
LR 355:9 Nikolaus Selnecker
Mk 8:(10-13)14-21; Jh 14:1-14
29. Reede Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud
nagu tall, keda viiakse tappa.
Js 53:7
Kristus kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule,
et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele; tema
vermete varal te olete saanud terveks.
1Pt 2:24
Hinges hõõgub valu, oled nägija; ristil jätab elu
Õnnistegija. Pimeduse varjud suurenevad veel. Ootad,
küsid, karjud, mis nüüd tuleb eel? Siiski Jeesus võidab,
surmast tõuseb Ta. Varsti hommik koidab üle Kolgata.
Kogumikust: "Taevalind laulis"
Aleksander Abel
Mt 10:34-39; Jh 14:15-26
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KUU LOOSUNG: Jeesus Kristus ütleb: Nüüd on teilgi
muretsemist, aga kui ma näen teid jälle, on teie süda
rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära.
Jh 16:22

1. Laupäev Nad tulevad nuttes ja ma toon neid anudes;
ma viin nad veeojade äärde, sest ma olen Iisraeli isa.
Jr 31:9
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
Nutumüüri ees kohtad kui Jeesust, valged rõivad siis annab
sul Ta. Risti teel kui vaid Teda sa järgid, Tema juurde kord
pääsed siis ka. Seal on miljonid austamas Teda, vetekohinal laul kõlab siis. Nutumüüri ees algad kui seda, taevakoorides jätkub see viis.
VL 303:3 Mika Piiparinen
Lk 17:28-33; Jh 14:27-31
1. märts 1457 - Vennaste Uniteedi algus Böömimaal
____________________________________________
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
Jutlus: Jr 54:7-10; Ps 84:6-13; Jh 12:20-26; 2Kr 1:3-7;
Ps 132
____________________________________________
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2. Pühapäev Vaata, taevas ja taevaste taevas ei mahuta
sind, veel vähem siis see koda, mille ma olen ehitanud.
1Kn 8:27
Te armastate Jeesust Kristust, kuigi te ei ole teda näinud,
te usute temasse praegu teda nägemata ja rõõmustate
üliväga kirgastatud rõõmuga.
1Pt 1:8
Kui armsad, vägev Kuningas, Su hooned on, kus hiilgamas
Su püha taevasära! Mu hing see järel januneb, Su õuesid
ta ihaldab; ta muidu nõrkeb ära. Minu süda ja mu ihu
hüüab ikka Sinu poole, igatseb Su armu hoolde.
KLPR 248:1 Paul Roderich Bidder
3. Esmaspäev Jumal ulatub vaatama maa äärteni, tema
näeb kõike, mis taeva all on.
Ii 28:24
Teie Isa, kes on taevas ei taha, et ükski neist pisikestest
hukkuks.
Mt 18:14
Issand, inimeste lootused on tühised, aga kes Sinusse
usuvad, neil on kõik võimalik. Seepärast riku meie
eneseusaldus, võitle meiega ja alanda meid niipalju, et Sa
võiksid meid õnnistada niipalju kui tahad.
Gottfried Billing
5Ms 8:2-10; Jh 15:1-8
4. Teisipäev Ära karda ja ära kohku!
Jos 8:1
Kes on, kes saab teile teha kurja, kui te olete innukad
tegema head? Aga kui te peaksite kannatama õiguse
pärast, siis olete õndsad.
1Pt 3:13-14
Tõe, usu eest vahvalt võitlema pead, pühade kätte see
antud. Sest et muidu sa kroonist ilma kord jääd, mis sulle
valmis on pandud. Tee on vaevane ja värav kitsas ka. Ei sa
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selle peal või kergelt kõndida. Kui ei tungi sa kindlalt
edasi siin, langed, jääd kroonist ka ilma.
VL 488:1 Lars Linderot
Ii 9:14-23,32-35; Jh 15:9-17
5. Kolmapäev Pisemast suuremani ahnitseb igaüks neist
omakasu, ja prohvetist preestrini petavad kõik. Ja mu
rahva vigastust ravivad nad pinnapealselt, öeldes:
"Rahu, rahu!", kuigi rahu ei ole.
Jr 6:13-14
Armastus ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu. 1Kr 13:5
Elu ülimad väärtused ei ole õnn ega edukus, ülim väärtus
on Jumala armu kasvava väe kogemine oma nõrkuses. Tee
selle poole kulgeb läbi enesega kohtumise ja eneseleidmise.
Aarno Sainio
Jh 15:9-17; Jh 15:18-16:4
6. Neljapäev Tõuse, Jumal, seleta oma riiuasi! Ps 74:22
Nüüd on käes pääste ja vägi ning meie Jumala kuningriik
ning tema Kristuse meelevald.
Ilm 12:10
Tuleb tundma õppida uuemal ajal nii halvaks peetud
alandust, inimese väiksust, puudulikkust ning pattu kõige
elu Valitseja ees. Tuleb harjuda jälle end ja inimsust
nägema tõe silmadega, mis viib tunnetusele, et vajame
toetust ülevalt.
Peeter Põld
2Kr 4:11-18; Jh 16:5-15
Ülemaailmne naiste palvepäev
7. Reede Issand on andnud ja Issand on võtnud; Issanda
nimi olgu kiidetud!
Ii 1:21
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Kui Jeesus linna väravale lähenes, kanti välja surnut,
oma ema ainsat poega, ja ema oli lesk. Ja kui Issand
nägi ema, hakkas tal temast hale ja ta ütles: "Ära nuta
enam!" Ja ta astus ligi ja puudutas surnuraami, mispeale
kandjad jäid seisma. Ja ta ütles: "Noormees, ma ütlen
sulle, ärka üles!"
Lk 7:12-14
Jah, Su juurde tahan jääda, Issand, rõõmu, valu sees, et
Sind tohiks ülendada kord ka Sinu järje ees. Sinu tahtmist
tahan täita; käsid siit ka lahkuda, ei sel raske hinge heita,
kes on eland Sinuga.
KLPR 338:3 Carl Johann Philipp Spitta
Jh 10:17-26; Jh 16:16-24
8. Laupäev Vägede Issand, sina üksi oled kõigi maa
kuningriikide Jumal, sina oled teinud taeva ja maa.
Js 37:16
Temast ja tema läbi ja temasse on kõik. Temale olgu
kirkus igavesti!
Rm 11:36
Kui hea on uskuda ja elada Sinuga, Issand! Kui ma kahtlen
ja mu mõistus tõrgub, kui targad teavad teed vaid tänase
õhtuni ega aima homset, siis saadad Sina kõigutamatu
kindluse, et oled seal ja avad mulle parima tee.
Aleksandr Solzenitsõn
Jh 14:15-21; Jh 16:25-33
____________________________________________
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
Jutlus: Hb 13:12-14; Ps 43; Mk 10:35-45; Hb 5:7-9;
Ps 102
______________________________________
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9. Pühapäev Issand, sa kuuled vara mu häält, vara ma
valmistun sinule ja olen valvel.
Ps 5:4
Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges
Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja
anumises.
Fl 4:6
Usk on nagu lind, kes laulab, kui öö on veel pime.
Rabundranath Tagore
10. Esmaspäev Kes toob ohvriks tänu, see annab mulle
au, ja kes paneb tähele teed, sellele ma annan näha
Jumala päästet.
Ps 50:23
Tänu olgu Jumalale tema ütlemata suure anni eest.
2Kr 9:15
Tänu Sulle, Taevaisa kõige armu, abi eest, mida kogu eluaja
olen saanud Sinu käest. Tänu Sulle, et Sa andsid rõõmu
kevadpäevades. Tänu valu eest mis saatsid süngeis sügistormides.
KLPR 392:1 August Ludvig Storm
Hb (6:20)7:1-3(16-17) 24-27; Jh 17:1-8
11. Teisipäev Vaata, ma olen sind proovinud viletsuse
ahjus.
Js 48:10
Seal oli inimene, kes oli olnud haige kolmkümmend
kaheksa aastat. Jeesus ütles talle: Tõuse üles, võta oma
kanderaam ja kõnni!
Jh 5:5,8
Mind viletsuse palav rõhub, mis Jumal pannud kuumama,
Ta minu kohkund südant lõhub siin ahastuses armuta. Kuid
siiski vaikselt õhkan ma: Tee, Issand, nii kui tahad Sa.
Siioni teekäija Evangeeliumi laulud 29:1
Andres Tetermann
Ii 19:21-27; Jh 17:9-19
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12. Kolmapäev Ma tean, et Issand ajab viletsa kohtuasja
ja teeb vaesele õige otsuse.
Ps 140:13
Eks Jumal ole selle maailma vaesed valinud saama usu
läbi rikasteks ja pärima kuningriiki, mille ta on tõotanud
neile, kes teda armastavad?
Jk 2:5
Kui tuntakse Jeesuse südant, kui armastatakse Õnnistegijat
ja Tema haavu, siis teatakse kõike ja tehakse kõike ilma
selle üle väga mõtlemata.
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
Hb 9:11-15; Jh 17:20-26
13. Neljapäev Issand, sina oled meie isa. Meie oleme
savi ja sina vormid meid, me kõik oleme sinu kätetöö.
Js 64:7
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
Ma usun, et ma ei ole kunagi üksi. Jumal on minu juures.
Ta on minu Isa. Ma ei usu, et saaksin kunagi Jumalast nii
kaugele joosta, et poleks enam tagasiteed. Ma usun, et
Jumal soovib mulle elu ja mitte surma, et Ta on minu juures
täna ja igavesti.
H. Carl
1Kr 2:1-5; Mk 14:26-31
14. Reede Vaata, ei tuku ega jää magama see, kes Iisraeli
hoiab.
Ps121:4
Meie Issand Jeesus Kristus kinnitab teid lõpuni, et te
oleksite laitmatult puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse
päeval.
1Kr 1:7-8
Kui ma magan, Tema truuvist valvab, kaitseb kahju eest.
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Kui ma ärkan, saan ma uuest rohket armu Tema käest. Kui
ei oleks mulle paistnud Jumal armu palgega, oleksin ma
armuta ammugi ju hukka läinud. Aeg kõik asjad lõpetab,
Jumal ikka armastab.
LR 31:7 Paul Gerhardt
Hb :10:1,11-18; Mk 14:32-42
15. Laupäev Nõnda ütleb Issand: Ma tunnen neist rõõmu,
tehes neile head.
Jr 32:41
Jeesus ütles jüngritele: Inimese Poeg antakse inimeste
kätte ja nad tapavad tema, ja kui ta on tapetud, tõuseb ta
kolme päeva pärast üles.
Mk 9:31
Vaat, mis Jumal meile andnud; Poja Ta meil eluks pannud,
kes meid armust avitanud vaevast taeva rõõmusse!
KLPR 33:3 Paul Gerhardt
Ilm 14:1 3(4-5); Mk 14:43-52
____________________________________________
PALMIPUUDEPÜHA (PALMARUM)
Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub,
oleks temas igavene elu.
Jh 3:14-15
Jutlus: Hb 12:1-3; Ps 69:2,4,8-10,21b-22,30;
Jh 12:12-19; Fl 2:5-11; Ps 88
____________________________________________
16. Pühapäev Su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant
ütleb, kui te kaldute paremale või vasakule: See on tee,
käige seda!
Js 30:21
Jeesus ütles: Me läheme üles Jeruusalemma ja Inimese
Poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte.
Mk 10:33
Ole terve tulemast, õndsust mulle pakkumast! Minu südant
valmista enesele armuga.
KLPR 12:4 Heinrich Held
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17. Esmaspäev Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile:
Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage
see enestele.
1Ms 1:28
Kõik on teie päralt, teie olete aga Kristuse päralt ja
Kristus on Jumala päralt.
1Kr 3:22-23
Õnnistada sind tahan, kui oled väsinud töödest, kui
väsinud askeldustest, õnnistada sind tahan. Õnnistada sind
tahan, Issand su koormaid võib kanda ja sinule rahu anda,
õnnistada sind tahan.
VL 205:1,3 Matti Nikunen
Rm 5:6-11; Mk 14:53-65
18. Teisipäev Kes armastavad sinu päästet, need öelgu
alati: Suur on Issand!
Ps 40:17
Kristus ütleb: Te kuulsite, et ma ütlesin teile: "Ma lähen
ära ja tulen tagasi teie juurde. Kui te mind armastate,
küll te siis rõõmustate, et ma lähen Isa juurde, sest Isa on
suurem kui mina."
Jh 14:28
Suur Sa oled, Issand Jumal, vägevad on Sinu tööd; jõudu
annad jõuetumal, imelised on Su teed. Meie eest Sa muret
kannad, hoiad kõige kurja eest, päästad ära häda seest,
igapäevast leiba annad. Sellepärast tänuga kummardab
Sind ilmamaa.
KLPR 391:1 Georg Kiviste
Ii 38:1-11; 42:1-6; Mk 14:66-72
19. Kolmapäev Ära karda, väetike Iisrael, mina aitan
sind, ütleb Issand ja su lunastaja, Iisraeli Püha. Js 41:14
Issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva,
tänas, murdis ja ütles: "See on minu ihu, mis teie eest
antakse! Tehke seda minu mälestuseks!" Selsamal
kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja
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ütles: "See karikas on uus leping minu veres! Nii
sagedasti kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks!"
1Kr 11:23-25
Mured ja raskused ei ole ainsad reaalsused. Reaalsus on
ka Jumala armastus, mis avaldub paljudes inimestes ja
olukordades.
Aino Gundersen
Js 26:20-21; Mk 15:1-15
____________________________________________
SUUR NELJAPÄEV
Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja
ja armuline on Issand.
Ps 111:4
Jutlus: Hb 2:10-18; Ps 111; Jh 13:1-15(34-35);
1Kr 11:23-26; Mk 15:16-23
____________________________________________
20. Neljapäev Pöördugu ometi igaüks oma kurjalt teelt
ja oma kurjadest tegudest!
Jr 25:5
Kohe laulis kukk teist korda. Ja Peetrusele tuli meelde
lause, mis Jeesus oli talle öelnud: "Enne kui kukk kaks
korda laulab, salgad sina mu kolm korda ära!" Ja ta
puhkes nutma.
Mk 14:72
Nüüd tahan ma tõesti oma pattu maha jätta; Tema järel
üksine õiget teed ka käia võtta. Jeesust üksi ihkan ma,
vihkan, mis on kõlbmata.
LR 173:6 Johann Caspar Schade
____________________________________________
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
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Jutlus: Js (52:13-15)53:1-12; Ps 22:2-6,12,23-28;
Jh 19:16-30; 2Kr 5:(14b-18)19-21; Mk 15:24-41
____________________________________________
21. Reede Ons mu käsi liiga lühike lunastamiseks?
Js 50:2
Jeesus kisendas valju häälega ja heitis hinge. Ja templi
vahevaip kärises ülalt alla kaheks. Aga Jeesuse vastas
seisev sadakonnaülem, nähes teda nõnda hinge heitvat,
ütles: See inimene oli tõesti Jumala Poeg! Mk 15:37-39
"Kõik lõpetatud!" Hinge heitnud on elu Issand vaiksesti.
Ta oma ülesande täitnus ning läinud surmaunesse ja
elupäike veerenud, "Kõik lõpetatud!" lausutud.
KLPR 91:1 Salomo Franck
22. Laupäev Ta õnnistab neid, kes kardavad Issandat,
nii pisikesi kui suuri.
Ps 115:13
Jeesus ütles: Jätke naine rahule! Miks te tülitate teda?
Ta on teinud mulle kauni teo. Ta on teinud, mis ta võis:
ta on ette salvinud mu ihu matmiseks.
Mk 14:6,8
Meid, keda päästsid verega, meid nõtru, Issand, kinnita,
meid pimeduses valgusta ja Isa juurde juhata.
KLPR 100:2 Georg Werner
Nl 3:51-62; Mk 15:42-47
____________________________________________
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
Jutlus: 1Kr 15:19-28; Ps 118:14-24; Mk 16:1-8;
1Kr 15:1-11
____________________________________________
- 45 -

Märts
Aprill

23. Pühapäev Päikesetõusu poolt päikeseloojaku poole
on mu nimi paganate seas suur, ütleb vägede Issand.
Ml 1:11
Aga kui Jeesus nädala esimesel päeval vara oli üles
tõusnud, näitas ta end esmalt Maarja Magdaleenale, ja
too läks ja kuulutas neile, kes olid tulnud koos temaga,
kui nad leinasid ja nutsid.
Mk 16:9,10
Mu Issand, Sa mu ainus elu, kuis jõuan küllalt kiita Sind!
Mu eest Sa kandsid surmavalu ja tõusid rõõmustama mind:
"Ma elan ja nüüd minuga mu omad peavad elama!"
KLPR 113:2 Martin Lipp
____________________________________________
2. ÜLESTÕUSMISPÜHA
Jutlus: Ap 10:34a,36-43; Lk 24:13-35; 1Kr 15:12-20;
Mk 16:9-20
____________________________________________
24. Esmaspäev Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed,
mida sul tuleb käia.
Ps 32:8
Paulus kirjutab: Jumalale, kes minu on ema ihust alates
välja valinud ja oma armu läbi kutsunud, oli meelepärane ilmutada mulle oma Poega, et ma kuulutaksin
evangeeliumi temast paganate seas.
Gl 1:15-16
Oh mind võta targaks teha, armas Õnnistegija, et Su valgust
saaksin näha, ole ise saatija. Võida ära pimedus, kurja
vaimu valitsus, et Su juurde saaksin tulla, armu valgel
ikka olla.
LR 469:1 J. Chr. Nehring
25. Teisipäev Issand, kes sind armastavad, need on
otsekui päike, kui ta tõuseb oma võimuses.
Km 5:31
Jeesus ütles: Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu
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sõna, ja minu Isa armastab teda ja meie tuleme ja teeme
eluaseme tema juurde.
Jh 14:23
Oh Jeesus, armu valgus, Sa elupäikene, Su elurõõm ning
selgus mull' paistku hingesse! Mu südant rõõmustada, mu
vaimu uuendada, oh Jumal võta Sa.
KLPR 61:1 Ludwig Andreas Gotter
1Kr 15:20-28; 1Pt 1:1-12
26. Kolmapäev Noa oli üks õige mees, täiesti vaga oma
rahvapõlve seas; Noa kõndis koos Jumalaga. 1Ms 6:9
Jumal ei säästnud muistset maailma, vaid, saates
jumalakartmatute maailma peale veeuputuse, kaitses
üksnes õigusekuulutajat Noad ning tema omasid, kokku
kaheksat.
2Pt 2:5
Jeesusega käia võtkem, jõudkem Tema järele. Mis
maailmast, maha jätkem, nõudkem põrmust ülesse: ikka
käia taeva rada, maa peal taevas viibida, õiget usku pidada,
armastuses kinnitada: käi mu ees, mu karjane, küll siis
astun järele!
KLPR 317:1 Sigmund von Birken
1Kr 15:35-49; 1Pt 1:13-16
27. Neljapäev Mispärast sa riidled temaga, kui ta ei
vasta inimesele iga sõna peale? Sest Jumal kõneleb ühel
ja teisel viisil, aga seda ei märgata.
Ii 33:13-14
Kui kellelgi on kõrvad kuulda, kuulgu!
Mk 4:23
Kui Jumala halastus on nõnda suur, et Ta jagab meile
lunastuse õpetust isegi sellal, kui Ta end peidab, missugust
valgust on meil oodata veel siis, kui Ta end ilmutab?
Blaise Pascal
1Kr 15:50-57; 1Pt 1:17-21
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28. Reede Sinul, Issand, on suurus ja vägevus, ilu ja
hiilgus ja au, kõik, mis on taevas ja maa peal. 1Aj 29:11
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
Kui elav Jumal tegutseb, siis ei sünni mitte imelised ja
aulised, vaid ka enneolematud asjad.
Albert Soosaar
1Kr 5:6b-8; 1Pt 1:22-2:3
29. Laupäev Täida meid hommikul oma heldusega, siis
me hõiskame ja oleme rõõmsad kogu oma eluaja.
Ps 90:14
Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest
ustav on, kes seda on tõotanud!
Hb 10:23
Su heldus jäägu mulle, mu süda templiks Sulle. Su sõna
mind siin toitku, teed taeva poole näitku.
KLPR 398:5 Paul Gerrhardt
2Tm 2:8-13; 1Pt 2:4-10
____________________________________________
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
Jutlus: Js 40:26-31; Ps 116:1-9; Jh 20:19-29; 1Pt 1:3-9;
Ps 122
____________________________________________
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30. Pühapäev Ma jätsin su maha üürikeseks hetkeks,
aga ma kogun sind suure halastusega.
Js 54:7
Jumal ei kahetse ju oma armuande ega kutsumist.
Rm 11:29
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!
LR 30:5 Johann Jakob Schütz
31. Esmaspäev Tema toob mind valgusesse, ma saan
näha tema õiglust.
Mi 7:9
Varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus Issandas.
Käige nagu valguse lapsed!
Ef 5:8
Nii nagu Looja hoolitseb võrdselt meie kõikide eest, nii
peame ka meie üksteise eest hoolitsema. John D. Rayner
Js 42:10-16; 1Pt 2:11-17
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Olge alati valmis kostma igaühele, kes
teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on.
1Pt 3:15

KUU LOOSUNG:

1. Teisipäev Mu isa ja ema hülgasid minu, aga Issand
võtab mu üles.
Ps 27:10
Küll Issand kisub mu välja igast kurjast teost ja viib mu
varjule oma taevasesse kuningriiki. Tema päralt olgu
kirkus igavesest ajast igavesti!
2Tm 4:18
Pole üksildasemat inimest sellest, kes ainult ennast
armastab.
Abraham Ibn Esra
Ii 42:7-13(14-17); 1Pt 2:18-25
2. Kolmapäev Elusta meid, siis me kuulutame sinu nime!
Ps 80:19
Kristus ütleb: Kui te midagi minult palute minu nimel,
siis ma teen seda.
Jh 14:14
Inimsoo lunastaja võib tulla päris lihtsas ränduri rüüs ja
paluda külma südamega inimeselt tilka vett, suutäit leiba
või üht käepigistust, mis toob sõprust ja tervist. Meie ei
tea kunagi kas ehk Kristus ise ei seisa meie ees, kui üks
õnnetu inimene meie poole sirutab appikutsuva käe ja
meilt palub midagi.
Jaan Lattik
1Pt 1:22-25; 1Pt 3:1-7
3. Neljapäev Ma teen sellele rahvale veel imet - imelikul
ja kummalisel viisil: tema tarkade tarkus kaob ja tema
arukate arukus peidetakse.
Js 29:14
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Paljud, kes Jeesust kuulsid, olid vapustatud: "Kust on
temal pärit see kõik? Ja mis tarkus see on, mis talle on
antud? Ja sellised vägevad teod, mis tema käte läbi
sünnivad?
Mk 6:2
Anna andeks, kui oleme unustanud Sind kui elava Jumala
ja askeldanud väsimuseni. Issand, Sa näed, me oleme koos
kõverate aegadega muutunud ka ise kõveraks. Anna
julgust uuesti ja uuesti alustada, kuni meie rahva tee ja elu
saab Sinu armu abil sirgeks.
Joosep Tammo
Jh 17:9-19; 1Pt 3:8-12
4. Reede Ma ei kõigu, sest Issand on mu paremal pool.
Ps 16:8
Me püüame olla temale meelepärased, kas oleme siis
kodus või võõrsil.
2Kr 5:9
Sa oled truu, mind põrmu tunned, mind kutsusid ja hoiad
teel. Sa oma tõotust täidad, Sa jaksad aidata mind veel. Sa
kedagi ei jäta maha, kes Sinu järel käia tahab.
Aleksander Sildos
Lk 23:50-56; 1Pt 3:13-17
5. Laupäev Issand ütles: Ma ei nea enam maad inimese
pärast, sest inimese südame mõtlemised on kurjad ta
lapsepõlvest peale.
1Ms 8:21
Paulus kirjutab: Me manitseme teid, et te Jumala armu
ilmaasjata vastu ei võtaks.
2Kr 6:1
Jah, väärt ei ole iial mina, et Sa mu peale halastad, ja siiski,
helde Looja, Sina mind igal päeval õnnistad. Ei enda päralt
ole ma, vaid Sinu päralt lõpmata.
KLPR 266:4 Johann Gottfried Herrmann
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Jh 12:44-50; 1Pt 3:18-22
____________________________________________
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
Jutlus: Hb 13:20-21; Ps 23; Jh 10:11 16(27-30);
1Pt 2:21b-25; Ps 136
____________________________________________
6. Pühapäev Oh Issand, sina oled suur ja kardetav Jumal,
kes peab lepingut ja osutab heldust neile, kes teda
armastavad ja tema käske peavad. Me oleme pattu teinud
ja eksinud.
Tn 9:4-5
Anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks
anname oma võlglastele!
Mt 6:12
Kui hirmus, suur ja püha on Sinu Isa viha kui pattu karistab.
Kui tulised Ta nooled, kui kõrged viha vooled: Su surm
mul seda õpetab. Nii tasane kui Sina, nii alandlik kui mina
nüüd õpin olema. Ei taha vihastada, ei vendi pahandada,
ei kurja maksta kurjaga.
LR 197:12,13 Paul Gerhardt
7. Esmaspäev Noa leidis armu Issanda silmis. 1Ms 6:8
Usu läbi sai Noa hoiatuse selle kohta, mida veel ei olnud
näha, ja ta ehitas jumalakartuses laeva oma pere
päästmiseks.
Hb 11:7
Selle kalli abi saatis Jumal nüüd; oma Poja läbi tasus meie
süüd. Nüüd kõik võime jääda põrgust rahule, Isa juurde
saada taeva rõõmule. Kürie eleison. LR175:4 H. Bonnus
4Ms 27:(12-14)15-23; 1Pt 4:1-11
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8. Teisipäev Mina vaatan Issanda poole, mina ootan
oma pääste Jumalat: küll mu Jumal kuuleb mind.
Mi 7:7
Me näitame end Jumala abilistena kõiges: suures kannatlikkuses, ahistustes, hädades, kitsikustes.
2Kr 6:4
Inimene peab õppima oma vabadusse uskuma. Ta peab
uskuma, et olgu ta nii kitsastesse raamidesse surutud kui
tahes, tema suhe Jumalaga ei tunne mingeid piire.
Franz Rosenzweig
1Kr 4:9-16; 1Pt 4:12-19
9. Kolmapäev Nagu maa toob esile oma kasvud ja aed
laseb võrsuda oma külvi, nõnda laseb ka Issand Jumal
võrsuda õigust ja kiitust kõigi rahvaste ees.
Js 61:11
Jumal, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva
toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse
vilja.
2Kr 9:10
Nagu päike mullapinnast kutsub õisi särama, nõnda, Issand,
inimrinnast vaimseid jõude ärata, et ka meie töös ja võidus
paistab tõde, arm ja õiglus, - siis on Sinu kevade ehtinud
me elutee!
KLPR 393:3 Hugo Voldemar Pärno
Jh 17:20-26; 1Pt 5:1-7
10. Neljapäev Issanda tunnistus on ustav, see teeb
kohtlase targaks.
Ps 19:8
Kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnud Jumalat ära
tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle
narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad.
1Kr 1:21
Keegi vend küsis: "Kas rääkimine on parem kui vaikimine?"
Tark vastas: "Kes räägib Jumala tahtmise kohaselt, teeb
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hästi, ja kes Jumala tahtmist mööda vaikib, teeb samuti
hästi.
Kogust "Kõrbeisade tarkus"
Ef 4(8-10)11-16; 1Pt 5:8-14
11. Reede Päästa oma rahvas ja õnnista oma pärisosa;
hoia neid nagu karjane ja kanna neid igavesti! Ps 28:9
Kui Jeesus nägi suurt rahvahulka, hakkas tal neist hale,
sest nad olid nagu lambad, kellel ei ole karjast, ja ta
hakkas neile õpetama paljusid asju.
Mk 6:34
Sa oled minu karjane ka siis kui öö mind katab. Sa valvad
seal, kus lambake kõik päevamured jätab ja tänab noore
rohu eest ja juua et võis eluveest. Viid homme jälle teele.
KLPR 284:3 Endel Mets
Mt 26:30-35; 1Kr 1:1-9
12. Laupäev Ilmaaegu te tõusete vara üles, istute hilja
ülal ning sööte leiba raske vaevaga. Issand annab oma
armsatele unes!
Ps 127:2
Jeesus ütles jüngritele: "Kui ma läkitasin teid kukruta
ja paunata ja jalatsiteta, kas teil oli midagi puudu?"
Nemad ütlesid: "Ei midagi."
Lk 22:35
Aga sina jätka rõõmsa südamega usuteed. Küll Jumal sulle
tasub sinu ustavust mööda ja täidab kõik oma tõotused.
Harri Haamer
Jh 14:1-6; 1Kr 1:10-17
____________________________________________
4. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (JUBILATE)
Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on
möödunud, vaata, uus on sündinud.
2Kr 5:17
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Jutlus: Ap 17:22-28a(28b-34); Ps 66:1-9; Jh 15:1-8;
1Jh 5:1-4; Ps 96
____________________________________________
13. Pühapäev Kas ma ei peaks ustavalt rääkima seda,
mis Issand mu suhu paneb?
4Ms 23:12
Jeesus ütles: Ma ütlen teile, kes kuulete: Armastage oma
vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad. Lk 6:27
On inimesi, kes usuvad, et kui nad oma vigu on
tunnistanud, ei pea nad neid enam vabandama. Kuid kes
on tunda saanud Jumala andestust, ei korda vana, vaid
alustab uut.
Marie von Ebner-Eschenbach
14. Esmaspäev Issand lisagu teile veel õnnistust, teile ja
teie lastele!
Ps 115:14
Jeesus ütles: "Laske lapsed minu juurde tulla, ärge
keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik!" Ja ta
kaisutas neid, pannes käed nende peale. Mk 10:14,16
Meid Sinu käed siin kandku ja rahupõlve andku, et kuhu
iial läeme, Su armu valgust näeme!
KLPR 43:11 Paul Gerhardt
Rm 1:18-25; 1Kr 10:18-25
15. Teisipäev 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
Taotle õiglust, usku, armastust ja rahu nendega, kes
Issandat appi hüüavad puhtast südamest!
2Tm 2:22
Me mõistame Jumalat üksnes siis, kui meie süda hakkab
igatsema igaveste väärtuste järele ja tunneb, et see, mis
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meil on siin, on poolik ja ebatäiuslik.
2Kr 5:11-18; 1Kr 1:26-31

Harri Haamer

16. Kolmapäev Issand on mu valgus ja mu pääste, keda
ma peaksin kartma?
Ps 27:1
Te olete kallilt ostetud, ärge saage inimeste orjaks!
1Kr 7:23
Ma tean ja usun seda ja kiidan julgesti, et heldemat kui
Teda ei ole tõesti, ja et Ta igas asjas mu ustav abimees, ja
et Ta kõiges hädas küll seisab minu eest.
KLPR 286:2 Paul Gerhardt
Jh 8:31-36; 1Kr 2:1-5
17. Neljapäev Issand ütles Aabramile: Ma õnnistan sind,
et sa oleksid õnnistuseks.
1Ms 12:2
Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid
hoopis õnnistage - sest õnnistamiseks te olete kutsutud,
et ka teie võiksite pärida õnnistuse.
1Pt 3:9
Issand, harjund kohta meie tuleme, Sinu sõna jälle kuulda
tahame. Saada õnnistusi, et neid jagada. Issand, ole meiega!
Õnnista meid, Jeesus, ole meiega! Sinu nimel siin me
üheskoos, sest ole meiega! VL 207:1 William P. Mackay
Rm 8:7-11; 1Kr 2:6-16
18. Reede Mu hing ripub su küljes, su parem käsi toetab
mind.
Ps 63:9
Jeesusel hakkas pidalitõbisest hale, ta sirutas oma käe
välja, puudutas teda ja ütles: Ma tahan, saa puhtaks!
Mk 1:41
Sest loodan mina kartmata Su peale, armas Jeesus, Su sõna
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see ei valeta, ma usun Sinu heldust: Kes usub ja saab
ristitud, sel taevas õndsus valmistud, ei tema lähe hukka.
LR 411:7 Paul Speratus
Jh 19:1-7; 1Kr 3:1-4
19. Laupäev Õpeta meid meie päevi arvestama, et me
saaksime targa südame!
Ps 90:12
Kristus on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam
enestele, vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles
äratatud.
2Kr 5:15
Nüüd Kristus surmast tõusnud on, halleluuja! Halleluuja!
Sest kõigel rahval tuleb õnn. Halleluja! Kui oleks Tema
surma jäänd, halleluuja! Halleluuja! Kõik ilm siis oleks
hukka läind. Halleluuja! Halleluuja!
KLPR 112:1,2 Böömi vennad
Ilm 22:1-5; 1Kr 3:5-8
____________________________________________
5. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (CANTATE)
Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid.
Ps 98:1
Jutlus: Ilm 15:2-4; Ps 98; Mt 11:25 30; Kl 3:12 17; Ps 149
____________________________________________
20. Pühapäev Kui palju on sinu töid, Issand! Sa oled nad
kõik teinud targasti. Maa on täis sinu looduid. Ps 104:24
Aina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust
ja väge, sest sina oled loonud kõik.
Ilm 4:11
Mida Jumal sind käsib selles käsus? Ma pean edendama
oma ligimese heaolu kus iganes võin ja Tema kasuks
tegutsema, nagu Ta minu heaks tegutseb. Ka pean kohuse-57 -
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truult töötama, et puudustkannatajaid nende hädas aidata.
Heidelbergeri katekismusest
21. Esmaspäev Ilmamaa on täis sinu heldust, Issand;
õpeta mulle oma määrusi!
Ps 119:64
Kristus ütleb: Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab
minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde
kõik, mida mina teile olen öelnud.
Jh 14:26
Kõnele, Issand, Sinul on igavese elu sõnad. Kõnele minule
mu hinge lohutuseks ja mu elu puhastamiseks, Sinu
kiituseks ja auks ja igaveseks kasuks. Thomas Kempisest
Jk 1:17-25(26,27); 1Kr 3:9-17
22. Teisipäev Pange tähele õigust ja olge õiglased, sest
mu pääste on ligidal ja mu õiglus ilmumas.
Js 56:1
Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev!
2Kr 6:2
Õiget rõõmu, rahu annad Sina, Jeesus, üksine; keda Sina
õnnistanud, see on õnnis õieti. Rõõmupäev, mul paista sa
enne kui läen surema! Anna ennast mulle näha, Sina võid
mind õndsaks teha.
LR 115: 6 Paul Gerhardt
Lk 19:36-40; 1Kr 3:18-23
23. Kolmapäev Nad on pööranud mu poole kukla, aga
mitte näo. Ent oma hädaajal nad ütlevad: Tõuse ja
päästa meid!
Jr 2:27
Meie tahame pühenduda palvetamisele ja sõna teenimisele.
Ap 6:4
Issand Jumal! Me palvetame kiriku eest kogu maailmas.
Juhata ja valitse oma hea Vaimuga kõiki, kes Kristuse poole
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hoiavad, et nad armastuses truuks jääksid ja usus kasvaksid,
et Sinu riik saaks maailmas nähtavaks.
Inglismaalt
Rm 15:14-21; 1Kr 4:1-8
24. Neljapäev Kes iganes kardab Issandat, seda ta õpetab
teele, mis tuleb valida.
Ps 25:12
Jeesus ütles: Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!
Mk 1:17
"Jah, Issand - ma tulen, oh läkita mind!" nii sõnavad tasa
mu huuled. Tahan teha veel tööd ja austada Sind - lase
puhuda ärkamistuuled!
Peeter Sink.
1Kr 14:6-9,15-19; 1Kr 4:9-16
25. Reede Ahastused täidavad mu südame; tõmba mind
välja mu kitsikustest!
Ps 25:17
Kristus ütleb: Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged:
mina olen maailma ära võitnud.
Jh 16:33
Ta andku rahus elada siin oma rahvale ja õnnistagu lõpmata
kõik meie käte tööd. Ta arm ja heldus olgu siin meil' osaks
Tema käest. Kõik vaev ja mure, rist ja piin see taganegu
meist.
LR 40:5-6 Paul Gerhardt
Lk 22:39-46; 1Kr 4:17-21
26. Laupäev Issand, meie Jumal, ärgu jätku meid maha
ja ärgu loobugu meist!
1Kn 8:57
Jüngrid käisid Jeesusele peale, öeldes: "Jää meie juurde,
sest õhtu jõuab ja päev on juba veeremas!" Ja tema läks
sisse, et nende juurde jääda.
Lk 24:29
Armuline Issand, pole midagi, mis ei oleks Sinu käes. Sa
kutsud meid enese juurde, et võiksime leida pattude an- 59 -

Aprill

deksandmise. Sa jätad meid enese omaks, et pühitseksime
endid Sinu sõna tões. Palume, et meid leitaks alati Sinus,
kes oled enese meie eest andnud.
Ove Sander
Jh 6:(60-62)63-69; 1Kr 5:1-8
____________________________________________
6. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (ROGATE)
Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet
ega ole mult ära võtnud oma heldust!
Ps 66:20
Jutlus: 2Ms 32:7-14; Ps 95:1-7b; Jh 16:23b-28(29-32)33;
1Tm 2:1-6a; Ps 121
____________________________________________
27. Pühapäev Issand on hea, tema heldus kestab igavesti
ja tema ustavus põlvest põlve.
Ps 100:5
Meie kõik oleme võtnud tema täiusest ja armu armu
peale.
Jh 1:16
Issand Jumal, Sa inimeste südamete tundja, soojenda oma
armastusega ka meie südameid. Sinu Sõnas tunneme, et
palju on külmust ja väärarmastust me üürikeses elus.
Jaak Taul
28. Esmaspäev Taavet ütles Issandale: Seda tehes olen
ma teinud suure patu. Aga nüüd, Issand, anna siiski
andeks oma sulase süü!
2Sm 24:10
Jeesus ütles: Ei vaja arsti terved, vaid haiged. Ma ei ole
tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid.
Mk 2:17
Patused, Ta alla heitke, haiged oma häda näitke, kehvad
puudust kaevake! Ta on rikas õnnistama, helde haavu
parandama. Surmast viib Ta elusse.
LR 219:4 Philipp Friedrich Hiller
1Kn 3:5-15; 1Kr 5:9-13
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29. Teisipäev Mu silmavesi on mulle leivaks ööd ja
päevad, sest mu vastu öeldakse kogu päev: Kus on su
Jumal?
Ps 42:4
Kõik peidetu on olemas vaid avalikuks saamiseks, kõik
varjulepandu vaid päevavalgele tulemiseks. Mk 4:22
Kui mu nõder usk siin kõigub, väsib, sõpradegi armastus
veel lõpeb, hoia, kanna mind, Sinu haavus lase rahu leida.
KLPR 330:3 Benjamin Szönyi
2Ms 17:8-13; 1Kr 6:1-11
30. Kolmapäev Meie hing ootab Issandat, meie abi ja
meie kilp on tema.
Ps 33:20
Kui me loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame
seda kannatlikult.
Rm 8:25
Jumal külastab meid sageli, kuid enamasti pole me kodus.
Zulu vanasõna
Lk 11:1-4; 1Kr 6:12-20
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Ma tahan palvetada vaimus, aga tahan
palvetada ka mõistusega.
1Kr 14:15
____________________________________________
KRISTUSE TAEVAMINEMISPÜHA
Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma
tõmban kõik enese juurde.
Jh 12:32
Jutlus: Ef 1:20b-23; Ps 47:2-10; Lk 24:(44-49)50-53;
Ap 1:3-4(5-7)8-11; Fl 2:5-11
____________________________________________

KUU LOOSUNG:

1. Neljapäev Eemalda mu silmad tühja vaatamast!
Ps 119:37
Kui Issand Jeesus oli jüngritega rääkinud, võeti ta üles
taevasse ja ta istus Jumala paremale käele. Aga jüngrid
läksid välja ja kuulutasid kõikjal.
Mk 16:19-20
Olen vaadanud itta ja läände ning lõuna ja põhja pool',
kuid päike teeb loodesse käände - Sa viibid kui polekski
hoolt.
Peeter Sink
2. Reede Aulised ja ülevad on tema tööd ja tema õigus
kestab igavesti.
Ps 111:3
Tunnistatavalt suur on jumalakartuse saladus: Jumal
on avalikuks saanud lihas, õigeks tunnistatud vaimus,
nähtav olnud inglitele, kuulutatud paganatele, usutud
maailmas, võetud üles kirkusesse.
1Tm 3:16
Mis Jumal teeb, on ikka hea, Ta tahtmine on õige. Ma
võin nüüd jääda rahule, kõik annan Tema hoolde. Mu
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Jumalal on väge küll, Ta armastus mind hoiab. Ta tehku
mis Ta tahab!
KLPR 358:1 SamuelRodigast
Jh 18:33-38; 1Kr 7:1-16
3. Laupäev Meie Jumal muutis needmise õnnistamiseks.
Ne 13:2
See oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega
ega arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud
meisse lepitussõna.
2Kr 5:19
Süda vaene, ära mõtle: "Ei ma enam õndsaks saa!" Eks siis
kiri seda ütle, eks siis Jumal tunnista: Oled õel ja pöörane,
Ta on helde ometi! Oled sa ka surma teenind, ära karda,
Päästja sündind!
LR 435:1 Paul Gerhardt
Ef 6:18-20(21,22)23 -24; 1Kr 7:17-24
3. mail 1728 algas loosungite väljaandmine Herrnhutis
Maailma evangelisatsiooni oikumeeniline palvenädal
____________________________________________
7. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (EXAUDI)
Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma
tõmban kõik enese juurde.
Jh 12:32
Jutlus: Rm 8:26-30; Ps 27:1,7-14; Jh 15:26-16:4;
Ef 3:14-21; Ps 131
____________________________________________
4. Pühapäev Tema on rahu.
Mi 5:4
Kristus ütleb: Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan
teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab.
Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!
Jh 14:27
Issand, tule ja õnnista meid, ümbritse meid Sinu rahuga.
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Laota oma õnnistavad käed meie üle. Las Sinu vägi puudutada meid. Sa oled meid asetanud maailma kannatustesse
tunnistama Sinu armastusest. Aita meid pigem head teha
kui puhata, kuni Sinu valgusesse jõuame. Peter Strauch
5. Esmaspäev Kuulge, kõik rahvad, pane tähele, maa ja
kõik, mis seda täidab! Issand Jumal kõneleb teiega.
Mi 1:2
Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis
esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul
meile rääkinud Poja kaudu.
Hb 1:1-2
Meie ei saa oma igapäevast kristlase elu elada teisiti, kui
ainult nii, et vahetpidamata Temalt armuväge saame.
Ole Hallesby
Hs 11:14-20; 1Kr 7:25-40
6. Teisipäev Kartke ainult Issandat ja teenige teda
ustavalt kõigest südamest, sest vaadake, mis suuri asju
ta teile on teinud!
1Sm 12:24
Nüüd oli kogudusel tervel Juuda-, Galilea- ja Samaariamaal rahu end üles ehitada ja käia Issanda kartuses, ja
see üha kasvas Püha Vaimu julgustusel.
Ap 9:31
Võib olla on tõesti tarvis, et inimesed peavad jõudma oma
olemasolu äärmise piirini, hirmust ja hädast läbi minema
ja põrgu kohutavust tundma õppima, enne kui nad leiavad
taeva? Ükskõik, kuidas sellega ka ei oleks. Tähtis on meile,
et selle taeva olemasoluga arvestaksime ja teaksime, et
see ka meie jaoks on avatud.
Uno Plank
Lk 21:12-19; 1Kr 8:1-6
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7. Kolmapäev Ükski pole nii püha kui Issand, sest ei ole
teist peale sinu.
1Sm 2:2
Saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha
see, kes teid on kutsunud.
1Pt 1:15
Issand, valgusta mu südame pimedust! Anna mulle siirast
usku, kindlat lootust ja täiuslikku armastust, et ma Sinu
ülesande täidaksin.
Assisi Franciscus
Lk 12:8-12; 1Kr 8:7-13
8. Neljapäev Halleluuja! Ma tänan Issandat kõigest
südamest õigete osaduses ja koguduses!
Ps 111:1
Ütegi nurjatut sõna ärgu tulu teie suust, vaid rääkige
ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad
saaksid armu.
Ef 4:29
Millal sa hakkad Jumalat kiitma? Kas alles siis kui teised
ka Teda ülistavad? Kas sa ise ei märka, mida Ta on sulle
teinud ja teeb päevast päeva? Palu, et Ta su silmad avaks.
Eenok Haamer
Ap 1:12-26; 1Kr 9:1-18
9. Reede Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks
kõik mu patud!
Ps 25:18
Ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus
Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid. 1Tm 1:15
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
Jh 19:25-27; 1Kr 9:19-23
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10. Laupäev Sinu peale loodavad need, kes tunnevad su
nime; sest sa ei ole hüljanud neid, kes otsivad sind, Issand!
Ps 9:11
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
Jumal tahab, et me Teda üle kõige kardame, armastame ja
usaldame. Issand, näita kuidas me eksleme oma tahte
teedel. Aita meil saada sõnakuulelikeks ja Sind usaldavateks.
Osvald Reier
Sk 4:1-14; 1Kr 9:24-27
Maailma evangelisatsiooni palvepäev
____________________________________________
1. NELIPÜHA
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi,
ütleb vägede Issand.
Sk 4:6
Jutlus: Rm 8:1-2(3-9)10-11; Ps 118:24-29; Jh 14:23-27;
Ap 2:1-18; Ef 1:3-14
____________________________________________
11. Pühapäev Õige õigus ei päästa teda tema üleastumise
päeval, ja õela õelus ei pane teda komistama päeval, kui
ta pöördub oma õelusest.
Hs 33:12
Edasi minnes nägi Jeesus Leevit, Alfeuse poega
tollihoone juures istuvat ja ütles talle: "Järgne mulle!"
Ja too tõusis ja järgnes talle.
Mk 2:14
Sa, Issand, kätel kannad kõik ilma väega ja südamed meil
käänad nii kuidas tahad Sa. Oh saada armuga, et armastuses,
rahus, mis enne oli lahus, võiks ühte leppida.
LR 272:7 Paul Gerhardt
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2. NELIPÜHA
Jutlus: Ap 2:22-23,32-33,36-39; Mt 16:13-19;
1Kr 12:4-11; Ps 150
____________________________________________
12. Esmaspäev Te joote karikaist veini ja võiate endid
parima õliga, aga Joosepi hukkumine ei tee teile haiget.
Am 6:6
Ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega!
Mis ühist on õigusel ja ülekohtul või mis osadust valgusel
pimedusega?
2Kr 6:14
Sinu poole, Issand, ma pöördun oma palvega: südamest
Sa välja pühi kõik, mis kõlvatu ja tühi. Armu uks mul lahti
tee, kui ma tulen palvele; aita, et kõik jätan maha, mis Su
meelest halb ja paha.
KLPR 225:1-2 Adalbert Hugo Willigerode
13. Teisipäev Pane sina mu pisarad oma lähkrisse; eks
need ole su raamatus?
Ps 56:9
Jumal pühib ära iga pisara nende silmist.
Ilm 21:4
Kui oled mures, leinas või ahastuses, ikka kõnele sellest
Jumalale. Tema ootab seda, sest Ta armastab sind.
Ole Hallesby
Ap 4:23-31; 1Kr 10:1-13
14. Kolmapäev Mina pean meeles oma lepingut sinuga
su nooruspäevilt ja tahan sinuga teha igavese lepingu.
Hs 16:60
Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid
ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu
- 67 -

Mai

Juuni

ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest.
Jh 10:27-28
Jumal, me armastame Sind ja tahame aina enam armastada,
aga meil enestel pole selleks jõudu. Me palume: võta meid
oma armastusse, mille vastu ükski vaenlane ei saa. Aita
meid üksteist nõnda armastada nagu Sina meid armastad.
Anselm Canterburyst
Ap 8:(9 -11)12-25; 1Kr 10:14-22
15. Neljapäev Nad rõõmustavad sinu ees otsekui
lõikuseajal ollakse rõõmsad.
Js 9:2
Rahvahulk pani üksmeelselt tähele, mida Filippus ütles.
Ja suur rõõm oli selles linnas.
Ap 8:6,8
Sa unustasid eilsed õnnistused. Sul oli liiga kiire ja
töörohke päev, mis pani sind aina edasi mõtlema. Aga
nüüd jää vaikseks ja võta aega järele mõtelda. Ta õnnistas
sind selleks, et saaksid rõõmustada. Ära unusta just sinu
jaoks tehtud heategusid. Saaksid olla sina õnnelik ja Tema
ka. Kumb on tähtsam?
Eenok Haamer
Ap 11:1-18; 1Kr 10:23-11:1
16. Reede Mu rahvas on teinud kahekordse süüteo: minu,
elava vee allika, jätsid nad maha, et raiuda enestele
kaevusid, pragulisi kaevusid, mis ei pea vett.
Jr 2:13
Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat. Mt 6:24
Kui kõik janunevad inimesed tulevad, kui Jumal aitab
lahendada meie elulisi päevaküsimusi, siis ongi pandud
piir meie suurele janule, puudustele ja kannatustele. Meie
kõrvereis saab otsa ja süda jääb vaikseks, nagu oleks teda
eluveega igavesti terveks joodetud.
Jaan Lattik
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Ap 11:19-26; 1Kr 11:2-16
17. Laupäev Taaniel toodi august välja ning tema küljes
ei leitud ühtegi viga, sellepärast et ta oli uskunud oma
Jumalasse.
Tn 6:24
Ära karda seda, mida sul tuleb kannatada! Ole ustav
surmani, ja ma annan sulle elupärja!
Ilm 2:10
Ärka üles, minu süda, ja mu meeled ärgake! Kiitke Jumalat
ja seda, mis Ta teinud minule: Et Ta päeva otsani häda
eest mind alati heldest hoidnud ja on keelnud, et mind
saatan pole neelnud.
LR 87:1 Johann Rist
Ap 18:1-11; 1Kr11:17-26
____________________________________________
KOLMAINUPÜHA (TRINITATIS)
Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on täis
tema au!
Js 6:3
Jutlus: 2Kr 13:11(12)13; Ps 145(valikuliselt);
Jh 3:1-8(9-15); Rm 11:(32)33-36; Ps 145
____________________________________________
18. Pühapäev Meenutage tema tehtud imetegusid, tema
imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid!
Ps 105:5
Kõik on ta teinud hästi, ta paneb ju kurdid kuulma ja
keeletud rääkima!
Mk 7:37
Oleme tulesüütajad. Selles külmas maailmas, mis on täis
vihkamist ja isekust, võib meie väike leek tunduda mõjuta,
kuid peame hoidma oma tuld põlemas.
Billy Graham
19. Esmaspäev Ärge kavatsege südames üksteisele kurja!
Sk 7:10
Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja
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silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks!
1Pt 2:1
Igal hommikul arm on uus, miks siis muretsen mina?
Lõppenud pole Ta halastus. Süda hõiska ja kiida.
Lina Sandell-Berg
Jr 10:6-12; 1Kr 11:27-34
20. Teisipäev Te mõtlesite küll mu vastu kurja, aga
Jumal pööras selle heaks.
1Ms 50:20
Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab
armu.
1Pt 5:5
Issand, Sa oled meie elu rikastanud oma andestava
armastusega, mitte väliste saavutuste, vaid sisemiste
kogemuste poolest. Me palume Sind, anna meile andestav
süda, et võiksime lohutada ja lepitada neid, kes on
haavatud kõrkide ja kangekaelsete inimeste poolt.
Heinrich Maria Janssen
Js 43:8-13; 1Kr 12:1-11
21. Kolmapäev Olgu Issand, meie Jumal, meiega, nõnda
nagu ta on olnud meie vanematega.
1Kn 8:57
Paulus ütles: Meie kuulutame teile rõõmusõnumit isadele
antud tõotusest, et Jumal Jeesust üles äratades on
täielikult täitnud tõotuse nende lastele.
Ap 13:32-33
Maailm igatseb rahu, mõeldes sellega väliselt kindlustatud
olukorda, kus inimest miski ei ähvarda ega ohusta. Muidugi
on niisugune rahu suur varandus. Kui maailm oli Jumala
maha jätnud, kaotas ta ka rahu. Üksnes Jeesus annab meile
rahu.
Albert Soosaar
Ap 17:(16)22-34; 1Kr 12:12-26
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22. Neljapäev Parem on pelgupaika otsida Issanda
juures kui loota inimeste peale.
Ps 118:8
Jumala käes on kõik võimalik.
Mk 10:27
Õnn sellele, kes tröösti ja abi vaestele jagab. Kes viletsaid
armastab, neile saab osaks kurbuses ja hädas seesama
hoolitsus Jumalalt. Tema tahab olla kõigile arst ja aitaja,
tervendada ja rõõmustada.
Matthias Jorisseni järgi
Ef 4:1-7; 1Kr 12:27-31
23. Reede Kes teeb mu seaduste järgi, käib mu määruste
järgi - tema ei sure oma isa süü pärast.
Hs 18:17
Arvestage ka teie endid olevat surnud patule, aga elavat
Jumalale Kristuses Jeesuses.
Rm 6:11
Oh lase mul targaks saada Sa kõige targem Kristus, kes
oled meile siia maa peale tarkuseks tulnud. Meile piisab
Sinu tunnetusest. Sind armastan ja naudin ning kogen kõige
kaunimat. Tark on, kes Sinu järel käib.
Philipp Friedrich Hiller
Lk 23:44-49; 1Kr 13:1-7
24. Laupäev Kui te kõigest südamest tahate pöörduda
Issanda poole, siis kõrvaldage oma keskelt võõrad jumalad.
1Sm 7:3
Me teame, et maailmas ei ole olemas ühtegi ebajumalat
ning et ei ole muud Jumalat kui vaid üks.
1Kr 8:4
Selleks, et meile oma imesid paremini näidata, tahab Jumal,
et me ennast täielikult Talle annaksime. Teresa Avilast
Jh 14:7-14; 1Kr 13:8-13
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1. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus ütleb: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda
mind, ja kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu.
Lk 10:16
Jutlus: 5Ms 6:4-9; Ps 34:2-11; Lk 16:19-31;
1Jh 4:16b-21; Ps 133
____________________________________________
25. Pühapäev Vaata, ma annan neile tunda oma kätt ja
oma väge, et nad teaksid, et minu nimi on Issand. Jr 16:21
See on ilmutatud tema pühadele apostlitele ja prohvetitele Vaimus: et paganadki on tõotuse kaaspärijad ja
sama ihu liikmed ja kaasosalised Kristuses Jeesuses
evangeeliumi kaudu.
Ef 3:5-6
Ärgem kaotagem oma usaldust taevase Isa vastu. Palvetagem julgesti ka rasketel aegadel ja eriti siis.
Urho Muroma
26. Esmaspäev 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
Paulus kirjutab Timoteosele: Ärgu keegi mõtelgu üleolevalt sinu noorusest, vaid saa usklikele eeskujuks kõnes,
käitumises, armastuses, usus, puhtuses.
1Tm 4:12
Oh mõtle inimene, et kohtu ette läed ja kõigest, mis sa
enne siin teind seal aru teed! Sest selle kohtu ette sind
hüüab ingli hääl, kus igaüks saab kätte, mis külvand ilma
peal.
KLPR 379:2 Salomo Liskov
Lk 10:1-9(10-15)16; 1Kr 14:1-12
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27. Teisipäev Hoidu kurja eest ja tee head, otsi rahu ja
nõua seda taga!
Ps 34:15
Olge rõõmsad! Seadke oma asjad korda, laske endid
julgustada, olge üksmeelsed, pidage rahu! Küll siis
armastuse ja rahu Jumal on teiega.
2Kr 13:11
Kartlike ja rahutute lootus, Jeesus Kristus! Ma hüüan Sind
ja hoian kõvasti Sinust kinni, Sina vaevatute ja koormatute
Päästja. Aita mind, päästa mind ja võta mind oma kirkusesse.
Augustinus
Jr 36:1-6(7-9)10,21-24,27-31; 1Kr 14:13-25
28. Kolmapäev Ma ei jäta sind maha, kuni olen teinud,
mis ma sulle olen öelnud.
1Ms 28:15
Enne igavesi aegu on Jumal, kes ei valeta, tõotanud
igavese elu.
Tt 1:2
Kui Issand inimeseks saades ennast sedavõrd alandas, et
oma jumaliku au ja taevase saatjaskonna maha jättis, sündis
see meie pärast. Ta tuli meid, kadunuid, otsima ja päästma.
Albert Soosaar
1Ts 2:1-8(9-12); 1Kr 14:26-33a
29. Neljapäev Jumal ütles: "Saagu valgus!" Ja valgus
sai.
1Ms 1:3
Jeesus ütleb: Mina olen maailma valgus. Kes järgneb
mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Jh 8:12
Valgus koidab, valgus paistab, sõnavalgus tõusnud meil!
Miks siis pimedus veel võtab võimust meie eluteil? Eks ju
ole aeg nüüd tulla, Päästja armus kindel olla?
KLPR 191:1 Karl Wöhrmann
Jh 21:15-19; 1Kr 14:33b-40
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30. Reede Muiste sa panid maale aluse ja taevas on su
kätetöö.
Ps 102:26
Halleluuja! Pääste ja kirkus ja vägi on meie Jumalal.
Ilm 19:1
Kui sa usuksid, siis sa saaksid just sel silmapilgul näha
Jumala päästva armu aulist imet.
Harri Haamer
Lk 22:24-30; 1Kr 15:1-11
31. Laupäev Jumal, sa oled mind õpetanud mu noorest
east, ja sestsaadik ma kuulutan sinu imesid. Ps 71:17
Paulus kirjutab Timoteosele: Püsi selles, mida sa oled
õppinud ja usaldanud.
2Tm 3:14
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
Fl 1:12-18a; 1Kr 15:12-19
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KUU LOOSUNG: Mu tugevus ja mu kiituslaul on Issand,
tema oli mulle päästeks.
2Ms 15:2
____________________________________________
2. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud
ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Mt 11:28
Jutlus: 2Kr 9:16-23; Ps 36:1-11; Lk 14:(15)16-24;
Ef 2:17-22; Ps 36
____________________________________________

1. Pühapäev Küll on see paik kardetav! See pole muud
midagi kui Jumala koda ja taeva värav.
1Ms 28:17
Kristus ütleb: Mina olen uks. Kes iganes läheb sisse minu
kaudu, see pääseb.
Jh 10:9
See põhja peale tahan jääda seni kui elan ilma peal. Muud
ma ei taha igatseda, kuni mu süda tuksub veel. Küll igavest
siis laulan ma: "See halastus on põhjata!"
LR 428:10 Johann Andreas Rothe
2. Esmaspäev Issand ütles Gideonile: "Rahu olgu sinule!
Ära karda, sa ei sure!" Siis Gideon ehitas sinna altari
Issandale ja pani sellele nimeks "Issand on rahu".
Km 6:23-24
Olge toimekad, et teid leitaks tema ees veatuina ja laitmatuina rahus.
2Pt 3:14
Jäägu Jumala rahu su üle. Tema armastus, rõõm täitku sind.
Tema valguses käi, kõiges looda Ta peal. Tema arm jäägu
hoidma sind teel.
VL 201 Cliff Barrows
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Õp 9:1-10; 1Kr 15:20-28
3. Teisipäev Ma ei jää häbisse, pannes tähele kõiki su
käske.
Ps 119:6
Hoia, mis su hoolde on usaldatud!
1Tm 6:20
Ei piisa õige usutunnistuse omamisest, sul peab olema
uuendatud süda. Kui see uuendus ei ole Püha Vaimu läbi
aset leidnud, siis, olles alistuv heale, alistud sa sama kergelt
ka kurjale.
Charles Haddon Spurgeon
2Ms 2:11-15(16-22)23-25; 1Kr 15:29-34
4. Kolmapäev Issand on minuga, ei ma karda. Mis võib
inimene mulle teha?
Ps 118:6
Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab
kartuse välja.
1Jh 4:18
Jumal võib lubada patusel maailmas olla edukas oma
jumalatutes plaanides. Kuid tänu Jumalale, et Ta ei lase
oma äravalitud lastel õnnestuda teeradadel, mis juhivad
välja Ta pühast tahtest.
A. B. Simpson
1Sm 1:1-11; 1Kr 15:35-49
5. Neljapäev Pese mind hästi mu süüteost ja puhasta
mind mu patust!
Ps 51:4
Jeesus jutustas: Tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi
tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles:
"Oh Jumal, ole mulle patusele armuline!" Ma ütlen teile,
tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult. Lk 18:13-14
Ustav Kristus, tõmba meid nõrku inimesi enese järel käima,
muidu ei suuda me Sind järgida. Anna meile julge ja kindel
vaim, kartmatu süda, õige usk ja kindel lootus; meie nõrkuses juhi meid oma armuga.
Jan Hus
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Mt 15:29-39; 1Kr 15:50-58
6. Reede Armastage Issandat, kõik tema vagad! Ps 31:24
Kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi
ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et
ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks
armastust, siis poleks minust ühtigi.
1Kr 13:2
Ma kiidan Jumalat, kes mind suunab uuele õigele teele.
Ma kiidan oma Jumalat, kes mu vaikuse katkestab ja mind
rääkima paneb. Au olgu Jumalale maa peal kõikidel
tänavatel ja majades. Au olgu Jumalale ja inimestel rahu!
Hans-Jürgen Netz
Lk 23:39-43; 1Kr 16:1-12
7. Laupäev Kes rõhub viletsat, teotab tema Loojat.
Õp 14:31
Pidage alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast.
Fl 2:3
Ma olen aga rammutu, täis nõrkust, vaene, abitu, ei patust
siiski põlga Sa. Sa tunned meie nõtrust ka. Halleluuja. Mu
pea oled, Jeesus, Sa. Su oma, Sinu liige ma: siis tahan Sind
ka teenida Su Püha Vaimu abiga. Halleluuja.
LR 128:9, 12 Paul Gerhardt
Jr 31:(7)8-14; 1Kr 16:13-24
____________________________________________
3. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.
Lk 19:10
Jutlus: Hs 18:1-4,21-24,30-32; Ps 103:1-5,8-13;
Lk 15:1-3,11b-32; 1Tm 1:12-17; Ps 106:1-23
____________________________________________
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8. Pühapäev Issand, ole mulle armuline, sest ma olen
nõrkenud! Tee mind terveks, Issand, sest mu hing on
väga jahmunud.
Ps 6:3-4
Jumala Vaim tuleb appi meie nõtrustele.
Rm 8:26
Kõigeväeline Jumal, me täname Sind, et annad tahtejõu
Sulle vabatahtlikult midagi anda. Kõik tuleb ju Sinult ja
me pühendame selle jälle Sulle. Õnnista ise meie ohvriandi
Jeesuse Kristuse nimel.
Surinami Vennastekogudus
9. Esmaspäev Ära ole iseenese silmis tark! Karda
Issandat ja tagane kurjast!
Õp 3:7
Kus on tark? Kus on õpetlane? Kus on selle ajastu arutleja? Kas mitte Jumal pole teinud maailma tarkuse
narruseks?
1Kr 1:20
Sinusse kõik nõu ja tarkus on ju pandud varjule. Anna
aga, et mu mõistus seda paneks tähele. Oh võta mul
vagadust, alandust anda ja taevase tarkuse juurde mind
kanda! Kui, Jeesus, Sind tunnen ja õieti näen, siis mina
küll õieti targaks ka läen.
LR 269:5 Johann Heinrich Schröder
Lk 5:27-32; 2Ms 1:1-22
10.Teisipäev Kui sa sööd ja su kõht saab täis, siis kiida
Issandat!
5Ms 8:10
Jumal on loonud toidu tänuga vastuvõtmiseks. 1Tm 4:3
Nüüd kiitus olgu Sulle, mu Jumal, järgesti, et oled andnud
meile peatoidust rohkesti; Et sest Su armu näeme, see peale
kindlaks jääme, et oled Jumal Sa.
N. Selnecker
2Ms 32:30-33:1; 2Ms 2:1-10
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11. Kolmapäev Sa annad mulle oma päästekilbi, su
parem käsi toetab mind.
Ps 18:36
Tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses igal
pool võidukäigus kaasa viib.
2Kr 2:14
Issand teab kõiki su puudusi, nõrkusi, pahesid, muid patte
- ja siiski armastab Ta sind kõigest hoolimata suurema
armastusega kui keegi inimestest.
Urho Muroma
Jh 5:1-16; 2Ms 2:11-25
12. Neljapäev Issand on sulle igaveseks valguseks ja su
Jumal on su hiilgus.
Js 60:19
Jeesus ütleb: Teie olete maailma valgus.
Mt 5:14
Oh meile, Issand Jeesus, jää ja meid valgusta. Sa kallis
taevaselgus, meid ikka juhata.
KLPR 325:3 Josua Stegmann
Mt 18:15-20; 2Ms 3:1-22
13. Reede Issand karistas mind rängasti, aga ta ei andnud
mind surmale.
Ps 118:18
Ka need, kes kannatavad Jumala tahtmise järgi, usaldagu oma hinged head tehes tema, ustava Looja hoolde.
1Pt 4:19
Kristus õpetas ja ka tõestas ülima ohvriga võimaluse jõuda
Isa juurde.
Dr Toyohiko Kagawa
Mt 27:3-10; 2Ms 4:1-17
14. Laupäev Issand, näita meile oma heldust ja anna
meile oma abi!
Ps 85:8
Te olete puhtaks pestud, te olete pühitsetud, te olete õigeks
tehtud Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala
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Vaimus.
1Kr 6:11
Kui meie sünged päevad ja pimedaimad ööd meid
rõhuvad, siis mõtleme aina sellele õnnistavale valgusele
ja jõule, mis peitub Jumalas. Tema leiab alati väljapääsutee, muudab tumeda eilse helgeks homseks, viimaks
säravaks igaviku hommikuks.
Martin Luther King
Rm 8:1-6; 2Ms 4:18-31
____________________________________________
4. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse
seadust.
Gl 6:2
Jutlus: Rm 12:17-21; Ps 42:2-12; Lk 6:36-42;
Rm 14:10-13; Ps 106:24-48
____________________________________________
15. Pühapäev Mina olen teile rääkinud ja rääkinud, aga
teie ei ole mind kuulanud.
Jr 35:14
Naatanael ütles: "Mis võib küll Naatsaretist head tulla?"
Filippus ütles talle: "Tule ja vaata!"
Jh 1:46
Teie elu on küündimatu, kui te hoolsalt ei uuri Jeesuse
õpetust.
Mahatma Gandhi
16. Esmaspäev Sina oled mu pääste Jumal, sind ma ootan
kogu päeva.
Ps 25:5
See ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi
tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb. 1Jh 5:14
Jumal olgu sinuga, kui õhtu jõuab, et sa tänulikult võid
tagasi vaadata möödunud päevade rõõmudele ja koormatele ning võid kindel olla, et miski polnud kasutu.
Christa Spilling-Nöker
Lk 5:17-26; 2Ms 5:1-6:1
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17. Teisipäev Ära karda, sest ma olen sind lunastanud,
ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt.
Js 43:1
Palju tölnereid ja muid patuseid tuli ning istus lauas
koos Jeesuse ja ta jüngritega.
Mt 9:10
Tulge siis, oh patused, tulge kurvad hinged julgelt, Jeesus
kutsub nüüd ja teeb teid ka Isa lasteks heldelt! Ei Ta põlga
kedagi: Jeesus kutsub patuseid.
KLPR 214:4 Erdmann Neumeister
Ne 9:1-3,29-36; 2Ms 7:1-25
17. juuni 1722 - Herrnhuti asula ehitustööde algus
18. Kolmapäev Sa ei tohi varastada!
2Ms 20:15
Ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu.
1Kr 10:24
Issand, sinu hoolitsusel muutub maailm. Täname Sind, et
me ei ole jumalatu maailm ega ka meelevaldsete olukordade vangid.
Jörg Zink
Mk 11:(20,21)22-26; 2Ms 12:1-20
19. Neljapäev Sinu käes on jõud ja vägi, ja ükski ei suuda
sulle vastu panna.
2Aj 20:6
Ma usun, aita mind mu uskmatuses!
Mk 9:24
Jumal teab meie abitust - Ta on saatnud appi Kristuse.
Rabundranath Tagore
1Kr 12:19-26; 2Ms 12:21-33,51
20. Reede Trööstige, trööstige minu rahvast, ütleb teie
Jumal.
Js 40:1
Paulus kirjutab: Nii nagu teil on osa meie kannatustest,
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nõnda ka meie julgustusest.
2Kr 1:7
Kui ma rõõmustust ei leia, et mu süda kisendab: "Minu
Jumal, oh kui kaua? Millal vaev siin otsa saab?" Siis mind
ise rõõmusta, kannatama õpeta.
LR 278:6 Heinrich Held
Lk 23:17-26; 2Ms 13:17-22
21. Laupäev Issand Jumal! Sina oled oma sulasele
hakanud näitama oma suurust ja oma vägevat kätt.
5Ms 3:24
Meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda
kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks
kirkusest kirkusesse.
2Kr 3:18
Saada mind minu teedel, oh Issand, selle maailma
segaduses ja näita mulle selgelt Sinu meelepärast rada.
Seda, mida ma teen täna, luba mul teha, arvestades
igavikuga.
Michael Weisse järgi
2Kr 13:10-13; 2Ms 14:1-14
____________________________________________
5. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole
teist enestest, vaid see on and Jumalalt.
Ef 2:8
Jutlus: 1Ts 3:1-5; Ps 73:14,23-26,28; Lk 5:1-11;
1Kr
1:18-25; Ps 73
____________________________________________
22. Pühapäev Karista mind, Issand, aga õiglaselt, mitte
oma raevus, et sa mind täiesti ei hävitaks.
Jr 10:24
Issand oskab küll jumalakartlikke kiusatusest välja
kiskuda.
2Pt 2:9
Mida rohkem oleme kiusatustes ja kannatame, seda enam
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peame palvetama. Palves peitub meie abi ja jõud, meie
ainukordne trööst. Pole põhjust nõrkeda valude ja kiusatuste käes. Vaadakem hoopis meie Lunastajale ja rääkigem
Temaga!
Charles de Foucauld
23. Esmaspäev Rõõmutsege ja olge igavesti rõõmsad
mu loodu pärast!
Js 65:18
Jeesus jäi seisma jüngrite keskele ja ütles neile: "Rahu
teile!" Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja
külge. Siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes.
Jh 20:19-20
Kui õnnis on kogeda, kuidas Jeesuse vägi surmab igal
päeval lihameelt ja sünnitab uut inimest, et see saaks
Jeesuse ülestõusmise elu sarnaseks.
Andrew Murray
Lk 6:12-19; 2Ms 14:15-31
____________________________________________
RISTIJA JOHANNESE SÜNNIPÄEV - JAANIPÄEV
Ristija Johannese tunnistus: Tema peab kasvama, aga mina
pean kahanema!
Jh 3:30
Jutlus: Js 40:1-8; Ps 92:2-11; Lk 1:57-67(68-75)76-80;
Ap 19:1-7; 2Ms 15:1-21
____________________________________________
24. Teisipäev Issand ütles: Et ta minusse on kiindunud,
siis ma päästan tema.
Ps 91:14
Jeesus ütles pidalitõbisele: Tõuse üles ja mine, sinu usk
on su päästnud!
Lk 17:19
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.
LR 254:5 Johann Scheffler
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25. Kolmapäev Vaata, Jumal on mu abimees, Issand on
mu hinge tugi.
Ps 54:6
Me teame, et see, kes äratas üles Issanda Jeesuse, äratab
meidki koos Jeesusega üles.
2Kr 4:14
Ma olen, kuis ma usus tean, Su liige, luu ja liha. Su külge
mina järgest jään, ei karda surma viha. Kui suren, suren
Sulle ma, Sa oled rõõmu, elu ka mul surma läbi saatnud.
LR 578:3 Nikolaus Herman
Hs 2:3-8a; 2Ms 15:22-27
26. Neljapäev Ma rõõmustan Issandas, hõiskan oma
pääste Jumalas.
Ha 3:18
Paulus kirjutab: Ma olen veendunud teie kõigi suhtes, et
minu rõõm on ka teie kõikide oma.
2Kr 2:3
Sul, armas Isa, teada, mis kahjuks tuleb meil; Su lastele
kõik sead Sa, mis hea ja tarvis neil. Mis Sina ette võtad,
kõik teed Sa vägevalt ja ustavalt Sa täidad, mis Sina
alustand.
KLPR 342:3 Paul Gerhardt
Ap 15:4-12; 2Ms 16:1-36
27. Reede Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad.
Ps 145:18
Bartimeus hakkas karjuma: "Jeesus, Taaveti Poeg,
halasta minu peale!" Ja Jeesus ütles seisatades: "Kutsuge
ta siia!" Ja nad kutsusid pimedat: "Ole julge, tõuse üles,
tema kutsub sind!"
Mk 10:47,49
Issand, aita, et mu tänane tegu või rääkimine kellelegi
kahju ei tooks, vaid et see oleks peegeldus Sinu armastusest ja halastusest.
Rita F. Snowden
Lk 22:31-34; 2Ms 17:1-16
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28. Laupäev Hõiska ja rõõmusta, Siioni tütar, sest vaata
ma tulen ja asun su keskele, ütleb Issand.
Sk 2:14
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
Miks oled vait, mu vaimuvägi? Oh laula sa nüüd elavalt ja
mäleta, mis Tema tegi, mis head sa saanud Jumalalt! Nüüd
ärka, ärka, vaim ja meel, ning kiida Teda, suu ja keel!
KLPR 301:3 Johann Mentzer
Fl 3:12-16; 2Ms 18:1-27
____________________________________________
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
Jutlus: 1Pt 2:2-10; Ps 139:1-16,23-24; Mt 28:16-20;
Rm 6:3-8(9-11); Ps 135
____________________________________________
29. Pühapäev Te saate tunda, et mina olen Issand, kui
ma teiega nõnda talitan oma nime pärast, aga mitte teie
halbade eluviiside ja hukatuslike tegude kohaselt.
Hs 20:44
Kõik sünnib ju teie heaks, et arm üha enamate inimeste
tänu kaudu rohkenedes kasvaks Jumala austuseks.
2Kr 4:15
Meie õnn on, et Jeesus ei ole veel tulnud kogu aus ning
hiilguses, Ta ei ole veel tulnud kohtumõistjana. Seega on
meile kingitud armuaeg, antud võimalus kasutada seda
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patuste Õnnistegija vastuvõtmiseks ja endale igaveseks
õnnistuseks.
Albert Soosaar
30. Esmaspäev Issand avab pimedate silmad. Ps 146:8
Johannese jüngrid küsisid: "Kas sina oled see, kes pidi
tulema, või jääme ootama teist?" Jeesus vastas neile:
"Minge teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete:
pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised
saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad
üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi." Mt 11:3-5
Meie Issand ja Jumal, saada meile oma valgust ja õiglust,
anna meile puhas süda ja valgusta meie mõistust, pea meid
vääriliseks Sinu evangeeliumi kuulamisele kindlaks jääda.
Kuid nõnda, et me ei oleks mitte ainult kuulajad, vaid ka
Sinu sõna täitjad.
Etioopiast
2Ms 14:15-22; 2Ms 19:1-25
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oma pihu mu peale.

ja eest sa ümbritsed mind ja paned
Ps 139:5

1. Teisipäev Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil
linn Issandale üles ehitatakse.
Jr 31:38
Nägija Johannes kirjutab: Ma nägin püha linna, uut
Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat,
valmistatud otsekui oma mehele ehitud mõrsja. Ilm 21:2
Kiitust laulgu meie hääled, au, kiitust taevahulga keeled,
et hüüdku kandled, pasunad! Väravaiks on kaksteist pärlit;
Su trooni ümbritsevad inglid; seal pühad hulgad
hõiskavad. Ei nähtud ole veel, ei tajuda või meel sellist
rõõmu! Sest hõiskame ja laulame suurt halleluuja
rõõmsasti!
KLPR 179:3 Philipp Nicolai
Ap 2:32-40; 2Ms 20:1-21
2. Kolmapäev Mõtle oma kogudusele, mille sa muiste
oled enesele asutanud ja oma pärandi jaoks lunastanud.
Ps 74:2
Jeesus Kristus on iseenese loovutanud lunastushinnaks
kõikide eest.
1Tm 2:6
Ühenduses kosutada võta oma rahvast Sa, et ei ühtki liiget
leita Sinust osa saamata! Kui siis Sinu leegist tõuseb valgus Sinu rahva soos, siis maailmgi tunneb, ütleb: "Siin on
Jeesu jüngrid koos!"
KLPR 314:5 Krahv Nicholaus Ludwig von Zinzendorf
Ap 16:23-34; 2Ms 24:1-18
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3. Neljapäev Issand annab rahu su piirile.
Ps 147:14
Kristus on meie rahu.
Ef 2:14
Jeesus ütles, et Tema nime tõttu Jumal tunnustab meie
palveid ja vastab neile. See on kink, mis on antud meile
Püha Vaimu läbi.
Oswald Chambers
Mt 18:1-6; 2Ms 25:1-22
4. Reede Tuletage meelde endisi asju muistsest ajast,
sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole, mina olen
Jumal ja ükski ei ole minu sarnane.
Js 46:9
Paulus kirjutab: Jumala armust olen ma see, kes olen.
1Kr 15:10
Alati püüan kihutada välja kõik pahed oma südamest ja
hoida õitsemas oma armastust, teades, et Sinul on iste mu
südame sisimal altaril. Ja mu taotluseks on oma tegudes
ilmutada Sind, teades, et see on Sinu vägi, mis mulle annab
jõudu tegutsemiseks.
Rabindranath Tagore
Jh 19:31-37; 2Ms 32:1-14
5. Laupäev Issand, mu Jumal, sina oled väga suur, austuse
ja iluga oled sa ennast riietanud. Sa riietad ennast
valgusega nagu rüüga.
Ps 104:1-2
See, kes ütles: "Pimedusest paisku valgus!", on Jumal,
kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala
kirkusest.
2Kr 4:6
Elu siin maal võib mõtestada üksnes lunastuse ja igavese
elu valguses.
Prof. dr.Schneibe
Ilm 3:1-6; 2Ms 32:15-35
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7. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Te ei ole nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade
kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed.
Ef 2:19
Jutlus: 2Ms 16:2-3,11-18; Ps 107:1-9; Jh 6:1-15;
Ap 2:41a,42-47; Ps 139
____________________________________________
6. Pühapäev Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga
salajase asja üle, olgu see hea või kuri.
Kg 12:14
Ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne kui tuleb
Issand, kes toob valguse ette pimedusse varjunud asjad
ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused; ja siis
saab igaüks kiituse Jumalalt.
1Kr 4:5
Üht on tarvis, armas Jumal, seda tundma õpeta. Et , mis
armastan ma rumal, tunnen tühja oleva, sest et see mu
südant siin piinab ja närib ja ilma, et hingeke rõõmu sest
pärib. Saan aga see ühe, mis kallim on muust, ei rõõmulaul
lahku iial mu suust. LR 269:1 Johann Heinrich Schröder
6. juuli 1415 - suri Jan Hus märtrina Konstanzis
7. Esmaspäev Mis on inimene, et sa temale mõtled, ja
inimesepoeg, et sa tema eest hoolitsed?
Ps 8:5
Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid
hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi! 1Jh 3:1
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!
KLPR 298:3 Johann Daniel Herrnschmidt
2Aj 30:13-22; 2Ms 33:1-23
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8. Teisipäev Sina ilutsed Issanda tõttu, kiitled Iisraeli
Püha tõttu.
Js 41:16
Me kiitleme Jumalast meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi,
kelle kaudu me oleme nüüd saanud lepituse. Rm 5:11
Mu hing on pöördunud Jumala armastuse poole, mis avab
end kannatavas Kristuses.
Michelangelo
Mt 22:1-14; 2Ms 34:1-16
9. Kolmapäev Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on
kardetav oma tegemistes inimlaste juures.
Ps 66:5
Jeesus lausus: Tütar, sinu usk on su päästnud, mine
rahuga ja ole terve oma vaevast!
Mk 5:34
Su teed on imelised Kõrge Isa, seepärast meie neid ei
mõistagi… Sa läbi pisarate, mure, vaeva meid tihti juhid
õige rõõmule: Vaid usaldust, end Sinu kätte andmist, Sa
ootad meilt Su isahelduses, vaid armastust ja Sinu peale
lootmist - muu seisab kõik Su imevõimsas käes.
Aliide Vaiksaar (Kogust: Taevalind laulis)
Sk 8:9-17; 2Ms 34:17-28
10. Neljapäev Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen
kiindunud, mu valitu, kellest mu hingel on hea meel.
Js 42:1
Iisraellaste päralt on lapseõigus ja kirkus ja lepingud ja
seadustik ja jumalateenistus ja tõotused, nende päralt
on esiisad ja nende seast on Kristus ihu poolest.
Rm 9:4-5
Armastust sa külva kogu eluga, kõige peale vaata Jeesu
pilguga, ära viha kanna, kui sind keegi lööb, käsi talle
anna, headus võidu toob.
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Elvi Vares (kogust: Taevalind laulis)
1Kr 10:16-17; 2Ms 34:29-35
11. Reede Issand, aja mu tüliasja ja lunasta mind, elusta
mind oma ütlust mööda.
Ps 119:154
Meil on midagi kindlamat prohvetisõnast ja te teete hästi,
kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras
paigas, kuni päev hakkab ahetama ning koidutäht tõuseb
teie südameis.
2Pt 1:19
Mis on küll võrreldav selle võiduka teadmisega, mis
oleks kõrvutatav selle üleva elamusega, et meil on Jumal,
kes ainsana suur, et meil on Issand, kes kaugelt üle kõige,
kel ainsana on elu ja au Omas Endas!
Hugo Valma
Lk 22:14-20; 2Ms 40:1-17
12. Laupäev Igaüks küsigu oma naabrilt ja vennalt
nõnda: "Mis Issand rääkis?"
Jr 23:35
Julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist!
1Ts 5:11
Võta vastu kõik, mida Jumal sulle oma kuninglikus
ettenägelikkuses saadab. Meie õnn ja küllus on olla
Temaga osaduses.
Arpad Arder
Ilm 19:4-9; 2Ms 40:34-38
____________________________________________
8. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Käige nagu valguse lapsed - sest valguse vili on ju
igasuguses headuses ja õigluses ja tões.
Ef 5:8,9
Jutlus: Rm 6:19-23; Ps 48:2 -3a,9-11; Mt 5:13-16;
Ef 5:8b-14; Ps 124
____________________________________________
13. Pühapäev Ära keela head neile, kes seda vajavad,
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kui su käel on jõudu seda teha.
Õp 3:27
Olgu teie jõukus praegu nende puudusele toeks, et ka
nende jõukus kunagi saaks toeks teie puudusele, nii et
tekiks võrdsus.
2Kr 8:14
Ära ela tühja elu, kraabid kokku aganaid: Jeesuses on õige
elu - siis sa kogud viljapäid. Kui sa elad ilma rõõmus,
hoopled oma suurusest, ükskord vaevled poris, tolmus,
toidad ennast lestadest.
Elvi Vares (kogust: Taevalind laulis)
14. Esmaspäev Kõik Iisraeli lapsed, mehed ja naised,
keda süda sundis tooma kõige valmistamiseks, mida
Issand oli Moosese läbi käskinud teha, tõid Issandale
vabatahtliku ohvri.
2Ms 35:29
Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte
nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat
andjat.
2Kr 9:7
Et taevasse saada, mu sõber, selleks on vaja risti ja armu.
Jean-Marie Vianney
Jk 2:14-26; Mk 3:7-19
15. Teisipäev Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda
mu sees kindel vaim.
Ps 51:12
On hea, kui süda kinnitatakse armu läbi.
Hb 13:9
Mu hinge sisse tule, oh Looja Püha Vaim! Uut elu tõid Sa
mulle, kui ilmale ma sain. Oh rõõmustaja Sa, kes tulid
Isast, Pojast sealt õndsa taeva kojast. Sind kiidan rõõmuga!
KLPR 129:1 Paul Gerhardt
2Kr 6:11-18(7:1); Mk 3:20-30
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16. Kolmapäev Paganad, kes teil ümberkaudu alles
jäävad, saavad tunda, et mina, Issand, ehitan üles
mahakistu ja istutan uuesti laastatu.
Hs 36:36
Paulus kirjutab: Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin
orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik
olete üks Kristuses Jeesuses.
Gl 3:28
Ehk püüdvad vastu panna küll hoopis kuradid, ei Jumal
siiski anna neil võimust ühtigi. Mis Tema võtab ette, see
peab sündima. Mis tahab Tema mõte, peab korda minema.
LR 508:5 Paul Gerhardt
Jk 3:13-18; Mk 3:31-35
17. Neljapäev Sina, Issand, seletad mu hinge riiuasja,
sina lunastad mu elu.
Nl 3:58
Jeesus Kristus on loovutanud iseenda meie eest, et meid
lunastada kõigest ülekohtust.
Tt 2:14
Mul patuhädas suures on Jeesus abimees; ei karda Tema
juures ma hirmu hädades; Ta jumaliku väega mind hoiab
kindlasti ja oma armukäega mind varjab heldesti.
KLPR 229:2 Karl Wöhrmann
Lk 11:33-36(37-41a); Mk 4:1-9
18. Reede Kaugelolijad tulevad ning ehitavad Issanda
templit.
Sk 6:15
Laske endid ehitada elavate kividena vaimulikuks
kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob
vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased
Jeesuse Kristuse kaudu.
1Pt 2:5
Kuid Jumal taeva kõrgusest mu peale vaatas alla ja lubas
oma heldusest mu köied päästa valla. Ei jäänud ainult
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mõtteks see: Ta ohvriks tõi maailmale, kes Talle kõige
kallim.
KLPT 323:3 Martin Luther
Jh 18:19-24; Mk 4:10-20
19. Laupäev Issand, sinu ustavus on suur!
Nl 3:23
Armu teile ja rahu temalt, kes on ja kes oli ja kes tuleb.
Ilm 1:4
Kes Jeesuse on leidnud, see on suure aarde omandanud, ta
on leidnud varanduste varanduse.
Thomas Kempisest
Fl 2:12-18; Mk 4:21-25
____________________________________________
9. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle
hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem.
Lk 12:48
Jutlus: 1Pt 4:7-11; Ps 40:9-12; Mt 25:14-30;
Fl 3:7-11(12-14); Ps 119:25-32
____________________________________________
20. Pühapäev Issand on pannud päikese valguseks
päeval, kuu ja tähtede korrad valguseks öösel, ta liigutab
merd, paneb selle lained kohama.
Jr 31:35
Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on
Issanda tahtmine.
Ef 5:17
End näita, koidutäht, päev paista mulle selgest; Mu Jeesus
valguseks jää minu sisse järjest, ja armutulega mind läbi
soojenda ja selle valgega mu südant uuenda.
LR 50:1
21. Esmaspäev Mina olen teid armastanud, ütleb Issand.
Ml 1:2
Jeesuse rõivad hakkasid erevalgena hiilgama. Ja tekkis
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pilv, mis neid varjas, ja pilvest kostis hääl: See on mu
armas Poeg, teda kuulake!
Mk 9:3,7
Kui me elame Temas ja Tema meis, siis ei saa me teisiti kui
vendi teenida.
Sadhu Sundar Singh
1Kn 3:16-28; Mk 4:26-29
22. Teisipäev Oma suure halastuse pärast ei teinud sa
neile lõppu ega jätnud neid maha.
Ne 9:31
Meie Issanda pikka meelt pidage päästeks.
2Pt 3:15
Kas elan või suren, olen Sinu juures ja Sina oled minu
juures, mu Jumal. Issand, ma ootan Sinu õnnistust ja Sinu
riiki.
Dietrich Bonhoeffer
Hs 3:16-21; Mk 4:30-34
23. Kolmapäev Mispärast on mu valu nii püsiv ja mu
haav ravimatu? See ei taha paraneda. Sa oled mulle
nagu kahanev oja, nagu vesi, mis ei jää püsima. Jr 15:18
Sinna kanti mees, kes oli sündimisest saadik jalutu. Kui
ta nägi Peetrust ja Johannest pühakotta astumas, palus
ta neilt almust. Aga Peetrus ütles: Hõbedat ega kulda
mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle: Jeesuse
Kristuse, Naatsaretlase nimel - tõuse ja kõnni! Ap 3:2,3,6
Kannatustes meid kinnitada võid. Sinu tahtmist tahan täita,
kiusatusi ära võita. Viimaks ristitee viib ju Sinule.
KLPR 467:2 Nicolaus Ludwig von Zinzendorf
Mt 19:(4-7)8-12(13-15); Mk 4:35-41
24. Neljapäev Issand, sina oled mu pelgupaik, mu osa
elavate maal.
Ps 142:6
Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa,
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kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud
elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi
surnuist.
1Pt 1:3
Jeesus, kui suur on Su kannatlikkus, millega Sa omasid
juhatad ja kannad. Kui suur on Su tarkus, millega Sa õigust
mõistad. Õpeta mind olema valmis Sind teenima. Muu
jätan Sinu hooleks.
Johann Bengel
Ef 5:15-20; Mk 5:1-20
25. Reede Tema, kes pillutas Iisraeli, kogub ja hoiab
teda nagu karjane oma karja.
Jr 31:10
Kristus ütleb: Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja
minu omad tunnevad mind.
Jh 10:14
Karjane, Sa valvad, oma lambaid hoiad, und ei ole Sul;
abiks heldelt tulid, kaitsjaks, kilbiks olid päeva ajal mul,
hoia Sa mind öösel ka, mind Su inglid kaitsma tulgu ja mu
ümber olgu.
KLPR 405:1 Benjamin Schmolck
Jh 19:9-16a; Mk 5:21-34
26. Laupäev Mu koda nimetatakse palvekojaks kõigile
rahvastele.
Js 56:7
Jeesus läks pühakotta ning hakkas välja ajama neid,
kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli
rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. Mk 11:15
Luba, Jeesus vaikne tund Su juures, kui ma väsind olen
võitlustest, tunda vaikust Sinu jalul olles, kui mu rahu
viidud tormidest. Luba vaikust, sest Sul helde süda,
maailma külm ja tühi hingele! Mida räägid, kuulda ihkan
seda, kõik, mis hinges, öelda Sinule.
VL 356:1 Elsa Eklund
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Lk 12:42-48; Mk 5:35-43
____________________________________________
10. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema
on valinud enesele pärisosaks.
Ps 33:12
Jutlus: Rm 11:25-32; Ps 7:1-3,8-11,20-21; Lk 19:41-48
või Mk 12:28-34; Rm 9:1-8,14-16; Ps 119:33-40
____________________________________________
27. Pühapäev Maa, maa, maa, kuule Issanda sõna!
Jr 22:29
Kes heasse mulda külvati, on need, kes sõna kuulevad ja
omaks võtavad ja vilja kannavad.
Mk 4:20
Kõigeväeline Jumal, kes sa tegid taeva ja maa ja andsid
inimesele head, anna mulle õiget usku ja head tahet kurjale
vastu seista ja Sinu tahet teostada.
Palve 9. sajandist
28. Esmaspäev Jumala käes on kõigi elavate hing.
Ii 12:10
Kas te ei tea, et teie ei ole iseenese päralt?
1Kr 6:19
Issand, meie Jumal, me täname Sind, sest Sa ütled meile
kindlalt, et kõik muutub heaks, kuna Kristus on üles
tõusnud.
Sören Kierkegaard
Rm 11:1-12; Mk 6:1-6
29. Teisipäev Oota Issandat, ole vahva, ja su süda olgu
kindel! Oh, oota Issandat!
Ps 27:14
Jüngrid äratasid Jeesuse üles ja ütlesid talle: "Õpetaja,
kas sa ei hooli sellest, et me hukkume?" Ja tema tõusis,
sõitles tuult ja ütles järvele: "Jää vakka, ole vait!" Ja
tuul rauges.
Mk 4:38-39
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Oota, hing, oh oota Issandat sa, Tema peale looda, Päästjaks
sulle Ta. Öö kindlasti läeb sul koidule, talve järel tuleb
kuldne kevade. Murede marus ja häda sees on sul varjuks
Jumal, truu abimees.
KLPR 345:1 Johan Friedrich Räder
Lk 21:5-6,20-24; Mk 6:7-13
30. Kolmapäev Ma heitsin maha ja uinusin; ma ärkasin
unest, sest Issand toetab mind.
Ps 3:6
Kristus ütleb: Minu Isa, kes on suurim kõigest, on nad
mulle andnud, ja keegi ei suuda neid kiskuda Isa käest.
Jh 10:29
Vajame Jeesust, et oma usku süvendada. Kui meie side
Kristusega süveneb ja kui me Kristuse täielikult vastu
võtame, siis suudame kurnatuid aidata.
Ema Teresa
Jh 4:19-26; Mk 6:14-29
31. Neljapäev Tema peal hingab Issanda Vaim, tarkuse
ja arukuse Vaim, nõu ja väe Vaim, Issanda tundmise ja
kartuse Vaim.
Js 11:2
Ristija Johannes ütles: See, kelle Jumal on läkitanud,
räägib Jumala sõnu; Jumal ei anna ju Vaimu mõõdu
järgi.
Jh 3:34
Oh Sa elu Vaim, meil tule, vägev Jumal igavest, oma väega
meile ole Päästjaks surma võimusest. Tuleb Sinust
valgustus, lõpeb ära pimedus. LR 278:1 Heinrich Held
Rm 11:13-24; Mk 6:30-44
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AUGUST
Vaata, lapsed on pärisosa Issandalt,
ihusugu on tasu temalt.
Ps 127:3
KUU LOOSUNG:

1. Reede Ma meenutan Issanda tegusid, ja ma uurin
kõiki su töid ning mõlgutan mõttes su suuri tegusid.
Ps 77:12,13
Jeesus ütles tervenenule: Mine koju omade juurde ja
kuuluta neile, mida kõike Issand sulle on teinud ja et ta
sinu peale on halastanud.
Mk 5:19
Sinu armastusel ja usaldusel ei ole otsa ega äärt, sest Sul ei
ole piire. Sina võid jagada ega jää vaesemaks. Kuidas
suudan seda mina?
Toomas Paul
Lk 23:27-31; Mk 6:45-56
2. Laupäev Nad lugesid raamatut, Jumala Seadust,
peatükkide kaupa ja andsid seletust, nõnda et loetust aru
saadi.
Ne 8:8
Tee evangeeliumikuulutaja tööd, täida oma hoolekandetööd!
2Tm 4:5
Sageli on kasulikum lugeda Piiblit vähem ja aeglasemalt
ning oodata, kuni sõna on meisse tunginud, kui Jumala
sõnast liiga palju teada, aga seda eneses mitte säilitada.
Dietrich Bonhoeffer
5Ms 4:27-35(36-40); Mk 7:1-23
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11. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu.
1Pt 5:5
Jutlus: 2Sm 12:1-10,13-15a; Ps 113:1-8; Lk 18:9-14;
Ef 2:4 -10; Ps 119:41-48
____________________________________________
3. Pühapäev Sinul, Issand, on õigus, aga meil on häbi
silmis.
Tn 9:7
Jeesus palvetab: Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära
maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Jh 17:15
Me tarvitame oma päevi lobisemiseks. Nagu ununev kõne
mööduvad meie päevad pidevas rahutuses. Jumal, mõtle
meie vaevale ja viletsusele ja pööra meilt oma viha.
Jakob Böhme
4. Esmaspäev Teenige Issandat kõigest südamest! Ärge
taganege järgnema tühiseile jumalaile, kes ei too kasu
ega päästa.
1Sm 12:20,21
Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas!
Kui keegi armastab maailma, siis ei ole temas Isa armastust.
1Jh 2:15
Jumal, tee meie südamed avaraks, et need oleksid küllalt
suured Sinu armastuse vastu võtmiseks. Tee me südamed
erksaks, et need näeksid kõiki, kes usuvad koos meiega
Jeesusesse Kristusesse. Tee meie südamed ruumikaks, et
mahutada ka võõraid, kes Sind ei tunne.
Aafrikast
Hs 17:1-6,22-24; Mk 7:24-30
5. Teisipäev Säästa, Issand, oma rahvast, ja ära anna
oma pärisosa teotuseks.
Jl 2:17
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Issand on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli.
Lk 1:54
Issand Jeesus Kristus! Mitte inimeste vaevaks, vaid
vabastamiseks oled Sa öelnud: "Ükski ei või kahte isandat
teenida!" Oo, võiksime selle järgi joonduda ja Sind järgida.
Sören Kierkegaard
1Ms 19:15-26; Mk 7:31-37
6. 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
Paulus kirjutab: Otsekui meil on küllaga Kristuse
kannatusi, nõnda on meil küllaga ka julgustust Kristuse
kaudu.
2Kr 1:5
Jumal, kuule mind, kui ma tulen Su palge ette, kui ma
otsin osadust Sinuga! Mul ei ole kuhugi mujale minna ja
see, mida ma viimselt vajan, ei ole mitte need asjad, mida
ma kobamisi soovideks sean, vaid Sina ise. Toomas Paul
Mk 7:24-30; Mk 8:1-9
7. Neljapäev 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
Jeesus ütles: Hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte
inimene hingamispäeva jaoks.
Mk 2:27
Kallis pühapäev on tulnud jälle nädalase vaeva järele
kallist rahu tooma südamele, mille sees on parandatud tee.
Siiski tuleb suurem pühapäev, kus on lõpnud kõik
maailma vaev.
A. Tetermanni Siioni laulja 92:1 K. Grunholzer
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1Pt 5:1-5; Mk 8:10-21
8. Reede Ma jätan su keskele alles vaese ja viletsa rahva,
ja need otsivad pelgupaika Issanda nimes.
Sf 3:12
Vennad, olge veelgi innukamad kindlustama oma kutsumist ja äravalimist, sest kui te seda teete, ei väärata te
iial.
2Pt 1:10
Tahame meie Jumala imeasjade ja mõtete suurust näha ja
sellest vähegi aru saada, siis saagem iseenese meelest
väikeseks nagu Jeesus oli. Siis seisame imestades tänase
kuulutuse ees ja küsime: kuis võib püha Jumal patust inimest nõnda armastada, et Ta oma südame, oma Poja tema
eest annab?
Joosep Liiv
Lk 22:54-62; Mk 8:22-26
9.Laupäev Issand mõistab kohut oma rahvale ja halastab
oma sulaste peale.
Ps 135:14
Issand ütleb: Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud
ustav pisku üle, ma panen su palju üle.
Mt 25:21
Issand, halasta meie peale! Sest meie põlvkond peab ühel
päeval halbade inimeste mürgiseid sõnu, kurje tegusid ja
ka headuse surnuks vaikimist kahetsema.
Martin Luther King
Js 26:1-6; Mk 8:27-33
____________________________________________
12. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei
kustuta ta ära.
Js 42:3
Jutlus: 1Kr 3:9-15, Ps 147:3-6,11-14a; Mk 7:31-37;
Ap
9:1-9(10-20); Ps 147
______________________________________
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10. Pühapäev Teie hallide juusteni ma kannan teid; mina
tõstan üles, mina kannan ja päästan.
Js 46:4
Mina olen A ja O, algus ja ots. Mina annan janusele ilma
tasuta eluvee allikast.
Ilm 21:6
Kõik hinged hästi täida meil õige usuga ja anna armu leida,
meid heaga õnnista; Ja aja kurat siit, et enam ta su vastu ei
kavalasti astu, ei riisu meie hüüt. LR 272:9 Paul Gerhardt
11. Esmaspäev Mu Jumal, päeval ma hüüan, aga sa ei
vasta, ja ööselgi, kuid ei leia enesele rahu.
Ps 22:3
Jeesus ütles: Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust
oma äravalituile, kes tema poole kisendavad päevad ja
ööd, kas ta peaks viivitama neid aidates? Ma ütlen teile,
küll ta muretseb neile peatselt õiguse.
Lk 18:7-8
Sinu sõnast on alguse saanud kogu loodu ja Sinu sõna
kaudu on kuulutatud maailmale evangeeliumi. Ära lase
meil sõna väge valesti kasutada või sellest haiget saada.
Las kõik meie sõnad ja kogu elu teenivad Sinu kirkust
ning kuulutavad maailmale Sinu armastust.
Eric Rew
Mt 9:27-34; Mk 8:34-9:1
12. Teisipäev Ole mulle armuline, Jumal; ole mulle
armuline, sest sinu juures otsib mu hing pelgupaika.
Ps 57:2
Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib
Jumalas ja Jumal püsib temas.
1Jh 4:16
Mida sügavam on armastus, seda tugevamaks see muutub;
mida enam kasvab tarkus, seda enam sarnaneb see
armastusega.
Maurice Maeterlinck
4Ms 12:1-15; Mk 9:2-13
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13. Kolmapäev Anna meile abi kitsikuses, sest tühine on
inimeste abi!
Ps 60:13
Kui Jeesus nendega lauas istus, ta võttis leiva, õnnistas
ja murdis ning andis neile. Siis avanesid neil silmad ja
nad tundsid ta ära.
Lk 24:30-31
Jeesus on tee meie enese võimetusest Jumala kõikvõimsusse. Temale tohime kõnelda oma valust, patust,
soovidest, vajadustest, rõõmudest ja oma tänust.
Corrie ten Boom
Mt 17:14-20(21); Mk 9:14-29
13. august 1727 - Vennastekoguduse vaimne sünd Jumala
Vaimu läbi Herrnhutis, ühine Püha õhtusöömaaeg
Berthelsdorfi kirikus
14. Neljapäev Sinu süda ärgu olgu kuri, kui sa oma
vaesele vennale annad.
5Ms 15:10
Mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile.
Mk 4:24
Õnnistegijat tõesti armastada võib aga see, kes südamest
usub, et Jeesus temale patud on andeks andnud, teda
põhjatumast hädast on päästnud ja õndsaks taevariigi
pärijaks teinud. Kes oma venda ja ligimest armastab, talle
Kristuse pärast head teeb, see peab Tema käsusõna ja
tunnistab, et ta Jeesust armastab ning on maitsnud pattude
andeksandmise armu.
Carl Eduard Malm
Jk 5:13-16; Mk 9:30-37
15. Reede Ma meenutan sind oma voodis ja mõtlen sinule
vahikordade ajal.
Ps 63:7
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Palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning
selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi
pühade eest.
Ef 6:18
Minu saladus on väga lihtne: ma palvetan. Palves saan ma
Kristuse armastusega üheks. Palvetada, tähendab Teda
armastada, Temaga koos elada. See omakorda tähendab
Tema sõnu tõeks muuta.
Ema Teresa
Lk 23:6-12; Mk 9:38-41
16. Laupäev Jumal ütleb: Minu nõu läheb korda ja ma
teen kõik, mis ma tahan.
Js 46:10
Jumala valelikkus on võimatu.
Hb 6:18
Kristuse kirik koosneb armuleidnud patustest, nad on
Jumala looming. See kirik on kuulav, palvetav, laulev seega misjoneeriv kogudus.
Nicolaus Ludwig von Zinzendorf
Js 57:15-19; Mk 9:42-50
____________________________________________
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
Jutlus: Ap 6:1-7; Ps 112:5-9; Lk 10:25-37; 1Jh 4:7-12;
Ps 120
____________________________________________
17. Pühapäev Issand pani mu suhu uue laulu, kiiduslaulu
meie Jumalale.
Ps 40:4
Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on
möödunud, vaata, uus on sündinud.
2Kr 5:17
Issand, mu Jumal, Sind tahan ma lauluga kiita! Rõõmuga
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hõisates tulen, ei aega ma viida! Tõuse mu laul, taevasse
ilul ja aul, et Issand võtaks mind kuulda.
KLPR 295:1 Anton Suurkask
18. Esmaspäev Issand, sina oled mu varjupaik. Ps 91:9
Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest
ustav on, kes seda on tõotanud.
Hb 10:23
Ära sa karda tundmata teel - Jeesus su Päästja käib ise su
eel, kõnni Ta järel kindlana sa, siis sulle särab kord tõotatud
maa.
Kogust "Taevalind laulis" Elvi Vares
5Ms 15:1-11; Mk 10:1-12
19. Teisipäev Rahvad tulevad su valguse juurde ning
kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab. Js 60:3
Meie Päästja Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning
on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja
kadumatuse.
2Tm 1:10
Pühad on need inimesed, kelle kaudu teistel on kergem
uskuda Jumalasse.
Nathan Söderblom
Am 5:4-15; Mk 10:13-16
20. Kolmapäev Issand, vägede Jumal, uuenda meie
olukord, lase paista oma pale, siis oleme päästetud.
Ps 80:20
Jeesus võttis kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese
ning viis nad omaette kõrgele mäele. Ja teda muudeti
nende ees. Peetrus hakkas rääkima Jeesusele: Rabi, siin
on meil hea olla.
Mk 9:2,5
Issandas rõõm on sul, Issandas rahu, Issanda vägi sind
tugevaks teeb; kurvastus mure su hinge ei mahu, kui Jeesust
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igal pool saatmas sa näed. Issand sind õnnistab, tunneta
seda, raskustes kinnitab, kannab su häda.
Kogust "Taevalind laulis" Elvi Vares
5Ms 24:(10-15)17-22; Mk 10:17-27
21. Neljapäev Ma annan andeks nende süü ega tuleta
enam meelde nende pattu.
Jr 31:34
Jumal tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe
tundmisele.
1Tm 2:4
Kui kurat mind selleni saab, et ma oma tegudest temaga
hakkan sõnulema - siis olen ma kadunud; aga ma pean
Kristust enese ja tema vahele kilbiks ette panema ning
sellega teda pakku ajama ja kuulutama: Kristus on enese
ise patuste eest andnud!
Martin Luther
Ap 4:32-37; Mk 10:28-31
21. august 1732 - esimesed misjonärid lähevad Herrnhutist
teistele mandritele
22. Reede Taanieli ülakambri aknad olid avatud
Jeruusalemma poole. Ja kolm korda päevas heitis ta
põlvili, palvetas ja kiitis oma Jumalat.
Tn 6:11
Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad
palves! Rm 12:12
Tänu, kiitust, Issand, Sulle toome kalli elusõna eest!
Usujulgust ikka veel me saame Sinu sõna kuulmisest. Isa
armumõtteid sõnas näeme, sakramendis jõudu, väge saame,
teele nõnda asume, Jeesust saatjaks palume.
KLPR 190 Arnold Häusler
Mt 26:47-50(55,56); Mk 10:32-45
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23. Laupäev Kas oleks olnud vaja teha mu viinamäega
veel midagi, mida olin jätnud tegemata? Miks ma
ootasin, et ta kasvatab häid kobaraid, kuna ta andis
kängunud kobaraid?
Js 5:4
Paulus kirjutab: Õppigu meiegi omad tegema häid tegusid
seal, kus neid tõepoolest on vaja, et nad ei jääks viljata.
Tt 3:14
Rääkides Jumala armust meie suhtes, peab ütlema, et meie
ise ei ole saanud sedavõrd teiseks nagu see oleks õige ja
vajalik. Kas peab tulema uusi raskusi? Olgu Jumal meile
armuline. Loodame, et uus vili on juba idanemisel, kui me
seda praegu ka ei märka - et ta on juba saabumisel, otse
lävel.
Jaan Kiivit sen.
Jd 1,2,20-25; Mk 10:46-52
____________________________________________
14. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema
heategu!
Ps 103:2
Jutlus: 1Ts 5:14-24; Ps 146; Lk 17:11-19;
Rm 8:(12-13)14-17; Ps 146
____________________________________________
24. Pühapäev Eelija ütles: Kui kaua te lonkate kahe
karguga? Kui Issand on Jumal, siis käige tema järel;
aga kui Baal on see, siis käige tema järel.
1Kn 18:21
Jumala Poeg Jeesus Kristus ei olnud "jah" ja "ei", vaid
temas oli "jah".
2Kr 1:19
Ainuüksi südame usaldusest ja usust tulenevad nii Jumal
kui ebajumal. On usk õige, siis on ka su Jumal õige. Ja
taas: kus usk on võlts, seal pole ka õiget Jumalat, sest need
kaks kuuluvad ühte. Mille küljes sa oma südamega oled
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ja millele loodad, see ongi tegelikult su Jumal.
Martin Luther
25. Esmaspäev Issanda käsul jäid nad leeri ja Issanda
käsul läksid nad teele.
4Ms 9:23
Jeesus ütles: "Heitke noot paremale poole paati, siis te
leiate." Nad heitsidki, ja ei jaksanud seda enam tõmmata
kalade hulga tõttu.
Jh 21:6
Sa, Jeesus, oled õige tee, meid saada Sina taevasse, meid
võõraid oma maale vii, seks Sinu veri valati. Kürieleis.
KLPR 151:4 Nikölaus Herman
2Tm 1:1-6(7); Jr 1:1-10 või 1Mak 1:1-15
26. Teisipäev Meie Issand on suur ja vägev rammult;
tema mõistus on määratu.
Ps 147:5
Jumala narrus on inimestest targem ja Jumala nõtrus
inimestest tugevam.
1Kr 1:25
Mu Jumal, kuis nii varjul oled, kuis imelised on Su teed!
Mis kasu saadavad kõik mured, veel enne mind Sa muretsed! Mu Jumal, Isa, saada mind, et risti allgi kiidan Sind!
KLPR 360:1 Salomo Franck
Jh 9:24-38(39-41); Jr 1:11-19 või 1Mak 1:16-28
27. Kolmapäev Näe, ka sina hakkad kutsuma rahvaid,
keda sa ei tunne, ja rahvad, kes sind ei tunne, jooksevad
sinu juurde Issanda pärast.
Js 55:5
Jeesus ütles: Nõnda on Jumala riik: nagu inimene viskab
seemne maa peale ning heidab magama ja ärkab üles
öösel ja päeval, ning seeme tärkab ja loob pea, nõnda et
inimene ei tea, kuidas.
Mk 4:26-27
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Jumal ei anna andeid, et me hoiaksime neid ja tunneksime
sellest rahuldust. Kõik on antud selleks, et me võiksime
vastu võtta veel ühte. Teda ennast. Johannes Eckhart
Fm 1-16(17-22); Jr 2:1-13 või 1Mak 1:29-40
28. Neljapäev Külvake enestele õiguseks, lõigake
vastavalt vagadusele.
Ho 10:12
Ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks,
vaid pigem paljastage neid!
Ef 5:11
Külvaja hoolas läks välja maailma põllule, töötas seal vara
ja hilja usus ning lootuses. Tormides, äikeses, vihmas
karastus põllupind, külvaja silmis sel viljal kallima kulla
hind. Vili kord Jumala juures, kullast veel kallim ta, kiitus
ning ülistav juubel kestab seal lõpmata.
VL 258:1 Varje Raid
1Aj 29:9-18; Jr 3:1-10 või 1Mak 1:41-64
29. Reede Issand ütles Joonale: Sina tahaksid armu anda
kiikajonipuule, mille kallal sa ei ole näinud vaeva ja
mida sa ei ole kasvatanud, mis ühe ööga sündis ja ühe
ööga hukkus, aga mina ei peaks armu andma Niinevele,
sellele suurele linnale!
Jn 4:10-11
Jumal on kõik inimesed kinni pannud sõnakuulmatuse
alla, et kõikide peale halastada.
Rm 11:32
Ta halastus on usu põhi, mis ei või ära mõtelda; Need
armukäed on ikka lahti, mis patusele pakub Ta. Ta süda
sulle lahti läeb, kas tuled, tulemata jääd.
LR 428:2 Johann Andreas Rothe
Jh 13:31-35; Jr 3:19-4:4 või 1Mak 2:1-14
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30. Laupäev Kui sa võtad kuulda Issanda, oma Jumala
häält, siis õnnistatud oled sa linnas ja õnnistatud oled sa
väljal.
5Ms 28:2-3
Jeesus rääkis Jumala sõna paljude tähendamissõnadega,
nõnda nagu nad suutsid kuulata.
Mk 4:33
Püha Vaim näitab meile tõelist Jeesust. See on üks
arusaamatus inimese ja Jumala, inimese ja Jeesuse vahel,
sest otsitakse ja tahetakse näha enda ettekujutustele
vastavat Jeesust, mitte Jumala läkitatut. Albert Soosaar
2Ts 2:13-17; Jr 6:9-23 või 1Mak 2:15-28
____________________________________________
15. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt
teie eest!
1Pt 5:7
Jutlus: 1Ms 2:4b-9(10-14)15; Ps 127:1-2; Mt 6:25-34;
1Pt 5:5c-11; Ps 127
____________________________________________
31. Pühapäev Täitke siis neid käske hoolsasti, nagu
Issand, teie Jumal, teid on käskinud, ärge pöörduge
paremale ega vasakule.
5Ms 5:32
Jeesus ütles: Esimene käsk on: Kuule, Iisrael, Issand,
meie Jumal, on ainus Issand, ja armasta Issandat, oma
Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja
kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Teine on see:
Armasta oma ligimest nagu iseennast! Mingit muud neist
suuremat käsku ei ole.
Mk 12:29-31
Mind muile teha aita, mis tegid minule. Ja ikka abi saata
ka ligimestele, nii ilma kasu nõudmata, kui Sina mulle
teinud ja hea meelega.
LR171:7 Justus Gesenius
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KUU LOOSUNG: Jumal ütleb: Ma olen sind armastanud
igavese armastusega, seepärast jääb mu osadus sinuga.
Jr 31:3
1. Esmaspäev Mooses anus Issanda ees ja ütles: Pöördu
oma tulisest vihast ja kahetse kurja, mida sa kavatsed
teha oma rahvale!
2Ms 32:11,12
Paulus kirjutab: Ma kutsun üles anuma, palvetama,
tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest.
1Tm 2:1
Issand, mu Jumal, kuidas võiksin iseennast kannatada ja
sallida, kui Sinu arm ja halastus mind ei kinnitaks. Ära
pööra oma palet ja ära viivita külastamisega, ära jäta oma
julgustusel tulemata, et mu hing poleks Sinu ees nagu
veeta maa.
Thomas Kempisest
Fl 4:8-14, Jr 7:1-15 või 1Mak 2:29-41
2. Teisipäev Mu silmad jõuavad ette vahikordadest, et
mõlgutada mõttes su ütlust.
Ps 119:148
Jeesus ütles: Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti
minu jüngrid.
Jh 8:31
Su sõna, Issand, kindlaks jääb, kui maa ja taevas hukka
läeb; see minu hinge ülendab ja südant ikka kosutab. Kui
keegi mind ei rahusta ja hädas ei või trööstida, siis Sinu
sõnast rõõmu saan ja selgelt Isa armu näen.
KLPR 189:1,2 Jakob Jalajas
1Tm 6:(3-5)6-11a; Jr 7:16-28 või 1Mak 2:42-48
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3. Kolmapäev Lootke alati Issanda peale, sest Issand
Jumal on igavene kalju.
Js 26:4
Kõik on võimalik sellele, kes usub.
Mk 9:23
Tänan Sind, Issand, et oled loonud igavese eluidu minu
südamesse ja et miski maine ei suuda mind täielikult
rahuldada. Tänan Sind, et igas selle maailma rõõmus on
ka nõnda palju kurbust ja rahutust, et see juhib minu meele
mõtisklema täielikuma õndsuse üle.
John Baillie
Ap 27:33-44; Jr 9:11-23 või 1Mak 2:49-70
4. Neljapäev Mispärast sa oled põlanud Issanda sõna,
tehes, mis on tema silmis paha?
2Sm 12:9
Kes ütleb enese püsivat Jeesuses Kristuses, see on ka ise
kohustatud käima nõnda, nagu tema on käinud. 1Jh 2:6
Kes tahab Kristuse õpetusest täielikult aru saada ja seda
täiel määral nautida, see peab kogu oma jõuga sinnapoole
püüdma, et oma elu Jeesuse Kristuse eluga sarnaseks teha.
Thomas Kempisest
Lk 10:38-42; Jr 12:1-6 või 1Mak 3:1-26
5. Reede Meie Jumala käsi oli meie peal ja ta päästis
meid.
Esr 8:31
Issand seisis minu kõrval ja tegi mu vägevaks, et sõna
kuulutamine minu läbi saaks täielikult teoks. 2Tm 4:17
Kui usud Kristusesse, siis Ta on sul. Usk ühendab uskliku
Kristusega nii, et mis on Kristusel, see on ka usklikul, ja
mis on usklikul, see on ka Kristusel.
Martin Luther
Lk 22:35-38; Jr 13:1-11 või 1Mak 3:27-41
6. Laupäev Käristage lõhki oma süda, aga mitte oma
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riided, ja pöörduge Issanda, oma Jumala poole. Jl 2:13
Üks vaene lesknaine tuli ja pani aardekirstu kaks
leptonit. Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles
Jeesus neile: Tõesti ma ütlen teile, see vaene lesknaine
pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu, sest
nemad panid oma küllusest, tema pani aga kehvusest
kõik, mis tal oli, kogu oma elatise.
Mk 12:42-44
Issand teab kõiki su puudusi, nõrkusi, pahesid, muid patte
- ja siiski armastab Ta sind kõigest hoolimata suurema
armastusega kui keegi inimestest.
Urho Muroma
Lk 6:20-26; Jr 14:1-16 või 1Mak 3:42-60
____________________________________________
16. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. 2Tm 1:10
Jutlus: Hb 10:35-36(37-38)39; Ps 68:4-7a,20-21;
Jh 11:1(2)3,17-27(41-45); 2Tm 1:7-10; Ps 140
____________________________________________
7. Pühapäev Issand ütleb: Otsige mind, et te jääksite
elama!
Am 5:4
Jeesuse juurde toodi kõik haiged ja kurjast vaimust
vaevatud; terve linn oli kogunenud maja ukse ette. Ja ta
tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi.
Mk 1:32-34
Oh Teda hoolsast otsige, kõik vaesed armunõudjad. Ja
Jeesu juurde tõtake, muud pole armuandjat! Jah igal ajal
otsige! Küll Temast rahu leiate kui Teda igatsete.
LR 426:3 Georg Weissel
8. Esmaspäev Häda Iisraeli karjastele, kes karjatavad
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iseendid! Kas karjased ei peaks karjatama lambaid?
Hs 34:2
Vanemaid teie seas ma kutsun nüüd üles: hoidke teile
hoida antud Jumala karja, mitte sunni pärast, vaid
vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses
kasuahnuses, vaid andunult.
1Pt 5:1-2
Helde Karjane, tule saada mind vajan Sind, aita leida õige
tee. Helde Karjane, tule toida mind vajan Sind, Su jõudu
iga päev. Ainult Sina nüüd üksi hoiad, aitad astuda mind
järgmise sammu. Helde Karjane tule saada mind vajan Sind,
aita leida õige tee.
Rm 6:18-23; Jr 15:10-21 või 1Mak 4:1-25
9. Teisipäev Issand ütleb oma rahvale: Vaata, ma läkitan
teile vilja, veini ja õli, et teil on seda kõike küllalt. Jl 2:19
Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt
teie eest.
1Pt 5:7
Nagu naine kaevul kord, tundsin janu ja rahuldust ei
leidnud, kuid siis ma kuulsin Päästja sõnu: Minu veest ei
iial januta. Minu kruusi, oh Issand täida ja kustuta mu
hingejanu Sa, taeva manna jaga, et ma küllalt saan, siin
mu kruus, täida see ja õnnista!
Ap 21:8-14; Jr 16:1-13 või 1Mak 4:26-35
10. Kolmapäev Issand mõistab kohut maailma äärtele,
annab rammu oma kuningale.
1Sm 2:10
Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje
ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud,
olgu head või halba.
2Kr 5:10
Valitsegu maailmas kui tahes suur ebaühtlus ja ükskõik,
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kas kuulume madalamasse või kõrgemasse klassi, me
võime end lohutada sellega, et meil kõigil on sama Kristus,
sama ristimine, sama evangeelium ja sama Vaim. Kellelgi
pole paremat evangeeliumi, paremat ristimist ega
mingisugust teist Kristust.
Martin Luther
Mk 5:21-24,35-43; Jr 18:1-12 või 1Mak 4:36-51
11. Neljapäev See rahvas on teinud enesele kuldjumalad.
Kui sa nüüd siiski annaksid andeks nende patu!
2Ms 32:31,32
Kätega valmistatud asjad ei ole jumalad.
Ap 19:26
Armuline Jumal, tänu ja kirjeldamatu kiitus on Su
meelepärast, kes päästad meid pattudest, surmast ja
kuradist igaveseks eluks. Leitagu meid nende hulgast, kes
küsivad siiralt ja saavad vastuse armus ega lähe ära.
Ove Sander
Fl 1:19-26; Jr 19:1-13 või 1Mak 4:52-61
12. Reede Jumal, ole mulle armuline oma heldust
mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust
mööda!
Ps 51:3
Inimese Pojal on meelevald patte andeks anda maa peal.
Mk 2:10
Sa, Kristus, lepitanud mind oled Isaga; mind patust
vabastanud, et võiksin elada. Kui, Issand, tahad seda, et
pean siit lahkuma, siis lõpeta kõik häda - ja rahus suren
ma.
KLPR 378:3, 6
Jh 18:3-9; Jr 20:7-18 või Jdt 1:1-16
13. Laupäev Issanda sõna on õige, kõik tema tööd on
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tehtud ustavuses.
Ps 33:4
Kristus ütleb: Kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes
minu on saatnud, sel on igavene elu.
Jh 5:24
Inimestel tuleks mõelda vähem sellele, mida nad peaksid
tegema, ja rohkem sellele, mis nad peaksid olema. Kui
nende olemus oleks hea, siis nende teod paistaksid heledas
säras. Ära kujutle, et sa saad rajada oma õndsuse tegudele;
see peab toetuma sellele, mis sa oled. Meister Eckhart
Mk 9:1-10; Jr 21:1-14 või Jdt 2:1-13
____________________________________________
17. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
See ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.
1Jh 5:4
Jutlus: Ef 4:1-6; Ps 25:8-15; Mt 15:21-28;
Rm 10:9-17(18); Ps 141
____________________________________________
14. Pühapäev Ainsatki sõna ei langenud tühja kõigist
neist headest sõnadest, mis Issand oli rääkinud Iisraeli
soole, vaid kõik läks täide.
Jos 21:45
Paulus kirjutab: Teie olete Iisaki kombel tõotuselapsed.
Gl 4:28
Issand, hoia meid lihtsameelse usu eest, mis arvab, et elus
läheb kõik libedasti. Anna meile kainet arusaamist, et
raskused, kaotused, nurjumised ja hirm on tihti elu
endastmõistetavad lisandid, mis hoiavad meid ärkvel ja
muudavad küpsemaks. Hoia meid kiusatuse eest kibestuda.
Ole ja jää meiega, kui me ei oska edasi minna.
Casteller Ringi kommuun
15. Esmaspäev Temal on tugevus ja tulemus, tema päralt
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on eksija ja eksitaja.
Ii 12:16
Tema laseb oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning
vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale.
Mt 5:45
Kõik me oleme siin lühikest aega ja ükski ei tea selle
eesmärki, kuigi vahel usutakse seda aimavat. Aga siiski,
juba igapäevane elu näitab, et me oleme siin teiste pärast.
Albert Einstein
Mk 5:24-34; Jr 23:1-8 või Jdt 2:14-27
16. Teisipäev Hüüa mind appi ahastuse päeval; siis ma
tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au. Ps 50:15
Jeesus päris pimedalt: "Mida sa tahad, et ma sulle
teeksin?" Aga pime ütles talle: "Rabbuuni, et ma jälle
näeksin!"
Mk 10:51
Kui olen läinud eksteed ma, kaotanud silmist ei ole mind
Ta. Järele tuleb, tagasi toob, kuni Ta mulle eluteeks saab.
Kristus mu lootus, lootuseks jääb, teel läbi kõrve eluks
mul saab.
Arved Pail
Jk 1:1-6(7-11)12-13; Jr 25:1-14 või Jdt 2:28-3:10
16. september 1741 - Vennaste-Uniteedi sinod Londonis;
Jeesus Kristus, oma koguduse Issand ja vanem. Vaimuliku
ameti teenrite mälestuspäev
17. Kolmapäev Ma tänan sind, Issand! Sa olid küll vihane
minule, aga su viha pöördus ja sa trööstisid mind.
Js 12:1
Meie Issanda arm on olnud minu vastu üliväga suur
koos usu ja armastusega, mis meile on antud Kristuses
Jeesuses.
1Tm 1:14
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Issand, oma viha sees ära Sa mind nuhtle, sest Su Poeg on
vahemees, armu saatis mulle! Küll mul nüüd palju süüd:
siiski armu anna, ära viha kanna!
KLPR 64:1 Johann Georg Albinus
Lk 7:1-10; Jr 25:15-31 või Jdt 4:1-15
18. Neljapäev Issand kõneles Moosesega palgest
palgesse, nagu räägiks mees oma sõbraga. 2Ms 33:11
Jüngritega vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus
ise ja kõndis nendega kaasas.
Lk 24:15
Me vajame julgustamist ja üksteise tuge, kinnitust, et tõde
jääb tõeks ja õigus õiguseks ka siis, kui peaksid seda
salgama.
Jaan Kiivit
Ap 5:34-42; Jr 26:1-19 või Jdt 5:1-21
19. Reede Saamuel ütles: Te olete küll teinud kõike seda
kurja, ometi jäägu see minust kaugele, et ma lakkaksin
palvetamast teie eest.
1Sm 12:20,23
Alistuge kõigile, kes aitavad kaasa ja näevad vaeva. Nad
on ju andnud hingamist minu ja teie vaimule. Tunnustage
siis niisuguseid!
1Kr 16:16,18
Kristlik elutarkus näitab ennast tänulikus meeles Jumala
vastu. Tänulik meel on õieti ristiinimese meel. Mida enam
keegi ristiinimene on, mida enam kellegi süda Püha
Vaimuga täidetud on, seda tänulikum on ta meel Jumala
vastu.
Joosep Liiv
Jh 19:28-30; Jr 28:1-17 või Jdt 5:22-6:9
20. Laupäev Issanda lunastatud pöörduvad tagasi ning
tulevad Siionisse hõisates. Rõõm ja ilutsemine valdavad
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neid, aga kurbus ja ohkamine põgenevad ära. Js 51:11
Issand valgustagu teie südame silmi, et te teaksite, milline
lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi
kirkuse rikkus pühade sees.
Ef 1:18
Kus meie nõu ja mõistus otsa saab, seal astub Issanda sõna
ette ja teeb imet: kinnitab nõtru ja teeb neid vägilasteks,
rõõmustab kurbi ja paneb nende suu hõiskama, kuivatab
nutjate pisaraid ja valab jumalikku troosti leinajate
hingehaavadesse, kuulutab patustele armu ja pöörab neid
uuele elule.
Jakob Hurt
Mt 14:22-33; Jr 29:1-14 või Jdt 6:10-21
____________________________________________
18. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat,
armastagu ka oma venda.
1Jh 4:21
Jutlus: Ef 5:15-21; Ps 1; Mk 12:28-34; Rm 14:17-19;
Ps 142
____________________________________________
21. Pühapäev Mina olen Issand, see on mu nimi, ja mina
ei anna oma au teisele ega oma kiidetavust nikerdatud
kujudele.
Js 42:8
Kirjatundja ütles Jeesusele: Hästi, Õpetaja, sa ütlesid tõtt,
et Jumal on Ainus ja ei ole teist peale tema. Mk 12:32
Usus nimetatud Jumala nimi aitab võita kurja, pühitseb
meie sõnu, hoiab meie kõned labasusest ja meie keelt sajatamast. Jumala nimi tähendab uskujale Tema armastust,
armu, väge ja tarkust. Usaldades seda nime, hüüdes seda,
otsides sellest kaitset ja abi, oleme varjatud ja hoitud, ükskõik millised elutormid meid ka ei tabaks.
Uno Plank.
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22. Esmaspäev Inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene
elab kõigest, mis lähtub Issanda suust.
5Ms 8:3
Rikkaid käsi, et nad ei oleks ülbed ega loodaks ebakindlale rikkusele, vaid Jumalale.
1Tm 6:17
Ärge kunagi lakake kuulutamast Kristust inimestele, kes
teid vajavad. Aga ärge tehke seda sõnade, vaid oma
eeskujuga - armastusega, mis teid Kristusega ühendab.
Ema Teresa
1Ts 4:9-12; Jr 30:1-3; 31:1-14 või Jdt 7:1-15
23. Teisipäev See on Jumal, meie Jumal ikka ja igavesti,
tema juhatab meid surmast üle.
Ps 48:15
Kristus kannatas pattude pärast üheainsa korra, õige
ülekohtuste eest, et ta teid juhiks Jumala juurde. 1Pt 3:18
Meeleparandus pole ainult oma süü tundmine ja kahetsus,
vaid siia kuulub ka käimine uues elus.
Arved Paul
1Tm 1:1-8(9-11); Jr 31:18-20,31-37 või Jdt 7:16-32
24. Kolmapäev Sulle antakse uus nimi, mille määrab
Issanda suu.
Js 62:2
Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Gl 2:20
Kui helkjas koidutäht see nimi särab maise elu patuöös ja
aulist troosti kurbadele jagab, eluvalgust varjudes. Imeline
on see nimi Jeesus, see nimi meile kallis on! Ja kõikidele
selles arm ja õndsus, selles on me jäädav õnn.
VL 44:2 Allan Törnberg
Ül 8:4-7; Jr 36:1-32 või Jdt 8:1-10
25. Neljapäev Ma olen sind armastanud igavese
armastusega, seepärast jääb mu osadus sinuga. Jr 31:3
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Jeesus, vaadanud noormehele otsa, tundis armastust ta
vastu ja ütles talle: Üks asi puudub sul. Mine müü kõik,
mis sul on, ja anna vaestele, ja sul on aare taevas, ning
tule, järgne mulle!
Mk 10:21
Kristus olgu igaühe südames, kes minule mõtleb, igaühe
suus, kes minuga räägib, kõigi silmis, kes mind vaatavad,
kõikide kõrvus, kes mind kuulevad.
Patrick Iirimaalt
Ap 6:1-7; Jr 37:1-21 või Jdt 8:11-24
26. Reede Issand sõdib teie eest, aga teie vaikige.
2Ms 14:14
Meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud; meid
rõhutakse maha, kuid me ei hukku.
2Kr 4:9
Jumal on nii sagedasti rõõmustand, jahutand südant
vägevasti; Kannan siis, mis peale paneb. Truu on Ta, helde
ka, Isa viisil nuhtleb.
LR 504:5 Paul Gerhardt
Lk 23:32-34; Jr 38:1-13 või Jdt 8:25-36
27. Laupäev Issand, mida ma pean ootama? Oma lootuse
ma panen üksnes sinu peale.
Ps 39:8
Ma tean, kellesse ma olen uskuma hakanud ja olen
veendunud, et tema on vägev hoidma minu hoolde
usaldatut oma päevani.
2Tm 1:12
Muud teed, kui tahad otsi sa, kust elu loodad leida; Mu
süda tahab rõõmuga Kristuse poole hoida. Ta sõna ikka
tõsine, Ta käsi jõuab tõesti kõik vihamehed võita.
LR 426:1 Georg Weissel
Mt 5:17-24; Jr 38:14-28 või Jdt 9:1-14
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19. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind,
siis ma saan abi.
Jr 17:14
Jutlus: 2Ms 34:4-10; Ps 32:1-5,10-11; Mk 2:1-12;
Ef 4:22-32; Ps 109
____________________________________________
28. Pühapäev See on päev, mille Issand on teinud:
ilutsegem ja rõõmutsegem temast!
Ps 118:24
Inimese Poeg on ka hingamispäeva isand.
Mk 2:28
Issanda päev on see, Issanda päev on see! Siit laia vaikse
välja päält, ma kuulen kaugelt kellahäält. Issanda päev on
see, Issanda päev on see!
A. Piirikivi
____________________________________________
MIHKLIPÄEV
Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad,
ja ta vabastab nad.
Ps 34:8
Jutlus: Hb 1:7,13-14; Ps 103:19-22 või Ps 148; Lk 10:17-20;
Ilm 12:7-12a(12b); Jr 39:1-18 või Jdt 10:1-13
____________________________________________
29. Esmaspäev Küll Jumal läkitab oma helduse ja
ustavuse.
Ps 57:4
Jeesus oli kõrbes nelikümmend päeva saatana kiusata.
Ja ta oli metsloomade seas ning inglid teenisid teda.
Mk 1:13
Seisku teiste lootus veel oma suure jõu peal'. Sinu rahvas
üksinda Su peal' tahab vaadata. Usub üsna kindlasti: Sa
meid tunned selgesti ja ei jäta häbisse.
LR 347:10 Johann Heermann
30. Teisipäev Ma tahan sind tänada rahvaste seas,
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Issand. Ma tahan lauldes mängida rahvahõimude keskel.
Ps 57:10
Teie olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha
rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse
valgusse.
1Pt 2:9
Issand, Sa tahad meid rahu ja rõõmuga täita, armastust,
õnne ja ustavust meiega köita. Südamed Sa uuendad
lootusega, tahad meid taevale võita.
KLPR 309:1 Eduard Tennmann
1Ms 16:6b-14; Jr 40:1-16 või Jdt 10:14-11:4
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OKTOOBER
KUU LOOSUNG: Päikese tõusu ja loojaku maad sa paned
rõõmsasti hõiskama.
Ps 65:9

1. Kolmapäev Jumala käes on mu pääste ja mu au.
Ps 62:8
Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget
piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, kui te
olete tunda saanud, et Issand on helde.
1Pt 2:2-3
Sest võta, Issand, teha et meie hinge iha ei otsi kaduvust.
Meid lase lapsiks saada, Su rahus rõõmustada ja nõuda
tõsist vagadust.
LR 88:5 Matthias Claudius
Ilm 14:6-7(13-16); Jr 41:1-18 või Jdt 11:5-15
2. Neljapäev Issand ajab nurja paganate nõu, ta teeb
tühjaks rahvaste mõtted.
Ps 33:10
Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast
soost ja halvakspandud, need, kes midagi ei ole, et teha
tühiseks need, kes midagi on, et ükski inimene ei kiitleks
Jumala ees.
1Kr 1:28-29
Oh ära jäta mind! Mind saatku Sinu käsi, mu Jumal, et Su
laps ei eksi ega väsi, vaid et ta eluteel võiks leida, Issand,
Sind. Mu vari, kepp ja kilp, oh ära jäta mind!
KLPR 327:1 Salomon Franck
Mt 18:10-14; Jr 42:1-22 või Jdt 11:16-12:5
3. Reede Armastage tõtt ja rahu!
Sk 8:19
Kes tõtt teeb, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid
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avalikuks, sest need on tehtud Jumalas.
Jh 3:21
Oh Jeesus Kristus, tule Sa ja Vaimu meile läkita, kes
armuga meid avitab ja taevateele juhatab!
KLPR 11:1 Vilhelm II, Saksen-Veimari hertsog
Mt 26:51-54; Jr 43:1-13 või Jdt 12:5-14
4. Laupäev Kes loodab Issanda peale, seda ümbritseb
heldus.
Ps 32:10
Kündja peab kündma lootuses ning rehepeksja peksma
lootuses, et ta saab sellest osa.
1Kr 9:10
Isa, jaga meile tarkust, et me Sind ära tunneksime, indu, et
me Sind otsiksime, kannatlikkust, et me Sind ootaksime,
süda Sinu üle mõtisklemiseks ja elu Sinu kuulutamiseks
meie Issanda Jeesuse Kristuse Vaimu jõul.
Ambrosius
Ap 27:16-25; Jr 44:1-14 või Jdt 12:15-13:10
____________________________________________
20. 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
Jutlus: 2Kr 3:3-9; Ps 119:101-108; Mk 10:2-9(10-16);
1Ts 4:1-8; Ps 65
____________________________________________
5. Pühapäev Issand, teie Jumal, on ise sõdinud teie eest.
Jos 23:3
Jumala rahva hingamisaeg on alles ees.
Hb 4:9
Ükspäinis armust saad sa õndsaks! Kas usud, hing, või
kahtled sa? Miks sa siis lähed nõnda araks? Kas kiri tõtt ei
tunnista? Siis kuule kirja tunnistust, et sa saad armust
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õnnistust!

LR 438:1 Christian Ludwig Scheidt

6. Esmaspäev Ma kosutan väsinud hinge ja täidan iga
nälginud hinge.
Jr 31:25
Jeesus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud
ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Mt 11:28
Ka kõige väiksemas annis peab olema tahe anda kõik.
Dag Hammarskjöld
2Ms 23:10-16; Jr 44:15-30 või Jdt 13:11-20
7. Teisipäev Sina olid mulle abiks ja su tiibade varju all
ma võin hõisata.
Ps 63:8
Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust
saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Hb 4:16
Õndsaks, jah õndsaks see kiita tuleb, kel Jumal abiks
Siionist, kellel usk südame põhjas põleb ja kellel kaljuks
Jeesus Krist! Kes Teda Päästjaks tunnistab, seda Ta armust
õnnistab! Halleluuja, halleluuja!
KLPR 298:2 Johann Daniel Herrnschmidt
2Ms 18:13-27; Jr 45:1-5 või Jdt 14:1-10
8. Kolmapäev Issand on mind läkitanud trööstima kõiki
leinajaid.
Js 61:1,2
Me saame alati olla koos Issandaga. Julgustage siis
üksteist nende sõnadega.
1Ts 4:17-18
Kannatusel on mitmeid erinevaid põhjusi ja samuti
mitmeid erinevaid eesmärke. Igatahes kannatus on energia,
mida ei tohi lasta kaduma minna. Ta võib aidata midagi
maailmas päästa.
Fanny de Sivers
1Ms 24:54b-67; Nl 1:1-11,17-22 või Jdt 14:11-15:3
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9. Neljapäev Mu silmad, Issand Jumal, vaatavad sinule.
Sinu juures ma otsin pelgupaika, ära lase mu hinge hukka
minna!
Ps 141:8
Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis
me oleme kõigist inimestest armetumad. Nüüd aga on
Kristus üles äratatud surnuist, uudseviljana magamaläinutest.
1Kr 15:19-20
Jeesus vaimusilmad avas, pimedusest päästis mind, armu
armu peale valas - Jeesus Päästja, tunnen Sind. Kallis Jeesus
õpeta, et Sind kiidan tänuga.
Elvi Vares
2Ms 19:3-9; Nl 3:1-33 või Jdt 15:4-14
10. Reede Kas tahate Jumalat petta nagu inimest?
Ii 13:9
Ärge eksige: Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida
inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab.
Gl 6:7
Aga tõeks pidi saama, mis on öeldud prohvetist: ilma tuli
valgustama täht, mis tõuseb Jaakobist. Valgus võttis
võimust vahvast, päästis pimedusest rahvast!
KLPR 58:4 Johann Rist
Jh 18:28-32; Nl 3:34-44,55-59 või Jdt 16:1-17
11. Laupäev Oma nime pärast ära põlga meid, ära teota
oma aujärge!
Jr 14:21
Kui me oleme uskmatud, jääb tema ometi ustavaks.
2Tm 2:13
Su kogudus Sind palub nüüd: meilt võta ära patusüüd
ning aita oma armuga Sind truudusega teenida! Halleluuja!
KLPR 118:2 Thomas Hartmann
Kg 12:9-14; Nl 5:1-5,16-22 või Jdt 16:18-25
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21. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri
heaga.
Rm 12:21
Jutlus: 1Kr 12:12-14,26-27; Ps 19:10-15; Mt 5:38-48;
Ef 6:10-17; Ps 42
____________________________________________
LÕIKUSTÄNUPÜHA
Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende
roa omal ajal.
Ps 145:15
Jutlus: Hb 13:15-16; Ps 104:27-28,30,33;
Lk 12:(13-14)15-21 või Mt 6:25-34; 2Kr 9:6-15; Ps 65
____________________________________________
12. Pühapäev Vägede Issand on meiega, Jaakobi Jumal
on meile kindlaks kaitseks.
Ps 46:8
Paulus kirjutab: See, kes meid on kinnitanud Kristusesse
on Jumal.
2Kr 1:21
Me usume Jumalasse. Tema sõna toob elu. Me usume Tema
Pojasse, kes suunas meid uuele elule. Ta elas vaeste keskel,
et näidata, mis on armastus. Tema on Issand. Kolumbiast
13. Esmaspäev Ja Noa tegi kõik. Nii nagu Jumal teda
käskis, nõnda ta tegi.
1Ms 6:22
Maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala
tahtmist, püsib igavesti.
1Jh 2:17
Põlvest põlve tahame rääkida Sinu vägevusest ja igavesest
ajast igavesti kuulutada Sinu pühadust. Meie huulilt ei
tohiks kunagi kaduda kiitus Sulle, Issandale, sest Sina oled
Jumal, kes valitseb väes ja pühaduses.
Juudi Liturgia
Rm 12:17-21; 2Kr 1:1-7
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14. Teisipäev Me oleme võõrad su ees ja majalised,
nõnda nagu kõik meie vanemad. Meie päevad maa peal
on otsekui vari ja lootust ei ole.
1Aj 29:15
Nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene. 2 Kr 4:18
Siin maailmas on iga valu kõrval lootuse küünal põlemas.
Rudolf Kallas
1Sm 26:5-9,12-14,17-24; 2Kr 1:8-11
15. Kolmapäev Mu rahvas küllastub mu headusest, ütleb
Issand.
Jr 31:14
Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel oma Pojas
elada.
Kl 1:19
Issand, aita mul ustavalt käia oma teed, olles õigel kohal
selles suures inimkonna protsessioonis. Üle kõige aita mul
Sind tunda.
Michel Quoist
Õp 29:18-25; 2Kr 1:12-24
16. Neljapäev Häda sellele, kes kuhjab kokku, mis ei ole
tema oma - kui kauaks?
Ha 2:6
Ei ole me ju midagi toonud maailma, nii ei suuda me ka
midagi maailmast ära viia.
1Tm 6:7
Jumal, Sind hüüan ma appi, aita mind palvetada. Minul
on pimedus, Sinul valgus. Ma olen üksildane aga Sina ei
jäta mind maha. Ma olen jõuetu, Sinu juures on abi, olen
rahutu, aga Sinus on rahu, olen kibestunud aga Sinus on
kannatlikkus. Ma ei mõista Sinu teed, aga Sina valgustad
minu teed.
Dietrich Bonhoeffer vanglas 1944
Js 32:1-8; 2Kr 2:1-11
17. Reede Kuigi mu liha lõpeb ja mu süda ka, siiski oled
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sina, Jumal, mu südame kalju ja mu osa igavesti.
Ps 73:26
Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse
Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal!
2Kr 1:3
Issand Jeesus Kristus, Sina oled meid kutsunud oma
järgijateks. Me täname Sind selle eest. Ära lase meid olla
mitte ainult Sinu elu, kannatuse ja surma imetlejad, vaid
Sinu järgijad, kes võtavad oma risti enese peale.
Sören Kierkegaardi järgi
Lk 22:49-53; 2Kr 2:12-17
18. Laupäev Kuulutage, kiitke ja öelge: Issand, päästa
oma rahvas!
Jr 31:7
Sakarja ütles: Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et ta
on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse.
Lk 1:68
Kui kristlased suudaksid mõista, kui mõõtmatult palju
neile on teha antud: leevendades viletsust, päästes
langenuid, aidates kodutuid, levitades evangeeliumi
valgust pimeduses, siis neil poleks aega viriseda oma
maiste asjade pärast.
Friedrich von Bodelschwingh
2Tm 2:1-5(6); 2Kr 3:1-11
____________________________________________
22. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Sinu käes on andeksand, et sind kardetaks.
Ps 130:4
Jutlus: 1Jh 2:(7-11)12-17; Ps 143:1-10; Mt 18:21-35; Fl
1:3-11; Ps 143
____________________________________________
19. Pühapäev Hea on oodata kannatlikult Issanda
päästet.
Nl 3:26
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Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist
täites saaksite kätte tõotuse.
Hb 10:36
Mis Jumal teeb, on ikka hea, ei Ta mind ilmas peta. Kus
saadab Ta, seal õige tee, ei Ta mind maha jäta. Ta armust
mul saab juba küll, ehk olgu häda käes, Ta võib mind
päästa väes.
LR 507:2 Samuel Rodigast
20. Esmaspäev Ärge lootke vürstide peale, inimlaste
peale, kelle käes ei ole abi!
Ps 146:3
Me oleme oma lootuse pannud elava Jumala peale.
1Tm 4:10
Kristlane ärgu nurisegu kiusatuse aegade üle: ka seal
leidub kindluse tunnet. Neil hetkedel ta palvetagu pigem,
et Jumal hoiaks teda katsumuste eest, mis näivad liiga
raskena.
Dietrich Bonhoeffer
Ho 12:1-7; 2Kr 3:12-18
21. Teisipäev Mina olen teiega, ütleb Issand. Hg 1:13
Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu
loodule!
Mk 16:15
Meie ei tohi unustada, et kannatuste rohkus ei ole tingitud
Jumala headuse puudumisest, vaid sellest, et inimesed
põlgavad Jumala headust ja mööduvad sellest.
Osvald Tärk
Jr 19:1-4,10-13; 2Kr 4:1-6
22. Kolmapäev Teie patud hoidsid hea teist eemal.
Jr 5:25
Hea inimene võtab heast varamust head ja kuri inimene
võtab kurjast varamust kurja.
Mt 12:35
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Tulge kõik, kes armu saanud, tõotusi tasuma. Talle, kes
meid lunastanud, võtkem truudust vanduda! Ja kui
armastuse paeltel peaks kindlus puuduma, Tall, kes rippus
ristis naeltel, võib neid uuest siduda.
LR 476:2 Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
Mt 7:1-5(6); 2Kr 4:7-12
23. Neljapäev Ma parandan nende taganemise, ma
armastan neid oma heast tahtest.
Ho 14:5
Jeesus istus lauas Leevi kodus ning palju tölnereid ja
muid patuseid istus koos Jeesuse ja tema jüngritega. Sest
neid oli palju, kes temaga kaasas käisid.
Mk 2:15
Meil anna andeks meie süüd, et nad ei vaeva enam meid.
Siis oma vihameestele heal meelel andeks anname. Meid
täida armastusega ja kõiki rahus ühenda.
KLPR 324:6 Martin Luther
Ilm 3:14-22; 2Kr 4:13-18
24. Reede Issanda silmad jälgivad kogu maad, et
võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema
poole.
2Aj 16:9
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
Oh meie elu hoidja ja kõige rikkam toitja: me päevad Sinu
teada, meid täidad kõige heaga.
KLPR 43:6 Paul Gerhardt
Mt 26:20-25; 2Kr 5:1-10
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25. Laupäev Jumala käes on maa sügavused ja tema
päralt on mägede tipud.
Ps 95:4
Jairus palus Jeesust väga: Mu tütreke on hinge
vaakumas. Oh et sa tuleksid, paneksid käed tema peale,
et ta saaks terveks ja jääks ellu.
Mk 5:23
Nüüd kiitust tooge Jumalal kõik rahvas rõõmsasti, sest
suuri asju taeva all teeb Tema alati. Kes emaihust alates
meid ülal pidanud ja kui meil oli häda käes: Ta on meid
aidanud.
LR 40:2-3 Paul Gerhardt
Js 1:18-27; 2Kr 5:11-15
____________________________________________
23. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kuningate Kuningal ja isandate Issandal, on ainsana
surematus; tema päralt olgu au ja igavene võimus!
1Tm 6:15,16
Jutlus: 1Ms 18:20-21,22b-33; Ps 33: 13-22;
Mt 22:15-22; Fl 3:17(18-19)20-21; Ps 53
____________________________________________
26. Pühapäev Issand ütles Iisakile: Sinu soo nimel
õnnistavad endid kõik maailma rahvad.
1Ms 26:4
Jeesus Kristus on saanud ümberlõigatute teenriks Jumala tõe pärast - esiisadele antud tõotuse kindlustamiseks.
Rm 15:8
Õnnista Sa mind, Isa taevane, palvetan ma, jään usus
ootama. Hinges on põud, nii pime sünge tee, üksinda,
Issand, Sa võid aidata.
VL 204:1 Edwin Orr
27. Esmaspäev Osuta imeliselt oma heldust, sa nende
päästja, kes otsivad su juures pelgupaika.
Ps 17:7
Üks kurjategijaist ütles: "Jeesus, mõtle minu peale, kui
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sa tuled oma kuningriiki!" Ja Jeesus ütles talle: "Tõesti,
ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis!"
Lk 23:42-43
Kõik kallis hinge õnnistus saab meile selgest armust, ei
päästa oma teenistus meid iial põrguhirmust. Usk aitab
meid siin üksine, ei maksa meie oma töö, vaid Jeesus on
kõik maksnud.
LR 411:1 Paul Speratus
1Pt 2:11-17; 2Kr 5:16-21
28. Teisipäev Halleluuja! Jah, hea on mängida meie
Jumalale; jah, kaunis ja kohane on kiituslaul. Ps 147:1
Laulge omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule,
laulge ja mängige pilli kogu oma südamega Issandale.
Ef 5:19
Oma lapsi ühte köida, kallis sõber , kindlasti. Lase meidki
armu leida, armu näita alati. Tões meid kõiki ühte liida,
tõde oled ise Sa; ja meid valgusega täida, Sina oled valgus
ka.
KLPR 314:3 Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
Ha 2:9-14,19-20; 2Kr 6:1-10
29. Kolmapäev Keda Issand armastab, seda ta karistab
otsekui isa poega, kellele ta head tahab!
Õp 3:12
Peetrus ütles Jeesusele: "Kui ka kõik taganevad, siis mina
küll mitte!" Ja Jeesus ütles talle: "Täna, selsamal ööl,
enne kui kukk kaks korda laulab, salgad sina mu kolm
korda ära."
Mk 14:29,30
Ma usun, et Jumal võib lasta sugeneda head kõigest, ka
halvimast. Ma usun, et ka meie eksimused ja vead ei ole
kasutud, ja et nendega toime tulla pole Jumalal raskem
kui meie näiliste heategudega.
Dietrich Bonhoeffer
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Js 7:1-9; 2Kr 6:11-7:1
30. Neljapäev Jumal lasku oma pale paista meie peale,
et maa peal tuntaks sinu teed, kõigi rahvaste seas sinu
päästet!
Ps 67:2-3
Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha
Vaimu osadus olgu teie kõikidega!
2Kr 13:13
Lase Jumalal toimida Tema tahtmist mööda. Kui sa seda ei
tee, pole sinust vähimatki kasu Jumalale Tema lunastustöös maailma heaks, selle asemel oled sa Talle takistuseks
ja kammitsaks.
Oswald Chambers
1Kr 3:16-23; 2Kr 7:2-16
____________________________________________
USUPUHASTUSPÜHA
Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba
olemas - see on Jeesus Kristus.
1Kr 3:11
Jutlus: Fl 2:12-13; Ps 46:2-8; Mt 5:2-10(11-12);
Rm 3:21-28; 2Kr 8:1-15
____________________________________________
31. Reede Keset kogudust ma tahan kiita sind. Ps 22:23
Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otsekui Jumal ise
julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel:
Andke endid lepitada Jumalaga!
2Kr 5:20
Meie elu ei ole vagadus, vaid vagaks saamine, mitte veatu,
vaid veatuks saamine, mitte rahu, vaid töö. Meie ei ole
veel keegi, aga me saame selleks.
Martin Luther
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NOVEMBER
Kui sa pakud näljasele sedasama, mida sa
ka ise himustad, ja toidad alandatud hinge, siis koidab
sulle pimeduses valgus.
Js 58:10
KUU LOOSUNG:

1. Laupäev Nad võivad elada julgesti, ilma et keegi neid
peletaks.
Hs 34:28
Jumal kinnitas seda vandega, et meie, kes oleme rutanud
kinni haarama antud lootusest, saaksime mõjuvat
julgustust.
Hb 6:17,18
Õige meelparandus toob hingetervist ja südamerahu ning
teeb meid vabaks ja rõõmsaks usu, lootuse ja armastuse
väes.
Uno Plank
2Pt 3:13-18; 2Kr 8:16-24
____________________________________________
24. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Tänage rõõmuga Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa
saama pühade pärandist valguse riigis.
Kl 1:12
Jutlus: Kg 3:1-14; Ps 39:5-8 ; Mt 9:18-26;
Kl 1:(9-12)13-20; Ps 125
____________________________________________
2. Pühapäev Kui te ei usu, siis te ei püsi.
Js 7:9
Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli
Jeesuse juurde. Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis
uppuma hakates: Issand, päästa mind!
Mt 14:29-30
Jumala hea vaim juhtigu teid igal päeval inimesi teenima.
Ustav samariitlane on see, kes Jeesuse ülesannet ei unusta.
Helmut Millauer
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3. Esmaspäev Mu süda muutub mu sees, ühtlasi ärkab
mu halastus. Ma ei tee teoks oma tulist viha, sest ma olen
Jumal, aga mitte inimene, ma olen su keskel Püha.
Ho 11:8,9
Paulus kirjutab: Ma tänan alati oma Jumalat teie pärast
Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses.
1Kr 1:4
Neid kuningliku käega, kes armsad Temale, Ta täidab kõige
heaga ja aitab armsasti. Ta süda armust keeb ja Püha Vaimu
läbi, mis rikkund patutõbi Ta jälle terveks teeb.
LR 109:7 Johann Rist
Lk 7:11-16; 2Kr 9:1-5
4. Teisipäev Hea Issand annab andeks igaühele, kes
valmistab oma südant otsima Jumalat. 2Aj 30:18,19
Üks naine, kelle tütrekesel oli rüve vaim, tuli ning langes
Jeesuse jalge ette ja palus, et ta ajaks kurja vaimu tema
tütrest välja.
Mk 7:25-26
Patu ja süü koormast vabanemiseks on olemas vaid üks
tee. See tee on nende ülestunnistamine. Selle läbi lükkame
patu enesest ära, anname nagu kellelegi üle ja vabaneme
selle köidikutest ja raskustest.
Uno Plank
Lk 12:(1-3)4-7; 2Kr 9:6-15
5. Kolmapäev Jumal olgu meile armuline ja õnnistagu
meid!
Ps 67:2
Meie usume end päästetud olevat Issanda Jeesuse armu
läbi.
Ap 15:11
Õnnista meid, Jeesus, ole meiega! Sinu nimel siin me üheskoos, sest ole meiega!
VL 207 William P. Mackay
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Kg 3:16-22; 2Kr 10:1-11
6. Neljapäev Ära vihka südames oma venda. Noomi
julgesti oma ligimest, et sina ei peaks tema pärast pattu
kandma.
3Ms 19:17
Kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt,
siis parandage niisugust tasase vaimuga.
Gl 6:1
Tegevus, mis ei talu Jumala lähedalolu, on üks viis Surma
teenida. Ei maksa leppida Surma käsilaseks olemisega.
Fanny de Sivers
2Kr 2:12-17; 2Kr 10:12-18
7. Reede Issand tõuseb nõutama õigust, ta asub kohut
mõistma rahvastele.
Js 3:13
Selles on Jumala armastus saanud meie juures
täiuslikuks, et meil oleks julgus kohtupäeval, sest nii nagu
on tema, oleme meiegi selles maailmas.
1Jh 4:17
Jumal annab andeks meie võlad, kui meie Teda palume, ja
kaitseb meid kõige kurja vastu, et see meid Temast ei lahutaks.
Johan Kõpp
Mt 27:62-66; 2Kr 11:1-6
8. Laupäev Eksimused - kes neid märkab? Salajastest
pattudest mõista mind vabaks!
Ps 19:13
Jumal on Püha Vaimu meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse, meie Päästja läbi, et meie, tema armust
õigeks saanud, oleksime igavese elu pärijaiks lootuse
põhjal.
Tt 3:6 -7
Ehk suur küll meie süü ja patt, mis Sinu vastu teeme, meid
siiski nõnda armastad, et Sinu abi näeme. Sa oled õige
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karjane, kes sõnas ja ka teos on hea, meid päästa kõigest
patust.
KLPR 329:5 Martin Luther
Ilm 19:11-16; 2Kr 11:7-15
____________________________________________
3. PÜHAPÄEV ENNE KIRIKUAASTA LÕPPU
Ennäe, nüüd on ülisoodsus aeg. Ennäe, nüüd on päästepäev!
2Kr 6:2
Jutlus: 1Ts 5:1-6(7-11); Ps 90:1-14(15-17); Lk 17:2024(25-30); Rm 14:7-9; Ps 90
RAHU JA KAITSE PÜHAPÄEV
Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees
kitsikuses ja kergesti leitav. Sellepärast me ei karda.
Ps 46:2-3a
Jutlus: Mi 4:1-4; Ps 85:3,5,8-9,12; Mt 5:1-10(11-12) või
Mt 16:1-4 või Jh 14:27-31a; 1Tm 2:1-4 või Fl 4:6-9; Ps 90
____________________________________________
9. Pühapäev Issanda käes on pääste. Su rahvale tulgu
sinu õnnistus!
Ps 3:9
Valvake, seiske usus, olge mehised, saage tugevaks!
1Kr 16:13
See usu, armastuse valgus, see paistku sinust selgesti. Eks
ole uue elu algus, kui Jeesust otsid hoolsasti. Kui aga ööd
sa armastad, kas koitu sa siis näha saad?
KLPR 34:4 Kaspar Friedrich Nachtenhöfer
10. Esmaspäev Issanda päev on suur ja väga kardetav,
kes suudaks seda taluda? Aga veel nüüdki ütleb Issand:
Pöörduge minu poole kõigest südamest!
Jl 2:11-12
Uurige, mis on Issandale meelepärane!
Ef 5:10
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Jumal, tee, et Sinu õiguse tõeline valgus paistaks meie
südametesse, valgustades mõistust ja puhastades meeli.
Anna meile jõudu käia ausasti kui päeva ajal Sinu käskude
teel, kuni jõuame igavesse ellu.
Kreeka kirik
Mt 4:1-9(10-12); 2Kr 11:16-33
11. Teisipäev Õndsad on kõik, kes tema juures pelgupaika otsivad.
Ps 2:12
Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on
igavese elu sõnad.
Jh 6:68
Kes patu pärast mures, neid Tema rõõmustab, et elades ja
surres hing lootust, julgust saab. Sest elu põhjaks meile on
Issand Jeesus Krist, seesama täna, eile, nüüd ja ka igavest.
LR 359:8 Böömi vennad
Mk 13:9-20; 2Kr 12:1-10
12. Kolmapäev Ära ole erapoolik viletsa kasuks ja ära
austa vägevat!
3Ms 19:15
Paulus kirjutab Timoteosele: Ma vannutan sind Jumala
ja Issanda Jeesuse Kristuse ees, et sa ei teeks midagi
erapoolikult!
1Tm 5:21
Miks Jumal kummardub nõrkade ja viletsate üle? Nad
ootavad Teda. Neil ei ole kedagi muud aitajat. Ja Ta annab
neile abi, kuna nad peavad panema oma lootuse ainuüksi
Isa vägevuse ja suuruse peale.
Basilea Schlink
Hb 13:1-9b; 2Kr 12:11-18
13. Neljapäev Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja
Issanda auhiilgus koidab su kohal.
Js 60:1
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Kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses,
siis on meil osadus omavahel.
1Jh 1:7
Nüüd paistab meile kaunisti see Koidutäht nii selgesti,
see Iisai võsukene, kes Taaveti soost sündinud ja kuningaks meil kingitud, see Jumal-Inimene. Helde, selge, auline
ja armuline oled Sina, Sinust ei või jääda mina.
KLPR 56:1, Philipp Nicolai
1Jh 2:18-26(27-29); 2Kr 12:19-21
13. november 1741 - Kõik vennastekogudused austavad
Jeesust Kristust kui koguduse pead ja vanemat
14. Reede Kui Iiobi kolm sõpra kuulsid kogu sellest
õnnetusest, mis teda oli tabanud, siis tulid nad ja istusid
maas koos temaga seitse päeva ja seitse ööd, ja ükski ei
rääkinud temaga sõnagi, sest nad nägid, et ta valu oli
väga suur.
Ii 2:11,13
Igaüks meist olgu meelepärane ligimese heaks tema
ülesehitamiseks.
Rm 15:2
Kes Ta sisse jäänud, usus kindlaks saanud, patu maha
jätnud, armus jõudu võtnud. Rõõmsast hinge heitvad,
surres elu võitvad.
LR 111:5 Böömimaa vennad
Mt 26:36-41; 2Kr 13:1-4
15. Laupäev Hüüa täiest kõrist, ära peatu, tõsta häält
otsekui pasun. Tee teatavaks mu rahvale nende üleastumine!
Js 58:1
Jeesus ütleb: Kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu selle
abielurikkuja ja patuse sugupõlve ees, seda häbeneb ka
Inimese Poeg, kui ta tuleb oma Isa kirkuses. Mk 8:38
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Kui patt teeb vaeva mulle, oh Issand Jeesus Krist, siis tuleta
mu meelde, et surid minu eest ja maksid kõik mu patusüüd
seal ristisamba küljes, et kõik on tasa nüüd.
LR 171:1 J. Gesenius
Mk 13:30-37; 2Kr 13:5-13
Tagakiusatud kristlaste palvepäev
____________________________________________
EELVIIMANE PÜHAPÄEV KIRIKUAASTAS
Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees.
2Kr 5:10
Jutlus: 2Kr 5:1-10; Ps 50:1,4-6,14-15,23; Mt 25:31-46;
Rm 8:18-23(24-25); Ps 51
____________________________________________
16. Pühapäev Tänage Issandat, sest tema on hea, sest
tema heldus kestab igavesti!
Ps 106:1
Tänu olgu Jumalale meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!
Rm 7:25
Tänulaulud helisege läbi halli sügise! Tuuled tulge,
kohisege üle metsa mägise! Põld on kuldset vilja kandnud,
igapäevast leiba andnud, terad kokku kogutud, töö ja
vaev on tasutud.
KLPR 156:1 Aleksander Abel
17. Esmaspäev Mina olen esimene ja viimane, ja ei ole
muud Jumalat kui mina.
Js 44:6
Püha, püha, püha on Issand Jumal Kõigeväeline, kes oli
ja kes on ja kes tuleb.
Ilm 4:8
Jumalas on elu. Ja eluks võib nimetada ainult seda, milles
on Jumala südametukse.
Konrad Veem
Mt 7:21-27(28,29); 2Pt 1:1-11
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18. Teisipäev Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil
ma lasen tõusta Taavetile ühe õige võsu; tema valitseb
kui kuningas ja talitab targasti, tema teeb maal õigust
ja õiglust.
Jr 23:5
Ülempreester küsis temalt: "Kas sina oled Messias, Kiidetava Poeg?" Aga Jeesus ütles: "Mina olen see."
Mk 14:61-62
Suur ja ustav on see sõna, väärt, et vastu võtame, seda
tahan meeles kanda alanduses alati. Patustele Jeesus ise
tuli päästjaks ilma sisse, kõiki õndsaks tegema, kurja vastu
võitlema.
KLPR 313:1 Johann Heinrich Schröder
Hb 10:26-31; 2Pt 1:12-21
19. Kolmapäev Ma annan neile südame mõistmiseks, et
mina olen Issand.
Jr 24:7
Te olete ju kõige poolest saanud rikkaks Kristuses
Jeesuses, igasuguses sõnas ja igasuguses mõistmises.
1Kr 1:5
Õnnistegija heaks ei saa sa õigupoolest midagi teha. Aga
ometi, kui sa meelt parandad ja ennast päästa lased, siis
rõõmustab see Teda ja taeva ingleid. Kui sa tunned oma
Õnnistegijat, jää ikka Ta juurde ja tunnista rõõmsalt ning
julgelt, mis Tema sulle on teinud.
Albert Soosaar
Rm 2:1-11; 2Pt 2:1-11
20. Neljapäev Issand on mu osa, ütleb mu hing, seepärast
loodan ma tema peale.
Nl 3:24
Kristuse läbi te olete ustavad Jumalale, kes on tema üles
äratanud surnuist ja andnud talle kirkuse, nii et teie usk
ja lootus oleksid Jumalas.
1Pt 1:21
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Elu ja igaviku küsimuses oleme kõik individuaalselt
vastutavad Jumala ees. Igaüks peab ise rahu tegema
Jumalaga. Keegi ei saa teise eest seda teha. Sellepärast on
igaühe elu tähtsamaks ülesandeks tema individuaalne
vahekord Jumalaga.
Uno Plank
2Ts 1:3-12; 2Pt 2:12-22
21. Reede Jätke järele ja teadke, et mina olen Jumal.
Ps 46:11
Jeesus palvetas: Õige Isa, need siin tunnevad, et sina oled
minu läkitanud. Ja ma olen neile andnud teada sinu nime
ja annan neile teada seda, et armastus, millega sina oled
armastanud mind, oleks nendes ja mina oleksin nendes.
Jh 17:25-26
Kõik kurjad mõtted tühjaks tee, mis meie vastu peetakse;
küll nende kurjust tasud Sa, kes patust jäävad pöörmata.
KLPR 185: 4 Martin Luther
Mt 26:59-66; 2Pt 3:1-9
22. Laupäev Häda neile, kes meelehea eest annavad
õiguse süüdlastele ja võtavad õiguse õigetelt! Js 5:22,23
Mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas.
Mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage! Fl 4:8
Ristiinimese kohus on tulla appi kannatajale isegi siis,
kui see on tõugatud viletsusse usu, kõlbluse või inimsuse
kaitsmise ettekäändel! Ristiinimese kohus on osa võtta
isegi süüdlase saatusest.
Evald Saag
Ilm 20:11-15; 2Pt 3:10-18
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KIRIKUAASTA VIIMANE PÜHAPÄEV SURNUTEMÄLESTUSPÜHA
Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu! Lk 12:35
Jutlus: 2Pt 3:(3-7)8-13; Ps 126; Mt 25:1-13; Ilm 21:1-7;
Js 26:7-19
____________________________________________
23. Pühapäev Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest,
ja heameelne Vaim toetagu mind!
Ps 51:14
Tervenenud pime ütles: Inimene, keda nimetatakse Jeesuseks, tegi muda ja võidis mu silmi ja ütles mulle: Mine
Siiloahi tiigi äärde ja pese end! Kui ma siis läksin ja
pesin, saingi nägijaks.
Jh 9:11
Rõõmu lähtekohaks ei ole optimistlikud prognoosid maailma suhtes. Samuti mitte olukordade paranemine või
halvenemine. Rõõm rajaneb teadmisel, et kuigi see maailm,
kus me elame, on pimedusest ümbritsetud, on Jumal selle
maailma ära võitnud.
Henri J. M. Nouwen
24. Esmaspäev Mälestus õigest jääb õnnistuseks. Õp 10:7
Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille Issand,
õiglane kohtunik, oma päeval mulle annab, aga mitte
üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist.
2Tm 4:8
Mõtle oma omastele, naabritele ja palu, et Püha Vaim tooks
selguse, mida ning kus teha. Keegi ootab sinult abi
pahedest-pattudest vabanemiseks. On sul kaastunnet ja
jõudu aidata?
Osvald Reier
5Ms 34:1-7(8); Js 56:1-8
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25. Teisipäev Siis Mooses ja Aaron läksid vaarao juurde
ning ütlesid temale: "Nõnda ütleb Issand: Lase mu
rahvas minna ja mind teenida!"
2Ms 10:3
Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid
ülendaks õigel ajal.
1Pt 5:6
Issand, milliseid ülesandeid Sa mulle ka ei paneks, ma
tahan neid kanda nagu krooni, aga mitte nagu iket!
Richard Beer Hoffmann
1Pt 1:13-21; Js 57:1-13
26. Kolmapäev Mine, ja Issand olgu sinuga! 1Sm 17:37
Paulus kirjutab Timoteosele: Mu poeg, saa vägevaks
armus, mis on Kristuses Jeesuses.
2Tm 2:1
Kui usaldame oma elu Jeesuse Kristuse kätesse, siis hakkab
Tema meid juhtima ja kasutama Jumala riigi huvides.
Osvald Reier
1Kr 3:9-15; Js 57:14-21
27. Neljapäev Ma kiitsin ja ülistasin teda, kes elab
igavesti, kelle valitsus on igavene valitsus ja kelle
kuningriik püsib põlvest põlve. Kõiki, kes elavad maa
peal, ei tule panna mikski.
Tn 4:31-32
Ajastute Kuningale, surematule, nähtamatule, ainsale
Jumalale olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti!
1Tm 1:17
Kiitust toome, Issand, Sulle, et Sa mõtled meile veel, ja et
meile ikka jälle kostab Sinu sõna hääl; et Sa meile usku
annad, kõigest hädast välja kannad, kuni võitja hulgaga
kiidame Sind lõpmata.
KLPR 184 Friedrich Wilhelm Ederberg
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Kl 4:2-6; Js 58:1-12
28. Reede Issand teeb õigust ja mõistab õiglast kohut
kõigile, kellele liiga tehakse.
Ps 103:6
Näljaseid on ta täitnud heade andidega, ent rikkad
saatnud minema tühjalt.
Lk 1:53
Sina, Issand, olid vaene, vangis ja hüljatud nagu minagi.
Sa tunned kogu meie häda. Sa jääd minuga, kui olen päris
üksi, Sa ei unusta mind aina otsida. Dietrich Bonhoeffer
Mt 27:50-54; Js 58:13-14
29. Laupäev Issand on kuningaks kogu maale. Sel päeval
on Issand ainus ja tema nimi on ainus.
Sk 14:9
Kogu jüngrite hulk hakkas rõõmustades valju häälega
Jumalat kiitma kõigi vägevate tegude pärast, mida nad
olid näinud: Õnnistatud olgu, kes tuleb, kuningas Issanda
nimel!
Lk 19:37-38
Ta au ju eemalt särab ja ilmub peagi; kõik teie nutu pöörab
siis rõõmuks koguni see aukuningas. Seepärast Teda oodke,
Ta peale rõõmsast lootke, Ta juba tulemas!
LR 113:5 Michael Schirmer
Ilm 21:10-14,21-27; Js 59:1-15a
____________________________________________
1. ADVENDIPÜHAPÄEV. KIRIKUAASTA ALGUS
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Sk 9:9
Jutlus: Mt 21:1-9; Rm 13:8-12(13-14); Ps 24
____________________________________________
30. Pühapäev Lase oma pale paista oma sulase peale,
päästa mind oma helduses!
Ps 31:17
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Tänage rõõmuga Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa
saama pühade pärandist valguse riigis.
Kl 1:12
Luba meil meie elu ja töö Sulle pühendada. Lase meid
ausad olla kõiges asjaajamises ja lugupidavad kaastööliste
vastu ning kõiges Sinu tahtmise järel elada.
Vennastekoguduse kirikulitaaniast
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KUU LOOSUNG: Issand ütleb: Otsekui trööstiks teid ema,
nõnda trööstin ma teid.
Js 66:13

1. Esmaspäev Ma otsisin nende hulgas meest, kes laoks
müüri üles ja seisaks minu ees müüripraos maa heaks,
et ma seda ei hävitaks; aga ma ei leidnud.
Hs 22:30
Kristus Jeesus alandas iseennast, saades kuulekaks
surmani, pealegi ristisurmani.
Fl 2:8
Luba mind vaikses palves olla Su risti all - siin leian kõik,
mis tarvis, kui olen Su ligidal! Luba Su rüppe heita, enam
ei suuda ma. Kanna ja kinnita jälle ja aita uskuda!
Milla Krimm
1Pt 1:(8,9)10-13; Js 59:15b-21
2. Teisipäev Issandal, meie Jumalal olgu lahke meel
meie vastu. Meie kätetööd ta kinnitagu meile. Kinnita
meie kätetööd!
Ps 90:17
Siimon ütles: Õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud
ega ole midagi saanud. Aga sinu sõna peale lasen ma
võrgud vette.
Lk 5:5
Kus on su elu alus, kus sinu kalju on, kust leiad troosti
valus, kust tuleb sulle õnn? Kas tunned Jeesust Kristust
kui sõpra, abimeest? Ta pakub õndsust armust, kõik maksis
sinu eest.
Kogust: "Taevalind laulis" Elvi Vares
Hb 10:32-39; Js 60:1-14
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3. Kolmapäev Ma laotan oma käed laiali sinu poole, mu
hing himustab su järele nagu janunev maa. Ps 143:6
Jeesus hüüdis valjusti: Kellel on janu, see tulgu minu
juurde ja joogu! Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle
ihust voolavad elava vee jõed.
Jh 7:37-38
Issand, vii mind allikale: päike kõrbes kõrvetab; Sinu tiiva
varjus jälle elujook mind jahutab. Varja Sa mind ise, armas
Õnnistegija! Lumivalgeks pese oma kalli verega!
VL 384:1
Kl 1:9-14; Js 60:15-22
4. Neljapäev Teda kummardavad kõik kuningad; kõik
paganarahvad orjaku teda!
Ps 72:11
Targad küsisid: Kus on see juutide vastsündinud
kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme
tulnud teda kummardama.
Mt 2:2
Oh ilma targad, võtke nüüd vastu kuningat. Kõik tühi
lootus jätke, Ta annab õndsamat: Ta viib teid taevasse!
Siis aga hukka läete ja viha alla jääte, kui Teda põlgate.
LR 113:3 Michael Schirmer
1Ts 5:(1-3)4-8; Js 61:1-6
5. Reede Minu Jumal läkitas oma ingli ja sulges lõvide
suud, ja need ei teinud mulle kurja.
Tn 6:23
Issanda ingel seisis seal ning valgus helkis vangikongis.
Ingel lõi Peetrust vastu külge, äratas ta üles ja ütles:
"Tõuse kiiresti!" Ja Peetruse ahelad langesid käte
ümbert maha.
Ap 12:7
Su tiiva varju all ma elan ja rahu on mul Sinu sees. Ma
sellel rajal kindlalt seisan: Sa omi tunned helduses; ehk
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maa ja taevas hukka läeb, Su tõde, sõna seisma jääb.
KLPR 266:5 Johann Gottfried Herrmann
Mt 27:27-30; Js 61:7-11
6. Laupäev Amos 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!" Ja kui kalurid olid paadid kaldale
vedanud, jätsid nad kõik maha ja järgnesid talle.
Lk 5:10-11
Issand Jeesus Kristus, Sina oled valinud oma kiriku kõikide
maailma rahvaste hulgast. Samal ajal Sa seisad südamliku
ustavusega oma iisraeli rahva kõrval. Anna andeks, kui
kristlased on süüdi iisraeli rahva ees. Juhata mõlemad teele,
mis viib Sinu riiki.
Vennastekoguduse liturgiast
Mt 23:37-39; Js 62:1-5
____________________________________________
2. ADVENDIPÜHAPÄEV
Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!
Lk 21:28
Jutlus: Lk 21:25-33; Ps 80:2-7,15-20; Jk 5:7-8;
Ps 68:1-19
____________________________________________
7. Pühapäev Su silmad nägid mind juba mu eos ja su
raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud.
Ps 139:16
Jumala sees meie elame ja liigume ja oleme. Ap 17:28
Veel enne, kui ma sündisin, siis sündisid Sa mulle, ja enne,
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kui Sind otsisin, mind võtsid oma sülle. Kui ma ei olnud
loodud veel, ju valmistas Su helde meel mu osa taevariigis.
KLPR 37:2 Paul Gerhardt
8. Esmaspäev Aita meid, meie pääste Jumal, oma nime
auhiilguse pärast, ja tõmba meid välja ning tee lepitus
meie pattude eest oma nime pärast.
Ps 79:9
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
Kes patu pärast mures, neid Jumal rõõmustab, et elades ja
surres hing lootust, julgust saab. Sest elu põhjaks meile on
Issand Jeesus Krist, seesama täna, eile, nüüd ja ka igavest.
Böömi vennad
Hb 6:9-12; Js 62:6-12
9. Teisipäev Olge tublid, kõik maa rahvas, ütleb Issand,
ja tehke tööd, sest mina olen teiega.
Hg 2:4
Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke
Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades.
Kl 3:17
Armas Jumal, aita kõigil mõista, et osadus Sinuga on rõõm,
millest keegi mingil juhul ilma ei tohiks jääda. Eric Rew
Ilm 2:12-17; Js 63:7-16
10. Kolmapäev Tulge, lähme leevendama Issanda palet
ja otsima vägede Issandat! Minagi lähen!
Sk 8:21
Jeesuse juurde toodi kurt ja kidakeelne ning paluti teda,
et ta paneks oma käe ta peale.
Mk 7:32
Sa Isa abi oota, siis käsi hästi käib. Ta tööle usus vaata, su
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töö siis korda läeb. Ei aita liiad mured, ei päästa kurbuski:
su Jumal palveid kuuleb ning aitab heldesti.
KLPR 342:2 Paul Gerhardt
Ilm 2:1-7; Js 63:17-64:3
11. Neljapäev Taeva Jumal annab meile kordamineku,
ja meie, tema sulased, võtame kätte ja ehitame. Ne 2:20
Jeesus ütles: 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
Jumala mõistmiseks peab lugema Piiblit. Kui me sealt
Jumala leiame, siis saame äkki ka iseendast ning
kaasinimesest aru. See on raamat, mida ei suuda tühjaks
lugeda.
Fanny de Sivers
2Kr 5:1-10; Js 64:4-11
12. Reede Õndsad on need, kes elavad sinu kojas; nad
kiidavad sind alati.
Ps 84:5
Jeesus ütleb: Minu Isa majas on palju eluasemeid.
Jh 14:2
Oh vaataksid lindu, kes oksaksel puul nii kaunisti siristab
aina. Tal laulud on Kõrgeima kiituseks suul, ei mure ta
meeli ka paina. Ta lauldes vaid ülistab Loojat. Ei külva, ei
lõika, ei kogu ka ta, ei ehita ühtegi aita. Ta meel aina
rõõmus ja muretuna ta igapäev laseb end toita ja puudust
ta iial ei tunne.
Lk 22:66-71; Js 65:1-16
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13. Laupäev Ta valitseb merest mereni, Frati jõest
ilmamaa ääreni.
Sk 9:10
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
On õnne sellel linnal, maal, kus asupaik sel Kuningal ja
õndsad on kõik südamed, mis on Ta eluasemed. Ta on see
rõõmupäikene, kust hoovab elu kõigile. Au olgu Vaimule,
mu rõõmutoojale!
KLPR 10:3 Georg Weissel
1Ts 4:13-18; Js 65:17-25
____________________________________________
3. ADVENDIPÜHAPÄEV
Valmistage Issanda teed; vaata: Issand Jumal tuleb jõuliselt.
Js 40:3,10
Jutlus: Mt 11:2-6(7-10); Ps 85:2-8; 1Kr 4:1-5;
Ps 68:20-36
____________________________________________
14. Pühapäev Ma tean, et mu Lunastaja elab. Ii 19:25
Jeesus võib päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette
tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda.
Hb 7:25
Tuleb päev, mil meie maine valgus kustub ja sina ise oled
meie valguseks.
Jörg Zink
15. Esmaspäev Selle asemel et neile öelda: "Teie ei ole
minu rahvas", öeldakse neile: "Elava Jumala lapsed."
Ho 2:1
Kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.
Rm 8:14
Jumal on hea ja õiglane, Tema näitab eksinuile õige tee,
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tõmbab armulikult südamed enda poole. Viletsatele särab
Tema valgus, et nad ei satuks eksiteele. Nõrkadele annab
abi ja jõudu, kui nad Teda appi kutsuvad.
Matthias Jorisseni järgi
Mt 3:1-6; Js 66:1-4
16. Teisipäev Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud,
valude mees ja haigustega tuttav.
Js 53:3
Sõdurid rõivastasid Jeesuse purpurmantlisse ja panid
talle pähe pärja, ning hakkasid teda teretama: "Tervist,
juutide kuningas!" Ja nad lõid talle pillirooga pähe ja
sülitasid ta peale ning kummardasid teda nõtkutatud
põlvedega.
Mk 15:17-19
Su ristisurma rada on mulle elutee. Ei unusta ma seda, vaid
elan Sinule. Oh minu palvet kuule, ma õhkan härdasti, ma
loodan Sinu peale, ei Sinust tagane
KLPR 94:5 Paul Gerhardt
Mt 3:7-12; Js 66:5-17
17. Kolmapäev Issand ütleb: Kes austab mind, seda
austan mina, ja kes mind põlgab, saab põlatavaks.
1Sm 2:30
Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest
hea meel!
Lk 2:14
Ristirahvas rõõmustele, tule, laula Kristusele, ütle kõigil'
patustele õndsus on ju ilmunud!
KLPR 33:1 Paul Gerhardt
Lk 1:26-38; Js 66:18-24
18. Neljapäev Tee oma jõudu mööda kõike, mida su
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käsi suudab korda saata.
Kg 9:10
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
Ma püüan kõiges loodus näha Teda ja Tema õnnistust.
Mahatma Gandhi
1Ts 5:16-24; Lk 1:1-17
19. Reede Issand ütleb: Kui sa pöördud, siis ma lasen
sind jälle seista mu palge ees.
Jr 15:19
Nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse võtnud vastu
Issandaks, nõnda käige temas.
Kl 2:6
Puhtaim õis puhkes mu vanas südames, kui kogesin Jumala
andestava armastuse lähedust…
Michelangelo
2Kr 1:18-22; Lk 1:18-25
20. Laupäev Õiglust ainult õiglust nõua taga, et sa
jääksid elama.
5Ms 16:20
Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise
võiduhinna poole Kristuses Jeesuses.
Fl 3:14
Kas meid Issand maha jätab? Armuga kinkima ennast meile
tõttab. Armust põleb Tema süda, lahutab, kaotab patuhäda.
LR 143:4 Paul Gerhardt
Ilm 5:1-5; Lk 1:26-38
____________________________________________
4. ADVENDIPÜHAPÄEV
Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad!
Issand on ligidal!
Fl 4:4-5
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Jutlus: Lk 1:(39-45)46-55(56); Ps 102:17-23; Fl 4:4-7;
Ps 130
____________________________________________
21. Pühapäev Jaakob ärkas unest ja ütles: Issand on
tõesti selles paigas, mina aga ei teadnud seda. 1Ms 28:16
Jumal ei ole kaugel ühestki meist.
Ap 17:27
Issand, ütle minu hingele, et midagi ei sünni ilma Sinu
nõusolekuta ja midagi, mis Sina määrad, ei ole lohutamatu.
Birgitta
22. Esmaspäev Taavet kinnitas ennast Issandas, oma
Jumalas.
1Sm 30:6
Ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab.
2Ts 3:3
Nüüd süda inimene, sa hästi valmista, su juurde Jeesukene
saab pea tulema. Ta meile Jumalast on antud tõe toojaks ja
uue elu loojaks, Ta aitab vägevast.
LR 119:1
Ilm 22:16,17,20,21; Lk 1:39-56
23. Teisipäev See kes valitseb inimesi õigesti, kes valitseb
Jumala kartuses, on nagu koit päikese tõustes pilvitul
hommikul.
2Sm 23:3-4
Isandad, teadke, et ka teil on isand taevas.
Kl 4:1
Issand aitab omi, kes hoiduvad Tema ligi. Nad leiavad
varju ja kaitset hädas. Nii saab Su tõotuse sõna tõeluseks.
Nad võivad komistada ja kukkuda, kuid Sina tõstad nad
taas imeliselt üles.
Detlev Block
Rm 15:8-13; Lk 1:57-66
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JÕULUÕHTU
Jutlus: Mt 1:(1-17)18-21(22-25); Ps 2; Rm 1:1-7;
Lk 1:67-80
____________________________________________
24. Kolmapäev Pikameelne on parem kui kangelane, ja
kes valitseb iseenese üle, on parem kui linna vallutaja.
Õp 16:32
Kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja.
Gl 4:4
Meie õnn on, et Jeesus ei ole veel tulnud kogu aus ning
hiilguses, Ta ei ole veel tulnud kohtumõistjana. Seega on
meile kingitud armuaeg, antud võimalus kasutada seda
patuste Õnnistegija vastuvõtmiseks ja endale igaveseks
õnnistuseks.
Albert Soosaar
____________________________________________
1. JÕULUPÜHA
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema
kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõtt.
Jh 1:14
Jutlus: Lk 2:(1-14)15-20; Ps 96; Tt 3:4-7; Lk 2:1-14
____________________________________________
25. Neljapäev Ma läkitan nende hulgast pääsenuid
rahvaste juurde, kes ei ole kuulnud minust räägitavat;
ja need kuulutavad rahvaste keskel minu auhiilgust.
Js 66:19
Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat
kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud
nii, nagu neile oli räägitud.
Lk 2:20
Jõulusündmuse keskmes ei ole mitte armas süütu lapsuke
Petlemmasõimes, kes on inimeste imetluse objekt. Kesk- 159 -
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seks jõulusündmuseks on Jumala inimeseks saamine.
Albert Soosaar
____________________________________________
2. JÕULUPÜHA
Jutlus: Jh 1:1-5(6-8)9-14; Hb 1:1-3(4-6); Lk 2:15-20
STEFANOSEPÄEV
Kallis on Issanda meelest tema vagade surm. Sinule ma
ohverdan tänuohvreid ja hüüan appi Issanda nime.
Ps 116:15,17
Jutlus: Mt 10:16-22; Ps 119:81-82,84-86; Ap (6:8-15),
7:55-60; Lk 2:15-20
____________________________________________
26. Reede Me tahame minna koos teiega, sest me oleme
kuulnud, et teiega on Jumal.
Sk 8:23
Küprose ja Küreene mehed kuulutasid evangeeliumi
Issandast Jeesusest. Issanda käsi oli nendega, ja suur oli
nende arv, kes uskuma hakates pöördusid Issanda poole.
Ap 11:20,21
Sa tegid kõik hea meelega ja mina pidin nägema, et au ja
rikkus ilma sees ei maksa midagi Su ees.
KLPR 22:8 Martin Luther
27. Laupäev Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema
juurtest kannab vilja.
Js 11:1
Nägija Johannes kirjutab: Mina, Jeesus, olen Taaveti
juur ja sugu, särav koidutäht.
Ilm 22:16
Üks roosike on tõusnud küll õrna juure seest. Kuis vanemad
on laulnud, Ta tuli Jesse soost, see kallis lilleke. Kesk
talvel, külmal ajal Ta kasvas ülesse.
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KLPR 38:1 Saksa keelest Carl Peter Ludwig Maurach
Jh 21:20-24; Lk 2:21-24
____________________________________________
1. PÜHAPÄEV PÄRAST JÕULE
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema
kirkust.
Jh 1:14
Jutlus: Lk 2:(22-24)25-38(39-40); Ps 124:2-4,7;
1Jh 1:1-4; Ps 2
____________________________________________
28. Pühapäev Ma olen võõras maa peal. Ps 119:19
Jeesus ütles: Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad,
aga Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna.
Mt 8:20
Oh ole terve tulemast, mind patust mitte põlgamast! Mind
tulid hädas aitama. Kuis mõistan küll Sind tänada!
KLPR 22:7 Martin Luther
29. Esmaspäev Veel kuuldakse siin paigas lustihäält ja
rõõmuhäält, peigmehe häält ja pruudi häält, nende
häält, kes ütlevad: Tänage vägede Issandat, sest Issand
on hea, sest tema heldus kestab igavesti!
Jr 33:11
Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele.
Tt 2:11
Rõõmusta, rõõmusta. Ristirahvas rõõmusta! Jeesus on su
õpetaja, Tema oma sõnaga näitab, mis su hingel' vaja, kust
sa elu võiksid pärida. Rõõmusta, rõõmusta!
KLPR 328:1 Carl Eduard Malm
1Jh 4:11-16a; Lk 2:25-35
30. Teisipäev Tema, Issand, on meie Jumal, tema
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kohtuotsused on igal pool maailmas.
Ps 105:7
Ükski ärgu olgu üleastuja ega petku oma venda asjaajamises, sest Issand maksab kõige säärase eest kätte.
1Ts 4:6
Lase meil tervena oma teed käia. Juhi meie samme ja saada
meid oma rahuga. Luba meil elusalt, rõõmsalt ja tervelt
oma eesmärgile jõuda… Õnnista meid kõiges, mis me
teeme, ja las leiavad Sinu silmis halastust, armu ja
kaastunnet kõik, keda me kohtame.
Juudi reisiõnnistus
Hb 1:(5,6)7-14; Lk 2:36-40
____________________________________________
VANA-AASTAÕHTU
Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas
heldusest.
Ps 103:8
Jutlus: Lk 12:35-40; Ps 121; Rm 8:31b-39; Lk 2:41-52
____________________________________________
31. Kolmapäev Kui teie silmis on halb teenida Issandat,
siis valige endile täna, keda te tahate teenida. Aga mina
ja mu pere, meie teenime Issandat.
Jos 24:15
Kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada
Jumala lasteks, kõigile, kes usuvad tema nimesse.
Jh 1:12
Jeesu nimel läheme rahus uue aasta teele. Paistab meil see
täheke, siis Ta annab valgust ööle; ja kus Tema valgustus,
seal on selge õnnistus. KLPR 45:3 Benjamin Schmolck

- 162 -

Kasutatud 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

1. Moosese raamat
2. Moosese raamat
3. Moosese raamat
4. Moosese raamat
5. Moosese raamat
Joosua
Kohtumõistjate raamat
Rutt
1. Saamueli raamat
2. Saamueli raamat
1. Kuningate raamat
2. Kuningate raamat
1. Ajaraamat
2. Ajaraamat
Esra
Nehemja
Ester
Iiob
Psalmid (Laulud)
Õpetussõnad
Koguja
Ülemlaul
Jesaja
Jeremija
Nutulaulud
Hesekiel
Taaniel
Hoosea
Joel
Aamos
Obadja
Joona
Miika
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malaki

Mt
Mk
Lk
Jh
Ap
Rm
1Kr
2Kr
Gl
Ef
Fl
Kl
1Ts
2Ts
1Tm
2Tm
Tt
Fm
Hb
Jk
1Pt
2Pt
1Jh
2Jh
3Jh
Jd
Ilm

Matteuse evangeelium
Markuse evangeelium
Luuka evangeelium
Johannese evangeelium
Apostlite teod
Pauluse kiri roomlastele
Pauluse 1. kiri korintlastele
Pauluse 2. kiri korintlastele
Pauluse kiri galaatlastele
Pauluse kiri efeslastele
Pauluse kiri filiplastele
Pauluse kiri koloslastele
Pauluse 1. kiri tessaloonik
lastele
Pauluse 2. kiri tessaloonik
lastele
Pauluse 1. kiri Timoteosele
Pauluse 2. kiri Timoteosele
Pauluse kiri Tiitusele
Pauluse kiri Filemonile
Kiri heebrealastele
Jaakobuse kiri
Peetruse 1. kiri
Peetruse 2. kiri
Johannese 1. kiri
Johannese 2. kiri
Johannese 3. kiri
Juuda kiri
Johannese ilmutus

Apogrüüfid
Trk
1Mak
Srk
Jdt

Saalomoni tarkuseaamat
1.Makkabite raamat
Jeesus Siirak
Juudit

Lühendid:
LR
– Laulu raamat
KLPR – Kiriku Laulu- ja
Palveraamat,
EELK, 1991
VL
– Vaimulikud Laulud,
EEKBKL, 1997
LTK – Laulud Talle kiituseks
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Jaanuar
1T
2K
3N
4R
5L
6P
7E
8T
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

2
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c

Veebruar
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

e
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Märts

Aprill

1L
2P
3E
4T
5K
6N
7R
8L
9P
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
31 E

1T
2K
3N
4R
5L
6P
7E
8T
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
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Mai

Juuni

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

1
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4
5
6
7
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E
T
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R
L
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L
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E
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Juuli

August
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9
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15
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17
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27
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29
30
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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

T
K
N
R
L
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T
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R
L
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z

d

c
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e
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September
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
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e

z

Oktoober
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
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November

Detsember

1L
2P
3E
4T
5K
6N
7R
8L
9P
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15 L
16 P
17 E
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30 P
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