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 Mis inimeste juures on võimatu,
seda võib Jumal teha.

Lk 18:27
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Saatesõna 279. väljaandele

Aastaloosungi salm ärgitas mind otsima, kuidas on seda
eesti keeles üteldud. 1997. a. väljaanne: „Inimeste käes
võimatu, on Jumala käes võimalik.” 1968. a. tõlge: „Mis
inimestel on võimatu, on Jumalal võimalik.” Aga mu ema
Piiblis, mis on 1929. a. välja antud, oli kirjas: „Mis inimeste
juures on võimatu, seda võib Jumal teha.” Mind hakkas
huvitama, kuidas omal ajal vennastekoguduse vennad
seda lugesid. Esimesest eesti keelsest Piiblist lugesin: „Mis
innimeste jures on woimatta, seda woib Jummal tehha.”
Korraga mõistsin, et Jumala võime teha on nii kaugelt üle
meie võime. Seda on kuulutatud Eestimaa palvekodades
üle 200 aasta. Alles üsna viimasel ajal on hakatud rääkima
võimalikkusest.

Tahaksin imetleda siiski Jumala võimet. Kas sa oled
seda näinud? Seda saab näha looduses ja enda juures. Kui
imeliselt on ta kõik loonud. Ent su elu raskel hetkel ei pruugi
sa seda märgata. Kui me kahtleme oma võimetes, siis kipub
peale tulema kahtlus ka Jumala võimes meid aidata. Kas
siis meie elu rasked katsumused võivad Jumalat piirata?
Vahel võib tunduda küll nii. Aga väljapääs? Ometi sa
tahaksid uskuda, et Tema suudab muuta sind ja sinu
olukordi.

Vennastekoguduse aastaloosungiks on sõnad, mida
Jeesus ütleb küsimise peale, kes siis võib õndsaks saada.
Õndsaks saamise küsimus on vaevanud ka eesti rahvast,
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mitte ainult toonaseid Jeesuse kuulajaid. See on eestlasele
arusaadavam kui päästetuks saamine, mida kiputakse
kasutama viimasel ajal õndsaks saamise asemel. Õnnelikuks
saamise võimalus ärgitab ka ilmalikke inimesi. Eesti
kirjanduse klassik Anton Hansen Tammsaare, keda on
peetud kristliku usu vastu protesteerijaks, on Põrgupõhja
Jürka suhu pannud küsimuse, kuidas ma võiksin õndsaks
saada.

Aga sellele küsimusele Jeesus vastabki. Õndsaks saada
võib see, kes usub Jumala inimest uuendavasse võimesse.
Ma ei palu oma Jumalalt: „Kui see on võimalik, siis muuda
ja uuenda mind!“, vaid palun: „Issand Jumal, ma alandun
sinu väe alla ja usaldan sind, sest ainult sina võid mind
muuta ja mu mure ning elu raskuste koorma mult võtta!“

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,
palve või mõtisklus.

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, uskkon-
dadest ja põlvkondadest. Üksi saksa keeles antakse loosun-
geid 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 LOOSUN-
GITE 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 pühitse-
mine. 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 kogudus-
tes. 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. Religiooni- ja 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 abista-
miseks. Diakooniatöö: emade  turvakodud, hooldetöö
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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.



Näpunäited lugejale

Siin äratoodud Vana Testamendi salmid loositi välja Herrnhu-
tis 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, mõtisk-
lused – 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 toe-
tuvad pühapäevastele evangeeliumidele ning nädala piibli-
kohtadele (aluseks on võetud Joh. Stauda kirjastuse välja-
anne “Igapäevase piiblilugemise kord vastavalt kiriku-
aastale”). Teisel kohal seisvad kirjakohad on jätkuvaks piibli-
lugemiseks, 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 tõotu-
sed. Ülemaailmses Vennastekoguduses on üheks töö-
vormiks 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:

- 8 -
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1.–18.01. USA lõuna osariigid

19.–23.01. Costa Rica

24.–31.01. Guajaana

1.–7.02. Tshehhi

8.–25.02. Surinam

26.02.–14.03. Tansaania lääneosa, Kongo

15.–22.03. Alaska

23.–31.03. Euroopa mandriosa,  Sternberg

31.03. Eesti

1.–14.04. Lääne-India idaosa

15.–19.04. Labrador

20.04.–7.05. Jamaika, Kuuba, Kaimanisaared

8.–25.05. Honduuras

26.05.–25.06. Lõuna-Aafrika

26.06.–9.07. Suurbritannia, Põhja-India

10.–23.07. Tansaania, Rukwa osa

24.07.–6.09. Tansaania lõunaosa, Malawi

7.09.–5.10. Nicaragua

6.10.–30.11. Tansaania edelaosa, Sambia

1.–31.12. USA põhja osariigid
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JAANUAR

KUU LOOSUNG: Ma pean Issandat alati oma silma ees, ma ei
kõigu, sest tema on mu paremal pool.          Ps 16:8

UUSAASTA
Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda
Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades!         Kl  3:17
Jutlus: Lk 4:16-21; Ps 8:2-10; Jk 4:13-15; Ps 104

1. Neljapäev  Sinu tunnistuste teedel ma rõõmutsen enam
kui kogu rikkusest.       Ps 119:14
Kristus ütleb: Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa
minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.           Jh 14:6
Selle maailma arukad taipavad, et Jumal on igavene elu ja
tõde, mida saab ära tunda. Aga Jumala Sõna, kes on tõde
ja elu Isa juures, tegi endast tee, kuna ta võttis endale
inimese loomuse. Kõnni seda teed, vaadeldes Tema aland-
likkust, ja sa jõuad Jumalani välja.                    Augustinus

2. Reede  Paljusid puhastatakse, tehakse valgeks ja
sulatatakse.        Tn 12:10
Jumal ei ole meid ju kutsunud rüvedusele, vaid pühitsu-
sele.          1Ts 4:7
Kristluses on tähtis kuulutada inimese vaimset uuenemist,
kurjusest, vaenamisest, vägivallast, ülekohtust, tapmisest,
petmisest, valetamisest, varastamisest, ülbusest ja
halastamatusest vabanemise võimalust. Uuenemine saab
võimalikuks, kui inimene kahetseb oma patusüüd ja otsib
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andeksandmist ning selle ka leiab Jeesuse Kristuse kaudu,
kes oma ristisurmaga on sellise otsija süü kustutanud.

            Eenok Haamer
Jos 24:1-2a,13-18,25-26;  Lk 3:1-6

3. Laupäev  Mu Jumal on mu kilp ja abisarv, mu kõrge
kants ja varjupaik. Mu päästja, sa päästad mind vägivallast.

       2Sm 22:3
Jeesus ütles: Ärge kartke neid, kes ihu tapavad ja pärast
seda ei saa midagi rohkemat teha!          Lk 12:4
Armas Jeesus, ära lase meid kasvada ilmaski nii suureks ja
targaks omast meelest, et me ei suuda usaldada oma Taevast
Isa, vaid aita, et alati lapsemeelega usaldaksime teda ja
annaksime oma elu tema kätte! Salme Klaos
2Ms 2:1-10; Lk 3:7-14
_____________________________________________
2. PÜHAPÄEV PÄRAST JÕULE
Me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust,
täis armu ja tõtt.        Jh 1:14b
Jutlus: Lk 2:41-52; Ps 138:2-5; 1Jh 5:11- 13; Ps 16

4. Pühapäev  Mina saan näha su palet õiguses, saan täis
su palge paistusest, kui ma ärkan.        Ps 17:15
Mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled
valmistanud kõigi rahvaste silme ees.     Lk 2:30-31
Kogudus, sind ei ole saadetud maailma tühja juttu rääkima!
Mõtle sellele, et sa tunned Jeesust, keda maailm vajab, ja
temast pead sa tunnistama. Osvald Tärk
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5. Esmaspäev  Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks
meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi
süüteod tulla tema peale.           Js 53:6
Jeesus ütles: Missugune inimene teie seast, kui tal on
sada lammast ja ta ühe neist kaotab, ei jäta neid
üheksatkümmend üheksat kõrbe ega lähe kadunule
järele, kuni ta tema leiab?           Lk 15:4
Kes sõgedad, neid valgusta, kes kahtlejad, neid kinnita,
kes lahkund meist, too tagasi, ja kogu neid, kes laiali!

KLPR  57:3    Johann Heermann
1Ms 9:12-17; Lk 3:15-20

KOLMEKUNINGAPÄEV (EPIPHANIAS)
Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba. 1Jh 2:8b
Jutlus: Mt 2:1-12; Ps 72:1-3,10-13,19; Ef 3:2-3a,5-6;
Lk 3:21-38

6. Teisipäev  Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie
abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Sellepärast me ei
karda.       Ps 46:2-3
Ingel ütles Joosepile: Tõuse üles, võta laps ja tema ema
ning mine Iisraelimaale, sest need, kes püüdsid last tappa,
on surnud!         Mt 2:20
Sest kuule, märka, valmista ja rutta minema, se'st kõigest,
mis on kõlbmata, uut elu algama! Ta on see vägev sõjamees,
kes võidab vaenlased, see õige, püha vahemees, kes
päästab patuseid. KPLR 53:5,4      Michael Müller
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7. Kolmapäev  Armastuse ja kaastunde pärast ta lunastas
nad, tõstis nad üles ja kandis neid kõigil muistseil päevil.

          Js 63:9
Kui ta on kadunud lamba leidnud, siis ta võtab tema
rõõmuga oma õlgadele.          Lk 15:5
Kõik, mis me oleme, ja kõik, mis me teeme, on ainuüksi
Jumala halastus või Jumala armastus.            Toomas Paul
1Jh 3:1-6; Lk 4:1-13

8. Neljapäev  Mooses ütles: Võtke südamesse kõik need
sõnad, mis ma täna teile kordan, sest see ei ole tühine
sõna, vaid see on teie elu.               5Ms 32:46,47
Kristus ütleb: Te uurite pühi kirju, sest te arvate nendest
saavat igavese elu - ja just need on, mis tunnistavad minust.

          Jh 5:39
Tõde, mis teeb vabaks, ei tähenda mitte ainult intellektu-
aalset teadmist Jumalast ja Tema loomingust, vaid sisemist
küpsemist Jumala valguses, jumalastumist juba selles
maailmas, kokkukuuluvust Kristusega.    Fanny de Sivers
1Jh 2:12-17; Lk 4:14-21

9. Reede  Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata suhu
võtta, sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime
asjata suhu võtab!      2Ms 20:7
Isa! Pühitsetud olgu sinu nimi!          Lk 11:2
Arvatavasti on õigustatud see seletus, et Jumala nime
kasutatakse kurjasti seal, kus Ta rakendatakse oma vankri
ette: Jumal tahab, et see ja see asi sünniks. Kas see on ikka
Jumal, kes kõike seda tahab, või kasutatakse Tema nime
mingi oma tahtmise tagamiseks?               Toomas Paul
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Ef 4:17-24; Lk 4:22-30

10. Laupäev  Kuulge Issanda sõna, Iisraeli lapsed, sest
Issandal on maa elanikega riid, sellepärast et maal ei ole
tõsidust, armastust ega ka mitte Jumala tundmist!  Ho 4:1
Jeesus ütles: Miks te mind hüüate: "Issand, Issand!" ega
tee, mida ma ütlen?           Lk 6:46
Kas ei seisne üks meie elu sügavale juurdunud vigu selles,
et me püüame elu, inimestega ja iseendaga toime saada,
kasutades ainult oma jõude ja jättes kõrvale Jumala
jõuallikad, mis meile nii kergesti on kättesaadavad?

       Rudolf Kiviranna
1Jh 1:5-7; Lk 4:31-37
_____________________________________________

EVANGEELSE ALLIANSI PALVENÄDAL

1. PÜHAPÄEV  PÄRAST  KOLMEKUNINGAPÄEVA
Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.  Rm 8:14
Jutlus: Mt 3:13-17; Ps 89; Rm 12:1-3(4-8); Ps 72

11. Pühapäev  Sinu surnud ärkavad ellu.         Js 26:19
Jeesus Kristus on esmasündinu surnuist, et ta kõiges
saaks esimeseks.          Kl 1:18
Kuni Jeesuse surnuist ülestõusmiseni ei olnud mingit
selgust, mis meist saab pärast surma. Jeesus näitas, et haua
põhjas on veel üks tagauks, kust pääseme välja, kui me
ainult usume Temasse. Kas pole see rõõmustav ja rahu-
pakkuv sõnum igapäevases elus!             Edgar Heinsoo
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12. Esmaspäev  Vaata, Issand Jumal aitab mind! Kes võib
mind süüdi mõista?          Js 50:9
Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on
Kristuses Jeesuses.           Rm 8:1
Meil, inimestel, ei ole meelevalda mineviku üle. Me ei suuda
olnut teha olematuks, me ei suuda kustutada oma eluraa-
matust valesti kirjutatud ridu ja lehekülgi. Ainuüksi Jumala
armastusel Jeesuses Kristuses on meelevald seda teha.
Jumala andeksandev arm on võimeline kustutama meie
pattu ja süüd, kõrvaldama koormaid meie hingelt  ja neid
heitma jumaliku andeksandmise mere põhjatusse süga-
vusse.        Rudolf Kiviranna
Ap  10:37-48; Lk 4:38-44

13. Teisipäev  Mu rahvas ei võtnud kuulda mu häält. Siis
ma andsin nad nende südame paadumusse ja nad käisid
oma arvamiste järgi.    Ps 81:12,13
Jeesus ütles: Taevas on ühe meeltparandanud patuse
pärast rohkem rõõmu kui üheksakümne üheksa õige
pärast, kellele ei ole vaja meeleparandust.           Lk 15:7
Meie elu on selleks liiga kallis, liiga väärtuslik ja asendamatu,
et me tohiksime seda valesti elada.          Rudolf Kiviranna
Jos 3:9-17; Lk 5:1-11

14. Kolmapäev  Jumal ei ole inimene, et ta valetaks.
    4Ms 23:19

Usus sai isegi Saara väe suguvõsa rajamiseks ja seda
eakusest hoolimata, sest ta pidas tõotajat ustavaks.

      Hb 11:11
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Anna kogu oma elu Kristuse juhtimise alla! Ära tee midagi,
mida ta keelab; ära jäta tegemata midagi, mida ta käsib! Kui
sa nii talitad, siis pääsed nende taevaste jõudude kätte,
mis teevad sinust uue inimese. Osvald Tärk
Kl 2:1-7; Lk 5:12-16

15. Neljapäev  Sõna ei ole veel mu keelel, kui ennäe - sina,
Issand, tead selle kõik ära.         Ps 139:4
Kui keegi arvab end Jumalat teenivat, oma keelt aga ei
ohjelda, siis ta petab oma südant. Selline jumalateenistus
on tühine.           Jk 1:26
Iga usklik, kelle südames elab Kristuse rahu, kannab endas
ka lepitussõna. Mis usklikud me oleme, kui kanname endas
lepitussõna asemel tüliõuna? Lepitussõna tähendab ka
seda, et meie ei püüagi vastata igale tülinorijale. Paljud
tülid jääksid olemata, kui me ei püüaks vastata igale
pahandajale. Osvald Tärk
Mk 10:13-16; Lk 5:17-26

16. Reede  Issand Jumal, ära hukka oma rahvast ja oma
pärisosa, kelle sa oled lunastanud oma suurusega.

     5Ms 9:26
Paulus kirjutab: Ma olen veendunud selles, et see, kes teis
on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse
Jeesuse päeva.            Fl 1:6
Kindel usk varub kannatlikkust ja pikka meelt. Jumal on
olnud meie vastu pikameelne, olgem siis seda ka ise Jumala,
oma kaasinimese ja koguduse suhtes. See on küpse ja
kindla usu märk!            Joosep Tammo
Lk 12:49-53; Lk 5:27-32
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17. Laupäev  Rõõmuhüüdega andke teada, kuulutage seda,
levitage maailma ääreni, öelge: Issand on lunastanud oma
sulase Jaakobi.         Js 48:20
Iga keel tunnistagu: Jeesus Kristus on Issand - Jumala
Isa kirkuseks.           Fl 2:11
Jeesus on Jumala isaarmastus. Temas on Jumal meile
valmistanud lunastuse ja lepituse tema ohvrisurma ja
kannatuse läbi. Temas on kõik süü ja patt andestatud.

Aleksander Täheväli
Mt 6:6-13; Lk 5:33-39
______________________________________________
2. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud
Jeesuse Kristuse kaudu.           Jh 1:17
Jutlus: Jh 2:1-11; Ps 105:1-8; Rm 12:(4-8)9-16; Ps 4

18. Pühapäev  Haara kinni õpetusest, ära lase lahti, hoia
seda, sest see on su elu!          Õp 4:13
Pane tähele iseennast ja õpetust, jää kõigesse sellesse
püsima, kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja need, kes
sind kuulavad.       1 Tm 4:16
Meiegi elu osutub täiuslikuks, kui laseme Jumala sõna
inspireerival väel oma elu kujundada ja astume suuremate
eesmärkide teenistusse kui me ise.            Joosep Tammo

19. Esmaspäev  Ma andsin oma selja peksjaile ja põsed
neile, kes katkusid karvu, ma ei peitnud oma palet teotuse
ja sülje eest.           Js 50:6
Õnnistage neid, kes teid neavad.          Lk 6:28
Ei ole põhjust enda teistest paremaks pidamiseks. Võtkem
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kaastundlikult osa ligimese hädast ja ärgem olgem ainult
siis õnnetustule kustutajad, kui põleb oma maja.

          Bruno Ederberg
5Ms 4:5-13; Lk 6:1-11

20. Teisipäev  Nõnda ütleb Issand Jumal: Pöörduge ümber
ja taganege oma ebajumalaist!          Hs 14:6
Te ei saa orjata Jumalat ja mammonat!         Lk 16:13
Rikas on see, kes on sellega rahul, mis tal on. Rikas on see,
kes ei ole müünud oma hinge maisele varale ja lõikusele,
vaid kasutab seda tänuga  oma elu ülalpidamiseks, kasutab
seda armastuses ligimese aitamiseks ja Jumala auks. Selliselt
elades saadakse osanikuks Jumala õnnistuste jagamisel.
Siis kaob ära rikkuse ja vaesuse maine mõiste ja vahe, sest
siis ollakse rikas Jumalas. Ning see on rikkus, mis viimselt
loeb.   Uno Plank
Mk 2:23-28; Lk 6:12-16

21. Kolmapäev  Ma olen rõõmus sinu abi pärast.  1Sm 2:1
Rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud!

        Lk 10:20
Kristuse ülestõusmine tähendab uue maailma sündi, kus
õiglus, headus ja armastus elab. Maetagu seda maha nii
palju kui tahes, me usume, et ta tõuseb jälle üles.

  Aleksander Täheväli
Lk 16:14-17(18); Lk 6:17-26

22. Neljapäev  Vaata, otsekui savi potissepa käes, nõnda
olete teie minu käes.           Jr 18:6
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Paulus kirjutab: Oh inimene, kes sina õigupoolest oled, et
sa tahad Jumalaga vaielda? Ega siis savinõu ütle oma
voolijale: Miks sa mu nõnda oled teinud?              Rm 9:20
Las Jumal vormib ja valmistab sind selle jaoks, mis
ülesande Ta sulle anda tahab. Oma osas ja ülesandes ole
ustav! Meie häda on selles, et me tihtipeale tahame olla
midagi muud kui see, mis me oleme.             Joel Luhamets
Ap 15:22-31; Lk 6:27-35

23. Reede  Mina tegin maa ja lõin inimesed selle peale.
         Js 45:12

Jeesus ütles: Kõik on mu Isa andnud mulle, ja keegi muu
ei tunne Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid
Poeg ja see, kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada.

      Mt 11:27
 Kristuse inimesekssaamine tähendab, et Tema, kes on alati
inimesi mõjutanud, hakkab neid mõjutama äkki uutmoodi.
Sellest saab osa kogu inimkond. See muudab nii nende
inimeste olukorda, kes elasid enne Kristust, kui ka nende
olukorda, kes elavad pärast Teda. See puudutab isegi neid
inimesi, kes pole eales Jumalast midagi kuulnud.

               Toomas Paul
Jh 7:1-13; Lk 6:36-42

24. Laupäev  Ärge kurvastage, sest rõõm Issandast on
teie ramm!          Ne 8:10
Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge
rõõmsad!              Fl 4:4
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Sõbrad, Jeesus on täna meie keskel! Kui sa seda oma
südames tunned, siis täitku sind suur rõõm. Kui sa seda ei
tunne, siis palveta ja paastu ja paranda meelt, et osadus
Peigmehega taastuks!            Joosep Tammo
5Ms 33:1-4(7,12-16); Lk 6:43-49
_____________________________________________

Piiblipüha

3. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Ja inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning
istub lauda Jumala riigis.         Lk 13:29
Jutlus: Mt 8:5-13; Ps 86:1-11,17; Rm 1:(14-15)16-17;
Ps 3

25. Pühapäev  Issand, mu Jumal! Sinu juures ma otsin
pelgupaika, päästa mind kõigist mu tagakiusajaist ja kisu
mind ära nende käest!           Ps 7:2
Jeesus ütleb: Mina ise annan teile suu ja tarkuse, mille
vastu ei saa seista ega rääkida keegi teie vastastest.

        Lk 21:15
Nõupidamiseta kavatsused nurjuvad. Palve on nõupida-
mine oma Issandaga. Pea meeles, sa oled Jumala kaastöö-
line! Tema on Looja, sina kaaslooja! Me võime oma töödest
vaid siis rõõmu tunda, kui tunneme end Jumala kaas-
töölistena. Just see sünnitab tõelise kutsumuse ja töö-
armastuse ning paneb meid Loojat kiitma!  Joosep Tammo

26. Esmaspäev  Minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi;
Issanda Jumala peale panen ma oma lootuse, et jutustada
kõiki sinu tegusid.        Ps 73:28
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Jeesus läkitas need kaksteist kuulutama Jumala riiki ja
parandama haigeid.            Lk 9:2
Jeesus kannab meid kõrgemale ja kaugemale olevikust,
ajaloost üldse. Ta avab meile igavese headuse ja igavese
elu perspektiivid. Meile avanevad igavesed võimalused ja
sellepärast tunneme end juba nüüd võitjatena.

Osvald Tärk
Js 19:19-25; Lk 7:1-10

27. Teisipäev  Mooses ütles Jumalale: "Kes olen mina, et
võiksin minna vaarao juurde ja viia Iisraeli lapsed Egip-
tusest välja?" Aga Jumal kostis: "Mina olen sinuga."

2Ms 3:11-12
Issand ütles öösel nägemuses Paulusele: Ära karda, vaid
räägi, ja ära ole vait!         Ap 18:9
Usk on najatumine tugevale.            Karl Raudsepp
1Kn 17:8-16; Lk 7:11-17

28. Kolmapäev  Sinu juures on eluallikas, sinu valguses
me näeme valgust.        Ps 36:10
Kristus ütleb: Kes iganes joob vett, mida mina talle annan,
ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan,
saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks.   Jh 4:14
Mind armuallikast oh võta ikka joota! Siis õiget elu võin Su
armu veest ma loota. Sa selge allikas, mind jooda heldesti,
et ma Sind järgides veel elan õndsasti.

KLPR 271:4   Carl Peter Ludwig Maurach
Rt 1:1-8(9-15)16-19a(19b-21); Lk 7:18-23
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29. Neljapäev  Mine ometi vaatama, kas su vendade käsi
käib hästi!     1Ms 37:14
Ükski ärgu pidagu silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste
kasu.             Fl 2:4
Mind muile teha aita, mis tegid minule, ja ikka abi saata ka
ligimestele, nii ilma kasu nõudmata kui sina mulle teinud ja
hea meelega.          LR 171:7  Justus Gesenius
Ap 13:42-52; Lk 7:24-35

30. Reede  Kui mu südames oli palju muremõtteid, siis
sinu lohutused trööstisid mu hinge.        Ps 94:19
Eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega
rääkis ja meile kirju selgitas?         Lk 24:32
Ikka on see veel nii, et ainult selles hinges, kes suudab
näha, et temas valitseb pimedus, võib hakata paistma
Jeesuse valgus. Ega ta või tulla igakord kohe täies kiirguses,
ta sageli paistab sinna väriseva küünlakesena, kuid kui
inimene ei kustuta seda, siis tuleb valgust juurde, kuni
kogu inimelu on vallutatud tolle kustumatu valguse
igavesest särast. Salme Klaos
Lk 4:22-30; Lk 7:36-50

31. Laupäev  Vaata, mina olen Issand, kõige liha Jumal!
Ons mulle mõni asi võimatu?         Jr 32:27
Inimeste käes võimatu on Jumala käes võimalik.   Lk 18:27
Oh aita, et ei Sinust lahku ma ristis, rõõmus iialgi. Su arm ja
heldus seda tehku, mis õndsuseks mu hingele! Mu Jumal,
Isa, saada mind, et risti allgi kiidan Sind!

   KLPR  360:5   Salomo Franck
Ilm 15:1-4; Lk 8:1-3



- 24 -

VEEBRUAR

KUU LOOSUNG: Kus on teie usk?          Lk 8:25

VIIMANE PÜHAPÄEV PÄRAST
KOLMEKUNINGAPÄEVA
Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema
auhiilgust.           Js 60:2
Jutlus: Mt 17:1-9; Ps 97; 2Kr 4:6-10; Ps 9

1. Pühapäev  Joonatan läks Taaveti juurde ning kinnitas
tema kätt Jumalas.     1Sm 23:16
Kui Priskilla ja Akvila Apollost kuulsid, võtsid nad ta
enda juurde ja seletasid talle Jumala tee täpsemini ära.

      Ap 18:26
Jumal ei anna oma varandust üle ainult saaja enda pärast.
See ei jää kunagi inimese isiklikuks varanduseks, ainuüksi
ta enda jaoks, vaid ka teistele jagamiseks.   Albert Soosaar

2. Esmaspäev  Ära karda, sest mina olen sinuga, ja päästan
sinu, ütleb Issand.             Jr 1:8
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.

        Lk 19:10
Issand on leidlikum kui sina. Ära piira oma väljamõeldud
ainsa lahendusteega tema aina loovat tegutsemist. Kui
usaldad, siis näed.             Eenok Haamer
2Kr 3:(9-11)12-18; Lk 8:4-15
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3. Teisipäev  Sinule ma jutustan oma teid ja sa vastad
mulle; õpeta mulle oma määrusi!       Ps119:26
Kristus ütleb: Kes usub minusse, see teeb neidsamu
tegusid, mida mina teen.         Jh 14:12
Issand, kasvata meie usku! Issand, ilmuta ennast meile oma
sõnas, oma koguduse keskel, kõikvõimalikes elusünd-
mustes, et meie usk kasvaks. Sa näed, et me oleme viletsad
andestama ja veelgi viletsamad sind teenima.

           Joosep Tammo
Jh 1:43-51; Lk 8:16-21

4. Kolmapäev  Iisraeli lapsed pöörduvad ja otsivad Issandat,
oma Jumalat, nad tulevad värisedes Issanda ja tema
headuse juurde viimseil päevil.            Ho 3:5
Teie olite ju nagu lambad ekslemas, kuid nüüd te olete
pöördunud oma hingede Karjase ja Ülevaataja poole.

        1Pt 2:25
Oh vägev Jumal igavest, kes Sina oma heldusest sel ööl nii
suurel armuväel meid hoidsid isalikul käel.

KLPR 59:3     Böömimaa vennad
Jh 3:31-36; Lk 8:22-25

5. Neljapäev  Aga sinule ma ei tee lõppu: ma karistan sind
õiglaselt, aga hoopis karistamata ma sind küll ei jäta.

         Jr 30:11
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!" Jeesus sirutas
kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle: "Sa
nõdrausuline, miks sa kahtlesid?"   Mt 14:29-31
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Jumal ei karista mitte lähemale tulles, vaid eemaldudes ja
jättes inimese üksi loodud olendite hulka.   Martin Luther
Ilm 1:(1,2)3-8; Lk 8:26-39

6. Reede  Õiglus ülendab rahvast, aga patt on teotuseks
rahvahõimudele.       Õp 14:34
Hoiduge igasuguse kurja eest!        1Ts 5:22
Igakord ei lõpe siin maa pääl õigusearmastus hääde
tagajärgedega, me saame kergesti karistada, kui tunnistame
oma süü; aga meil peab olema julgust kanda seda karistust,
kui julgesime teha süüd. Meil peab olema julgust, sest vale
hinnaks võime maksta jumalariigi... Salme Klaos
Jh 8:12-20; Lk 8:40-56

7. Laupäev  Boas ütles lõikajaile: "Issand olgu teiega!"
Ja nad vastasid temale: "Issand õnnistagu sind!"   Rt 2:4
Õnnistage, sest õnnistamiseks te olete kutsutud, et ka
teie võiksite pärida õnnistuse.           1Pt 3:9
Kui ma palvetan kellegi eest, siis teen talle ühe korvamatu
teene - ma mõtlen tema peale! Ma lähen tema juurde ja
kuigi ma oma kätt ei tõsta, silitan ja paitan mured tema
südamest. Ma aitan kanda tema risti, seisan tema kõrval ja
mis kõige tähtsam - viin tema taeva alla. Avatud taeva alla...

              Harri Haamer
4Ms 6:22-27; Lk 9:1-9
_____________________________________________
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
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Jutlus:  Mt 20:1-16a; Ps 31:20-25; 1Kr 9:24-27;
Ps 18:1-20

8. Pühapäev  Issand oli Joosepiga ja laskis korda minna,
mis ta tegi.     1Ms 39:23
Paulus ja Barnabas viibisid seal kauemat aega, kuulu-
tades avalikult Issandat, kes andis tunnistust oma
armusõnale ja laskis sündida nende käte läbi tunnustähti
ja imetegusid.         Ap 14:3
Jumal alustas sealt, kus kõik näis viljatu ja lootusetu, ning
rajas oma rahva. Kas ei peaks see meid sügavalt oma
uskmatuse ja skeptitsismi üle järele mõtlema panema?

           Joosep Tammo

9. Esmaspäev  Kiitke Jumalat tema vägevate tegude pärast!
Kiitke teda tema määratut suurust mööda!           Ps 150:2
Issand, meie Jumal, Kõigeväeline, on hakanud valitsema
kuningana. Rõõmutsegem ja hõisakem ja andkem talle
au!      Ilm 19:6-7
Au Jumalale, kiitus ka, kes kõike head meil annab! Au
Temale, kes armuga hoolt meie eest veel kannab. Kes meie
hinge jahutab, kõik vaeva, valu vaigistab: Au Jumalale
andkem!            KLPR 290:1 Johann Jakob Schütz
Lk 19:1-10; Lk 9:10-17

10. Teisipäev   Isa kuulutab lastele sinu ustavust.   Js 38:19
Isad, ärge ärritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage neid
juhatamise ja manitsemisega Issanda tahte järgi!   Ef 6:4
Ma ei ole solvunud, kui minu lapsed mind manitsevad,
vaid pigemini rõõmus, nähes nende õiget arusaamist ning
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ausust suhtumises tulevasse valgusesse, mis meist läbi
peab paistma pimedasse maailma.                Harri Haamer
Hb 12:12-17; Lk 9:18-27

11. Kolmapäev  Varjupaigaks on iidne Jumal.   5Ms 33:27
Tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda
kardavad.          Lk 1:50
Kui keegi väidab, et Jumal ei saa teha, mida enne pole
tehtud, siis eitab ta muutumise võimalust, seni võimatu
muutumist tegelikkuseks, Jumala väe, Jumala helduse
tegutsemise võimalust.                Toomas Paul
Mt 10:40-42; Lk 9:28-36

12. Neljapäev  Ma kogun nad maa viimastest äärtest;
nende hulgas on ka pimedaid ja jalutuid, rasedaid ja sünni-
tajaid: suure hulgana tulevad nad siia tagasi.          Jr 31:8
Isand ütles sulasele: Mine välja teedele ja aedade äärde ja
keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis.

        Lk 14:23
Kõik on kutsutud jumalariigi ehitamisele. Igaüks saab seda
teha oma võimete kohaselt. Iga ausa töö tulemus on tarvilik,
olgu see siis raamatukirjutamine või põllukündmine.
Jumalariik on mosaiikne ehitus, kuhu iga inimene võib tuua
oma kivikese.          Fanny de Sivers
1Kr 3:(1-3)4-8; Lk 9:37-45

13. Reede  Sa ütled: "Ma olen süütu, ta viha pöördub tõesti
mu pealt." Vaata, ma lähen sinuga kohtusse, sellepärast
et sa ütled: "Ma pole pattu teinud!"           Jr 2:35
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Kui me ütleme: "Meil ei ole pattu", siis me petame
iseendid ja tõde ei ole meis.          1Jh 1:8
Kristlased peavad teadma, et kogudus ei ole mitte parema
moraali ja vagadusega inimeste klubi. Patus oleme kõik
solidaarsed. Iga inimene on Jumala loodu, kelle juures
Jumal teostab oma teenimist meie kaudu. Sellepärast ei tohi
meie kui kristlased kedagi teenimisest välja eraldada.

   Uno Plank
Jh 2:13-22; Lk 9:46-50

14. Laupäev  Kui ma teid päästan, saate te õnnistuseks.
         Sk 8:13

Paulus kirjutab: Mitte et ma selle oleksin saanud või
oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille
pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud.          Fl 3:12
Jumal on seadnud inimolemise põhikorraks, et niikaua kui
me elame, me peame ka kasvama, kasvama Tema sees, Tema
lapsena, kokkukuuluvuses ja ühtsuses taevase isaga, nagu
me kunagi kasvasime oma maiste vanemate lastena.

            Jaan Kiivit jun
1Kr 1:26-31;  Lk 9:51-56
_____________________________________________
2. PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA (SEXAGESIMAE)
Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant
kõvaks.          Hb 3:15
Jutlus: Lk 8:4-8(9-15); Ps 119:89-91,105,116;
Hb 4:12-13;  Ps 18:21-51

15. Pühapäev  Ära ütle: "Ma tasun kätte kurja eest!"
Oota Issandat, küll tema aitab sind!       Õp 20:22
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Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid
vihkavad.           Lk 6:27
Viha ja kurjusega täidetud maailmas ei ole kerge olla
armastav ja andestav inimene. Kuid kuidas teisiti on
võimalik inimesel, kes suhtub meisse antipaatiaga, uskuda
Kristuse võidusse, kui meie elus pole sellest võidust midagi
näha? Kuidas saab ta uskuda Kristuse armastusse, kui see
puudub meie elus? Kristuse evangeelium ei saa olla usutav,
kui ta ei avaldu meie juures elujõuna.    Uno Plank

16. Esmaspäev  Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu
suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid
hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud.           Jos 1:8
Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu
Issandale ja mitte nagu inimestele.          Kl 3:23
Enne kui me saame head teha, peab Jumal meid õpetama,
mis on hea. Vajame tundlikku südametunnistust. Südame-
tunnistus on kui raskus kaalul. Seistes hea ja halva valiku
vahel, on südametunnistus raskus, mis aitab tahtejõul vali-
da seda, mis on hea. Püha Vaim valgustab meie mõtlemist,
tuletades meelde kõike, mida Jeesus tegi ja ütles.

               Andres Taul
5Ms 32:44-47; Lk 9:57-62

17. Teisipäev  Ära järgne jõugule kurja tegema, et sa
õigust ei väänaks.       2Ms 23:2
Ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele
uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala
tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.    Rm 12:2
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Tulles Kristuse juurde, satume paratamatult väljapoole.
Need, kes on ennast sidunud Kristusega, märkavad, kuidas
neid mõnigi kord võõristama hakatakse.      Joel Luhamets
2Ms 7:1-13; Lk 10:1-16

18. Kolmapäev  Issand ise läkitab oma ingli sinu ees.
      1Ms 24:7

Ingel ütles Peetrusele: "Pane vöö vööle ja seo oma jalatsid
jalga!" Tema tegigi nõnda. Ja ingel ütles talle: "Pane
oma kuub selga ja tule minu järele."         Ap 12:8
Kõiki prohveteid on peetud meeletuiks, aga nad on läinud
edasi oma teed. Jumala riik on jäänud Tema aulisuses püsi-
ma ja Ta jääb sinu südant õnnistavalt puudutama, erutama
ja varjama, kui oled valmis selle riigi pärast minema edasi
kõigest hoolimata.                Harri Haamer
Mk 6:1-6; Lk 10:17-20

19. Neljapäev  Issand ütles Moosesele: Ma äratan neile
ühe prohveti nende vendade keskelt, niisuguse nagu sina,
ja ma panen oma sõnad ta suhu.     5Ms 18:18
Iialgi pole ühtegi prohvetiennustust esile toodud inimese
tahtel, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed
rääkinud, saades sõnumi Jumala käest.          2Pt 1:21
Tänu olgu Jumalal kõigis paigus taeva all! Nüüd on tõotus
täidetud, meile Päästja kingitud! Keda ammu usklikud
igatsedes oodanud, mis kord neile lubatud, täiesti nüüd
täidetud.    KLPR 12:1,2     Heinrich Held
Lk 6:43-49; Lk 10:21-24



- 32 -

Veebruar

20. Reede  Õnnis on rahvas, kes tunneb püha hõiskamist;
nad käivad sinu palge valguses, Issand.         Ps 89:16
Issanda Jeesuse Kristuse läbi me oleme usus saanud ligi-
pääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja me kiitle-
me oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele.  Rm 5:2
Tõeline kristlane rõõmustab, kui naaberkirikus läheb hästi
ja selle töö laieneb. Sest meie kõik sõdime ühel rindel, kuigi
eri väeosades.  Evald Mänd
Jh 12:34-36(37-42); Lk 10:25-37

21. Laupäev  Kas Jumal on unustanud olla armuline? Kas
tema on vihas lõpetanud oma  halastuse?         Ps 77:10
Me oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel. Me kanname
alati oma ihus Jeesuse surma, et ka Jeesuse elu avalduks
meie ihus.      2Kr 4:8,10
Inimene pole kunagi kodutu, sest Jumal hoiab teda. Ta
heidab teda küll vahel siia-sinna, teeb seda aga ainult sel-
leks, et inimest igavesti omada. Seepärast muudetakse
maailm, meie maine kodumaa, ikka jälle süngeks ja kibedaks,
et jääksime otsijaiks ja suunaksime oma pilgud ülespoole.
Et näeksime oma uut, päriskodumaad ja usuksime elusse
pärast surma.    Uno Plank
Mt 13:31-35; Lk 10:38-42
_____________________________________________
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: Mk 8:31-38; Ps 31:2-6; 1Kr 13:1-13; Ps 15
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Veebruar

22. Pühapäev  Otsekui taevas on maast kõrgel, nõnda on
tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad.

      Ps 103:11
Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel Kristuses
elada ja lepitada tema läbi enesega kõik, niihästi
maapealsed kui taevalised.      Kl 1:19-20
Suur Isa, taeva Looja, kõik head on meile teind ja andnud
oma Poja, kes armust surma läind; ja see on Vaimu nõu, et
meile usku anda, meid viimaks taeva kanda: sest Jumalale
au! KLPR 335:7      Ludwig Heimbold

23. Esmaspäev  Õnnis on see, kelle abi on Jaakobi Jumal,
kelle lootus on Issanda peale.         Ps 146:5
Väeülem saatis oma sõbrad Jeesusele ütlema: Issand, ära
tee enesele tüli, sest ma ei ole väärt, et sina mu katuse
alla tuleksid! Seepärast ma ei ole ka ennast arvanud väärt
ise sinu juurde tulema, vaid ütle üksainus sõna, ja poiss
paraneb.         Lk 7:6-7
Usk ei ole mingi harrastus, vaid kogu elu haarav jõud.
Lõpuks on võitjate seas vaid need, kellele usk Jeesusesse
oli elu ja surma küsimus. Osvald Tärk
Lk 13:31-35; Lk 11:1-4

24. Teisipäev  Kogu mulle rahvas kokku ja ma annan
neile kuulda oma sõnu, et nad õpiksid mind kartma,
niikaua kui nad elavad maa peal ja õpetaksid seda oma
lastelegi.       5Ms 4:10
Jeesus oli päeva ajal õpetamas pühakojas, ja kõik rahvas
tuli varahommikul tema juurde pühakotta teda kuulama.

  Lk 21:37,38
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Veebruar

Kus taas Jumala Sõna iganes tõsiselt võetakse, kuuldakse
ning selle järele tehakse, on sel vägi, et ta alati vilja kannab,
ikka uut arusaamist, rõõmu ja palvemeelt äratab ning
südame ja mõtted puhtaks teeb. Sest see ei ole jõuetu ega
surnud, vaid toimekas ja elav Sõna.              Martin Luther
Lk 5:33-39; Lk 11:5-13

Algab kannatuseaeg

25. Kolmapäev  Issanda käsk on selge, see valgustab silmi.
          Ps 19:9

Seiske kindlalt ja pidage kinni nendest pärimustest, mida
te olete õppinud.        2Ts 2:15
Misjonitöös kehtib sama eeskuju: mitte panna pearõhk oma
teesidele või hüpoteesidele, mitte hoobelda oma avastus-
tega - kuigi need võivad olla ülimalt väärtuslikud -, vaid
anda edasi kõigepealt ja otseselt Pühakirja läkitus. Nõnda
oleme tõeliselt Jumala teenistuses...          Fanny de Sivers
Mt 6:16-21 või 2Pt 1:2-11; Lk 11:14-23

26. Neljapäev  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
Rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja
hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda
Jeesuse Kristuse tulemiseks.        1Ts 5:23
Väikeste asjadega kipub ikka nii juhtuma, et need jäävadki
tegemata. Küllap on meilgi indu suuri asju korda saata, aga
väikeses ustav olla - see ei ole sugugi nii innustav. Tõeline
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armastus, tõeline sisu aga avaldub selles, et me suudame
väikestes asjades ustavad olla.             Joel Luhamets
Sk 7:2-13; Lk 11:24-28

27. Reede  Häda sellele, kes riidleb oma valmistajaga -
kild teiste savikildude seas. Kas ütleb savi oma vormijale:
Mis sa teed?          Js 45:9
Jumal ei lase ennast inimkätega teenida, nagu oleks tal
midagi vaja - tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik.

      Ap 17:25
Kas terve meie elu ei peaks olema alandlik kummardamine?
Alandlik kummardamine selle Jumala ette, kelle käes on
meile anda ja meilt võtta, aga kelle käes on meile ka ilmutada
taevalikke saladusi ja kelle käes on ka ust kinni panna, et
inimene sellest midagi ei mõista ega näe.       Harri Haamer
Jh 8:21-30; Lk 11:29-36

28. Laupäev  Üks päev sinu õuedes on parem kui muid
tuhat.         Ps 84:11
Jüngrid olid alati pühakojas Jumalat tänades.    Lk 24:53
Oh hoia kogudust ka veel ehk külm ja kõva meie meel. Ja
oma sõna õnnista, et teda täis saaks ilmamaa. Mis nõuame,
on sinu nõu, mis palume, on sinu au, sest aita meid, kes
loodame Su peale ja Sind ootame.

LR 355:3,7    Nikolaus Selnecker
Tn 5:1-7,17-30; Lk 11:37-54
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KUU LOOSUNG: Armasta oma ligimest nagu iseennast!
Mina olen Issand!     3Ms 19:18
_____________________________________________
1. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (INVOCAVIT)
Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks
kuradi teod.        1Jh 3:8b
Jutlus: Mt 4:1-11; Ps 91:1-4,11-12; Hb 4:14-16; Ps 6

1. Pühapäev  Issand, ma armastan su koja asukohta ja su
auhiilguse asupaika!          Ps 26:8
Sa tead, milline peab olema eluviis Jumala kojas, mis on
elava Jumala kogudus, tõe sammas ja alustugi.    1Tm 3:15
On loomulik, et meie igal pühapäeval kirikusse läheme. Siis
ei roosteta ega sammaldu meie hing. Jumalateenistusi ei
tohi vahele jätta. Kogu elu tuleb nõnda seada, et pühapäev
kuulub Jumalale inimese elus.            Karl Raudsepp

2. Esmaspäev  Ma olen öelnud rahvale, kes mu nime ei ole
appi hüüdnud: Vaata, siin ma olen! Vaata, siin ma olen!

          Js 65:1
Kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti, ning sel
päeval lisati nende hulka umbes kolm tuhat inimest.

        Ap 2:41
Jumal sünnitab lakkamatult uusi inimesi oma riigile. Tema
riigi töö on nagu metsa põlemine: ühest kohast kustu-
tatakse see ära, teisale kantakse sädemeid ja seal hakkab
uuesti põlema.   Aleksander Täheväli
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1Jh 3:7-11(12); 3Ms 1:1-9

3. Teisipäev  Mõistke oma väravais kohut tões ja rahus!
         Sk 8:16

Teie südameis valitsegu Kristuse rahu. Ja olge tänulikud!
          Kl 3:15

Issand, tee, et ma su häält kuuleksin! Näeksin sinu kätt ka
siis, kui see esmapilgul tundub vabaduse piiranguna.  Õpeta
mind tõelise vabaduse poole, hoolida ja armastada!

Tauno Kibur
Ii 1:1-22; 3Ms 8:1-13

PALVEPÄEV
Õiglus ülendab rahvast, aga patt on teotuseks rahvahõimu-
dele.       Õp 14:34
Jutlus: Lk 13:(1-5)6-9; Ps 51:3-14; Rm 2:1-11;
Hs 47:1-12

4. Kolmapäev  Sa paned rõõmsasti hõiskama päikese tõusu
ja loojaku maad.           Ps 65:9
Teie taevane Isa laseb oma päikest tõusta kurjade ja heade
üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale.

         Mt 5:45
Loomise kaudu on Jumal kõikide inimlaste Isa - kas me siis
usume Temasse või mitte.                Marek Roots
1Kr 10:9-13; 3Ms 9:1-24

5. Neljapäev  Laulge Issandale, kiitke Issandat, sest tema
päästab vaese hinge kurjategijate käest!          Jr 20:13
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Jeesus ütles: Õndsad olete teie, vaesed, sest teie päralt on
Jumala riik!          Lk 6:20
Osaduses Jumalaga tunneb ka rikkaim end vaesena ja
vaeseim rikkana.             Elmar Salumaa
Jk 4:1-10; 3Ms 10:1-11

Ülemaailmne naiste palvepäev

6. Reede  Eks tema näe mu teed ja loe kõiki mu samme?
            Ii 31:4

Temale, kes suudab teid hoida komistamast, olgu Jeesuse
Kristuse, meie Issanda läbi kirkus, üllus, võimus ja
meelevald enne kõiki aegu ja nüüd ja kõigi aegadeni!

        Jd 24,25
Sa tohid minna oma teed väsimata, hoolimata koormast,
mida kannad, sest Isa ei lase sul langeda. Samm-sammult ja
päev-päevalt võid sa seda üha enam kogeda.

            Jaan Kiivit jun
Hb 2:11-18; 3Ms 16:1-22

7. Laupäev  Sa katad mu ette laua mu vaenlaste silma all;
sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis.

          Ps 23:5
Pidusöögi alates läkitas ta oma sulase kutsutuile ütlema:
Tulge, sest kõik on juba valmis!         Lk14:17
Igal jumalateenistusel, igal kristlikul koosolekul teeb Jumal
meile oma pakkumise. See on kõige suurem ja tähtsam
pakkumine, mille osaliseks inimene oma elus võib saada.
Ent valida ja otsustada tuleb inimesel endal. Paul Himma
Ilm 20:1-6; 3Ms 19:1-5,9-18
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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: Mk 12:1-12; Ps 10:4,11-14,17-18;
Rm 5:1-5(6-11); Ps 10

8. Pühapäev  Hoidke, et teie süda ei laseks ennast meelitada
ja et te ei kalduks kõrvale ega teeniks teisi jumalaid ega
kummardaks neid.    5Ms 11:16
Siis öeldakse teile: "Ennäe, siin!" või "Ennäe seal!" Ärge
minge välja ja ärge jookske selle järele.         Lk 17:23
Jumal vägev valitsema, ükski pole nii kui Tema, ainult Poeg
Ta sarnane. Poja aujärg kõikumatu, Tema iga lõppematu,
Tema riik ei vähene.        KLPR 86:3   Philipp Friedrich Hiller

9. Esmaspäev  Me tahame teenida Issandat oma Jumalat,
ja võtta kuulda tema häält.       Jos 24:24
Paulus kirjutab: Me palvetame alati teie eest, et meie Jumal
teeks teid oma kutsumise vääriliseks ja et ta oma väes
teeks täielikuks kogu teie headuse meelepärasuse ja usu
teo.        2Ts 1:11
Igal inimesel on oma otstarve ja ülesanne maailmas. Jumal
on loonud sind ja mind sellepärast, et siin maailmas leidub
ülesandeid, mida ainult meie saame täita. Evald Mänd
Jr 26:1-3,7-16,24; 3Ms 19:31-37

10. Teisipäev  Pöördu tagasi, Issand! Halasta oma sulaste
peale!         Ps 90:13
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Jeesus ütles: Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna pean
ma jääma sinu kotta!          Lk 19:5
Ma eksisin ja olin pime, ei leidnud, taeva valgus, Sind; ma
põlgasin Su kallist nime, maailma hiilgus pettis mind. Et
lõppend nüüd mu hinge öö, on Sinu armu töö.

 KLPR 282:4   Johann Scheffler
Ii 2:1-10; 3Ms 25:1-24

11. Kolmapäev  Vaata, kui hea ja armas on see, et vennad
üheskoos elavad! Sest sinna on Issand seadnud õnnistuse,
elu igaveseks ajaks.      Ps 133:1,3
Võtke vastu üksteist, nõnda nagu ka Kristus on meid vastu
võtnud Jumala kirkuseks.         Rm 15:7
Ma tean, et ainult armulised saavad armu. Kuid selleks, et
läheneda kummardamisvõimelise südamega kaasinimesele
tema valus ja siduda tema haavu, on vaja midagi enamat
kui vaid mingit õilsat põhitõde austada. Armulikkus särab
meist otsekui päikesepaiste üksnes siis, kui oleme Jumalalt
palunud ja saanud iga päev uut andestavat ja lepitavat
armu.                Harri Haamer
2Ms 17:1-7; 3Ms 25:35-43

12. Neljapäev  Nüüd kõrvaldage võõrad jumalad, kes teie
keskel on, ja pöörake oma südamed Issanda poole!

      Jos 24:23
Me kuulutame teile evangeeliumi, et te pöörduksite
tühjadest asjadest elava Jumala poole, kes on teinud taeva
ja maa ja mere ning kõik, mis nende sees on.    Ap 14:15
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Muid abimehi häda sees, kes tahab nõudku endal', ei abi
pole nende käes, mu abimees on Jumal! Küll päästab ta ja
avitab, kes õigeks teeb ja lunastab, kes meie eest on surnud.

            LR 426:2 Georg Weissel
1Jh 1:8-2:2(3-6); Lk 18:31-43

13. Reede  Sa olid ligi, kui ma sind hüüdsin, sa ütlesid:
Ära karda!          Nl 3:57
Jeesus ütles Jairusele: Ära karda, usu ainult, ja su tütar
paraneb.          Lk 8:50
Issand, kui sa armastasid mind eile, siis miks pean kahtlema
täna ja rahutu olema homse pärast? Ma ei taha olla unustaja.

           Eenok Haamer
Lk 9:43b-48; Lk 19:1-10

14. Laupäev  Issanda heldus on igavesest igavesti nendele,
kes teda kardavad, ja tema õigus jääb laste lastele, neile,
kes peavad tema lepingut.  Ps 103:17,18
Jääge kindlaks ja rajatuks usule ega laske end kõrvale
viia evangeeliumis olevast lootusest, mida te olete kuulnud.

          Kl 1:23
Alati on nii, et need Jeesuse sõnad, mis esmalt tunduvad
meile vastuvõetamatutena, väärivad just erilist tähelepanu,
kuna neis sisaldub midagi äärmiselt olulist. Enamasti on
seal puudutatud mõnda meiepoolset tõket, mille oleme
seadnud enda ja Jumala vahele, ja mille olemasolu me endale
sugugi tunnistada ei taha.             Jaan Kiivit jun
Gl 2:16-21;  Lk 19:11-27
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3.  PAASTUAJA PÜHAPÄEV (OCULI)
Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi,
ei kõlba Jumala riigile!          Lk 9:62
Jutlus: Lk 9:57-62; Ps 34:16-23; Ef 5:1-8a; Ps 34

15. Pühapäev  Ma hüüdsin oma kitsikuses Issanda poole
ja tema vastas mulle.             Jn 2:3
Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab
kartuse välja.         1Jh 4:18
Mu Jumal, ainult Sinu juures jääb mu süda vaikseks. Üksi
Sinu juures saan õnnelikuks jälle. Luba mind nii täiuslikult
osa saada Sinu rahust, et võiksin unustada kõik vaevad
ning vintsutused ja lapse kombel puhata Sinu jalge ees.

              Harri Haamer

16. Esmaspäev  Mina olen Issand, su Jumal, Iisraeli Püha,
su Päästja.           Js 43:3
Jeesus ütles: Ei vaja arsti terved, vaid haiged.         Lk 5:31
Võtkem aega oma hingele, tahaksin ütelda sinule ja hüüda
eriti nendele, kellel on aega kõigeks muuks, aga mitte
Jumalale ja oma hingele.         Rudolf Kiviranna
Lk 14:(25-26)27-33(34-35); Lk 19:28-40

17. Teisipäev  Minu on hõbe ja minu on kuld, ütleb vägede
Issand.           Hg 2:8
Jeesus ütleb: Kus on teie aare, seal on ka teie süda!

       Lk 12:34
Jumala armu jaoks pole muud anumat kui süda.

            Martin Luther
Ii 7:11-21; Lk 19:41-48
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18. Kolmapäev  Issand Jumal avas mu kõrva ja ma ei ole
vastu pannud, ma ei ole taganenud.           Js 50:5
Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas tema
kõnet.        Lk 10:39
Kuigi me teame, et kõik meie sõnad ja mõtted on
küündimatud Jumalat kirjeldama, on tema meiega kõnele-
nud, ennast meile ilmutanud inimlikes sõnades ja mõtetes.

            Jaan Kiivit jun
Mk 9:38-41(42-47); Lk 20:1-8

19. Neljapäev  Ei ole sinu sarnast, Issand! Sina oled suur,
ja suur on su nimi vägevuse poolest.           Jr 10:6
Kogu rahvahulk rõõmustas kõigi auliste tegude üle, mis
sündisid Jeesuse läbi.         Lk 13:17
Au andmine ei ole enam orjus ega käsk, vaid vabadus, see,
mida me nimetadagi ei oska täpselt, kuid mis on meie sees
ja ootab väljapääsemist nagu külvatud seeme mullast.

Tauno Kibur
Mk 8:(10-13)14-21; Lk 20:9-19

20. Reede  Väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed
uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla!

          Ps 24:7
Sakkeus tuli kiiresti maha ja võttis Jeesuse rõõmuga
vastu.           Lk 19:6
Armastus on Jumala enese astumine inimesse. Inimene
saab selleks niipalju ära teha, et hoiab ukse lahti ja ajab koli
ja risu eest välja: teeb Jumalale ruumi oma südames. Seda
nimetatakse uuestisündimiseks, kui Jumal asub inimesse
elama.            Karl Raudsepp
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Mt 10:34-39; Lk 20:20-26

21. Laupäev  Hiskija oli  suremas; siis palvetas ta Issanda
poole, kes vastas temale ja andis temale tunnustähe. Aga
Hiskija ei tasunud heategu, mis temale tehti.  2Aj 32:24,25
Paranenu langes silmili maha Jeesuse jalge ette teda
tänades. See oli samaarlane. Jeesus kostis: Eks kümme
ole saanud puhtaks? Kus on need üheksa?     Lk 17:16,17
Jeesus ei oota ilusaid tänusõnu, vaid hoopis midagi enamat.
Ta ootab sinu enda pärast, et annaksid end tervenisti tema
juhtimise alla ja jääksid tema juurde. Tema juures oled sa
päästetud ja hoitud igavesti.            Albert Soosaar
Lk 17:28-33; Lk 20:27-40
_____________________________________________
4. PAASTUAJAPÜHAPÄEV (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: Jh 12:20-26; Ps 84:6-13; 2Kr 1:3-7; Ps 84

22. Pühapäev  Siis paranevad pimedate silmad ja kurtide
kõrvad lähevad lahti.           Js 35:5
Hananias läks ja pani oma käed Sauluse peale ja ütles:
Saul, vend, Issand on mu läkitanud - Jeesus, kes end sulle
näitas teel, et sa jälle näeksid ja saaksid täis Püha Vaimu.

        Ap 9:17
Vaat Jumal oma pojale ei ole armu andnud! Ta oma ainust
tõesti liig kalliks pole pannud, vaid andis surma kätte ta ja
laskis hirmsast piinata: Poeg pidi valu kandma ja oma elu
andma.            LR 427:3     Paul Gerhardt
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23. Esmaspäev  Meie ise ei tea, mida peaksime tegema,
vaid meie silmad vaatavad sinu poole.      2Aj 20:12
Paulus ütles: "Issand, kes sa oled?" Ja hääl vastas: "Mina
olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Kuid tõuse püsti ja mine
linna, seal öeldakse sulle, mida sa pead tegema."

       Ap 9:5-6
Oh ära pööra palet sa ka ristiski must ära, vaid armust südant
kinnita, kui vaevab ilmas kära! Ja vaeva järel kosuta ja nutu
järel rõõmusta, siis igavest sind kiidan.

         LR 426:5     Georg Weissel
5Ms 8:2-10; Lk 20:41-47

24. Teisipäev  Jumala tee on laitmatu.         Ps 18:31
Paulus kirjutab: Minu arvates ei vääri nüüdse ajastu
kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida
meile ilmutatakse.         Rm 8:18
Siis viimaks head nõu kuulda võta: tee tööd ja palu Jumalat!
Ja lauldes Talle au sa anna ka siis, kui kurja kannatad. Kes
Jumalast ei tagane, ei Jumal seda unusta.

      KLPR 350:5  Georg Neumark
Ii 9:14-23,32-35; Lk 21:1-4

25. Kolmapäev  Teid nimetatakse Issanda preestriteks,
teist räägitakse kui meie Jumala sulastest.           Js 61:6
Kristus ütleb: Kes tahab mind teenida, peab järgnema
mulle, ja kus olen mina, sinna saab ka mu teenija. Kes
iganes mind teenib, seda austab mu Isa.         Jh 12:26
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Mu halastaja, muret kanna, et halastuse sisse jään, ja Poja
surma läbi anna, et surres sinu juurde läen! Seal igavese
rõõmuga ma halastust võin kuuluta.

LR 423:5  Philipp Friedrich Hiller
Jh 15:9-17; Lk 21:5-19

26. Neljapäev  Jumal on ustav ja temas pole väärust, tema
on õige ja õiglane.       5Ms 32:4
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
Sa targa nõu andja, meid õige teele juhata ja päästa
eksitusest, et meie sust ei tagane, vaid südamest sind
teenime ka vaevas, viletsuses! Jõua, nõua enesele, kes su
peale hädas lootvad, Sinult rõõmustamist ootvad.

        LR 276:3   Michael Schirmer
2Kr 4:11-18;  Lk 21:20-28

27. Reede  Mina olen teinud maa, inimesed ja loomad, kes
maa peal on, oma suure rammu ja väljasirutatud käsivarre
abil, ja ma annan need sellele, kes minu silmis õige on.

           Jr 27:5
Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa.          Mt 5:5
Mis kallis asi Isa lapseks saada ja pruudiks olla helde Tallele.
Ei suuremat ei ole ilmas teada! Kui laps Ta juurde lähed
alati, ja süda on sul mureta. Ta sülle rahuga sa heidad
hingama.           LR 418:1   C.H.v. Bogatzki
Jh 10:17-26; Lk 21:29-38
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28. Laupäev  Öelge neile, kel rahutu süda: Olge kindlad,
ärge kartke! Vaata, teie Jumal!           Js 35:4
Issand suunaku teie südamed Jumala armastuse ja
Kristuse kannatlikkuse poole!          2Ts 3:5
Kes võib mind ära ajada nüüd Jeesu armusülest? Kui keegi
mõistaks hukka ka: kiitlen Jeesu verest! Sest mina julgest
rõõmustan, see mulle varjuks, kilbiks, sest mina kallist rahu
saan, see mulle kindlaks kantsiks.        LR 415:3
Jh 14:15-21; Lk 22:1-6
_____________________________________________
5. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (JUDICA)
Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et
ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest.       Mt 20:28
Jutlus: Mk 10:35-45; Ps 43; Hb 5:7-9; Ps 22:1-22

29. Pühapäev  Issanda heldus täidab maa.           Ps 33:5
Kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav,
mida võetakse vastu tänuga.         1Tm 4:4
Meil taeva uks on lahti nüüd, meid ootab isakoda, nüüd
maksetud on veresüüd, hing usub julgest seda; Küll lapseks
saanud oleme, ei patu laine vihane meid jõua hukka saata.

 LR 413:5   Martin Lipp

30. Esmaspäev  Vaata, Issanda kartus - see on tarkus, ja
hoidumine kurjast on arukus!          Ii 28:28
Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud,
vaid nagu targad.           Ef 5:15
Jah, Jeesus, ole kiidetud, et oled lapseks sündinud, et lunas-
tasid verega mind ja ka kõige ilmamaad.

LR 412:8     Krahv Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
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Hb (6:20)7:1-3(16-17)24-27; Lk 22:7-23

31. Teisipäev  Ma olen neile armuline, nõnda nagu mees
on armuline oma pojale, kes teda teenib.          Ml 3:17
Jeesus ütles tähendamissõnas: Poeg tõusis ja asus teele
oma isa juurde. Kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal
hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis
talle suud.        Lk 15:20
Kristuse veri, õigus ka on minu aukuub lõpmata: ses kõlban
Jumalale nüüd ja kui ma taeva lähen siit.        LR 412:1
Ii 19:21-27; Lk 22:24-30
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APRILL

KUU LOOSUNG:  Jumal kustutas ära meie võlakirja koos
määrustega, mis olid meie vastu, ning selle on ta
kõrvaldanud, naelutades selle risti külge.           Kl 2:14

1. Kolmapäev  Tulgu mulle sinu heldus, Issand, ja su pääste
su ütluse järgi.       Ps 119:41
Kui Barnabas Antiookiasse pärale jõudis ja nägi Jumala
armu, sai ta rõõmsaks ja julgustas kõiki jääma
kindlameelselt Issanda omaks.       Ap 11:23
Sa valgus, paista selgesti, et kõik Jeesust Kristust tunneme,
ja et meie võime Ta peale loota, kes meid on saatnud õige
isamaale. Kürieleison.          LR 283:2    Martin Luther
Hb 9:11-15; Lk 22:31-38

2. Neljapäev Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta
ainsatki tema heategu!        Ps 103:2
Tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab
Jeesuses Kristuses.        1Ts 5:18
Eks mu kohus tänu teha Jumalale ilma pääl? Sest ma saan
küll kõigest näha, kuis nii lahke Tema meel. Armu täis on
Tema süda, et Ta selle elu sees kõiki hoiab helduses, kes
siin kummardavad Teda. Aeg kõik asjad lõpetab, Jumal
ikka armastab.      KLPR 292:1     Paul Gerhardt
1Kr 2:1-5; Lk 22:39-46
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3. Reede  Hõisake, taevad, ja ilutse, maa, mäed, rõkatage
rõõmust, sest Issand trööstib oma rahvast ja halastab oma
viletsate peale.         Js 49:13
Jeesus küsis pimedalt: "Mida sa tahad, et ma sulle
teeksin?" Tema aga ütles: "Issand, et ma jälle näeksin!"
Ja Jeesus ütles talle: "Näe jälle! Sinu usk on su pääst-
nud!"   Lk 18:40-42
Jumal on ikka ja jälle tulnud sellesse maailma inimlike
tunnistajate kaudu, kelle südamed on täidetud jumala-
kartuse ja lootusega.            Joosep Tammo
Hb 10:1,11-18; Lk 22:47-53

4. Laupäev  Issand elab, kiidetud olgu mu kalju!     Ps 18:47
Teid, kes olite surnud üleastumistes, on Jumal koos Kris-
tusega elavaks teinud, andestades meile kõik üleastu-
mised.          Kl 2:13
Jumala läheduses sa võid panna maha oma sisemised
koormad, mida sa muidu kannad endas raskusena, mis sind
takistab ja halvab.         Rudolf Kiviranna
Ilm 14:1-3(4,5); Lk 22:54-62
_____________________________________________
PALMIPUUDEPÜHA (PALMARUM)
Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub,
oleks temas igavene elu.      Jh 3:14-15
Jutlus: Jh 12:12-19; Ps 69:2,4,8-10,21b-22,30;
Fl 2:5-11; Ps 22:23-32

5. Pühapäev  Sina, Issand, oled mind rõõmsaks teinud
oma tegudega, ma hõiskan sinu kätetööde pärast.   Ps 92:5

Aprill
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Kui Jeesus juba sinna lähedale sai, kus minnakse
Õlimäelt alla, hakkas kogu jüngrite hulk rõõmustades
valju häälega Jumalat kiitma kõigi vägevate tegude pärast,
mida nad olid näinud: Õnnistatud olgu, kes tuleb,
kuningas Issanda nimel!   Lk 19:37-38
Su kogudus Sind kiidab ja tänab rõõmsasti, mu süda lauldes
heidab Su ette palvele. Ma tahan ülistada Sind, armas
Jeesuke, Su au siin kuulutada ka kõige rahvale.

          KLPR 3:2    Paul Gerhardt

6. Esmaspäev  Mõistke õigust viletsale ja kehvale!
          Ps 82:3

Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie
eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes.

         1Pt 2:21
Õige usu ja elu avaruse juurde kuulub see inimlik kokku-
kuuluvus ja vendlus, mis väljendub eestpalves, seal, kus
me ei lase ennast juhtida oma isekusest, mis sunnib kõiki
meie mõtteid ja palveid keerlema iseenda, oma vajaduste ja
hädade ümber, vaid teeme oma hinge lahti ja mõtleme kõigile
neile, kellel meie elus on koht...             Jaan Kiivit jun
Rm 5:6-11; Lk 22:63-71

7. Teisipäev  Ole ainult valvel ja hoia väga oma hinge, et sa
ei unustaks neid asju, mida su silmad on näinud.  5Ms  4:9
Meil on ju võimatu jätta rääkimata seda, mida me oleme
näinud ja kuulnud.         Ap 4:20
Evangelisatsioon ei võrdu propagandaga ega ka vaimse
kolonisatsiooniga. Tähtis on, et me oma varandust endale
ei hoia, vaid edasi anname ka neile, kes seda soovivad.
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Sunduslik kristianiseerimine on igal juhul kurjast. Religi-
oossete teadmiste mahavaikimine näitab aga sügavama
veendumuse puudumist.         Fanny de Sivers
Ii 38:1-11; 42:1-6; Lk 23:1-12

8. Kolmapäev  Minu sõnad, mis ma olen pannud sulle suhu,
ei lahku sinu suust ega sinu järglaste suust ega sinu
järglaste järglaste suust.         Js 59:21
Jeesus võttis leiva, tänas ja murdis ja andis jüngritele
öeldes: See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke
minu mälestuseks!         Lk 22:19
Jumala sõna otsib kehastumise võimalust koguduses.

Osvald Tärk
Js 26:20-21; Lk 23:13-25

SUUR NELJAPÄEV
Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja
ja armuline on Issand.        Ps 111:4
Jutlus:  Jh 13:1-15(34 - 35); Ps 111; 1Kr 11:23-26; Lk
23:26-31

9. Neljapäev  Kas ma ainult ligidal olen Jumal, ütleb
Issand, aga kaugemal ei olegi Jumal? Kas see pole mina,
kes täidab taeva ja maa?    Jr 23:23,24
Jeesus ütles: "Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult
ära! Ometi ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma!"
Siis ilmus talle ingel taevast teda kinnitama.    Lk 22:42-43
Jumala õnnistused ei lange meile siiski iseenesest sülle.
Jumala õnnistused saadavad neid, kes Jumalat usaldavad
ja tema nõuannetega arvestavad.             Joosep Tammo



Aprill

- 53 -

SUUR REEDE
Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainu-
sündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei
hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.           Jh 3:16
Jutlus: Jh 19:16-30; Ps 22:2-6,12,23-28; 2Kr 5:(14b-
18)19-21; Lk 23:32-49

10. Reede  Saagu nähtavaks su töö su sulastele ja nende
lastele su auhiilgus.        Ps 90:16
Tuletage meelde, mida Jeesus teile rääkis juba Galileas,
öeldes, et Inimese Poeg peab  antama patuste inimeste
kätte ja risti löödama ja kolmandal päeval üles tõusma.

      Lk 24:6-7
Poeg liig kallis talle pole: Mu eest tema andis ta, et ta pidi
põrgu tule kustutama verega. Oh neid armu sügavusi!
Kuidas võib mu nõder meel, ehk küll püüaks enam veel,
mõista kõik neid salatusi? Aeg kõik asjad lõpetab, Jumal
ikka armastab.  LR 3:3    Paul Gerhardt

11. Laupäev  Kes on Jumal nagu sina, kes annab andeks
süü, kes ei pea viha mitte igavesti, vaid osutab armu?

         Mi 7:18
Jumal, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema
meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga
meile kõike muud kinkima?         Rm 8:32
Inimese ainus ülesanne peab olema loovutada end Jumala
armastusele, et ta saaks Tema anumaks ja tööriistaks, jättes
Jumala tarkuse ja armastuse hooleks teda täita sellega, mis
Talle vajalik.               Toomas Paul
Nl 3:51-62; Lk 23:50-56
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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:  Mk 16:1-8; Ps 118:14-24; 1Kr 15:1-11;
Lk 24:1-12

12. Pühapäev  Tea täna ja talleta oma südames, et Issand
on Jumal ülal taevas ja all maa peal, teist ei ole!    5Ms 4:39
Mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, ta
on üles äratatud.       Lk 24:5-6
Kristus on tõusnud, kõigest piinast pääsnud. Meil rõõmu
nüüd peab olema, sest Kristus on me Trööstija. Halleluuja!
Kui Ta poleks tõusnud, ilm oleks hukka läinud. Seepärast
et Ta tõusis tõest, siis kiitkem Kristust kõigest väest.
 Halleluuja!            KLPR 106  XII sajandist

2. ÜLESTÕUSMISPÜHA
Jutlus:  Lk 24:13-35; 1Kr 15:12-20; Lk 24:13-35

13. Esmaspäev  Ometi ma usun, et saan näha Issanda
headust elavate maal.         Ps 27:13
Meie Issand Jeesus Kristus on meie eest surnud, et meie,
kas me oleme ärkvel või magame, üheskoos temaga
elaksime.        1Ts 5:10
Me peame seda elu nägema nagu võõramaalane ja palverän-
dur näeb võõrast maad. Võõras ei saa öelda, et siin on ta
kodumaa, siin ei tunne ta end koduselt. Palverändur ei kavat-
se sellele maale jääda, kust ta läbi rändab ja öömajale jääb,
sest tema süda ja mõtted on mujal.              Martin Luther
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14. Teisipäev  Tema lunastab Iisraeli kõigist tema
pahategudest.        Ps 130:8
Isa on meid kiskunud välja pimeduse meelevallast ja
asetanud oma armsa Poja kuningriiki, kelles meil on
lunastus, pattude andeksandmine.  Kl 1:13-14
Võit patu üle ei tähenda, et nüüdsest oleme üliettevaatlikud
ja kunagi enam ei komista. Võit on Jeesuses Kristuses ja
ainult temas. Kui usaldame oma elu tema kätte, siis hakkab
ta meid juhtima ja kasutama Jumala riigi huvides. Me ei
tarvitse teada, kuidas ta seda teeb, kuid me usume, et ta
tahab ja suudab meid hoida ja tarvitada. Osvald Tärk
1Kr 15:20-28; Lk 24:36-49

15. Kolmapäev  Sa oled Issandale, oma Jumalale,
pühitsetud rahvas; Issand, su Jumal, on sind valinud olema
temale omandrahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on.

       5Ms 7:6
Peetrus ütles: Jumal ei ole erapoolik, vaid talle on
vastuvõetav iga rahva hulgast see, kes teda kardab ja teeb
õigust. Ap 10:34-35
Sõprus Jumalaga on lohutavam kui sõprus terve maailmaga.

             Martin Luther
1Kr 15:35-49; Lk 24:50-53

16. Neljapäev  Issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles
temale: "Kus sa oled?" Ja tema vastas: "Ma kuulsin su
häält rohuaias ja kartsin."    1Ms 3:9,10
Jeesus ütles naisele: "Naine, kus nad on? Kas keegi ei
ole sind surma mõistnud?" Tema ütles: "Ei keegi, Is-
sand!" Aga Jeesus ütles: "Ega minagi mõista sind surma.
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Mine, ja nüüdsest peale ära enam tee pattu!"  Jh 8:10-11
Alles siis, kui inimene ei veereta enam vastutust oma
tegude ja nende tagajärgede eest ei esivanematele, ei
kehvale keskkonnale, kus ta on üles kasvanud või kus ta
praegu elab, ega millelegi ega kellelegi muule, vaid on nõus
meelt parandama, on ta inimene.                Toomas Paul
1Kr 15:50-57;  Kl 1:1-8

17. Reede  Mina olen valvas oma sõna tõeks tegema!
          Jr 1:12

Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi!   Mt 24:35
Hirm on halb liitlane. Aga nii meelsasti tunneme hirmu ja ei
tahaks uskuda, et Jumal võiks hirmu usaldusega asendada,
usaldusega Tema vastu. Ma mõtlesin järele ja tahan
usalduse Temalt vastu võtta.             Eenok Haamer
1Kr 5:6b-8; Kl 1:9-14

18. Laupäev  Mida neile ei ole jutustatud, seda saavad nad
näha.          Js 52:15
Kui väeülem ja need, kes koos temaga Jeesust valvasid,
nägid maavärisemist ja seda, mis sündis, lõid nad väga
kartma ja ütlesid: Tõesti, see oli Jumala Poeg!     Mt 27:54
Kui inimesed pöörduksid oma vaimses, hingelises ja
ihulikus pimeduses iga kord Jumala poole, siis läheksid
nende silmad lahti ja nad näeksid eluteed ja kõnniksid seal.

  Jaan Lattik
2Tm 2:8-13; Kl 1:15-20
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2. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV
(QUASIMODOGENITI)
(Nagu äsjasündinud lapsed, igatsete vaimulikku selget
piima.         1Pt 2-2)
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: Jh 20:19-29; Ps 116:1-9; 1Pt 1:3-9; Ps 116

19. Pühapäev  Mina olen Issand, kes teeb tühjaks valetajate
tunnustähed ja muudab narrideks lausujad.          Js 44:25
Kui Siimon nägi, et Vaim antakse apostlite käte
pealepanemise kaudu, tõi ta neile raha ja ütles: "Andke
minulegi see meelevald!" Aga Peetrus ütles talle: "Hävigu
su hõbe koos sinuga, et sa arvad Jumala andi saavat raha
eest!"              Ap 8:18-19,20
Kui inimene ei tee end vastuvõtlikuks Jumala valgusele,
siis võib ta Piiblist välja lugeda ükskõik mida.

         Fanny de Sivers

20. Esmaspäev  Tõstke oma silmad ja vaadake kõrgusse:
kes on loonud need seal? Tema, kes nende väe viib välja
täiearvuliselt, kes nimetab neid kõiki nimepidi.   Js 40:26
Kristus on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esma-
sündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja
maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu.      Kl 1:15-16
Su pilk on kinni taevas, kuna keegi on õpetanud sind nõnda
vaatama. Ka sul on võimalus seda edasi õpetada kellelegi
ja teha teda õnnelikuks? Ärgu keegi ometi arvaku, et see
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paneb kaela valutama. Taevas on siin meie ümber ja keskel,
ainult palu pilku, mis tungiks läbi selle maailma hämust.

            Eenok Haamer
Js 42:10-16; Kl 1:21-23

21. Teisipäev  Issanda kõned on puhtad kõned, need on
hõbe, mis savist ahjus sulatatud ja seitsmekordselt
puhastatud.           Ps 12:7
Kristus ütleb: Tema, kes minu on saatnud, on tõene, ja
mina räägin maailmale vaid seda, mida ma temalt olen
kuulnud.           Jh 8:26
Sõna võib olla ka ilma kirikuta, kuid kirik ei saa olla ilma
sõnata.              Martin Luther
Ii 42:7-13(14-17); Kl 1:24-29

22. Kolmapäev  Ma ise kogun oma lammaste jäägi kõigist
maadest, kuhu ma nad olen ajanud, ja toon nad tagasi
nende karjamaale; nad on siis viljakad ja neid saab palju.

           Jr 23:3
Jeesus ütles: Kes ei ole minuga, see on minu vastu, kes ei
kogu minuga, see pillab.         Lk 11:23
Meid võib aidata üksnes see, kui võtame nagu lapsed
Jumala käest vastu tema riigi, tema rikkuse - selle elu, mis
tema on tõotanud. Meie silmad muutuvad selgemaks: nii
mõnigi asi, mis enne nii tähtis ja suur tundus, muutub
ebaolulisemaks, ja see, millest paljud pimedatena mööda
lähevad, saab oluliseks. Elu muutub teiseks, sest ta on
saanud teise suuna.             Jaan Kiivit jun
1Pt 1:22-25; Kl 2:1-7
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23. Neljapäev  Üksnes Jumala juures ole, mu hing, vait,
sest temalt tuleb, mida ma ootan!           Ps 62:6
Lüüdia kuulas, ning Issand avas tema südame.      Ap 16:14
Kõik sa täidad heldest: Sinu kallis valgus olgu minu silma
selgus. Nii kui lilled päeva paistel õitsevad magust lõhna
rõõmsast andvad, nõndagi rõõmsasti hing su heldust
tundku, Sinu armu hoidku.      LR 17:6   Gerhard Tersteegen
Jh 17:9-19; Kl 2:8-15

24. Reede  Häda neile, kes on iseenese silmis targad ja
iseenese meelest arukad!           Js 5:21
Kristuses peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded.

            Kl 2:3
Ainsad, keda Jumal kasutada ei saa, on enesega rahul
olevad inimesed. Neid aga, kes ei ole endaga rahul, aitab
Kristus - et Jumal oleks nendega rahul. Kas pole see põhjus
rõõmuks ja tänuks?             Jaan Kiivit jun
Lk 23:50-56; Kl 2:16-19

25. Laupäev  Nõnda ütleb Issand: Otsekui mahlaka
viinamarjakobara kohta öeldakse: "Ära seda riku, sest
selles on õnnistus!", nõnda teen mina oma sulaste pärast,
et mitte kõiki hävitada.           Js 65:8
Kristus ütleb: Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on
aednik. Iga oksa minu küljes, mis kannab vilja, ta
puhastab, et see kannaks rohkem vilja.         Jh 15:1,2
Jeesus ei oota ilusaid tänusõnu, vaid midagi hoopis enamat.
Ta ootab sinu enda pärast, et annaksid end tervenisti Tema
juhtimise alla ja jääksid Tema juurde.          Albert Soosaar
Jh 12:44-50; Kl 2:20-23
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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: Jh 10:11-16(27-30); Ps 23; 1Pt 2:21b-25; Ps 23

26. Pühapäev  Kes taotleb õiglust ja headust, leiab elu,
õiguse ja au.       Õp 21:21
Otsige tema kuningriiki, siis antakse kõik see teile
pealegi!         Lk 12:31
Vabaks saame vaid siis, kui elame vastavalt oma kutsu-
musele.            Joosep Tammo

27. Esmaspäev  Oh, et mu elutee oleks kindel, et ma
peaksin su määrusi.         Ps 119:5
Jeesus ütles: Kes iganes teeb mu Isa tahtmist, kes on
taevas, see on mu vend ja õde ja ema!       Mt 12:50
Tõeline vabadus on see, kui me vabatahtlikult ja rõõmsa
meelega, mõtlemata karistusele või tasule, teeme seda, mida
käsib seadus.              Martin Luther
4Ms 27:(12-14)15-23; Kl  3:1-4

28. Teisipäev  Kui nad kuulsid, et Issand oli tundnud muret
Iisraeli laste pärast, ja et ta oli näinud nende viletsust,
siis nad kummardusid ja heitsid silmili maha.  2Ms 4:31
Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades
meeles oma halastust.         Lk 1:54
On olemas üks vara, mis on kallim kui kõik maailma
varandused kokku. On olemas üks aare, mille väärtus ületab
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isegi elu hinna, ja selleks on inimese süda, mis on leidnud
Jumala rahu, inimese hing, mis on püha Jumalaga lepitatud.

       Rudolf Kiviranna
1Kr 4:9-16; Kl 3:5-11

29. Kolmapäev  On ju seegi Jumala and igale inimesele,
et ta võib süüa ja juua ning nautida head, hoolimata kogu
oma vaevast.         Kg 3:13
Jumal ei ole jätnud andmata endast tunnistust, tehes head:
andnud taevast teile vihma ja viljakaid aegu, kosutanud
teid toiduga ja teie südant rõõmuga.       Ap 14:17
See palve, mis su Vaim mul saadab, küll sinust mitte
kuulmata ei jää, see peal su isasüda vaatab, sa kuuled,
täidad seda tõesti; Ma olen sinu laps ja pärija, saan sinult
armu armu peale ka.         LR 27:6 Bartholomäus Crasselius
Jh 17:20-26; Kl 3:12-17

30. Neljapäev  Meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle
õlgadel on valitsus.             Js 9:5
Jumal on tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud
talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes
nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all.

       Fl 2:9-10
Evangeeliumi eesmärk on selgeks teha, et siin on mulle
midagi võrratult tähtsat. Mulle on siin elu! Raske on ette
kujutada, et vabaks mõistetud vang oma kongis magaks
või et tal oleks igav või et ta ei kuulaks tähelepanelikult,
kui talle andestust ette loetakse. Aga see on ju ka, kuidas
evangeelium puudutab meid isiklikult. Andres Taul
Ef 4:(8-10)11-16; Kl 3:18-4:1
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KUU LOOSUNG: Meil on ju võimatu jätta rääkimata seda,
mida me oleme näinud ja kuulnud.         Ap 4:20

1. Reede  Selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede
Issand.           Hg 2:9
Jeesus läks pühakotta ning hakkas välja ajama müüjaid,
üteldes neile: "Kirjutatud on: Minu koda peab olema
palvekoda."   Lk 19:45-46
Jumalakotta pole vaja muud kui Jumalat tema Sõnaga.

             Martin Luther
Mt 26:30-35; Kl 4:2-6

2. Laupäev  Kes minust taganevad, kirjutatakse põrmu,
sest nad on jätnud maha elava vee allika, Issanda.    Jr 17:13
Vaadake, vennad, kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri
süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast!

         Hb 3:12
Hoolitse selle eest, et su usk oleks soe nii sõnadelt kui
tegudelt! Osuta armastust eriti nendele, kelledele see on
võõras. Ära jäta ütlemata, et oled selle armastuse saanud
Kristuselt ja et Kristus armastab igaüht. Ütle ateistile, et
Kristus tahab temaga kokku saada isikliku kokkupuute
pinnal - armastuses.               Konrad Veem
Jh 14:1-6; Kl 4:7-18
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4. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV  (JUBLATE)
Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on
möödunud, vaata, uus on sündinud.         2Kr 5:17
Jutlus: Jh 15:1-8; Ps 66:1-9; 1Jh 5:1-4; Ps 19

3. Pühapäev  Ei jää ju häbisse ükski neist, kes sind oota-
vad; häbisse jäävad need, kes kerglaselt sinust loobuvad.

          Ps 25:3
Niisugune usaldus Jumala vastu on meil aga Kristuse
kaudu.           2Kr 3:4
Tuleb, tuleb... aga miks ta juba ometi ei tule? Ta tuleb ajal,
mis Talle on teada. Sinu kannatamatus ei pane Teda
kiirustama. Ainult su enda hing saab kannatamatusest
räsitud. Sinu Issand seda küll ei taha.          Eenok Haamer

4. Esmaspäev  Vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt ja tema
käsivars valitseb.         Js 40:10
Kui Kristus, teie elu, saab avalikuks, siis saate ka teie
koos temaga avalikuks kirkuses.             Kl 3:4
Jumala teenimine lõpeb kord, kui seisame Kristuse kohtu-
järje ees. Töötegijad kutsutakse koju ja nad saavad oma
palga. Teenime Jumalat, kes meid on päästnud, meile igave-
se elu kinkinud, kes meid on enne teeninud.  Paul Himma
Rm 1:18-25; Jl 1:1-20

5. Teisipäev  Kiitke teda, päike ja kuu!  Kiitke teda, kõik
valguse tähed! Sest kui tema käskis, siis nad loodi!

     Ps 148:3,5
Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust
ja väge, sest sina oled loonud kõik!          Ilm 4:11
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Jumal, Sind me kiidame, Sinu suurust ja su võimu! Sinu
loodut vaatleme, imetleme Sinu jõudu! Nagu olid algusest,
nii Sa jääd ka igavest!             KLPR 386:1 Martin Lipp
2Kr 5:11-18; Jl 2:1-11

6. Kolmapäev  Ainsatki sõna ei ole langenud tühja kõigist
ta headest sõnadest, mis ta oma sulase Moosese läbi on
rääkinud.       1Kn 8:56
Issand ütles Moosesele: "Ma halastan, kellele ma halas-
tan, ja heidan armu, kellele ma heidan armu." Nõnda siis
ei sõltu see inimese tahtest ega pingutusest, vaid Jumalast,
kes halastab.    Rm 9:15-16
On ime, et Ta armastanud mind enne ilma rajamist ja mulle
riigi valmistanud, kust ootan lapse pärandust. Küll suur
on Isa armastus: ma olen eluraamatus!

KLPR 266  Carl Peter Ludwig Maurach
Jh 8:31-36; Jl 2:12-17

7. Neljapäev  Kui õel pöördub oma õelusest, mida ta on
teinud, ja teeb, mis on kohus ja õige, siis ta hoiab oma elu
alles.        Hs 18:27
Sakkeus ütles: Vaata, Issand, poole oma varandusest
annan ma vaestele, ja kui ma olen kelleltki midagi välja
pressinud, siis ma annan neljakordselt tagasi.    Lk 19:8
Hea, mida kohustusena tehakse, ei vii kedagi edasi ega
sünnita midagi uut. Seevastu hea, mis kasvab välja spon-
taansest ligimesearmastusest, on inimelu rikkus, edasiviiv
ja loov jõud.            Jaan Kiivit jun
Rm 8:7-11; Jl 2:18-27
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8. Reede  Jutustage paganate seas tema au, tema imeasju
kõigi rahvaste seas!           Ps 96:3
Ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks
igaühele, kes usub.         Rm 1:16
Kas sina oled nende hulgas, kes tunnistavad Kristust?
Kas sina oled Issanda Kristuse käeks?    Uno Plank
Jh 19:1-7; Jl 3:1-5

9. Laupäev  Oma armus sa juhtisid seda rahvast, kelle sa
lunastasid.     2Ms 15:13
Olge armulised, nagu teie Isa on armuline!           Lk 6:36
Jeesuse viisil suudab teisele inimesele läheneda ainult see,
kes on kogenud, et Jumal teda armastab. Jumal käitub
temaga mitte kui vaenlasega, vaid kui sõbraga, kui armsa
lapsega, kellele kogu ta süü on andeks antud. Seepärast
on tal võimalik alustada uut teed, Jumalat ja kaasinimesi
uues valguses näha.            Albert Soosaar
Ilm 22:1-5; Jl 4:1-21
_____________________________________________
5. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (CANTATE)
Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid.

          Ps 98:1
Jutlus: Mt 11:25-30; Ps 98; Kl 3:12-17; Ps 45

10. Pühapäev:  Mooses ütles: Issand, kui ma nüüd olen
armu leidnud sinu silmis, siis käigu Issand meie keskel!

      2Ms 34:9
Jüngrid käisid Jeesusele peale, öeldes: Jää meie juurde,
sest õhtu jõuab ja päev on juba veeremas!        Lk 24:29
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Ainult Kristus lohutab sind kõhklustes ja ainult temas leiad
sa oma tegemistes rahu.              Martin Luther

11. Esmaspäev  Teenige Issandat rõõmuga, tulge tema
palge ette hõiskamisega!        Ps 100:2
Teenige Issandat! Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad
viletsuses, püsivad palves!   Rm 12:11-12
Ma tunnen oma Jeesust, mu kindel kalju Ta. Ma vaba
kõigest hirmust ja seisan kartmata. Kui Jeesus hüüab,
kuulen Ta sõna rõõmuga, kui Jeesus kutsub, lähen Ta
juurde rutuga.     KLPR 229:1 Karl Wöhrmann
Jk 1:17-25(26,27); Ap 1:1-14

12. Teisipäev  Armasta võõrast nagu iseennast!  3Ms 19:34
Issand kasvatagu teie armastust ja tehku see rohkeks
üksteise ja kõikide vastu!        1Ts 3:12
Ma tean, et õnneks tuleb mulle kõik see, mis iial saadad sa.
Ma olen omaks saanud Sulle veel enne, kui ei teadnud ma,
et minu Jumal sina oled, täis heldust mulle vastu tuled.

KLPR 228:1    Anton Suurkask
Lk 19:36-40; Ap 1:15-26

13. Kolmapäev  Mu keel kuulutagu sinu ütlusi, sest kõik
su käsud on õigus!     Ps 119:172
Paulus kirjutab: Seepärast me tänamegi alatasa Jumalat,
et kui te meie käest saite kuulda Jumala sõna, siis te ei
võtnud seda vastu mitte inimeste sõnana, vaid sellena, mida
see tõepoolest on - Jumala sõnana, mis on tegev ka teis,
kes te usute.        1Ts 2:13
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Püha Vaim, puuduta mindki, sügaval südames, sinna
usaldus kingi Jeesuse vastu uus!        LR 134:2  Pia Perkiö
Rm 15:14-21; Ap 2:1-13

14. Neljapäev  Häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja
head kurjaks, kes teevad pimeduse valguseks ja valguse
pimeduseks!           Js 5:20
Nemad peavad aru andma sellele, kes on juba valmis
tulema kohut mõistma elavate ja surnute üle.           1Pt 4:5
Lenda üles kurbusest, süda, Isa poole! Astu välja mureööst
armu valgusele! Kurja vaimu kavalust ära mõistma tõtta:
vaata, armu rõõmustust tahab ta sult võtta.

             LR 501:1    Paul Gerhardt
1Kr 14:6-9,15-19; Ap 2:14-28

15. Reede  Issanda teed on õiged: õiged käivad nende peal,
aga üleastujad komistavad.       Ho 14:10
Paulus kirjutab: Me palume ja keelitame teid Issandas
Jeesuses, et nagu te olete meilt saanud teada, kuidas teil
tuleb elada ja Jumalale meeldida, et te selles veelgi enam
edeneksite.          1Ts 4:1
Pattu teinud olen ma, seda ma ei salga, ära teenind patuga
olen põrgu palga. Aga oma verega on mind lunastanud
minu õnnistegija ja mul andeks andnud.

       LR 501:4     Paul Gerhartdt
Lk 22:39-46; Ap 2:29-36

16. Laupäev  Issand uurib läbi kõik südamed ning mõistab
kõiki mõtteid ja püüdeid.       1Aj 28:9
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Issand ütles Paulusele: Mina olen sulle end näidanud
selleks, et sind määrata sulaseks ja kõige selle tunnis-
tajaks, mida sa oled näinud minu juures ja näed, kui ma
sulle end veel näitan.       Ap 26:16
Kui pead risti kandma sa, siin ilmas kurbust nägema, siis
Isa vitsast rõõmusta ja ole rahul sellega, mis Jumal teeb.

         LR 500:9     Paul Gerhardt
Jh 6:(60-62)63-69; Ap 2:37-41
_____________________________________________

Misjoniohvri nädal

6. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (ROGATE)
Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet
ega ole mult ära võtnud oma heldust.         Ps 66:20
Jutlus: Jh 16:23b-28(29-32)33; Ps:95:1-7b; 1Tm 2:1-6a;
Ps 30

17. Pühapäev  Ta tuletas meid meelde meie alanduses,
sest tema heldus kestab igavesti!      Ps 136:23
Issand on meile äratanud päästesarve oma sulase Taaveti
soost, ta on päästnud meid meie vaenlaste ja kõigi nende
käest, kes meid vihkavad.      Lk 1:69,71
Ta nõu on kõige targem nõu, sul on sest kasu, temal au.
Maailma nõu kõik nurja läeb, ja kindlalt seisma üksi jääb,
mis Jumal teeb.           LR 500:3     Paul Gerhardt

18. Esmaspäev  Parem pisut õiglusega kui palju tulu
ülekohtuga.        Õp 16:8
Ristija Johannes ütles tölneritele: Ärge nõudke rohkem,
kui teie jaoks on seatud!          Lk 3:13
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Oh ära peta, varasta, liigkasu jäägu nõudmata; su omast
aita ligimest ja anna vaestel heldest käest! Kürieleison!

       KLPR 476:8  Martin Luther
1Kn 3:5-15; Ap 2:42-47

19. Teisipäev  See on Issanda suur heldus, et me pole otsa
saanud.           Nl 3:22
Issand ei viivita tõotust täitmast, vaid tema on teie vastu
pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et
kõik jõuaksid meeleparandusele.           2Pt 3:9
Ta valitsus on armastus, ja usk on Tema kroon, me südames
on alandus, me südames on alandus, ja selge, püha rõõm,
ja selge, püha rõõm, ja selge, selge, püha rõõm!

        KLPR 482:3   Isaac Watts
2Ms 17:8-13; Ap 3:1-10

20. Kolmapäev  Ära nea kurti ja ära pane komistuskivi
pimedale, vaid karda oma Jumalat!     3Ms 19:14
Taotlegem seda, mida on vaja rahuks ja üksteise
ülesehitamiseks!      Rm 14:19
Kõigest hingest hoian kinni Sinust, leian, et Sa oled truu.
Ei ma kuulda võta, kui mind püüab petta salaliku suu. Maine
õnn ja vara, au, milles paljud rõõmu näevad, minust maha
jäävad.         KLPR 443:2 Johann Caspar Schade
Lk 11:1-4; Ap 3:11-26
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KRISTUSE TAEVAMINEMISPÜHA
Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma
tõmban kõik enese juurde.       Jh 12:32
Jutlus: Lk 24:(44-49)50-53; Ps 47:2-10;
Ap 1:3-4(5-7)8-11; Ps 47

21. Neljapäev  Issanda ingel on leerina nende ümber, kes
teda kardavad, ja ta vabastab nad.          Ps 34:8
Kaks valgeis rõivais meest ütlesid: Galilea mehed, mis te
seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt
võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite
teda taevasse minevat.        Ap 1:11
See kasu tulgu minule su taevaminemisest, et õiges usus
kindlasti Su järel käiksin järjest, ja viimaks võiksin rõõmuga,
kui käsid, ilmast lahkuda: Mu palveid, Issand, kuule!

LR 225:3     J. Wegelin

22. Reede  Ärge kartke inimeste laimu ja ärge ehmuge
nende sõimust!           Js 51:7
Omage head südametunnistust, et need, kes laimavad teie
head käitumist Kristuses, jääksid häbisse just selles,
milles nad teid halvustavad.         1Pt 3:16
Kes tahab tõesti armastada, ei salli peiu kõrval teist. Kaks
päikest ei või valgustada maad ühtlasi sealt taeva seest.
Kaht isandat ei keegi saa ühtaegu truist teenida.

     LR 448:1   E. J. Finx
Jh 18:33-38; Ap 4:1-12
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23. Laupäev  Jeremia rääkis: Oma rahva, mu tütre vigastuse
pärast olen ma murdunud. Kas Gileadis ei ole palsamit
või ei ole seal ravijat?       Jr 8:21,22
Igaüks rahvast püüdis teda puudutada, sest temast läks
vägi välja ja parandas kõik.          Lk 6:19
Kui usu teele pöörad sa, siis patud jäta maha! Ja usust ära
kiitle sa, vaid armu nõua taga. Vaid lunastab ja elustab, mis
patu paelus oli, et Jeesus Krist, su eluvürst, sul hauast
appi tuli.      LR 447:4     B. W. Marperger
Ef 6:18-20(21,22)23-24; Ap 4:13-22
______________________________________________
7. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (EXAUDI)
Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma
tõmban kõik enese juurde.         Jh 12:32
Jutlus: Jh 15:26-16:4; Ps 27:1,7-14; Ef 3:14-21; Ps 27

24. Pühapäev  Häda neile, kes reastavad koja kõrvale koja
ja lisavad põllule põllu, kuni enam ei jää üle paikagi, vaid
üksnes teie elate maal!             Js 5:8
Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa
peal.            Kl 3:2
Jah armust! Siiski ära tule, kui patust sa veel rõõmustad,
sest Jumal keelab armu sulle, kui meelega sa patustad. Teed
armu katteks sa, siis jääd sa ilma armuta.

         LR   438:6   Chr. L. Scheidt

25. Esmaspäev  Ma ootan päästet sinult, Issand!  1Ms 49:18
Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks
meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi.          1Ts 5:9
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Sa, Jeesus, oled abimees, ei sa mind jäta elades siin ilmas
ilma aitmata; Sa tuled oma armuga ja oled minu karjane,
mind hoiad ikka heldesti.  LR 519:5    M. Moller
Hs 11:14-20; Ap 4:23-31

26. Teisipäev  Isegi toonekurg taeva all teab oma seatud
aega, turteltuvi, pääsuke ja rästas peavad kinni oma
tulemisajast, aga minu rahvas ei tunne Issanda Seadust.

             Jr 8:7
Jumala ees ei ole ju õiged Seaduse kuuljad, vaid seaduse
täitjad, kes mõistetakse õigeks.         Rm 2:13
Seesama põlv ka Jeesusel siin maa peal üksi oli: Ta rippus
enne risti peal, kui taeva tema tuli. Rist, häda, vaev ja teotus,
see oli tema pärandus, kui tahtis taeva minna.

          LR 518:4     Paul Gerhardt
Lk 21:12-19; Ap 4:32-37

27. Kolmapäev  Issand, sina teed mind terveks ja hoiad
mind elus.        Js 38:16
Kui pidalitõbine nägi Jeesust, langes ta silmili maha ja
anus teda: "Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks
teha!" Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles:
"Ma tahan, saa puhtaks!"     Lk 5:12-13
Ja kui siin ükski üle ilma sind ei taha avitada. Ta heldesti
sind oma hõlma võtab armus asutada. Ta mõistab, mis sul
hinge valuks, ja teab, kuis see muutub rõõmuks: sest ole
rahul!             LR 521:4   Paul Gerhardt
Lk 12:8-12; Ap  5:1-11
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28. Neljapäev  Ära ütle: Nõnda nagu tema tegi minule,
nõnda teen mina temale, ma tasun mehele ta tegu mööda.

      Õp 24:29
Jeesus lausus: Aga mina ütlen teile: Ärge pange vastu
inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle
vastu paremat põske, keera talle ka teine ette!    Mt 5:39
Kolgata risti ette hing usus kummardab ja halastuse kätte
end kõiges usaldab. Ta naale tormis, marus end võime
najada ja nõnda surmaorus veel elul tungida.
          KLPR 161:3     Samuel John Stone'ni järgi Martin Lipp
Ap 1:12-26; Ap 5:12-16

29. Reede  Õnnis on inimene, kellele Issand pahategu ei
arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalust.          Ps 32:2
Isa ütles: Söögem ning olgem rõõmsad, sest see mu poeg
oli surnud, ja on jälle saanud elavaks, ta oli kadunud, ja
on leitud!    Lk 15:23-24
Jeesus mõtle karja peale, mis Sa ostnud verega. Armupäeva
näita jälle, päästa tema koormast ka, et võiks taeva poole
minna, jõuaks Sinu püha linna.

      LR 159:1   Johannes Rothen
Jh 19:25-27; Ap 5:17-33

30. Laupäev  Meie  päevade mõõt on seitsekümmend aastat
ja kui keegi on tugev, kaheksakümmend aastat, ja parimal
puhul on need ometi vaev ja häda.         Ps 90:10
Paulus kirjutab: See praeguse hetke kerge ahistus
saavutab meile määratult suure igavese au.         2Kr 4:17
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Kevad hiilgab, elu liigub uue ilu säraga; rõõmulainetel ta
kiigub lillelõhnas mureta. Kohisedes on ka meile vaimu
kevad tõusnud jälle. Luugid lahti - avane, uinuv süda,
Vaimule!           KLPR 137:3 Aksel Kallas
Sk 4:1-14; Ap 5:34-42
______________________________________________
Maailma evangelisatsiooni palvepäev

1. NELIPÜHA
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi,
ütleb vägede Issand.           Sk 4:6
Jutlus: Jh 14:23-27; Ps 118:24-29: Ap 2:1-18;
Ps 118:1-14

31. Pühapäev  Ülevam kui paljude vete kohin, ülevam kui
mere lained on Issand ülal kõrgel.           Ps 93:4
Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes
paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul
oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja
nad kõik täideti Püha Vaimuga.     Ap 2:1-2,4
Oh Looja Vaim, nüüd hingesse, Sa lastel tule kõigile. Meid
kõiki täida armuga, meid oma väega loonud Sa.

    KLPR 130:1     Martin Luther
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KUU LOOSUNG:  Valvake, seiske usus, olge mehised, saage
tugevaks! Kõik teie teod sündigu armastuses!

  Ap10:34-35

2. NELIPÜHA
Jutlus: Mt 16:13-19; 1Kr 12:4-11; Ps 118:15-29

1. Esmaspäev  Otsekui karjane tunneb muret oma karja
pärast, siis kui ta on oma laialipillatud lammaste keskel,
nõnda tunnen mina muret oma lammaste pärast ja päästan
need kõigist paigust.        Hs 34:12
Jeesus ütles: Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid
meeleparandusele.           Lk 5:32
Sa, Püha Vaim, nüüd täida mu süda, mõte, meel ja tõde
mulle näita, kui olen eksiteel! Ei aita nutt ja pisar, ei need
mul õigust lisa. Mind päästab vaid su arm!

  KLPR 136:1   Charles Wesley

2. Teisipäev  Tema talitab, nagu tahab, niihästi taeva väega
kui maa elanikega, ega ole seda, kes võiks lüüa tema käe
peale ja öelda temale: Mis sa teed?          Tn 4:32
Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud
neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses.    Kl 2:15
Ka õndsad saavad minuga siin oma Jeesust tänama: Tall
olgu kõrgest kiidetud, et ilm on tema lunastud!

LR 412:7   Krahv Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
Ap 4:23-31; Ap 6:1-7
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3. Kolmapäev  Sa oled andnud mu südamesse suurema
rõõmu, kui oli neil rohke vilja ja värske veinisaagi ajal.

           Ps 4:8
Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja
rahu ja rõõm Pühas Vaimus.       Rm 14:17
Ma tean, mis mina usun, mis kõikumata jääb, kus julgesti
ma asun, kui maailm hukka läeb. Ma tean, kes appi tõttab,
kui käes on surmaöö, kui ebatarkus petab ja nurja läeb ta
töö. KLPR 281:1  Ernst Moritz Arndt
Ap 8:(9-11)12-25; Ap 6:8-15

4. Neljapäev  Olgu minu hing kallis Issanda silmis ja ta
päästku mind igast hädast!      1Sm 26:24
Jeesus rääkis: Kui ta eksinud lamba üles leiab, tõesti, ma
ütlen teile, ta rõõmustab tema pärast enam kui nende
üheksakümne üheksa pärast, kes ei olnud eksinud. Nõnda
ei taha teie Isa, kes on taevas, et ükski neist pisikestest
hukkuks.   Mt 18:13-14
Ei meie pea hukka saama, meid Jumal tahab aidata. Seks
tuli Poeg meid lunastama, läks taeva, me eest palub ta. Ta
hüüab mindki alati, et teeksin lahti südame.

           LR 428:3  Johann Andreas Rothe
Ap 11:1-18; Ap 7:1-16

5. Reede  Ärge teotage minu püha nime!    3Ms 22:32
Käituge Kristuse evangeeliumi vääriliselt, et te püsiksite
ühes vaimus, võideldes evangeeliumi usu eest.       Fl 1:27
Ilu on päikesel, kena on kuu pale ja kaunim läige tähtedel.
Säravam Jeesus, hiilgavam Kristus, ei seda ilu inglitel.
 KLPR 293:3    Inglise keelest Leopold Aleksander Raudkepp



- 77 -

Juuni

Ap 11:19-26;  Ap 7:17-29

6. Laupäev  Kõik mu süüteod on mind kätte saanud - mul
puudub neist ülevaade. Tõtta mulle appi, Issand!  Ps 40:13,14
Kui keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures,
Jeesus Kristus, kes on õige.           1Jh 2:1
Kui hingel nõu polegi, kui häda kipub vägisi sul palju tüli
tegema, siis mõtle ikka tänuga: ta elab veel!

LR 511:3     M. Kramer
Ap 18:1-11; Ap 7:30-43
_____________________________________________
KOLMAINUPÜHA (TRINITATIS)
Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on täis
tema au!             Js 6:3
Jutlus: Jh 3:1-8(9-15); Ps 145; Rm 11:(32)33-36; Ps 29

7. Pühapäev  Issand! Ära vihasta üleliia ja ära meenuta
ülekohut lõpmata: näe, vaata ometi - me kõik oleme ju
sinu rahvas!           Js 64:8
Jeesus ütles Peetrusele: Mina olen  sinu pärast Jumalat
palunud, et su usk ei lõpeks.         Lk 22:32
Mu süda mõistab hukka mind, ei julge loota armu, siitsaadik
olen põland sind, nüüd kardan mina hirmu. Sest palju pattu
aruta ma teinu terve ihuga, nüüd pean palga saama.

          LR 509:3  Tartu lauluraamatu järele

8. Esmaspäev  Minu kõrvale ei tohi te midagi teha: te ei
tohi enestele teha hõbe- ja kuldjumalaid!     2Ms 20:23
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Paulus kirjutab: Ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi
Jeesusest Kristusest ja temast kui ristilöödust.   1Kr 2:2
Karjane, sind kiidan kõrgest, et sa mul, mina sul omaks
saanud järjest. Olen sinu kallis vara, ise sa verega mind ju
ostsid ära.         LR 504:11     Paul Gerhardt
Jr 10:6-12; Ap 7:44-53

9. Teisipäev  Võta kätte ja hakka tööle! Issand olgu sinuga!
     1Aj 22:16

Jeesus ütles: Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid
huntide sekka.           Lk 10:3
Miks mu süda ennast vaevab? Mul on ju Jeesus Krist!
Kes mult teda võtab? Kes mind keelab taeva saamast?
Jumala Pojaga usus elan kindlast.     LR 504:1    Paul Gerhardt
Js 43:8-13; Ap  7:54-8:3

10. Kolmapäev  Nõudke Issandat ja tema võimsust, otsige
alati tema palet!        Ps 105:4
Iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale
avatakse!         Lk 11:10
Nurm on küll ilus, meeldiv on mets mühav, neid ehib värske
kaunidus. Sa kenam, Jeesus, Sa puhtam Süütus, - Su paistel
kustub kurvastus!
KLPR 293:2   Inglise keelest Leopold Aleksander Raudkepp
Ap 17:(16)22-34; Ap 8:4-25

11. Neljapäev  Sina, Jumal, tunned mu meeletust, ja mu
süüd ei ole varjul sinu eest.           Ps 69:6
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Kristus kustutas ära meie võlakirja koos määrustega,
mis olid meie vastu, ning selle on ta kõrvaldanud,
naelutades selle risti külge.           Kl 2:14
Kes läbi ilma vaeva ja kõrbe kuumuse teed näitab üles
taeva? Kes juhib tõe raale mu hinge otsimist, kus põrm
saab elumaale? See tee on Jeesus Krist.

          LR 446:1     Christian Aschenfeldt
Ef 4:1-7; Ap 8:26-40

12. Reede  Iiob vastas Issandale ja ütles: Vaata, ma olen
selleks liiga tühine. Mida peaksin sulle vastama? Ma
panen käe suu peale.          Ii 40:3,4
Paulus ütles:  Kuid ma ei pea oma elu mingil kombel endale
kalliks, vaid püüan lõpule viia oma elutee ja ülesande,
mille ma olen saanud Issanda Jeesuse käest: tunnistada
Jumala armu evangeeliumi.       Ap 20:24
Kes alanduses elab, on armas Jumalal; kes kõrkust taga
ajab, on tema viha all; Kes aga südamest ta sõna kuulda
võtab, end valmistama tõttab, sell tuleb Jeesus Krist.

            LR 119:3  Valentin Thilo
Lk 23:44-49; Ap 9:1-9

13. Laupäev  Ära lase mu südant pöörduda paha asja poole!
        Ps 141:4

Armastage oma vaenlasi ning tehke head ning laenake
ilma midagi tagasi lootmata!           Lk 6:35
Kui usuallikal ma joon, sel lättel kosub hing, et kartus
minust taandub sääl ka siis, kui sulgub ring.

       KLPR 364:2     Ivar Rammo
Jh 14:7-14; Ap 9:10-19a
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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: Lk 16:19-31; Ps 34:2-11; 1Jh 4:16b-21; Ps 13

14. Pühapäev  Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime
pärast.          Ps 23:3
Jeesus rääkis tähendamissõnas: Kui karjane on kõik oma
lambad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad
järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält.         Jh 10:4
Minu sisse tule, Vaim, ja tee mind pühaks, Taevaisa pühaks
kojaks. Ei Sa ole kaugel! Armu anna mulle, südame siis
annan Sulle! Valvates, paludes hing Sind tunda saagu ja
Sind kummardagu!                      355:3  Gerhard Tersteegen

15. Esmaspäev  Issand kaitseb võõraid, ta peab ülal
vaeslapsi ja lesknaisi.         Ps 146:9
Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses.

             Fl 2:5
Kõik teeb hästi Jumal, annab, mis on iial hea ja tarvis mul;
Tema ka mind hoiab, katab, rohkelt toidab igal päeval küll.
Siis kui surm ja ristikoorm palju häda peale tõstab, iga kord
mind päästab.  KLPR 354:2  Ernst Stockmann
Lk 10:1-9(10-15)16; Ap 10:19b-31

16. Teisipäev  Pöördu, Issand, minu poole, vabasta mu hing,
päästa mind oma helduse pärast!            Ps 6:5
Jeesus ütles kõveras käivale naisele: "Naine, sa oled lahti
oma haigusest!" Ta pani käed tema peale ja otsekohe ajas
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naine enese sirgeks ja ülistas Jumalat.    Lk 13:12-13
Nad vihkavad meid kõigest väest. Kui Jumal poleks
keelnud, nad oleksid ju ammu tõest meid hoopis ära
neelnud; ju oleksime kadunud kõik, nagu vette vajunud,
meist jälge enam poleks.         KLPR 352:2   Martin Luther
Jr 36:1-6(7-9)10,21-24,27-31; Ap 9:32-43

17. Kolmapäev  Tõuse, Issand, ärgu inimene suurustlegu!
         Ps 9:20

Ei ole jünger üle õpetajast ega teenija üle oma isandast.
      Mt 10:24

Kõik võid Sa, Issand, teha, sest Sul on rohke nõu; Su töö
on hästi näha, Su tee on selge au! Kes suudab vastu panna
küll Sinu tahtele, kui abi tahad anda siin oma lastele!

    KLPR 342:4     Paul Gerhardt
1Ts 2:1-8(9-12); Ap 10:1-23a

18. Neljapäev  Issand, Issand on halastaja ja armuline
Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes
säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja
üleastumised ning patu, aga kes siiski ei jäta süüdlast
karistamata.   2Ms 34:6-7
Jumala viha ilmub taevast inimeste igasuguse jumala-
kartmatuse ja ülekohtu vastu, nende vastu, kes tõde
hoiavad ülekohtu kammitsais.        Rm 1:18
Sest, Isa, ülendada sind tahan igavest. Ja, Poeg, sind austa-
da ka kõigest südamest, seks Püha Vaimu läbi mind usus
kinnita ja anna heldet abi, et kasvan armus ka!

         LR 505:6    Johann Wilhelm von Fürstenberg
Jh 21:15-19; Ap 10:23b-33
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19. Reede  Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust tuleb
mulle abi? Abi tuleb mulle Issanda käest, kes on teinud
taeva ja maa.     Ps 121:1-2
Et ma olen aga Jumalalt abi saanud tänase päevani, siis
ma seisan, tunnistades nii pisikestele kui suurtele.

      Ap 26:22
Ja kui ma ükskord surma teel käin pimeduse rada, siis sinu
sõna valgus veel mind võtku valgustada. Mu karjane, sa
truuisti mind nõnda võtad kanda, et ükskord ma võin
rõõmuga sul au ja kiitust anda.     LR 502:8   Paul Gerhardt
Lk 22:24-30; Ap 10:34-48

20. Laupäev  Nõnda ütleb Issand: Nii nagu ma tõin sellele
rahvale kogu selle suure õnnetuse, nõnda ma toon neile
kõik selle hea, mis ma neile olen tõotanud.           Jr 32:42
Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et ta on tulnud oma
rahva ligi ja toonud talle lunastuse.           Lk 1:68
Ma olen oma südame nüüd annud Isa hoole, sest rist toob
kasu minule, ka surm viib elu poole. Mu Jumal ta, ta oma
ma, mis võib mul teha hirmu? Ehk ta küll lööb ja valu teeb,
ta siiski on täis armu.              LR 502:1  Paul Gerhardt
Fl 1:12-18a; Ap 11:1-18
_____________________________________________
2. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud
ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!       Mt 11:28
Jutlus: Lk 14:(15)16-24; Ps 36: 1-11 ; Ef 2:17-22; Ps 28
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21. Pühapäev  Mina pole väärt kõiki neid heategusid ja
kõike seda truudust, mida sa oma sulasele oled osutanud.

    1Ms 32:11
Maarja  ütles: Ta on vaadanud oma teenija madaluse peale.
Mulle on suuri asju teinud Vägev.      Lk 1:48,49
Nüüd sa tead, mis ma tean, keda mina kalliks pean. Usus
ela, kannata, usus viimaks sure ka ristilöödud Jeesus Krist!

              LR 252:6     Christian Schwedler

22. Esmaspäev  Mina olen armuline, ütleb Issand, mina ei
pea viha mitte igavesti. Aga tunne oma süüd, et sa oled
üles astunud Issanda, oma Jumala vastu.            Jr 3:12-13
Siimon Peetrus langes maha Jeesuse põlvede ette ja ütles:
"Mine minu juurest ära, Issand, sest ma olen patune
mees!" Ja Jeesus ütles Siimonale: "Ära karda! Nüüdsest
peale pead sa püüdma inimesi!"       Lk 5:8,10
Jeesukest ei jäta ma, et ta mu eest poodud risti; sest mu
kohus hakata Temasse kui takjas kinni; Ta mu elu, valgus
ka, Jeesukest ei jäta ma.          LR 232:1 Christian Keymann
Õp 9:1-10; Ap 11:19-30

23. Teisipäev  Su päike ei lähe enam looja ja su kuu ei
kahane, sest Issand on sulle igaveseks valguseks. Js 60:20
Tehke kõik nurisemata ja vaidlemata, et te oleksite lait-
matud ja puhtad, veatud Jumala lapsed keset põikpäist ja
rikutud sugupõlve, kelle seas te paistate nagu tähed
maailmas.      Fl 2:14-15
Et tulge kokku, patused, et rutake, süüalused, kui koormatud
ja vaevased. Sel Jeesu süda lahti läeb, kes patu pärast
kurvaks jääb, sest tulge vaevalised.     LR 379:1 L. Laurenti
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2Ms 2:11-15(16-22)23-25; Ap 12:1-17

RISTIJA JOHANNESE SÜNNIPÄEV - JAANIPÄEV
Ristija Johannese tunnistus: Tema peab kasvama, aga mina
pean kahanema!          Jh 3:30
Jutlus: Lk 1:57-67(68-75)76-80; Ps 92:2-11; Ap 19:1-7;
Ap 12:18-25

24. Kolmapäev  Te olete mulle preestrite kuningriigiks
ja pühaks rahvaks.       2Ms 19:6
Johannes ütles: Kandke nüüd meeleparandusele kohaseid
vilju!             Lk 3:8
Iisraeli rõõmustaja, ole terve tulemast! Paganate valgustaja,
ole terve paistemast! Pimedus ja patukära ühes lõpevad
nüüd ära.        LR 296:2     Johann Franck

25. Neljapäev  Pidage hoolsasti kõike, mida ma teid käsin!
Ära lisa sellele midagi juurde ja ära võta sellest midagi
ära!       5Ms 13:1
Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema
tühistab ja teisi sedasama tegema õpetab, hüütakse kõige
pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab,
seda hüütakse suureks taevariigis.         Mt 5:19
Ta mu vead nii suured pesi verega. Võttis patu orja ellu
endaga, võttis patu orja ellu endaga.

     KLPR 276:2     Simo Korpela
1Tm 6:11-16; Ap 13:1-12

26. Reede  Head arusaamist ja tundmist õpeta mulle!
     Ps 119:66
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Paulus kirjutab: Te ju teate, millised korraldused me teile
oleme Issandas Jeesuses andnud.          1Ts 4:2
Ei siis muule taha ma oma südant avada; tule oma armuga
minu sisse elama! KLPR 275:4     Johann Scheffler
Ml 3:19-24; Ap 13:13-25

27. Laupäev  Vaata, ma tulen teie juurde, Iisraeli mäed, ja
pöördun teie poole, ja teid haritakse ning külvatakse.

        Hs 36:9
Mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda kaunis
ja heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kanna-
vad.           Lk 8:15
Arm, kes Sa mind oled loonud oma näo järele, Arm, kes
patu vastu toonud õnnistust mu hingele: Arm, Su päralt
olen ma elades ja surres ka.

KLPR 262:1     Johann Scheffler
Mt 27:46-49; Ap 13:26-43
_____________________________________________
3. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.

        Lk 19:10
Jutlus: Lk 15:1-3,11b-32; Ps 103:1-5,8-13;
1Tm 1:12-17; Ps 12

28. Pühapäev  Mul seisid meeles, Issand, su seadused
muistsest ajast ja ma sain troosti.      Ps 119:52
Ära karda! Mina olen Esimene ja Viimne ja Elav.

   Ilm 1:17-18
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Sa õige koja ehitaja, oh Issand, oled üksine, Sa paned talle
kindla raja ja asutad ta aluse: kui Sa ei ole meiega, kõik meie
töö on asjata!         KLPR 251:1    Martin Lipp

29. Esmaspäev  Pöördugem tagasi tema juurde, kellest te
olete taganenud nii kaugele!           Js 31:6
Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustuta-
taks.         Ap 3:19
Kõlage, kõlage, hüüdjad hääled võimsal väel! Looja suurust
kuulutage, kes kõik kannab kaitsval käel. Meie hinged
ühendage Temaga, kes ustav Karjane. Kõlage, kõlage!

KLPR 249:1 Adalbert Hugo Willigerode
Lk 5:27-32; Ap 13:44-52

30. Teisipäev  Ta peidab mind oma majasse kurjal ajal, ta
peab mind salajas oma telgi peidupaigas.           Ps 27:5
Nad ütlesid Jeesusele: "Õpetaja, see naine tabati abielu-
rikkumiselt." Aga kui nad küsides peale käisid, ajas Jee-
sus enese sirgu ja ütles neile: "Kes teie seast ei ole pattu
teinud, visaku teda esimesena kiviga!"          Jh 8:4,7
Su töö on see, oh Jeesus Krist, see töö, mis meie käes. Ja et
see Sinu töö on tõest, siis nurja ta ei läe. Kuid enne
nisuivake kui tõuseb viljaks ülesse, peab mulla põues
surema ja iseennast ohvrima, peab surema, peab ennast
ohvrima.        KLPR 247:1     Samuel Preiswerk; F. Zaremba
2Ms 32:30-33:1; Ap 14:1-7
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KUU LOOSUNG: Rõõmustage Issandas!              Fl 3:1

1. Kolmapäev  Ole mulle kaitsjaks kaljuks, kuhu ma aina
saan minna! Sina oled käskinud mind päästa, sest sina
oled mu kalju ja mu mäelinnus.          Ps 71:3
Jüngrid olid hädaohus. Siis nad astusid Jeesuse juurde,
äratasid ta üles ja ütlesid: Õpetaja, Õpetaja, me hukkume!

    Lk 8:23-24
Mu rõõmustus on Jeesus Krist, mu õnn, mu lunastaja. Ta
armust ei või häda, rist mind iial lahutada, ei iialgi! Ma
koguni end tema hooleks annan, kas suren ma või elan ka,
kas head või kurja kannan.  LR 425:1     B. Helder
Jh 5:1-16; Ap 14:8-20a

2. Neljapäev  Ma olen rõõmus ja ilutsen sinus, ma laulan
kiitust sinu nimele, Kõigekõrgem!            Ps 9:3
Mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast.    Lk 1:47
See seadus tehtud vere väes, ei või ta tühjaks saada, Poeg
võttis Isa järje ees meid seega lepitada; Ta ise tapalambaks
sai ja seega kõigil elu tõi, kuis Isa seda seadnud.

LR 413:3    Martin Lipp
Mt 18:15-20; Ap 14:20b-28

3. Reede  Inimeste kartmine paneb püünise, aga kes loodab
Issanda peale, on kaitstud.       Õp 29:25
Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga!

      Hb 10:35
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Ei Jumal neid või jätta, kes Talle loodavad,
kõik viha, vaen ja häda neil õnneks tulevad! Ta kaitseb
oma rahvast, neid viimaks ülendab, et neile kasu kõigest
küll siin ja taevas saab. KLPR 348:1 Friedrich Hasselblatt
Mt 27:3-10 ; Ap 15:1-12

4. Laupäev  Issandal on hea meel neist, kes teda kardavad,
kes loodavad tema helduse peale.       Ps 147:11
Jeesus ütles Siimonale: See naine on võidnud mu jalgu
mürriõliga. Seepärast, ma ütlen sulle, on temale palju
patte andeks antud, sest ta on palju armastanud.

    Lk 7:46-47
Püha kartust anna mulle, ihu, hinge  pühitse, et mu palve
kõlbaks jälle kalliks ohvriks Sinule. Suud ja kõrvu valmista,
süda patust puhasta!      KLPR 203:3   Benjamin Schmolck
Rm 8:1-6;  Ap 15:13-35
______________________________________________
4. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kandke üksteise  koormaid, nõnda te täidate Kristuse
seadust.             Gl 6:2
Jutlus: Lk 6:36-42; Ps 42:2-12; Rm 14:10-13; Ps 7

5. Pühapäev  Jahu ei lõppenud vakast ja õli ei vähenenud
kruusist Issanda sõna peale.     1Kn 17:16
Ärge küsige, mida süüa või mida juua, ja ärge olge
kärsitud! Teie Isa ju teab, et te seda vajate.      Lk 12:29-30
Et Kristus nõnda täiesti on käsu ise täitnud, siis tuleb õigus
rahvale nii kuidas kiri näitnud: Et Kristus oma verega meid
peab õigeks tegema, kes meie võlad maksnud.

          LR 411:6    Paul Speratus
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6. Esmaspäev  Vaata, Issanda käsi ei ole päästmiseks
lühike ega ole ta kõrv kuulmiseks kurt, vaid teie süüteod
on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele.         Js 59:1-2
Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi!             Jk 4:8
Arm olgu kõikidega, arm meie Issandalt, kes armastab meid
väga ja tuleb ülevalt. Ei kitsa tee peal käia saa meie sammugi,
kui tema arm ei hoia meid elu otsani.

         LR 409:1,2     Ph. Fr. Hiller
Lk 5:17-26;  Ap 15:36-16:5

6. juuli 1415 - suri Jan Hus märtrina Konstanzis

7. Teisipäev  Sa jääd eemale vägivallast, sest sul ei ole
midagi karta, ja hirmust, sest see ei ligine sulle.   Js 54:14
Ära karda, sa pisike karjake, sest teie Isal on hea meel
anda teile kuningriik!        Lk 12:32
Mu süda, Issand, lahti tee, ja tõmba teda endale, et sinu
sõnast rõõmustan, ta läbi sinu lapseks jään. Su sõna väest
mu süda keeb, ta ihu, hinge terveks teeb; Su sõna südant
rõõmustab, Su sõnast hing ka elu saab.

          LR 7:2,1   Johan Olearius
Ne 9:1-3,29-36;  Ap 16:6-15

8. Kolmapäev  Su sõna oli mulle lustiks ja südame-
rõõmuks, sest mulle on pandud sinu nimi, Issand, vägede
Jumal.          Jr 15:16
Jeesus ütles: Õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad
ja seda järgivad!        Lk 11:28
Ehk Sina kaua viivitad mu hädas appi tulla, veel usun Sind,
mu Jumalat ja tahan julge olla nii kuidas usklik Iisrael, kes
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sündind Vaimust üleval ja Jumalat veel ootab.
        KLPR 329:4  Martin Luther

Mk 11:(20,21)22-26; Ap 16:16-24

9. Neljapäev  Minu sõna ei tule tagasi mu juurde tühjalt,
vaid teeb, mis on mu meele järgi ja saadab korda, milleks
ma selle läkitasin.          Js 55:11
Kristus ütleb: Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad,
ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades
neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!

Mt 28:19-20
Nõnda kiida, süda sa, kui sind püüab petta saatan
kavalusega, usku ära võtta. Lenda üles kurbusest rõõmu
mägedele, astu välja mure ööst armu valgusele!

            LR 501:7    Paul Gerhardt
1Kr 12:19-26; Ap 16:25-40

10. Reede  Ei ole neil nälga ega janu, neid ei pista palavus
ega päike, sest nende peale halastaja juhib neid ja talutab
nad veeallikate juurde.          Js 49:10
Kristus ütleb: Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks
seda ülirohkesti.         Jh 10:10
Et meie võime rõõmuga Sind südamest siis tänada ja sinu
sõna kuulda veel, Sind ikka kiita siin ning seal.

  LR 496:7    Paul Eber
Lk 23,17-26; Fl 1,1-11

11. Laupäev  Sa ei tohi himustada oma ligimese naist!
      5Ms 5:21

Jeesus ütles: Igaüks, kes naise peale vaatab teda himusta-
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des, on oma südames temaga juba abielu rikkunud.
       Mt 5:28

Oh siis tõsta üles pea, pühi silmist pisarad, süüta ruttu
põlema usuküünal, sest sa saad kinnitust, kui vägisi kurbus
kipub kallale.        LR 488:13     Paul Gerhardt
2Kr 13:10-13;  Fl 1:12-18a
_____________________________________________
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: Lk 5:1-11;  Ps 73:14,23-26,28; 1Kr 1:18-25; Ps 1

12. Pühapäev  Issand mõistab õiglast kohut neile, kellele
liiga tehakse, kes annab leiba näljastele.        Ps 146:7
Jeesus ütles: "Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta
mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele
rõõmusõnumit." Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide
läinud.      Lk 4:18,21
Ta on see õige abimees, suur tasandus on tema sees, ta
kroon on selge pühadus, ta valitsus on halastus, ta kõik
mu häda lõpetab, ja minu südant rõõmustab. Au olgu Pojale,
mu helde päästjale!             LR 120:2 Georg Weissel

13. Esmaspäev  Küsige muistsete radade kohta, missu-
gune on hea tee, ja käige sellel, siis leiate oma hingele
hingamispaiga.           Jr 6:16
Paulus ütles maavalitsejale: Ma tunnistan sulle, et ma
teenin oma isade Jumalat, uskudes kõike, mis Seadusesse
ja prohvetite raamatutesse on kirjutatud.            Ap 24:14
Nüüd siis tahan Jumalale, ihu, hinge Issandale, oma elu
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ohvrida. Patt, sind kuulda ma ei taha, ilm, sind jätan hoopis
maha, tagasi ei vaata ma!     LR 464:1     Gerhard Tersteegen
Lk 6:12-19;  Fl 1:18b-26

14. Teisipäev  Inimesel, naisest sündinul, on lühikesed
elupäevad ja palju tüli.             Ii 14:1
Kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratatakse üles.

     1Kr 15:42
Maailma viis on teada küll, kuis see võib eksitada, et silmal,
lihal, kõrkusel ta vallatus võiks jääda. Kui Jumal võtab
nuhelda, ei ilm siis taha aidata, kõik sõprus on siis läinud.

LR 461:3   D. Denicke
1Ms 35:1-5a,9-15; Fl 1:27-2:4

15. Kolmapäev  Kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal!
Kui väga suur on nende arv!       Ps 139:17
Kristus Jeesus on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning
õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks.         1Kr 1:30
Anna meile südamesse, kasinust ja tarkust ka; kinnita meid
vägevasti sinu tahtmist tegema. Kes sind tunneb õieti, seda
hoiad heldesti.            LR 278:2   Heinrich Held
Hs 2:3-8a; Fl 2:5-11

 16. Neljapäev  Issand Sebaot, õnnis on inimene, kes sinu
peale loodab.         Ps 84:13
Jeesus ütles: Ei ole kedagi, kes on jätnud maha maja või
naise või vennad või vanemad või lapsed Jumala riigi pä-
rast, kes mitmevõrra tagasi ei saaks sel ajal, ja tuleval
ajastul igavest elu.   Lk 18:29-30
Siis võtkem selle elu sees kõik risti rõõmsast kanda ja Jeesu
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järelkäimises Ta hooleks ennast anda. Kes võitlevad siin te-
ma väes, neil taevas elukroon on peas.     LR 458:7    J. Scheffler
Ap 15:4-12; Fl 2:12-18

17. Reede  Tema on kilbiks kõigile, kes tema juures
pelgupaika otsivad.        Ps 18:31
Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?

        Rm  8:31
Küll ma, kui Jeesusele jään ihu, hingega, ka pean risti kand-
ma ja vaeva nägema. Siis teotus ja häbi mu peale tulevad,
siis kurat ja ta vägi mind väga kiusavad.

          LR 410:11   Paul Gerhardt
Lk 22:31-34; Fl 2:19-30

18. Laupäev  Vaata, ma panen täna teie ette õnnistuse ja
needuse: õnnistuse, kui te kuulate Issanda, oma Jumala
käske, mis ma täna teile annan, aga needuse, kui te ei
kuula Issanda, oma Jumala käske.           5Ms 11:26-27,28
Taevariik on kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärleid.
Kui ta siis leidis ühe eriti hinnalise pärli, läks ta ja müüs
maha kõik, mis tal oli, ning ostis selle.           Mt 13:45-46
See oma elust ilma jääb, kes elu hoida püüab; kes Kris-
tusega surma läeb, see elu jälle leiab; kes oma risti põlgab
nüüd, see põlgab taeva au ja hüüt.    LR 458:6     J. Scheffler
Fl 3:12-16; Fl 3:1-11
______________________________________________
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
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Jutlus: Mt 28:16-20;  Ps 139:1-16,23-24 ;
Rm 6:3-8(9-11); Ps 26

19.  Pühapäev  Kiidetud olgu Issand, kes on andnud rahu
oma Iisraeli rahvale, nõnda nagu ta on öelnud!   1Kn 8:56
Kartkem siis, kuni tõotus saada tema hingamisse on veel
jõus, et kedagi teie seast ei leita maha jäänud olevat!

           Hb 4:1
Mu südames on alandus ja armastus mu hinges; Mu sõna-
des on tasandus, mis magusam kui mesi; Mu Isa päralt
vaim ja meel, mu mõtted taevas üleval.

LR 458:3    J. Scheffler

20. Esmaspäev  Kas naine unustab oma lapsukese  ega
halasta oma ihuvilja peale? Ja kui nad ka unustaksid, ei
unusta mina sind mitte.          Js 49:15
Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande
oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu
neile, kes teda paluvad.         Lk 11:13
Ei oma poega ema ei ilmas unusta, eks lapse peale tema küll
ikka halasta? Ja oleks ka su ema ehk halastuseta, sind unus-
tada Looja ei või, ei taha ka.    LR 359:3   Böömimaa vennad
2Ms 14:15-22; Fl 3:12-16

21. Teisipäev  Ma andsin neile oma määrused ja õpetasin
neid tundma oma seadusi, mida inimene peab täitma, et ta
nende varal võiks elada.        Hs 20:11
Kes usub Pojasse, sel on igavene elu, aga kes ei kuula
Poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala
viha.          Jh 3:36
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Mu abi tuleb Isa käest, kes taeva, maa lõi suurest väest,
kes hoiab meid ja kaitseb veel, kel kõige vastu armumeel.

    LR 356:2     Cornelius Becker
Ap 2:32-40; Fl 3:17-21

22. Kolmapäev  Kui te maaomandi oma ligimesele müüte
või oma ligimeselt ostate, siis ärge üksteist tüssake!

   3Ms 25:14
Me ei püüa ju ainult seda, et kõik oleks hea Issanda silmis,
vaid ka inimeste silmis.         2Kr 8:21
Mis on sul suurest murest abi? Mis kasu annab kurvastus?
Sa läed küll vanaks mure läbi, ei lõpe sinu viletsus. Kui
sina liialt muretsed, siis oma vaeva kasvatad.

  KLPR 350:2    Georg Neumark
Ap 16:23-34; Fl 4:1-9

23. Neljapäev  Issand ei tõuka ära oma rahvast ega jäta
maha oma pärisosa.         Ps 94:14
Jumal pole ära tõuganud oma rahvast, keda ta on ette ära
tundnud.         Rm 11:2
Ei mind ükski vägi või Tema armust lahutada; Tema sõna
räägib nii - kes võib sellel' vastu panna? Ei mu Jeesus lahku
must - see on minu kindel troost!

          KLPR 347:3    Karl Bernhard Grave
Mt 18:1-6; Fl 4:10-23

24. Reede  Issand on mind läkitanud, kuulutama Issanda
meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksu päeva.

        Js 61:1,2
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Meie, kes me oleme päeva lapsed, olgem kained,
rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning päästeloo-
tuse kiivriga.         1Ts 5:8
Mõistab hukka vaenlane - Kristus on mind õigeks mõist-
nud! Kiusab kuri kurjasti - Jeesus on ta ära võitnud! Tema
kostab minu eest - see on minu kindel troost.

         KLPR 347:2   Karl Bernhard Grave
Jh 19:31-37; Ap 17:1-15

25. Laupäev  Minu suu on täis sinu kiitust ja su ülevust
kogu päeva.          Ps 71:8
Suu räägib sellest, millest on tulvil süda.           Lk 6:45
Ma laulan suust ja südamest Sull', Issand, minu rõõm! Ja
lauldes räägin kõigest heast, mis Sinust teada on.

    KLPR   387:1   Paul Gerhardt
Ilm 3:1-6; Ap 17:16-34
______________________________________________
7. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Te ei ole nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade
kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed.           Ef  2:19
Jutlus: Jh 6:1-15; Ps 107:1-9; Ap 2:41a,42-47; Ps 21

26. Pühapäev  Issanda kartus on kurja vihkamine.
         Õp 8:13

Ärge tüdige head tehes!        2Ts 3:13
Oh võta, Jeesus, ristiväes mult eksimust ja võlga. Vaim
väsind maise rõõmu käes, ära Sa mind põlga.

KLPR 346:1     Aleksander Johannes Abel
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27. Esmaspäev  Meie Jumal, lase oma pale paista oma
hävitatud pühamu peale Issanda pärast!          Tn 9:17
Kogudusel oli tervel Juuda-, Galilea- ja Samaariamaal
rahu end üles ehitada ja käia Issanda kartuses,  ja see
üha kasvas Püha Vaimu julgustusel.         Ap 9:31
Tugevad on Jeesu käed, need mind igavesti hoidvad, kui
kõik sõbrad lahkuvad ja mind üksi maha jätvad, ei mu Jeesus
lahku must - see on minu kindel troost.

         KLPR 347:1     Karl Bernhard Grve
2Aj 30:13-22; Ap 18:1-22

28. Teisipäev  Me ülistame sind Jumal, me ülistame sind,
sest su nimi on ligi; sinu imeasju jutustatakse!     Ps 75:2
Jalutu hüppas püsti, käis ja hüples ning kiitis Jumalat.

          Ap 3:8
Oh anna tuhat keelt Sa mulle ja tuhatkordseks tee mu suu!
Siis tuhat laulu laulan Sulle, mu Issand, ja ei teegi muud,
kui ikka kiites kuulutan, et kallist armu Sinult saan.

  KLPR 301:1   Johann Mentzer
Mt 22:1-14; Ap 18:23-19:7

29. Kolmapäev  Issand on tõeline Jumal, ta on elav Jumal
ja igavene kuningas.          Jr 10:10
Pilaatus küsis Jeesuselt: "Kas sina oled juutide kunin-
gas?" Tema lausus talle vastates: "Need on sinu sõnad!"

          Lk 23:3
Aukuningas, oh Jeesus, Su riik on otsata, Sul meelevald ja
võimus maa peal ja taevas ka. Oh anna, et kõik rahvad kui
riigi alamad Su omaks usus saavad ja rahu leiavad!

     KLPR 52:1    Martin Böhme
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Sk 8:9-17; Ap 19:8-22

30. Neljapäev  Sa pead tundma oma südames, et nagu mees
karistab oma poega, nõnda karistab sind Issand, su Jumal.

        5Ms 8:5
Jeesus ütles: Ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi
teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud.         Jh 13:15
Mu süda, ära nurise, et päev sul jõudmas lõpule. Sul enam
aastaid elatud, kui alguses sa arvanud.

KLPR 447:1     Hugo Viktor Karl Wühner
1Kr 10:16-17; Ap 19:23-40

31. Reede  Kõigekõrgema oled sina, mu hing, võtnud oma
eluasemeks.          Ps 91:9
Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges
Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumi-
ses.             Fl 4:6
Ei ole tarvis teda väe varal tõmmata: Ta tunneb teie häda ja
tahab aidata. Ta tuleb, tuleb ise ja on täis halastust, ta iialgi
ei väsi teil' andes õnnistust.            LR 114:7    Paul Gerhardt
1Kr 10:16-17; Ap 20:1-16
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KUU LOOSUNG: Issand õnnistagu sind ja  hoidku sind!
Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle
armuline ! Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle
rahu! 4Ms 6:24-26

1. Laupäev   Ärge rääkige üha nii kõrgilt, ärgu tulgu
ülbust teie suist! Sest Issand on kõiketeadja Jumal ja
tema uurib tegusid.         1Sm 2:3
Ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja
tõega!        1Jh 3:18
Üks kübeke mu elus on rõõmu, õnnemaad: suur osa päevi
valus üksteisel järgnevad. Nii tihti valvab mure veel õhtul
uinudes, ja hommikul ta une viib vara ärgates.

        KLPR 444:1   Hugo Voldemar Pärno
Lk 22:14-20;  Ap 20:17-38
_____________________________________________
8. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Käige nagu valguse lapsed - sest valguse vili on ju iga-
suguses headuses ja õigluses ja tões.          Ef 5:8-9
Jutlus: Mt 5:13-16; Ps 48:2-3a,9-11; Ef 5:8b-14; Ps 11

2. Pühapäev  Ma vandusin sulle ning tegin sinuga lepingu,
ütleb Issand Jumal, ja sa said minu  omaks.           Hs 16:8
Teie olete Kristuse päralt ja Kristus on Jumala päralt.

        1Kr 3:23
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Kui minu samm nii töntsiks jääb, et teised mööduvad, siis
Jumal veel mu kõrval käib, ei mööda rutta Ta.

         KLPR 440:1     Anna-Maija Raittila

3. Esmaspäev  Siis Mooses astus leeri väravasse ja ütles:
Kes on Issanda poolt, tulgu minu juurde!           2Ms 32:26
Ükski sulane ei või teenida kahte isandat, ikka on nii, et
ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja
põlgab teist.        Lk 16:13
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
Jk 2:14-26; Ap 21:1-14

4. Teisipäev  Ta läkitab oma ütlused maa peale, rutusti
jookseb tema sõna.      Ps 147:15
Evangeeliumi tõesõna on tulnud teie juurde, nõnda nagu
see kogu  maailmas on vilja kandmas ja kasvamas.

                        Kl 1:5-6
Tee, et ma minnes märkaksin ka teisi peale enda ja
südamlikult aitaksin mu ligimest kui venda. Mu süda ava
sõpruseks, nii et ka täna väheneks mu ümber riid ja tüli.

KLPR 438:2   Jaakko Haavio
2Kr 6:11-18(7:1); Ap 21:15-26

5. Kolmapäev  Kummardu Issanda, oma Jumala ees, ja
tunne rõõmu kõigest heast, mida Issand, su Jumal, on
andnud sulle ja su perele.                5Ms 26:10,11
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Olge juurdunud ja ülesehitatud Kristuses Jeesuses ning
kinnitatud usus, nõnda nagu teid on õpetatud, ja olge
ülevoolavad tänus.             Kl 2:7
Et rõõmustada võiksin Sind ma oma eluga, siis õpeta Sa ise
mind nüüd oma sõnaga.
       KLPR 427:3     Krahv Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
Jk 3:13-18; Ap 21:27-40

6. Neljapäev  Jaakob ütles oma perele: Kõrvaldage võõrad
jumalad, kes teie keskel on, ja puhastage endid!

      1Ms 35:2
Nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse võtnud vastu
Issandaks, nõnda käige temas.            Kl 2:6
Su ainus Jumal olen ma, muid sina ära tunnista! Mu peale
looda südamest ja armasta mind kõigest väest! Kürieleison!

      KLPR 476:2    Martin Luther
Lk 11:33-36(37-41a); Ap 22:1-21

7. Reede  Tänage, rahvad, meie Jumalat, kostku valjusti
tema kiitus! Tema paneb elama meie hinge ega lase meie
jalgu kõikuda.       Ps 66:8-9
Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarku-
ses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja
vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult
Jumalale.           Kl 3:16
Ma olen väike karjane, mul loodud laulja keel, sest laulan
nagu lõoke ja rõõmus on meel, sest laulan nagu lõoke ja
rõõmus on mu meel.     KLPR 426:1    Martin Körber
Jh 18:19-24; Ap 22:22-30
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8. Laupäev  Ma annan neile ühesuguse südame ja
ühesuguse tee, nõnda et nad alati kardavad  mind.  Jr 32:39
Kannatlikkuse ja julgustuse Jumal andku teile ühtmoodi
mõtlemist isekeskis Kristuse Jeesuse eeskuju järgi.

        Rm 15:5
Püha Jeesus, pühitse süda hooneks endale! Sinna oma
armuga asu ja mind õnnista!   KLPR 431:1
Fl 2:12-18; Ap 23:1-11
_____________________________________________
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: Mt 25:14-30; Ps 40:9-12; Fl 3:7-11(12-14);
Ps 14

9. Pühapäev  Ma juhin pimedaid teel, mida nad ei tunne,
ma lasen neid käia tundmatuid radu.         Js 42:16
Kristus ütleb: Mina olen tulnud valguseks maailma, et
ükski, kes usub minusse, ei jääks pimedusse.    Jh 12:46
Oma sõna läbi Sina juhi minu eluteed; Jeesus, valmista
mind täna, et Su auks ma teeksin tööd. Kui Sa mind ei avita,
siis näen vaeva asjata.          KLPR 385:4    Heinrich Albert

10. Esmaspäev  Siionist, kõige ilu täiusest, hakkab Jumal
kiirgama. Meie Jumal tuleb ega vaiki.       Ps 50:2-3
Pilvest kostis hääl: See on minu äravalitud Poeg, teda
kuulake!          Lk 9:35
Vabad pea me orjusest, vabad pea me orjusest ühel päeval
jäädavalt. Oo, rõõm südant täidab, vabad me pea ühel
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päeval jäädavalt.         KLPR 435.3     Afroameerika vabaduslaul
1Kn 3:16-28; Ap 23:12-35

11. Teisipäev  Tea, et Issand, su Jumal, on Jumal, ustav
Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab tuhandenda
põlveni neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad.

        5Ms 7:9
Üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimeste
vahel: inimene Kristus Jeesus.         1Tm 2:5
Au kiitus  olgu igavest' Kolmainu Jumalale, et Tema suurest
heldusest meid  avitanud jälle. Meist hea meel on Jumalal,
suur rahupõlv on taeva all, kõik vaen on otsa saanud.

     KLPR 1:1   Nikolaus Decius
Hs 3:16-21; Ap 24:1-12

12. Kolmapäev  Need, kes austavad tühje ebajumalaid,
hülgavad oma osaduse.             Jn 2:9
Ärge tehke midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid pidage
alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast.      Fl 2:3
Käed me võime kokku panna, üheskoos nii paluda: kallis
Jeesus, ole Sina kõigi laste kaitseja!

  KLPR 434:3      Jukka Lehtinen
Mt 19:(4-7)8-12(13-15); Ap 24:22-27

13. Neljapäev  Tulgu su halastused minu peale, et ma
elaksin!      Ps 119:77
Eliisabeti naabrid ja sugulased kuulsid, et Issand oli olnud
temale armuline, ja nad rõõmustasid koos temaga.

         Lk 1:58
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Mu Jumal on mu abimees, algan tööd Ta palge ees, nii
korda läeb see üksines. Sest hüüan tööle asudes: mind
aitku Ta! KLPR 437:1    Johann Betichius
Ef 5:15-20; Ap 25:1-12

13. august 1727 -  Vennastekoguduse vaimne sünd
Herrnhutis, ühine Püha õhtusöömaaeg Berthelsdorfi
kirikus

14. Reede  Olgu su silmad lahti ööd ja päevad selle koja
kohal, selle paiga kohal, mille kohta sa oled öelnud: Seal
peab olema minu nimi!        1Kn 8:29
Jeesus ütles: Põrgu väravad ei saa minu kogudusest võitu.

      Mt 16:18
Kus on nüüd päike jäänud? Ta on ju looja läinud, öö teda
asendab. Et mingu! Taevaselgus, mu kallis päike Jeesus ka
ööl mu hinge valgustab.       KLPR 408:2    Paul Gerhardt
Jh 19:9-16a; Ap 25:13-27

15. Laupäev  Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind.
Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen; sa
mõistad kaugelt ära mu mõtted.     Ps 139:1-2
Me räägime nõnda, nagu Jumal meid on arvanud
kõlblikuks, et usaldada meie kätte evangeelium: me ei
räägi, et meeldida inimestele, vaid  Jumalale, kes meie
südamed läbi katsub.          1Ts 2:4
Ei karda Sinu kõrval kurja ma; ei haigus, pisarad mind murda
saa. Mis teeb mul surm, kui alistatud ta? Ma võidutsen, kui
Sina minuga!           KLPR 410:4     Henry Francis Lyte
Lk 12:42-48; Ap 26:1-23
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10. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Õnnis on rahvas kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema
on valinud enesele pärisosaks.        Ps 33:12
Jutlus: Lk 19:41-48; või Mk 12:28-34;
Ps 74:1-3,8-11,20-21; Rm 9:1-8,14-16; Ps 62

16. Pühapäev  Uhkus on enne langust ja kõrkus enne
komistust.       Õp 16:18
Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud
südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega,
tasadusega ja pika meelega.           Kl 3:12
Mu peale mõtle, Issand, nüüd, et pime öö on kaes. Mul
anna andeks minu süüd, mind hoia heldesti.
  KLPR 409:3   Adam Krieger või Johann Friedrich Hersog

17. Esmaspäev  Sa oled otsekui kastetud rohuaed, veelätte
sarnane, mille vesi ei valmista iial pettumust.       Js 58:11
Kristus ütleb: Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle
ihust voolavad elava vee jõed.           Jh 7:38
Olen täna pattu teind, eksituse tee peal käind, anna andeks
armuga, et võin rahus uinuda.    KLPR 413:2     Luise Hensel
Rm 11:1-12; Ap 26:24-32

18. Teisipäev  Kes oma üleastumisi varjab, ei jõua sihile,
aga kes neid tunnistab ja need hülgab, leiab armu.

      Õp 28:13
Poeg ütles Isale: Isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja
sinu ees, ma ei ole enam väärt, et mind  su pojaks hüütaks!

        Lk 15:21
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Jeesus kutsub patuseid ja neid heldelt vastu võtab. Kuulge
rõõmusõnumeid kõik, kes eksiteele tõttand! Siin on, mis
teid aitab nüüd: Jeesus kutsub patuseid.

         KLPR 214:1    Erdmann Neumeister
Lk 21:5-6,20-24; Ap 27:1-12

19. Kolmapäev  Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand,
on ainus.         5Ms 6:4
Jeesus ütles seadusetundjale: "Mis Seaduses on kirju-
tatud? Kuidas sa loed?" Tema vastas: "Armasta Issandat,
oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega
ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma
ligimest kui iseennast." Siis Jeesus ütles talle: "Sa oled
õigesti vastanud, tee nii, ja sa elad!"           Lk 10:26,27,28
Kõik mis ette võtad sa, Jeesusega alga; Jeesu jälil jätmata
juhi oma jalga! Jeesusega ärka sa, puhkama ka heida! Kui
on Jeesus sinuga, siis sul abi leida.

KLPR 436:1     Tundmatu autor
Jh 4:19-26; Ap 27:13-26

20. Neljapäev  Hõisake Jumalale, kes on meie tugevus!
        Ps 81:2

Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu!
Kui kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaule!   Jk 5:13
Ajad, aastad, kuud ja päevad tuule tiivul tõttavad, aga Isa
elusõnad kartuse sult võtavad.   KLPR 445:3    Jakob Jalajas
Rm 11:13-24; Ap 27:27-44
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21. Reede  Kelle lootuseks on Issand, tema on otsekui vee
äärde istutatud puu, mis ajab oma juuri oja kaldal ega
karda, kui palavus tuleb, vaid ta lehed on haljad.  Jr 17:7,8
Iga puu tuntakse ära ju  tema viljast.           Lk 6:44
Oh et ma seal ju oleksin ja sinu juures elaksin, oh helde Isa
taevas!  Siis saaksin ingliseltsis ma sind ülistama rõõmuga,
kui olen pääsnud vaevast.            LR 561:9    Paul Gerhardt
Lk 23:27-31; Ap 28:1-16

21. august 1732 - esimesed misjonärid lähevad Herrnhutist
teistele mandritele

22. Laupäev  Issand hoiab sind kõige kurja eest, tema
hoiab sinu hinge.         Ps 121:7
Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab
teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.             Fl 4:7
Ajamerre elujõgi voolab kiire käiguga; palju laineid silm ju
nägi tõtvat mööda rutuga.            KLPR 445:1 Jakob Jalajas
5Ms 4:27-35(36 - 40); Ap 28:17-31
___________________________________________________
11. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu.

          1Pt 5:5
Jutlus:  Lk 18:9-14; Ps 113:1-8;  Ef 2:4-10 ; Ps 17

23. Pühapäev  Otsige Issandat, kui ta on leitav, hüüdke
teda, kui ta on ligidal!           Js 55:6
Jeesus ütles: Kas te võite peiupoisse panna paastuma sel
ajal, kui peigmees on nende juures!           Lk 5:34
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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

24. Esmaspäev  Õnnis on see, kes hoolitseb kehva eest,
Issand päästab ta õnnetusepäeval.         Ps 41:2
Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse.

           Mt 5:7
Päev loojub, õhtu jõuab, mu süda, Issand, nõuab, et Sinu
juurde tulen ja vaikses palves olen.

KLPR 411:1     Johan Ludvig Runebergi
Hs 17:1-6,22-24; 4Ms 6:22-27

25. Teisipäev  Tema paljastab sügavused ja saladused.
         Tn 2:22

Ei ole midagi varjatut, mis ei tuleks ilmsiks, ega peidetut,
mida ei saadaks teada.          Lk 12:2
Nii kiirelt möödub minu elupäev, kaob maine au ja kaob ka
maine vaev. Ei leidu maa peal hävimatut head - oh Issand,
minu juurde ikka jää!     KLPR 410:2    Henry Francis Lyte
1Ms 19:15-26; 4Ms 9:15-23

26. Kolmapäev  Tema annab oma inglitele sinu pärast käsu,
sind hoida kõigil su teedel.         Ps 91:11
Issanda ingel ilmus Joosepile unenäos ja ütles: Tõuse,
võta kaasa laps ja tema ema ning põgene Egiptusesse ja
jää sinna, kuni ma sind käsin!         Mt 2:13
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Oh Issand, jää! Ju kustub viimne kiir ja raskelt laskub pime-
duse piir. Kes teine küll mind trööstib, lohutab, kes hädas
aidata ja kaitsta saab?     KLPR 410:1    Henry Francis Lyte
Mk 7:24-30; 4Ms 10:11-36

27. Neljapäev  Nõnda nagu kotkas oma pesakonda lendu
ergutades hõljub kaitstes oma poegade kohal, nõnda laotas
Issand oma tiivad, võttis oma rahva ja kandis teda oma
tiivasulgedel.     5Ms 32:11
Ometi püsib kindlana Jumala seatud aluskivi, millel on
see pitser: Issand tunneb omi.       2Tm 2:19
Sinu poole üles; Isa, vaatan ma; kannatuse tules avitad
mind Sa. Kui Sind appi hüüan, olles õnnetu, Sinult troosti
leian, kui hing rahutu.      KLPR 336:2     Georg Kiviste
1Pt 5:1-5; 4Ms 11:1-23

28. Reede  Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks
sinu kiidetavust!         Ps 51:17
Kõik on ta teinud hästi, ta paneb ju kurdid kuulma ja
keeletud rääkima!         Mk 7:37
Kui ma satun viletsusse, ehk on mul häda küll, ei saa huka-
tusse. Kes mind paneb risti kandma, teab ka, kuidas ta
peab abi andma.          LR 504:4     Paul Gerhardt
Lk 22:54-62; 4Ms 11:24-35

29. Laupäev  Ma ehitan neid ega kisu maha, ja ma istutan
neid ega kitku välja.            Jr 24:6
Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut
mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi pääste-
taks.           Jh 3:17
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Minu hing ei himusta ei maailma ega taevast; Jeesu valgust
otsin ma, kes mind päästis kohtu vaevast, lepitas mind
Isaga; Jeesukest ei jäta ma.     LR 232:5    Christian Keimann
Js 26:1-6; 4Ms 12:1-16
_____________________________________________
12. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei
kustuta ta ära.           Js 42:3
Jutlus: Mk 7:31-37; Ps 147:3-6,11-14a; Ap 9:1-9(10-20);
Ps 119:49-56

30. Pühapäev  Issanda kartus on tarkuse kool.  Õp 15:33
Meie kuulutame Kristust, manitsedes iga inimest ja
õpetades iga inimest kogu tarkuses, et seada iga inimest
Jumala ette täiuslikuna Kristuses.          Kl 1:28
Seepärast, Jumal, tahan ma Su kätte ennast anda. Mind
võta saata armuga ja otsani mind kanda. Sa, Issand, tead ja
korda sead, mis tuleb kasuks mulle, ja üksines maailma ees
ka au saadab sulle.          LR 502:6     Paul Gerhardt

31. Esmaspäev  Jumal on südamelt tark ja jõult tugev, kes
võiks teda trotsida ja ise pääseda?              Ii 9:4
Rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest Jumal
paneb suurelistele vastu, aga  alandlikele annab armu.

          1Pt 5:5
Küll viimaks käib veel hästi selle käsi, kes Kristuses on Isa
pärija; küll viimaks rahuaeg sell' ilmub ka, kes palumast ja
õhkamast ei väsi. KLPR 499:1    Chr. A. Bernstein
Mt 9:27-34; 4Ms 13:1-3,17-33
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SEPTEMBER

KUU LOOSUNG: Kus on teie aare, seal on ka teie süda.
        Lk 12:34

1. Teisipäev  Ma kogun äraaetu; ma teen nad ülistatuiks
ja kuulsaiks kõigis maades, kus nad on pidanud häbene-
ma.          Sf  3:19
Jumal on üksainus ja tema teeb usu läbi õigeks nii ümber-
lõigatu kui ümberlõikamatu.         Rm 3:30
Oh sa armu päevake: Jeesus ise meie päike, ilma hädaorusse
paistab rahu, rõõmu läige: Ärka siis ja valgeks saa! Jeesus
ilmund armuga.  LR 376:5    Fr. A. Krummacher
4Ms 12:1-15; 4Ms 14:1-25

2. Kolmapäev  Kui sa tõesti kuulad Issanda, oma Jumala
häält, siis õnnistatud oled sa tulles ja õnnistatud oled sa
minnes.   5Ms 28:1,6
Kristus ütleb: Kui keegi  paneb tallele mu sõnad, siis ta ei
näe surma iialgi!          Jh 8:51
Ju Isa tõe võimus ilmsiks saab kui päike väega ja südamete
vastu koputab, et sisse lastaks ta. Ju armu sõna jookseb
nüüd rahva teede peal, et ilmaring nüüd kuuleb, et Jeesu
riik on seal.        LR 373:1
Mt 17:14-20(21); 4Ms 14:26-38

3. Neljapäev  Mispärast peaksid paganad ütlema: "Kus on
nüüd nende Jumal?" Aga meie Jumal on taevas, ta teeb
kõik, mis temale meeldib.     Ps 115:2,3
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Jumal on küll selliseid teadmatuse aegu sallinud, kuid
nüüd käsib ta kõigil inimestel kõigis paigus meelt
parandada.       Ap 17:30
Ta arm kui jõgi voolates, Kristuse haavust hoovates, nüüd
hinged joodab, rõõmustab ja sulle elukaevuks saab.

LR 361:3     Böömimaa vennad.
Jk 5:13-16; 4Ms 14:39-45

4. Reede  Olge pühad, sest mina, Issand, teie Jumal, olen
püha!       3Ms 19:2
Ma ootan ja loodan, et ma ei jää häbisse milleski, vaid et -
nagu alati, nii ka nüüd - Kristus saab täiesti avalikult
ülistatud minu ihus, olgu elu või surma läbi.            Fl 1:20
Aga tuhanded veel seisvad hoopis pimeduse sees, kes
see järel janunevad, seista sinu palge ees; neidki oled tik-
kind sa oma rinna ilusse: Vii neid eluallikale, mis su küljest
hoovab neile.    LR 372:5  A. Knapp
Lk 23:6-12; 4Ms 17:16-26

5. Laupäev  Kes halastab kehva peale, laenab Issandale ja
tema tasub talle ta heateo.       Õp 19:17
Jeesus ütles: Müü ära kõik, mis sul on, ja jaga vaestele, ja
sul on siis aare taevas, ning tule, järgne mulle!    Lk 18:22
Ilmu, ilmu karjane, nii et öö võib valgeks saada, karjast
muidu kaugele eksiv talleke võib jääda! Väike kari, julgeks
saa, Jeesus ilmund armuga!      LR 376:3    Fr. A. Krummacher
Js 57:15-19; 4Ms 20:1-13

September
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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: Lk 10:25-37; Ps 112:5-9;: 1Jh 4:7-12;
Ps 119:57-64

6. Pühapäev  Jumal ütles: Ma panen pilvedesse oma
vikerkaare ja see on lepingu tähiseks minu ja maa vahel.

      1Ms 9:13
Jumal on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut.

         2Kr 3:6
Ta palge ette astugem nüüd hõisates ja lauldes, kõik
tõotused nüüd tasugem ja kuulutagem kiites: Ta on kõik
seadnud targast, kõik asjad teinud kaunisti! Au Jumalale
andkem!           KLPR 290:4 Johann Jakob Schütz

7. Esmaspäev  Kuidas võib inimene õige olla Jumala ees?
Kui keegi tahaks temaga vaielda, ei suudaks ta temale
vastata mitte ainsalgi korral tuhandest.          Ii 9: 2,3
Sündigu Issanda tahtmine!       Ap 21:14
Ma tahan Sulle, Issand, anda end kõige ihu, hingega. Ma
veeretan, mis ei või kanda, Su armu peale kartmata. Mu
Jumal, Isa, saada mind, et risti allgi kiidan Sind!

  KLPR  360:4    Salomo Franck
5Ms 15:1-11; 4Ms 20:22-29

8. Teisipäev  Rajage enestele uudismaad, sest aeg on otsida
Issandat!       Ho 10:12
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Jeesus ütles: Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis
vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!           Lk 9:62
Jeesus, Sa ainuke, pühim ja ilusaim nimi, mis patune ütelda
võib. Taevane armastus, puhtus ja lohutus, tõde ning
halastus Sinus on koos.     KLPR 274:1    Ole Theodor Moe
Am 5:4-15; 4Ms 21:4-9

9. Kolmapäev  Sinu heldus, Issand, olgu meie peal, nõnda
nagu me ootame sind!         Ps 33:22
Lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja
valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on
antud.           Rm 5:5
Nii ruttan orust läbi mina Siioni mäele ülesse. Ma kitsa tee
peal jõuan sinna, kus hingamist saan hingele. Seal tahan
kiitust Sulle laulda, Su taeva seltsis lõpmata. Seal kallist
inglihäält saan kuulda; mind, Issand, selleks valmista!

         KLPR 268:4    Johann Daniel Hense
5Ms 24:(10-15)17-22; 4Ms 21:21-35

10. Neljapäev  Kinnita mu samme oma ütlusega ja ära
lase ühtki nurjatust saada meelevalda minu üle!  Ps 119:133
Nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurd-
mises ja palvetes.         Ap  2:42
Sinu kätte annan mina oma ihu, hinge ka. Meeli, mõtteid,
kõik, mis Sina mulle andnud, puhasta. Issand, armutiivaga
kaitse mind ja juhata.     KLPR 385:5    Heirich Albert
Ap 4:32-37; 4Ms 22:1-20
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11. Reede  Nõnda ütleb Issand: Ma mäletan su noorepõlve
kiindumust, su mõrsjapõlve armastust, kui sa käisid mu
järel kõrbes, külvamata maal.              Jr 2:2
Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus.          Lk 16:10
Mu Jumal Sinu arm ja heldus on saatnud mind mu eluteel.
Sa igavene taeva valgus, Sind kiidab minu süda, meel. Su
imearm ja õnnistus on olnud igal päeval uus.

KLPR 267:1     Aleksander Hinno
Mt 26:47-50(55,56); 4Ms 22:21-41

12. Laupäev  Kes muu on kalju, kui mitte meie Jumal?
        Ps 18:32

Paulus ütles: Ma annan teid Jumala ja tema armusõna
hooleks; temal on vägi teid üles ehitada ja anda teile pärand
kõigi pühitsetute seas.      Ap 20:32
Kui on mul õige janu käes, kui on mu hingel häda, siis,
Jeesus, Sina mulle jää, siis kosutakse teda. Sind kutsub
süda minule, ta ruttab tulla sinule, siis kustub janu ära.

       LR 253:6    Johann  Christian Lange
Jd 1,2,20-25; 4Ms 23:1-12
_____________________________________________
14. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema
heategu!        Ps 103:2
Jutlus:  Lk 17:11-19; Ps 146; Rm 8:(12-13)14-17;
Ps 119:65-72

13. Pühapäev  Tema seisab vaese paremal käel, et päästa
tema hing hukkamõistjate käest.       Ps 109:31
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Nähes Peetruse ja Johannese kartmatust ja teada saades,
et nad on õppimata ja lihtsad mehed, panid rahva ülemad
ja vanemad seda imeks. Nad tundsid ära, et need mehed
olid olnud Jeesuse kaaslased.         Ap 4:13
Küll õige lootus kannatab ja võtab kindlaks jääda. Mil ajal
Jumal avitab, see pole meil küll teada. Ta aga teab selgesti,
mil õige abi tunnike: see peale julgest looda!

         LR 411:11    Paul Speratus

14. Esmaspäev  Keda Issand on n kogunud võõrailt mailt,
hommiku ja õhtu poolt, põhja poolt ja lõuna poolt, tänagu
Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest
inimlastele.     Ps 107:3,8
Teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma
mõtlemise  poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega,
on Kristus lepitanud nüüd oma lihalikus ihus surma läbi.

     Kl 1:21-22
Nüüd tema veri, tean ma, on ülim vara, otsata. Kõik armu
täius tuleb sest, see maksab taevas igavest.
              LR 412:4     Krahv Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
2Tm 1:1-6(7); 4Ms 23:13-30

15. Teisipäev  Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge
kõrval!       2Ms 20:3
Mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks
Kristuse pärast. Jah, enamgi: ma pean kõike kahjuks
Issanda Kristuse Jeesuse kõikeületava tunnetuse kõrval.

         Fl 3:7-8
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Sind, Jumal, tahan igatseda, Sind tahan nõuda, minu kroon,
ja lõpmata Sind armastada, ka siis, kui raske vaev mul on.
Kuni ma elu lõpetan, Sind, Jeesus, armastan.

KLPR 282:7    Johann Scheffler
Jh 9:24-38(39-41); 4Ms 24:1-25

16. Kolmapäev  Issand surmab ja teeb elavaks, viib alla
hauda ja toob jälle üles.          1Sm 2:6
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
Aukuningas, sa taevane, Sa Isa Poeg, ta sarnane: Maailma
peale halasta ja oma rahvast õnnista!
            LR 412:10    Krahv Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
Fm 1-16(17-22); 4Ms 27:12-23

16. september 1741 -  Vennaste-Uniteedi sinod Londonis.
Vaimuliku ameti teenrite mälestuspäev

17. Neljapäev  Jumal laskis rahva pöörduda kõrbeteed
Kõrkjamere poole.     2Ms 13:18
Kui tähetarku unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam
Heroodese juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi oma
maale.          Mt 2:12
Su oma, Issand, on mu süda, Sa minu vara ja mu võit; mu
eest Sa kandsid surmahäda, et mulle tõuseks elu koit. Sa
maksid minu võla ära, mu hinge õnn ja kallim sära!

           KLPR 264:3   Gerhard Tersteegen
1Aj 29:9-18; Lk 12:1-12
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18. Reede  Kui armsad on sinu hooned, Issand Sebaot.
          Ps 84:2

Peetrus ja Johannes läksid üles pühakotta palvusele, mida
peeti pärastlõunal kella kolme ajal.          Ap 3:1
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
Jh 13:31-35; Lk 12:13-21

19. Laupäev  Hõiska, Siioni tütar, hüüa, Iisrael! Rõõmusta
ja rõkata kogu südamest, Jeruusalemma tütar! Issand on
võtnud tagasi kohtuotsuse sinu kohta.      Sf 3:14-15
Kristus kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule,
et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele.

        1Pt 2:24
Ei ma muud siin ilmas taha kui ükspäinis Jumalat. Jeesust
nõuan mina taga, Jeesust, oma Issandat.  Kõik mu iha ilma
peal, see on taevas üleval.    KLPR 263:1    Salomo Liscow
2Ts 2:13-17; Lk 12:22-34
______________________________________________
15. PÜHAPÄEV  PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie
eest!           1Pt 5:7
Jutlus:  Mt 6:25-34; Ps 127:1-2; 1Pt 5:5c-11; Ps 20

20. Pühapäev  Tee head Siionile oma head meelt mööda!
        Ps 51:20

Jumala sõna levis ning jüngrite arv Jeruusalemmas
kasvas väga suureks.          Ap 6:7
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Ta põhi on ju armastus, mis igavesti olnud, ja lõppemata
halastus, mis meie omaks tulnud: Mis Isast ikka soovitud
ja Poja läbi täidetud meil kasuks, kes ta vennad.

LR 413:7    Martin Lipp

21. Esmaspäev  Vaata, Issand on kuulutanud maa ääreni:
Öelge Siioni tütrele: Vaata, su pääste tuleb!         Js 62:11
Ristija Johannes ütles: Mina ristin teid veega, aga on
tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma
lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.

          Lk 3:16
Nüüd Talle armust elan ma ta teenistuses rõõmuga ja sõdin
vaprast patuga, ei eksi enam meelega.
          LR 412:5     Krahv Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
Fl 4:8-14; Lk 12:35-48

22. Teisipäev  Jumal on muistsest ajast mu kuningas,
kes maailmas teostab päästmise.        Ps 74:12
Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.

           Fl 4:13
Oh õnnis, kellel alati su taevaleib on roaks, kes muud ei
taha, nõuagi kui seda oma osaks, et ta saaks uude elusse,
kus sinuga ta elab, ja sinna püha hulgasse, mis kiitust sulle
laulab: seal lõpmata on rõõmu!     LR 460:6     Paul Gerhardt
1Tm 6:(3-5)6-11a; Lk 12:49-53

23. Kolmapäev  Ära karda, sest mina olen sinuga; ära
vaata ümber, sest mina olen su Jumal.          Js 41:10
Meie ise aga tahame pühenduda palvetamisele ja sõna
teenimisele.           Ap 6:4
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Mu Jumal, Looja, abimees! Su juure, vaene, tulen; kui sa ei
valitse mu sees, siis hinges muidu olen. Ma olen surnud
elavalt, mind patt on ära hukand! Kus patu käes on
meelevald, seal pole mitte hakand veel õige vaimuelu.

         LR 460:1     Paul Gerhardt
Ap 27:33-44; Lk 12:54-59

24. Neljapäev  Ma olen oma riiuasja sinule avaldanud.
        Jr 11:20

Ärge makske ise kätte, vaid andke maad Jumala vihale.
      Rm 12:19

Mu Jumal, vaat, kui kavalad ja väga hirmsad, kurjad mu
vaenlased! Nad kiusavad ja pea mind ka võitvad. Kui mind
su arm ei toeta, siis saatan, ilm ja liha ka mind patu sisse
saatvad.   LR 461:1  D. Denicke
Lk 10:38-42; Lk13:1-5

25. Reede  Issand, mu Jumal, ma kisendasin su poole ja sa
tegid mu terveks.          Ps 30:3
Üks terveks saanud pidalitõbiste seast, nähes, et ta on
paranenud, tuli tagasi  Jumalat valju häälega ülistades.

        Lk 17:15
Kiida nüüd Issandat, kes sind on kaunisti loonud, kes sulle
tervist on andnud ja rahu sul toonud; häda sees ka on oma
tiivaga Ta hoolsalt ja heldelt sind katnud.

KLPR 306:3    Joachim Neander
Lk 10:35-38; Lk 13:6-9

26. Laupäev  Siiani on Issand meid aidanud!       1Sm 7:12
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Paulus kirjutab: Issand seisis minu kõrval ja tegi mu
vägevaks, et sõna kuulutamine minu läbi saaks täielikult
teoks.       2Tm 4:17
Siis vaiki, pea tuleb surm ja lõpetab kõik valu, sa näed kuis
ahastus ja hirm sul toonud taeva ilu. Siis märkad sa, kuis
nuttes ka Sa käisid armu rada: jah, nii mind, Issand, saada!

LR 523:6    J.G.Schöner
Lk 6:20-26; Lk 13:10-17
______________________________________________
16. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangee-
liumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse.

      2Tm 1:10
Jutlus: Jh 11:1(2)3,17-27(41-45); Ps 68:4-7a,20-21;
2Tm 1:7-10; Ps 25

27. Pühapäev  Issand, meie Jumal pööraku meie südamed
enese poole, et käiksime kõigil ta teedel.            1Kn 8:58
Kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses,
siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja
veri puhastab meid kogu patust.           1Jh 1:7
Kui hing on kurvaks läinud ja mure vaeva teinud, Ta teab
kosutada ja valust vabastada.       LR 529:4  Paul Gerhardt

28. Esmaspäev  Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele
viib ta meist meie üleastumised.       Ps 103:12
Jumala käes ei ole ükski asi võimatu.           Lk 1:37
Oh mu kallis Lunastaja, kuidas jõuan tänada ja su armu
tasuda? Kõige heldem armastaja, võta omaks sa mu keel,
ihu, hing ja mõtted, meel! Rõõmsaks saagem üliväga,
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Kristus parandab kõik viga. Au ja kiitust andkem talle, Ta
toob meile armu jälle.              LR 142:3    Christian Keimann
Rm 6:18-23; Lk 13:18-21

MIHKLIPÄEV
Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad,
ja ta vabastab nad.          Ps 34:8
Jutlus: Lk 10:17-20; Ps 103:19-22 või Ps 148;
Ilm 12:7-12; Lk 13:22-30

29. Teisipäev  Karda Jumalat ja pea tema  käske, sest see
on iga inimese kohus.       Kg 12:13
Jeesus ütles:  Kui te armastate mind, siis pidage mu käske!

        Jh 14:15
Ma tean, kes saatjaks mul, kes armukätel kannab, kes õhtul,
hommikul head nõu ja abi annab. Ma usun: Isa arm on
kõigil ligidal, ka nõdremgi kui põrm on armas Jumalal.

          KLPR 280:1    Joosep Liiv

30. Kolmapäev  Siis  sa tead, et mina olen Issand, ei jää
häbisse need, kes mind ootavad.         Js 49:23
Olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda
töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine.

     1Kr 15:58
Sa, Jeesus, oled üksine mu lootus ja mu elu. Ma annan
hooleks sinule kõik vaeva, risti, valu. Seepärast, Issand,
palun ma, mind ära jäta abita, ma lähen muidu hukka.

                      LR 528:4
1Ms 16:6b-14; Lk 13:31-35
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OKTOOBER

KUU LOOSUNG: Nõnda ütleb Issand Jumal: Ma annan neile
ühesuguse südame ja annan nende sisse uue vaimu: ma
kõrvaldan nende ihust kivise südame ja annan neile lihase
südame.       Hs 11:19

1. Neljapäev  Issand, teie Jumal, lubab teile rahu ja annab
teile selle maa.         Jos 1:13
Jeesus ütles: Vaadake kaarnaid - nad ei külva ega lõika,
neil ei ole varakambrit ega aita, ning Jumal toidab neid.
Kui palju enam väärt olete teie lindudest!        Lk 12:24
Jumal, vägev valitseja, meie kõige ülem hea. Sinu nimi suur
ja püha, mis meil tarvis, Sina tead. Vägev, suur ja armuline
oled, Jumal igavene!            KLPR 349:1    Joachim Neander
Ilm 14:6-7(13-16); Lk 14:1-6

2. Reede  Sinu poole, Issand, ma hüüan, mu kalju poole!
Ära pöördu vaikides minust eemale!           Ps 28:1
Pidalitõbised hüüdsid: "Jeesus, Õpetaja, halasta meie
peale!" Ja neid nähes ütles Jeesus neile: "Minge näidake
endid preestritele!" Ja sündis, et nad mineku ajal said
puhtaks.                   Lk 17:13-14
Mis Jumal teeb, on ikka hea, see lootus ei tee häbi. Kui
tuleb minna eluteel ka murest, surmast läbi, mind heldesti
ja kindlasti mu Isa süles kannab. Ta andku mis Ta annab!

KLPR 358:3    Samuel Rodigast
Mt 26:51-54; Lk 14:7-14
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3. Laupäev  Ma tahan Issandat väga tänada oma suuga ja
paljude seas teda kiita.      Ps 109:30
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
Miks kui pagan, inimene, häda sees homse eest oled
mureline? Mis sind raske mure aitab? Jumal see vaiksesti
sind, kui nälg on, toidab.

            KLPR 357:1    Laurentius Laurenti
Ap 12:1-11; Lk 14:15-24
______________________________________________
17. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
See ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.

          1Jh 5:4
Jutlus:  Mt 15:21-28; Ps 25:8-15; Rm 10:9-17(18); Ps 67

4. Pühapäev  Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik
mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks.  Ps 23:6
Jeesus ütles jüngritele: "Kui ma läkitasin teid kukruta
ja paunata ja jalatsiteta, kas teil oli midagi  puudu?" Nemad
ütlesid: "Ei midagi."        Lk 22:35
Ma tõstan silmad ülesse ja vaatan sinna mäele, kust tuleb
oma abiga mind  vägev Jumal trööstima.

KLPR 356:1     Cornelius Becker

5. Esmaspäev  Issand, sina oled Jumal ja sinu sõnad on
tõde.        2Sm 7:28
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Meil tuleb aga alati tänada Jumalat teie eest, et Jumal on
teid valinud uudseviljana päästeks Vaimu pühitsuse läbi
ja tõe usu varal.       2Ts 2:13
Ma annan oma südame, oh armas Jumal, Sul! Sa tahad teda
endale, see seisab mõttes mul.

KLPR  320:1      Johann Caspar Schade
Mk 5:24-34; Lk 14:25-35

6. Teisipäev  Rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid
asju on su paremas käes alatiseks.         Ps 16:11
Kristuses elab kogu jumalik täius ihulikult, ja teie olete
saanud osa tema täiusest, kes on iga valitsuse ja meele-
valla pea.       Kl 2:9-10
Süda seltsiks südamele nõudkem rahu Issandalt. Laskem
armu tulekeeli tõusta taeva leekivalt. Ta on pea ja meie
liikmed, Ta on valgus, meie läik; Ta on Issand, meie vennad,
Tema omad meie kõik.
         KLPR 314:1    Krahv Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
Jk 1:1-6(7-11)12-13; Lk 15:1-10

7. Kolmapäev  Pole midagi, mis keelaks Issandat aitamast
palju või pisku läbi.        1Sm 14:6
Jeesus ütles: Kõike, mida te iganes palves endale palute -
uskuge, et te olete saanud, ja see saabki Teile!  Mk 11:24
Ole minu ligi, Õnnistegija! Kui hing hädas hirmu tunneb,
kartja usku kinnita! Sinu peale loodan, elus, surmas Sinult
abi ootan.       KLPR 283:1   Gustav Haller
Lk 7:1-10; Lk15:11-32

Oktoober
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8. Neljapäev  Kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust,
tehes arukaks kohtlasi.     Ps 119:130
Meil tuleb palju hoolsamini panna tähele seda, mida me
oleme kuulnud, et meid kõrvale ei uhutaks.                Hb 2:1
Oh mis kaunis asi see, et kui vennad elame rahus,
armastusega, ilma kavaluseta.   KLPR 312:1    Michael Müller
Ap 5:34-42; Lk 16:1-9

9. Reede  Nad on mulle rahvaks ja mina olen neile
Jumalaks, ustav ja õiglane.            Sk 8:8
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
Kogu kokku, karjane, eksind lambad heldesti; kõik Su armu
paistuses ühes olgu rahu sees.

KLPR 312:6    Michael Müller
Jh 19:28-30; Lk 16:10-18

10. Laupäev  Valmistage oma südamed Issandale ja teenige
üksnes teda!          1Sm 7:3
Kristus ütleb: Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega
kuum. Oh oleksid sa ometi külm või kuum!          Ilm 3:15
Sind, Jumal, tahan armastada ja südamest Sind teenida. Su
nime  tahan ülendada ja Sinu seadust pidada; Sull' tuksub
iga silmapilk mu viimne veretilk.   KLPR 289:1  Georg Kiviste
Mt 14:22-33; Lk 16:19-31
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18. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat,
armastagu ka oma venda.         1Jh 4:21
Jutlus: Mk 12:28-34; Ps 1; Rm 14:17-19; Ps 5

11. Pühapäev  Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind!
          Ps 25:5

Jeesus ütleb: Kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu
tõesse.         Jh 16:13
Põlvili heitke, Jumal on kuningas! Tõotused täitke, kes maa
peal liikumas. Inglid kõik laulvad Tema kiitust, kannel ja
rahva hääl kiitvad Ta tarkust.

KLPR 308:2   Matthäus Apelles von Löwenstern

12. Esmaspäev  Issand ütleb: Te ütlete: "Ilmaaegu on
Jumalat teenida. Ja mis kasu on meil tema käsu täitmi-
sest?"          Ml 3:14
Kui me oleme uskmatud, jääb tema ometi ustavaks, sest
ta ei saa ennast salata.       2Tm 2:13
Süda mul süttimas palvete heledas tules, koidu ma äratan
vägeva lauluga üles! Sind rahva seas, rõõmsate usklike
reas tänan ja kiidan nüüd kõrgelt!

  KLPR 295:2  Anton Suurkask
1Ts 4:9-12; Lk 17:1-10

13. Teisipäev  Minu eluase on nende juures: mina olen
neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks.        Hs 37:27
Nägija Johannes kirjutab: Ma nägin püha linna, uut
Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat,
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valmistatud otsekui oma mehele ehitud mõrsja. Ja ma
kuulsin valju häält troonilt hüüdvat: Vaata, Jumala telk
on inimeste juures.      Ilm 21:2-3
Nüüd kuldse koiduga Su ette, Issand, tulen. Mind öösel
hoidsid Sa, sest väga rõõmus olen; Sind kiidan südamest
Su kalli armu eest, ja seda palun veel: tee uueks minu meel.

  KLPR 399:1
1Tm 1:1-8(9-11); Lk 17:11-19

14. Kolmapäev  Mina olen Issand, su Jumal, kes kinnitab
su paremat kätt, kes sulle ütleb: Ära karda, mina aitan
sind!          Js 41:13
Kõik, kellel oli mitmesugustes tõbedes haigeid, tõid need
Jeesuse juurde. Ja Jeesus pani oma käed igaühe peale
nendest ning tegi nad terveks.           Lk 4:40
Oh Jeesus, Sa mu kaitseja, Sinuga lähen kartmata! Päeval
ja öösel, kõikidel teedel jää, Jeesus, Sa mind  varjama.

KLPR 441:1       Tundmatu autor
Ül 8:4-7; Lk 17:20-37

15. Neljapäev  Kui Hiskija oli kirja lugenud, siis ta läks
üles Issanda kotta; ja Hiskija laotas selle Issanda ette.

     2Kn 19:14
Meie Isa, kes sa oled taevas! Sinu tahtmine sündigu nagu
taevas, nõnda ka maa peal!       Mt 6:9,10
Kõik minu ihu väriseb, kui surm mu meele tuleb, mu julge
süda vabiseb, kui tema kohtust kuuleb. Mis kostan
kohtumõistjale, kui kohtusse mind viiakse? Ma hukas,
hukas olen!          LR 509:5  Tartu lauluraamatu järele.
Ap 6:1-7; Lk 18:1-8
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16. Reede  Mina olen Issand, su ravija.               2Ms 15:26
Naine langes Jeesuse ette maha ja kuulutas kogu rahva
ees, mis põhjusel ta oli Jeesust puudutanud ja kuidas ta
otsekohe oli paranenud. Jeesus aga ütles naisele: Tütar,
sinu usk on su päästnud, mine rahuga!             Lk 8:47-48
Ma südamest ja meelest nüüd vara hommikul Sind tänan
kõigest hingest ja kuni elu mul. Oh Jumal taeva sees, Sul
tänu, kiitus olgu, kõik Sinu auks siin tulgu Su Pojas
Jeesuses! KLPR 397:1 Johann Mathesius
Lk 23:32-34; Lk 18:9-17

17. Laupäev  Tema viha kestab silmapilgu, aga ta lahkus
kogu eluaja; õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on
hõiskamine.         Ps 30:6
Selleks on ju Kristus surnud ja saanud jälle elavaks, et
ta oleks nii surnute kui elavate Issand.         Rm 14:9
Mu süda väga rõõmusta ja jäta mured maha. Ei Jumal sind
ei unusta. Ta  tahab head teha: Ta ikka valmis aitama, Ta
süda läheb põlema, Ta armastus su vastu ei iial ära kustu.

            LR 498:6   Paul Gerhardt
Mt 5:17-24; Lk 18:18-30
_______________________________________________________
19. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind,
siis ma saan abi.          Jr 17:14
Jutlus: Mk 2:1-12; Ps 32:1-5,10-11; Ef 4:22-32; Ps 32

18. Pühapäev  Teie süda, kes nõuate Jumalat, peab elama.
       Ps 69:33
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Ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb
Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta
annab palga neile, kes teda otsivad.          Hb 11:6
Oh süda kiida kallisti, oh suu sa laula rõõmsasti Ta armu
nõust, suurest väest, Ta mõtetest ja kõigest sest mis Jumal
teeb.           LR 500:5     Paul Gerhardt

19. Esmaspäev  Laulge Issandale uus laul, laulge
Issandale, kõik maailm!           Ps 96:1
Viigem siis Jeesuse kaudu alati Jumalale kiitusohvrit,
see tähendab tema nime tunnistajate huulte vilja.  Hb 13:15
Mu süda ärka üles ja kiida Loojat lauldes, kes kõik head
meile annab ja muret ikka kannab.

      KLPR 398:1    Paul Gerhardt
Mk 10:46-52; Hs 1:1-21

20. Teisipäev  Ärge varastage ja ärge valetage, ja ükski
ärgu petku oma ligimest!     3Ms 19:11
Surmake nüüd need liikmed, mis on maa peal: hoorus,
rüvedus, kirg, kuri himu ja ahnus, mis on ebajumala-
teenistus.             Kl 3:5
Su ligidust ma otsin iga päev; nii kergeks kangeim kiusatuski
läeb. Kes on Su sarnane, mu Juht ja Jõud; kes julgustab,
kui ründab öine õud?      KLPR 410:3    Henry Francis Lyte
Lk 5:12-16; Hs 1:22-28

21. Kolmapäev  Nemad on mulle rahvaks ja mina olen
neile Jumalaks, sest nad pöörduvad minu poole kõigest
südamest.            Jr 24:7
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Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda.
       1Ts 5:24

Su headus ja su heldus on minu jäädav selgus; see saadab
rõõmurajal mind tervel eluajal.      LR 529:10   Paul Gerhardt
Kg 12:1-7(8); Hs 2:1-3:3

22. Neljapäev  Mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast
mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse
mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.         Jr 29:11
Meie kõik oleme võtnud tema täiusest, ja armu armu peale.

          Jh 1:16
Su poole, Jeesus, kisendan, sest väga kurb mu süda; Su
abi mina himustan, miks keelad sa veel seda? Veel suurem,
Jeesus, on mu rist, mis vaevab siin mind hädalist, kui kaevata
ma jõuan.        LR 528:1
Mk 6:7-13; Hs 3:12-21

23. Reede  Ärge tehke liiga lesknaisele ja vaeslapsele,
võõrale ja viletsale.          Sk 7:10
Üle kõige olgu armastus - see on täiuslik side.      Kl 3:14
Su nimel, Issand, kõnnime, koos inglitega reisime, meid
saada oma armuga nii kuidas Iisraeli ka.  Kürieleis.

KLPR 151:1  Nikolaus Herman
Mt 27:39-44; Hs 3:22-27

24. Laupäev  Sinu peale lootsid meie esiisad, lootsid, ja
sina päästsid nad.           Ps 22:5
Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus.
Selle kohta on ju esivanemad saanud  tunnistuse.

     Hb 11:1-2
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Võitle hästi, kui sind armsast Jumal tõmbab endale, et su
vaim võiks raskest koormast lahti saada  õieti.

  KLPR 332:1    Johann Joseph Winckler
Ap 14:8-18; Hs 4:1-8
______________________________________________
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: Mk 10:2-9(10-16); Ps 119:101-108; 1Ts 4:1-8;
Ps 110

25. Pühapäev  Eelija ütles kogu rahvale: "Astuge minu
juurde!" Ja kogu rahvas astus tema  juurde. Siis parandas
ta Issanda altari, mis oli maha kistud.     1Kn 18:30
Tuleta siis meelde, kust sa oled langenud, ja paranda meelt
ning tee esimese armastuse tegusid!            Ilm 2:5
Jeesus, kes kõik armu annab, sa ei lükka enesest seda, kes
su risti kannab, vaid sa kostad tema eest. Ehk küll usk on
pisuke, kui üks väike ivake, siiski saame temast näha, et
võib suuri asju teha.    LR 522:4    Johann Heermann

26. Esmaspäev  Täna, kui te kuulete ta häält, ärge tehke
kõvaks oma südant.       Ps 95:7-8
Kui Peetrus alles neid sõnu rääkis, langes Püha Vaim
kõikide peale, kes seda sõna kuulsid.       Ap 10:44
Maa ja meri kiidavad, taevatähed Jumalat! Minu hing, oh
kiida ka Loojat lauluhäälega!  KLPR 388:1    Joachim Neander
2Ms 23:10-16; Hs 7:1-13
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27. Teisipäev  Murra oma leiba näljasele!               Js 58:7
Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle
hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel  rohkem.

       Lk 12:48
Sinu läbi läheb valgeks mureorg, julgus mulle tuleb, kui ma
olen arg. Sinuga ei karda mina mureööd, Sinuga ei kurda,
käies rasket teed.       KLPR 336:3   Georg Kiviste
2Ms 18:13-27; Hs 7:14-27

28. Kolmapäev  Jah, mis sa oma suuga oled kõnelnud,
selle oled sa oma käega tõeks teinud, nõnda nagu see täna
on sündinud.       1Kn 8:24
Taaveti soost on Jumal oma tõotust mööda toonud Jeesuse
Iisraelile Päästjaks.       Ap 13:23
Ei ole kaugel hingamine kus meil Jumal rahu annab. Kui
kõigest hädast hingekene sindki Issand koju kannab, küll
näed seal surmavalu, siis aga pärid jäädva elu. Sest ole
rahul!             LR 521:8   Paul Gerhardt
1Ms 24:54b-67; Hs 8:1-13

29. Neljapäev  Pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu
kõige liha peale.              Jl 3:1
Südametundja Jumal on paganate eest tunnistanud, andes
neile Püha Vaimu nagu meilegi.         Ap 15:8
Ei mitte meile, mitte meile, vaid Sulle, Jumal, olgu au! Sa
näitad täna, näitsid eile, kui suur Su, Isa, armu nõu: Tee
lahti suu ja süda mul, et laulan kiitust Sul.

         KLPR 384:1    Joosep Liiv
2Ms 19:3-9; Hs 8:14-18
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30. Reede  Kui vaarao nägi, et vihm, rahe ja müristamine
lakkasid, siis ta patustas edasi ja tegi oma südame kõvaks.

      2Ms 9:34
Üks ristil rippuvaist kurjategijaist teotas Jeesust: "Eks
sa ole Messias? Päästa siis iseennast ja meid!" Aga teine
sõitles teda: "Karda ometi Jumalat, kuna sa oled
sellesama karistuse all!"   Lk 23:39,40
Seal saad sa suure armuga siis nende peale vaatama, kes
võidelnud siin surmaga, neil kaunist elu saatma. See vastu
tean tõesti ma, ei ole mikski arvata kõik ilma au ja rikkus.

           LR 518:9   Paul Gerhardt
Jh 18:28-32; Hs 10:1-22

USUPUHASTUSPÜHA
Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba
olemas - see on Jeesus Kristus.         1Kr 3:11
Jutlus: Mt 5:2-10(11-12); Ps 46:2-8; Rm 3:21-28;
Hs 11:14-25

31. Laupäev  Otsekui hirv igatseb veeojade järele, nõnda
igatseb mu hing sinu juurde, Jumal!           Ps 42:2
Januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta!

       Ilm 22:17
Jehoova on mu Karjane, Ta hoiab, kaitseb mind, et rahu
Tema aasadel saaks leida minu hing.

        KLPR 364:1    Ivar Rammo
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KUU LOOSUNG: Kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles
tõusnud, siis usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu
üles need, kes koos temaga on läinud magama.   1Ts 4:14
______________________________________________
21. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri
heaga.       Rm 12:21
Jutlus: Mt 5:38-48; Ps 19:10-15; Ef 6:10-17; Ps 33

1. Pühapäev  Üksnes Jumala juures on mu hing vait, tema
käest tuleb mulle pääste.          Ps 62:2
Te armastate Jeesust Kristust, kuigi te ei ole teda näinud,
teda praegu nägemata usute te ometi temasse ja rõõmus-
tate üliväga kirgastatud rõõmuga.          1Pt 1:8
Halleluuja! Sulle annab Jeesus rõõmu rohkesti. Elukrooni
pähe paneb, paistab kui su päikene, armuga sind teretab,
rõõmuga sind kosutab. Siion, kaebust sa siis jätad, Jeesu
käest sa rõõmu võtad.        LR 366:6    J. Pauli

2. Esmaspäev  Mõni paiskab sõnu otsekui mõõgapisteid,
aga tarkade keel on terviseks.       Õp 12:18
Ühest ja samast suust tuleb õnnistamine ja needmine. Nii
ei tohi olla!           Jk 3:10
Meil pimedus ja õnnetus, kui valgust siin ei anna Su armuga
ja tõega Su sakrament ja sõna.               LR 367:4    J. Heermann
Rm 12:17-24; Hs 17:1-24
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3. Teisipäev  Issand ei tõuka ära igaveseks. Kui ta on
kurvastanud, siis ta ka halastab oma suure helduse pärast.

     Nl 3:31-32
Rahu Issand ise andku teile rahu alati ja igal viisil. Issand
olgu teie kõikidega!        2Ts 3:16
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
1Sm 26:5-9,12-14,17-24; Hs 18:1-3,20-32

4. Kolmapäev  Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle
ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest.    Ps 34:5
Otsekohe hüüdis haige lapse isa: Ma usun, aita mind mu
uskmatuses!         Mk 9:24
Oh anna, et ma igavest Su rõõmu üksnes ihkan, kõik kerget
meelt ka südamest ja ilma lusti vihkan. See rõõm, mis liha
rõõmustab, mind põrguhauda lükkab, ja mis ilm rõõmuks
nimetab, mul tõesti ära rikub nii vaimu kui ka hinge.

          LR 460:5     Paul Gerhardt
Õp 29:18-25; Hs 20:1-17

5. Neljapäev  Issand Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni
aeda harima ja hoidma.       1Ms 2:15
Jeesus ütles: Kes küll on ustav ja arukas majapidaja, kelle
isand seab oma pererahva üle neile parajal ajal andma
määratud moona? Õnnis on see teener, kelle ta isand
tulles leiab nõnda tegevat.   Lk 12:42-43
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Sind tänan, Kristus, südamest, et oled teada annud sest
mul oma sõna sees. Oh anna usu kinnitust ja minu hingel
õnnistust.              LR 513:8     Hans Sachs
Js 32:1-8; Hs 20:30-44

6. Reede  Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange
tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen hoopis
uut: see juba tärkab, kas te ei märka?    Js 43:18-19
Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutan eesoleva poole.

           Fl 3:13
Jah Issand viib meid rahva hulka, keda arm on lunastanud,
kes pärinud on usupalga ja on krooni kätte saanud, kus
õigeid kannab elukalju ja hüüab suu, kel armu palju: oh ole
rahul!              LR 521:9  Paul Gerhardt
Lk 22:49-53; Hs 33:10-20

7. Laupäev  Hoia mind nagu silmatera!          Ps 17:8
Jeesus ütleb: Isegi teie juuksekarvad on kõik ära loetud.
Ärge kartke!           Lk 12:7
Ära lase nüüd end petta pahareti tigedust, kes ei mõista
muud kui hirmu sulle, kavalust. Minu meeles oled sa, Sinu
nime tunnen ma, hoolt ma tahan su eest kanda, sulle
õnnistust ka anda.      LR  365:5    Johann Heermann
2Tm 2:1-5(6); Hs 33:21-22,30-33
_____________________________________________
3. PÜHAPÄEV ENNE UUT KIRIKUAASTAT
Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on pääste-
päev!          2Kr 6:2
Jutlus: Lk 17:20-24(25-30);Ps 90:1-14(15-17);
Rm 14:7-9; Ps 69:1-16

November
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8. Pühapäev  Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku
sulle rahu!       4Ms 6:26
Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha
Vaimu osadus olgu teie kõikidega!      2Kr 13:13
Las, mis mu kohus on, mind ustavalt ka teha, et saaksin
oma töös Su õnnistust ma näha! Oh anna, et ma teen kõik
hästi, hoolsasti, ja aita, et mu töö võiks minna edasi!

KLPR 326:2    Johann Heerman

9. Esmaspäev  Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt
valgust; kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus.

            Js 9:1
Paulus kirjutab: Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva
lapsed.          1Ts 5:5
Oh helde Jumal, sinul tõest on armuline süda, ma tean, et
sinu isakäest mul tulnud rist ja häda! Ma tean, et selle
koormaga mind armust tahad katsuda, ei mitte viha pärast.

           LR 518:1    Paul Gerhardt
Mk 4:1-9(10-12); Hs 34:1-16

10. Teisipäev  Tema seisab ning hoiab karja Issanda jõus.
           Mi 5:3

Rahvahulka nähes hakkas Jeesusel neist hale, sest nad
olid väsitatud ja vaevatud otsekui lambad, kellel ei ole
karjast.         Mt 9:36
Karjane, sind kiidan kõrgest, et sa mul. Mina sul omaks
saanud järjest. Olen sinu kallis vara, ise sa verega mind ju
ostsid ära.           LR 504:11    Paul Gerhardt
Mk 13:9-20; Hs 34:23-31
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11. Kolmapäev  Õiglane tunneb viletsate kohtuasja.
         Õp 29:7

Andke, ja teile antakse.          Lk 6:38
Vaim kannatust meil annab, mis tuleb Jumalast, siin hinge
üles kannab Vaim kõigest kaduvast: See püha trööstija meis
hirmu ära võidab, meid armu väega täidab, et jalg ei väärata.

             LR 530:3  Paul Gerhardt
Hb 13:1-9b; Hs 36:1-15

12. Neljapäev  Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, on
saanud nurgakiviks. Issanda käest on see tulnud, see on
imeasi meie silmis. Ps 118:22-23
Te olete Jumala kodakondsed, ehitatud hooneks apostlite
ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus
ise.      Ef 2:19-20
Oh armas Jumal, avita Sind hädas taga nõuda ja südamest
sind otsida, su armu poole jõuda! Oh lase mind, kui otsin
sind, siis pea sind ka leida. Oh halasta ja avita, mind kurja
töö eest hoida.    LR 465:1    Johann Heermann
1Jh 2:18-26(27-29); Hs 36:16-32

13. Reede  Vaenlased langesid väga eneste silmis, sest
nad mõistsid, et see töö oli tehtud meie Jumala abiga.

         Ne 6:16
Gamaliel ütles: Jätke need inimesed rahule ja laske neil
olla, sest kui see nõu või tegu on inimestest, siis see läheb
tühja, aga kui see on Jumalast, ei suuda teie seda hävitada.

Ap 5:38-39
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Oled sa siis pärli leidnud, ära liialt julgeks saa, nagu oleksid
ju võitnud kõik, mis sind võib hukata.

KLPR 332:6     Johann Joseph Winckler
Mt 26:36-41; Hs 37:1-14

13. november 1741 -  Kõik vennastekogudused austavad
Jeesust Kristust kui koguduse pead ja vanemat

14. Laupäev  Taaniel visati lõvide auku. Kuningas ütles
Taanielile: Sinu Jumal, keda sa lakkamata teenid,
päästku sind!         Tn 6:17
Paulus ütles: Täna öösel seisis minu juures selle Jumala
ingel, kelle päralt ma olen ja keda ma ka teenin, ning
ütles: "Ära karda, Paulus! Sa pead jõudma keisri ette, ja
vaata, Jumal on sulle kinkinud kõik su kaasreisijad."

Ap 27:23-24
Truu Iisraeli kaitseja - ei maga ega uinu Ta, ei tüdi, väsi
igavest, sul hoides ihu, hingekest.

  KLPR 356:4   Cornelius Becker
Mk 13:30-37; Hs 37:15-28
__________________________________________________
EELVIIMANE PÜHAPÄEV KIRIKUAASTAS
Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees.

        2Kr 5:10
Jutlus: Mt 25:31-46; Ps 50:1,4-6,14-15,23;
Rm 8:18-23(24-25); Ps 69:17-37

15. Pühapäev  Oh Issand Jumal! Vaata, sina oled teinud
taeva ja maa oma suure rammu ja väljasirutatud
käsivarrega: ükski asi ei ole võimatu sinul.         Js 32:17
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Meie Päästja Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning
on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kaduma-
tuse.        2Tm 1:10
Nüüd olen mina põhja leidnud, mis minu ankru kinnitab,
mu peale Jeesus armu heitnud ta patustele halastab. See
põhi ikka kindlaks jääb, kui maa ja taevas hukka läeb.

            LR 428:1 Johann Andreas Rothe

16. Esmaspäev  Issand ütleb: Mina olen ta juures, kui ta
on kitsikuses, ma vabastan tema ning teen ta auliseks.

       Ps 91:15
Me teame, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus
läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse.        Rm 5:3-4
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
Mt 7:21-27(28,29); Hs 40:1-16

17. Teisipäev  Rõõmutsegu nende süda, kes otsivad
Issandat!         Ps 105:3
Olge rõõmsad! Seadke oma asjad korda, laske endid
julgustada, olge üksmeelsed, pidage rahu! Küll siis
armastuse ja rahu Jumal on teiega!      2Kr 13:11
Mul olgu ikka usinus kõik tööd ja tegu teha, et tühi au ja
kavalus mind elades ei peta! Riid, kadedus ja kõlvatus,
kõik minust taganegu; ka vargameel ja petjakeel, see minust
maha jäägu.      LR 465:6   Johann Heermann
Hb 10:26-31; Hs 43:1-12
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18. Kolmapäev Vaata, tema on see, kes valmistab mäed ja
loob tuule, kes ilmutab inimesele oma mõtteid.  Am 4:13
Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks tunnistatud
vaimus, nähtav olnud inglitele, kuulutatud paganatele,
usutud maailmas, võetud üles kirkusesse.         1Tm 3:16
Sest hakka peale vahvasti! Küll saatan viimaks nõrkeb, ilm
läheb pakku arasti ja lihalustki lõpeb, kui Jeesus sõdib
sinuga, see vahva, vägev võitja.      LR 467:5   J. Scheffler
Lk 13(1-5)6-9; Hs 47:1-12

19. Neljapäev  Issanda kartus - see on Siioni rikkus.
          Js 33:6

Paulus kirjutab: Ma püüan ära tunda Kristust, saades tema
surma sarnaseks.           Fl 3:10
Mu verd nad saavad valama ja minult elu võtma. Su heaks
surma lähen, see peale pead lootma. Mu elu neelab surma
nüüd, ma süüta kannan sinu süüd, see läbi saad sa
õndsaks.             LR429:8   Martin Luther
2Ts 1:3-12; Hs 48:30-35

20. Reede  Mõistlikud paistavad nagu taevalaotuse hiilgus,
ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otsekui tähed
ikka ja igavesti.         Tn 12:3
Apostlid ei lakanud iga päev pühakojas ja kodasid mööda
õpetamast ja kuulutamast evangeeliumi Kristusest
Jeesusest.         Ap 5:42
Jah armust vaatab Isa taevast su peale siis, kui arg su meel.
Kui süda tuimaks jäänud vaevast, kui pime kõik ja kinni
keel: Kust süda siis küll abi saaks, kui ankruks mitte arm ei
jääks?               LR 438:8 Chr.L.Scheidt
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Mt 26:59-66; 1Ts 1:1-10

21. Laupäev  Pese oma süda kurjusest, et sind saaks
päästa; kui kaua sa lased viibida eneses nurjatuil mõtteil?

           Jr 4:14
Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid
taotlege alati head üksteisele ja kõikidele!           1Ts 5:15
Mind, Elupäike, uuenda ja armuvalgel valgusta, et paistaks
Sinu palge eel nüüd uues elus hing ja meel. Kõik kuri himu
kadugu ja patu võimus hävigu; mul anna armuväge Sa, kui
võitlen liha, verega.  KLPR 321:1,2    Johann Friedrich Roupp
Ilm 20:11-15; 1Ts 2:1-12
______________________________________________
SURNUTEMÄLESTUSPÜHA
Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu!        Lk 12:35
Jutlus: Mt 25:1-13; Ps 126; Ilm 21:1-7; Ps 46

22. Pühapäev  Kui minu vaim nõrkeb mu sees, siis sina
tunned mu teerada.         Ps 142:4
Kui Issand nägi ema, hakkas tal temast hale ja ta ütles:
Ära nuta enam!           Lk 7:13
Su nimi olgu kiidetud, Su sõna selgelt õpetud, Su püha
nime auks meid ka siin aita pühalt elada, et kaoks kõik
valeõpetus ja lõpeks rahva rumalus.

      KLPR 324:2   Martin Luther

23. Esmaspäev  Mu õigusemõistja on ligidal. Kes tahab
minuga riielda?           Js 50:8
Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes
õigeks teeb!         Rm 8:33
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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
5Ms 34:1-7(8); 1Ts 2:13-20

24. Teisipäev  Ära tee oma südant kõvaks ja ära sule kätt
oma vaese venna eest!       5Ms 15:7
Paulus ütles: Ma olen teile kõigiti näidanud, et nõnda vaeva
nähes tuleb hoolt kanda nõrkade eest, pidades meeles
Issanda Jeesuse sõnu, mis ta on öelnud: Õndsam on anda
kui võtta!       Ap 20:35
Oh meile, Issand Jeesus, jää oma sõnaga, et Sinu Vaimu
võimus meid täidaks rõõmuga.

KLPR 325:2   Josua Stegmann
1Pt 1:13-21; 1Ts 3:1-13

25. Kolmapäev  Ärgu leidugu su keskel ennustajat,
pilvestlausujat, märkide seletajat ega nõida! Sest igaüks,
kes seda teeb, on Issandale jäle.               5Ms 18:10,12
Nõid Siimonastki sai usklik, ja kui ta oli ristitud, jäi ta
alati Filippuse juurde. Ta oli väga jahmunud, nähes
sündimas suuri tunnustähti ja vägevaid tegusid.  Ap 8:13
Su sõna jäägu järjesti siin kindlaks kaljuks kõigile. Meist
keela võõrast õpetust ja valeusu segadust.

     LR 157:3    Johann Steurlein
1Kr 3:9-15; 1Ts 4:1-12

26. Neljapäev  Issand ütles Moosesele: Sina räägi kõik,
mida ma sind käsin.      2Ms 7:1,2
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Kui teid reedetakse, ärge muretsege, kuidas või mida
peate rääkima, sest teile antakse tollel tunnil see, mida
rääkida.       Mt 10:19
Ole truu, ole truu. Õige usk on sinu käes. Usu vilja, õigust,
headust kanna armastuse väes. Siis sa haljendad ka armust
Isa kojas nagu palmipuu. Ole truu, ole truu!

            KLPR 328:4     Carl Eduard Malm
Kl 4:2-6; 1Ts 4:13-18

27. Reede  Nõnda ütleb vägede Issand: Kes puudutab teid,
see puudutab minu silmatera.           Sk 2:12
Jeesus ütleb: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind,
kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu, kes
aga minu kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale mu
Läkitaja.         Lk 10:16
Su poole, Issand, südamest ma tõstan oma hääle, mind
päästa patu häda seest ja halasta mu peale! Sest kui Sa
tahad arvata kõik võlga, mis mul teadmata, kes siis Su ees
võib seista?      KLPR 329:1    Martin Luther
Mt 27:50-54; 1Ts 5:1-11

28. Laupäev  Karjata kepiga oma rahvast.               Mi 7:14
Mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast, neidki pean
ma juhtima; ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks
kari ja üks karjane.         Jh 10:16
Oh kui õndsad oleme, kui on kari üks ja karjus, kui sa väike
karjake, hingad tema armu varjus: ärka siis ja valgeks saa!
Jeesus ilmund armuga.

LR 476:1    Friedrich Adolf Krummacher
Ilm 21:10-14,21-27; 1Ts 5:12-28
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1. ADVENDIPÜHAPÄEV. KIRIKUAASTA ALGUS
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja.    Sk 9:9
Jutlus: Mt 21:1-9; Ps 24; Rm 13:8-12(13,14)

29. Pühapäev  Küsi ometi enne Issanda sõna!      2Aj 18:4
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema
kirkust.          Jh 1:14
Ei ükski taevast jätma Sind võinud sundida, Su armastus
Sind sundis meil' taevast tulema. Oh arm, et appi tulid
maailma rahvaile, kes patuhädas olid, neid päästma heldesti.

         KLPR 3:4    Paul Gerhardt

30. Esmaspäev  Võõrale ära tee häda: te ju mõistate võõra
hinge, sest te ise olete olnud võõrad Egiptusemaal!

     2Ms 23:9
Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata.

          1Pt 4:9
Oh ära jäta mind, vaid saada taevast mulle Sa oma õnnistust
ja rammu jõuetule, et minu tegu, töö võiks rõõmustada Sind!
Las korda minna kõik, oh ära jäta mind!

   KLPR 327:4   Salomon Franck
1Pt 1:(8,9)10-13; 2Ts 1:1-12
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DETSEMBER

KUU LOOSUNG: Issand ütleb: Kui ma teid päästan, saate te
õnnistuseks. Ärge kartke, teie käed olgu tugevad!

          Sk 8:13

1. Teisipäev  Astugu nad ometi ette ja päästku sind, tähtede
seletajad, kes kuulutavad iga noorkuu ajal, mis sulle
juhtub. Vaata, need on otsekui kõrred, tuli põletab need.

   Js 47:13-14
Nüüd aga, kui te olete Jumala ära tundnud - pigem küll
on Jumal teid ära tundnud -, kuidas te pöördute jälle
nõrkade ja viletsate algainete poole?             Gl 4:9
Ma tõstan taeva poole silma, jään Isa peale mõtlema; ja
lendan üles, jätan ilma ja tunnen suure rõõmuga, kuis Isa
südames ja suus arm ikka vana, ikka uus.

KLPR 266 6  Johann Gottfried Herrmann
Hb 10:32-39;  2Ts 2:1-17

2. Kolmapäev  Mu keel kõnelgu sinu õiglusest ja kiitku
sind päevast päeva!         Ps 35:28
Te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!

        1Kr 6:20
Su ligi tahan olla, mu Jeesus, alati, Su püha risti alla, ma
langen põlvili. Siin oma hinge mured kõik Sulle avaldan ja
olgu need kui suured, Sult lohutust ma saan.

          KLPR 270:1   Alide Kolka
Kl 1:9-14; 2Ts 3:1-18
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3. Neljapäev  Nõnda ütleb Issand: Ma olen sind kuulnud
hea meele ajal ja aidanud päästepäeval.          Js 49:8
Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev!

         2Kr 6:2
Kõik oled Sina teinud mu õnneks heldesti, kui oli hukka
läinud hing, ihu ühtlasi; kui olin riigist lahti, kus rõõm on
järjesti, siis Sinu läbi tehti mind rõõmsaks, Jeesuke.

        KLPR 3:3    Paul, Gerhardt
1Ts 5:(1-3)4-8; Sk 1:1-17

4. Reede  Kui Taaveti päevad liginesid surmale, siis andis
ta oma pojale Saalomonile käsu, öeldes: Mina lähen kõige
maailma teed, ole siis vahva! Pea, mida Issand, su Jumal,
on käskinud pidada. 1Kn 2:1-2,3
Suurim teie seas olgu nagu noorim, ja juht nagu see, kes
teenib.        Lk 22:26
Su ainus Jumal olen ma, muid sina ära tunnista! Mu peale
looda südamest ja armasta mind kõigest! Kürieleison.

     KLPR 476:2   Martin Luther
Mt 27:27-30; Sk 2:1-9

5. Laupäev  Ma loodan ikka käia Issanda ees elavate maal.
        Ps 116:9

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

Murede hetkil, vaevus raskemais mind juhata! Kergendad
valu hellalt trööstides, mind juhata! Taevast küll jälgid last
ju aina Sa. Sest küllalt on sammhaaval astuda.

         KLPR 472:4   John Henry Newman
Mt 23:37-39; Sk 2:10-17
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2. ADVENDIPÜHAPÄEV
Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!

       Lk 21:28
Jutlus: Jk 5:7-8; Ps 80:2-7,15-20; Lk 21:25-33;
1Sm 2:1-10

6. Pühapäev  Tee mulle tunnustäht mu heaks, et sina,
Issand, oled aidanud.        Ps 86:17
Jumal ise on kinnitanud nende tunnistust tunnustähtede
ja imedega, mitmesuguste vägevate tegudega  ning Püha
Vaimu andidega, mida ta jagas oma tahtmise järgi.

           Hb 2:4
Kes ei suuda tunnistada võimatu võimalikkust Jumala
juures, peab jääma uskuma oma mõistuse kõikesuutvusse.

              Toomas Paul

7. Esmaspäev  Kes püsib õigluses, jääb elama, aga kes
taotleb kurja, saab surma.       Õp 11:19
Riietuge uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama
tõe õiguses ja vagaduses.           Ef 4:24
Kui mu tee mind kodunt viib, kodumaagi maha jääb, siis on
mul üks varjupaik, kelle juures julge kõik.

        KLPR 468:1    Jaan Rebane
Hb 6:9-12; Sk 3:1-10

8. Teisipäev  Sa lasksid inimesi sõita meie pea peal, me
sattusime tulle ja vette. Kuid sina viisid meid välja
küllusesse.         Ps 66:12
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Issand Jeesus Kristus andis enese meie pattude eest, et
meid välja kiskuda praegusest kurjuse ajastust Jumala
ja meie Isa tahtmist mööda.             Gl 1:4
Vaatab inimene ise oma südamesse, tabab teda meeleheide.
Suunab teda aga Jumala Püha Vaim, tuleb see talle
õnnistuseks. Sest Püha vaimu juhtimisel näeb inimene peale
oma südame veel ka Jumala südant - Õnnistegija südant,
mis on tulvil armastust patuse inimese vastu.

          Albert Soosaar
Ilm 2:12-17; Sk 4:1-14

9. Kolmapäev   Issanda kartuses on tugeva lootus.
      Õp 14:26

Kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb
aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule.        Mt 7:24
Kõik olgu nii kui Jumal tahab, kes kõige asja tegija; kuis
Tema sinu osa jagab, nii pead sa rahul olema. Küll Jumal
teab nii selgesti, mis tuleb tarvis kõigile.

KLPR 350:3     Georg Neumark
Ilm 2:1-7; Sk 5:1-11

10. Neljapäev  Issand, ära nuhtle mind oma vihas ja ära
karista mind oma vihaleegis!            Ps 6:2
Teie olete armu läbi päästetud usu kaudu, ja  see ei ole
teist enestest, vaid see on and Jumalalt.             Ef 2:8
Las Sind mind nõuda üksine ja püüda usus ülesse, et
näeksin Sinu palge eel, mis uskunud siin hing ja meel.

   KLPR 321:4    Johann Friedrich Roupp
2Kr 5:1-10; Sk 6:1-8

Detsember
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11. Reede  Rõõmustage koos Jeruusalemmaga ja hõisake
tema pärast kõik, kes teda armastate! Olge väga rõõmsad
koos temaga kõik, kes te tema pärast leinasite!  Js 66:10
Nägija Johannes kirjutab: Ingel näitas mulle linna, püha
Jeruusalemma, mis on alla tulemas taevast Jumala juurest
ja millel on Jumala kirkus.  Ilm 21:10-11
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 halleluujat
rõõmsasti!   KLPR 179:3     Philipp Nicolai
Lk 22:66-71; Sk 6:9-15

12. Laupäev  Taevad rõõmustugu ja maa ilutsegu! Ja öelge
paganate seas: Issand on kuningas!      1Aj 16:31
Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand
on ligidal!              Fl 4:5
Laske Pühal Vaimul andestamine oma südames elavaks
teha, et me ise andestaksime kõigile inimestele, kui palume,
et meile andestataks. Selle palve peale tõstab Jumal inimese
kui oma lapse Jumala osadusse. Paul Himma
1Ts 4:13-18; Sk 7:1-14
_____________________________________________________
3. ADVENDIPÜHAPÄEV
Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt!

     Js 40:3,10
Jutlus: 1Kr 4:1-5; Ps 85:2-8; Mt 11:2-6(7-10);
Lk 1:46-55
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13. Pühapäev  Kiida, mu hing, Issandat! Tema lunastab su
elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu
pärjaga.     Ps 103:2,4
Nõnda ütleb Püha, Tõeline: Ma tulen varsti. Pea kinni,
mis sul on, et ükski sinu pärga ei võtaks!      Ilm 3:7,11
Jumalarahvas teab, mis meid ees ootab, ja sellepärast on
meil jõudu võidelda ja kanda koormaid ja elada rõõmsana
ka kõikide ebaõnnestumiste keskel. Sest Tema kannab meid.

            Joel Luhamets

14. Esmaspäev  Issand Jumal ei jäta sind maha ega hülga
sind, kuni kõik tööd Issanda koja teenistuseks on
lõpetatud.      1Aj 28:20
Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite
tema hea nõu kohaselt.           Fl 2:13
Kes paneb sind püstipäi käima keset orjalikult silmili
langenuid? Tema, Jeesus, kes ise astus vastuvoolu ka siis,
kui see vool teda lämmatada otsustas. Aga ei ole ju lämma-
tanud.            Eenok Haamer
Mt 3:1-6; Sk 8:1-23

15. Teisipäev  Et su süda pehmenes ja sa alandasid ennast
Jumala ees, siis olen ka mina sind kuulnud, ütleb Issand.

     2Aj 34:27
Seal oli üks kuninga ametimees. Ta ütles Jeesusele:
"Issand, tule alla, enne kui mu laps sureb!" Jeesus ütles
talle: "Mine, sinu poeg elab!" Ja inimene uskus sõna,
mis Jeesus talle ütles, ning läks. Jh 4:46,49-50
Ainult palve on meie vari ja kaitse.              Martin Luther
Mt 3:7-12; Sk 9:9-12
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16. Kolmapäev  Meie abi on Issanda nimes, kes on teinud
taeva ja maa.        Ps 124:8
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 kõigi sugupõlvedeni!      Ef 3:20-21
Oh paranda kõik tee ja rada, et sõna jooksmast keelatud ei
saa, ja võta armust kaotada kõik valeõpetused korraga; ja
päästa palgalistest kirikud ja koolid, siis su riik saab ehitud.

  LR 371:8   Karl Heinrich von Bogatzky
Mt 21:28-32; Sk 11:4-17

17. Neljapäev  Ma ootasin Issandat suure ootusega; ta
kummardus mu poole ja kuulis mu appihüüdmist.  Ps 40:2
Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!             Kl 4:2
Mis on kõige tähtsam palve? Et Jumala riik tuleks ja meid
endasse haaraks. Kuna Jumal end inimesele peale ei suru,
siis on tähtis palvetada usu eest, et võiksid uskuda ise, su
armsad, su rahvas, su vaenlased. Sest usu läbi saame
õndsaks.              Konrad Veem
Lk 1:26-38; Sk 12:9-13:1

18. Reede  Issand, meie Jumal hoidis meid kogu sellel
teel, mida me käisime.       Jos 24:17
Jeesus palvetas: Kui ma olin koos nendega, siis ma hoidsin
neid sinu nimes, mille sina andsid mulle, ja varjasin neid
ning ükski ei hukkunud neist.         Jh 17:12
Mu Issand ütles mulle: "Ulata oma käsi, siis saan sind
toetada!"              Eenok Haamer
1Ts 5:16-24; Sk 14:1-11
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19. Laupäev  Me oleme pattu teinud nagu meie esiisad, me
oleme teinud paha ja olnud õelad.       Ps 106:6
Kes oskab teha head, aga ei tee, sellele on see patt.  Jk 4:17
Issandale saab vastu minna ainult valguses.

          Albert Soosaar
2Kr 1:18-22; Ml 1:6-14
_______________________________________________
4. ADVENDIPÜHAPÄEV
Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad!
Issand on ligidal!          Fl 4:4-5
Jutlus: Fl 4:4-7; Ps 102:17-23; Lk 1:(39-45)46-55(56);
Lk 1:68-79

20. Pühapäev  Ta säästab nõrka ja vaest ja päästab vaeste
hinge.        Ps 72:13
Eks ole Jumal selle maailma vaesed valinud saama usu
läbi rikasteks ja pärima kuningriiki, mille ta on tõotanud
neile, kes teda armastavad?             Jk 2:5
Kes siin palju kannatate, vaadake, siin on tee, millest rõõmu
saate. Uskuge, et see teid saadab sinna, kus rõõmustus
vaevata teid ootab.           LR 143:9    Paul Gerhardt

21. Esmaspäev  Tema kisub hädast välja vaese, kes
kisendab, ja viletsa ja selle, kel pole abimeest.   Ps 72:12
Kristus ütleb: Mida te iganes palute Isalt, seda ta annab
teile minu nimel.         Jh 16:23
Meid rikkaks teed ja ise Sa, Issand, vaeseks saad; nüüd
tuled ilma sisse ja meidki lunastad. Sest tõstkem südamest
nüüd hääli, noor ning vana ja laulgem hoosianna, täis tänu
igavest!              KLPR 87:5   Johann Rist
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Ilm 3:7,8,10,11(12); Ml 2:17-3:5

22. Teisipäev  Jeruusalemma ümber on mäed ja Issand on
oma rahva ümber nüüd ja igavesti.        Ps 125:2
Paulus kirjutab: Jumal kinnitab teid ka lõpuni,  et te
oleksite laitmatult puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse
päeval.          1Kr 1:8
Elu ja surm on Jumala käes, kuidas saaks siis juhtuda midagi
ilma tema tahtmata? Ta võib mind surma saata, kuid
samahästi võib ta mind ka uuesti ellu äratada.

             Martin Luther
Ilm 22:16,17,20,21; Ml 3:6-12

23. Kolmapäev  Siis kardetakse õhtu pool Issanda nime ja
päikesetõusu pool tema auhiilgust.         Js 59:19
Kõik paganad tulevad ning kummardavad sinu ette, sest
su õiged seadmised on saanud avalikuks.          Ilm 15:4
Kui tulemine on nii raske, kui tuhanded käed siis meid
kisuvad tagasi vanadele teedele, siis olgu meil teada, et
Jumala Poja kutse on siiski tugevam kui inimeste arvamine.
Ja meie läheme...   Jaan Lattik
Rm 15:8-13; Ml 3:13-18

JÕULUÕHTU
Jutlus: Rm 1:1-7; Ps 2; Mt 1:(1-17)18-21(22-25);
Ml 3:19-24

24. Neljapäev  Issand, räägi, sest su  sulane kuuleb!
         1Sm 3:9
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Ingel ütles karjastele: "Ärge kartke! Sest vaata, ma
kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale.

         Lk 2:10
Hõisake, taevad, ja laulge, nii maa kui ka meri: Jeesus on
tulnud, suur Jumal on liha ja veri! Rahu Ta toob, südamed
uueks Ta loob, täidab, mis kuulutab Kiri.

KLPR 18:2    Gerhard Tersteegen

1. JÕULUPÜHA
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust
nagu Isast Ainusündinu kirkust.          Jh 1:14
Jutlus:   Tt 3:4-7; Ps 96; Lk 2:(1-14)15-20; Ps 2

25. Reede  Aita mind, Issand, mu Jumal! Päästa mind oma
heldust mööda!       Ps 109:26
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
 Kas võiks Jumal viha kanda enam veel meie peal'? Poja
võtab anda! Poeg, kes taeva Isa süda, tuleb sealt ülevalt
ära võtma häda.             LR 143:3    Paul Gerhardt

2. JÕULUPÜHA
Jultus: Hb 1:1-3(4-6); Jh 1:1-5(6-8)9-14; Lk 2:29-32

26. Laupäev  Ülistage Issandat, sest tema on teinud suuri
asju, saagu see teatavaks kogu maal!           Js 12:5
Stefanos, täis armu ja väge, tegi imetegusid ja suuri
tunnustähti rahva seas.           Ap 6:8
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Jumaliku armastusega lõhutakse kivine süda. Seda võib
Jumala Vaim otsemat teed ise saata korda. Aga ta võib ka
saata ja läkitada ühe inimese, kel on nii kuumad käed ja
kelle silmis põleb elutuli. Niisugune inimene armastab kivise
südame puruks.   Jaan Lattik
_______________________________________________
1. PÜHAPÄEV PÄRAST JÕULE
Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema
kirkust.          Jh 1:14
Jutlus: 1Jh 1:1-4; Ps 124:2-4,7;
Lk 2:(22-24)25-38(39-40); Jh 1:1-5

27. Pühapäev  Sina, meie Jumal, oled arvestanud meie
pahateod vähemaks ja oled meile  andnud pääsenuid.

        Esr 9:13
Marta ütles: Jah, Issand, ma usun, et sina oled Messias,
Jumala Poeg, kes peab maailma tulema.         Jh 11:27
Tõde võib otsida kõige üllatavamatest kohtadest, kuid
pääsemiseks vajalik tõde on üks - Jeesus Kristus.

           Joosep Tammo

28. Esmaspäev  Issand, su Jumal, muutis needuse sulle
õnnistuseks, sellepärast et Issand, su Jumal, sind armas-
tas.       5Ms 23:6
Ma ei taha tühistada Jumala armu.           Gl 2:21
Oh sa õnnistav, oh sa rõõmustav püha inglite lauluaeg!
Petlemma väljal kuuldakse nüüd häält: ristirahvas,
ristirahvas, rõõmusta!     KLPR 29:2    Johann Daniel Falk
Mt 2:13-18; Jh 1:6-8
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29. Teisipäev  Tema ütles, ja nõnda see sai; tema käskis,
ja see tuli esile.          Ps 33:9
Jeesus ütles pimedale: "Mine pese end Siiloahi tiigis!"
"Siiloah" on tõlkes "Läkitatu". Siis pime läks ja pesi
ning tuli tagasi nägijana.             Jh 9:7
Jeesus on tulnud oma jüngreid julgustama. Võib olla on
sellepärast Tema sõnad ja zestid nii argised ja maalähe-
dased. Nähtamatu dimensioon ühineb siin üllatavalt meie
kolmedimensioonilise maailmaga. Kristlaste Jumal ei ole
abstraktne mõiste, vaid konkreetne isik, kes võib sekkuda
isegi nähtavalt meie eluavaldustesse.     Fanny de Sivers
1Jh 4:11-16a; Jh 1:9-13

30. Kolmapäev  Teie ütlete: "Issanda tee ei ole õige!"
Kuulge ometi! Iisraeli sugu! Minu tee ei olevat õige! Kas
mitte nõnda: teie oma teed ei ole õiged?       Hs 18:25
Kas ma ei tohi enese omaga teha, mida tahan? Või on sinu
silm kade, et mina olen hea?       Mt 20:15
Jumala teed ei ole iialgi nii rasked, et me ei suudaks neil
käia. Kes väsib, sellele annab ta jõudu kanda oma risti ja
käia Jumala teid ning täita tema tahtmist.

Aleksander Täheväli
Hb 1:(5,6)7-14; Jh 1:14-18

VANA-AASTAÕHTU
Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas
heldusest.        Ps 103:8
Jutlus:   Rm 8:31b-39; Ps 121; Lk 12:35-40; Ps 103
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31. Neljapäev  Rõõmsad olgu kõik, kes sinu juures
pelgupaika otsivad!          Ps 5:12
Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad.         Jh 20:29
Uskumine tähendab võimatu tegemist. See on merest
läbiminemine, nagu poleks seal vett, surmast läbiminemine,
nagu poleks seal surma, ja Kristuse embamist, nagu poleks
maailmas pattu. See on võimatu teoks tegemine.

             Martin Luther
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V a n a  T e s t a m e n t

1Ms 1. Moosese raamat
2Ms 2. Moosese raamat
3Ms 3. Moosese raamat
4Ms 4. Moosese raamat
5Ms 5. Moosese raamat
Jos Joosua
K m Kohtumõistjate

raamat
Rt Rutt

1Sm 1. Saamueli raamat
2Sm 2. Saamueli raamat
1Kn 1. Kuningate raamat
2Kn 2. Kuningate raamat
1Aj 1. Ajaraamat
2Aj 2. Ajaraamat
Esr Esra
Ne Nehemja
Est Ester

I i I iob
Ps Psalmid (Laulud)
Õp Õpetussõnad
K g Koguja
Ü l Ülemlaul

KASUTATUD PIIBLIRAAMATUTE
LÜHENDID

Js Jesaja
Jr Jeremija
N l Nutulaulud
Hs Hesekiel
Tn Taaniel
H o Hoosea

Jl Joel
A m Aamos
Ob Obadja
Jn Joona
M i Miika
Na Nahum
Ha Habakuk
Sf Sefanja

H g Haggai
Sk Sakarja
M l Malaki
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U u s  T e s t a m e n t

Mt Matteuse evangeelium
Mk Markuse evangeelium
Lk Luuka evangeelium
Jh Johannese evangeelium
A p Apostlite teod

R m Pauluse kiri roomlastele
1Kr Pauluse 1. kiri korintlastele
2Kr Pauluse 2. kiri korintlastele

Gl Pauluse kiri galaatlastele
Ef Pauluse kiri efeslastele
F l Pauluse kiri filiplastele
K l Pauluse kiri koloslastele

1Ts Pauluse 1. kiri tessalooniklastele
2Ts Pauluse 2. kiri tessalooniKlastele

1Tm Pauluse 1. kiri Timoteosele
2Tm Pauluse 2. kiri Timoteosele

Tt Pauluse kiri Tiitusele
F m Pauluse kiri Filemonile
H b Kiri heebrealastele
Jk Jaakobuse kiri

1Pt Peetruse 1. kiri
2Pt Peetruse 2. kiri
1Jh Johannese 1. kiri
2Jh Johannese 2. kiri
3Jh Johannese 3. kiri

Jd Juuda kiri
I lm Johannese ilmutus

L ü h e n d i d :
L R – Laulu raamat
KLPR – Kiriku Laulu- ja

Palveraamat, EELK, 1991
VL – Vaimulikud Laulud,

EEKBKL, 1997
LTK – Laulud Talle kiituseks

A p o g r ü ü f i d
   Trk Saalomoni tarkuseaamat
1Mak 1.Makkabite raamat
   Srk Jeesus  Siirak
   Jdt Juudit



1 P
2 E O

3 T �

4 K
5 N
6 R
7 L
8 P
9 E �

10 T
11 K
12 N
13 R
14 L
15 P
16 E O �

17 T
18 K
19 N
20 R
21 L
22 P
23 E
24 T O

25 K �

26 N
27 R
 28 L

Veebruar

1 N O

2 R
3 L O

4 P �

5 E
6 T
7 K
8 N
9 R

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

Jaanuar
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1 P
2 E
3 T
4 K �

5 N
6 R
7 L
8 P
9 E

10 T
 11 K �

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

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

27 R
28 L
29 P
30 E
31 T

Märts Aprill

1 K
2 N �

3 R
4 L
5 P
6 E
7 T
8 K
9 N �

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
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1 E
2 T
3 K
4 N O

5 R
6 L
7 P �

8 E
9 T

10 K
11 N
12 R
13 L
14 P O

15 E
16 T �

17 K
18 N
19 R
20 L
21 P
22 E �

23 T O

24 K O

25 N
26 R
27 L
28 P
29 E �

30 T

1 R �

2 L
3 P
4 E
5 T
6 K
7 N
8 R
9 L O �

10 P O

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 �

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

8 K
9 N

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

1 L
2 P
3 E
4 T
5 K
6 N �

7 R
8 L
9 P

10 E
11 T
12 K
13 N �

14 R
15 L
16 P
17  E
18 T
19 K
20 N O �

21 R
22 L
23 P
24 E
25 T
26 K
27 N �

28 R
29 L
30 P
31  E

Juuli August
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1 N
2 R
3 L
4 P �

5 E
6 T
7 K
8 N
9 R

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 T O

2 K
3 N
4 R �

5 L
6 P
7 E
8 T
9 K

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

September Oktoober
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1 P
2 E �

3 T
4 K
5 N
6 R
7 L
8 P O

9 E �

10 T
11 K
12 N
13 R
14 L
15 P
16 E �

17 T
18 K
19 N
20 R
21 L
22 P
23 E
24 T �

25 K
26 N
27 R
28 L
29 P
30 E

DetsemberNovember
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1 T
2 K �

3 N
4 R
5 L
6 P
7 E
8 T
9 K �

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 �
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