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Saatesõna 280. väljaandele

Ära karda, usu aga! Kui palju kordi on see sõna mind
julgustanud. Jeesus kordab seda ju selleski 2010. aasta
juhtsalmis. Võta see sõnum eelseisvasse aastasse kaasa.
Ainult täielik usaldus Jumala vastu suudab kanda usklikku
inimest. Pealegi Jeesus on ju nii lähedal.

Kus asub Jeesus sinu kujutluses? Kui valjusti tuleb
sul tema poole hüüda, et ta sind kuulma hakkaks? Aga kas
sina teda kuuled? Laskem tal täna endaga rääkida, nagu ta
rääkis oma õpilastega nende juures olles. Mis ristiusk see
saab olla, kui me mõtleme Jeesuse endast hästi kaugele,
kusagile pilvede tagusesse taevasse? Tema lubas ju meie
juures olla, kuni maailma ajastu otsani.

Meile ei ole antud õigust tema sõnades kahelda. Veelgi
enam eraldada ennast temast ja ütelda mõne inimese kombel,
et Jumalaga saab ainult nõnda kokku, kui sa lähed
värisedes audientsile nagu kardetava kuninga juurde.
Liiga vähe kasutame võimalust temaga suhelda. Sellest on
tingitud meie ebalus. Kahtlused teevad elu raskeks. Ta ei
ole ju kardetav. Tal on suur tahtmine meid aidata. Siis
tuletabki ta meelde usaldamise vajadust, sest aidata saab
ta seda inimest, kes teda usaldab.

Mõtle järele ja küsi endalt, kas ma usaldan teda? Kas
sa usaldad kõigis olukordades, ka rasketel päevadel?
Tegelikult vajab kogu meie rahvas allesjäämiseks abi. Need
sõnad ütleb Jeesus ka täna  rahvale, mitte ainult üksikutele.
Meie tulevik on meie Jumala käes. Tunnista seda.

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.

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
väikseks bestselleriks raamatukauplustes.

280 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
280 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
Herrnhut´is 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, lausu-
vad üheskoos patutunnistuse ja paluvad õiget tegutsemist.

Iga päeva lõpul toome ära selle päeva piiblilugemised.
Esimesed kirjakohad lähtuvad kirikuaasta kulgemisest ja
toetuvad pühapäevastele evangeeliumidele ning nädala
piiblikohtadele (aluseks on võetud Joh. Stauda kirjastuse
väljaanne “Igapäevase piiblilugemise kord vastavalt
kirikuaastale”).

Teisel kohal seisvad kirjakohad on jätkuvaks piibliluge-
miseks, mis läbib nelja aastaga kogu Uue Testamendi ja
kaheksa aastaga tähtsamad Vana Testamendi raamatud.

Palve on vaimulikus elus põhiline jõuallikas. Üksmeelse
ühispalve praktiseerijaile kehtivad rikkalikud Jumala
tõotused.

Ülemaailmses Vennastekoguduses on üheks töövormiks
kujunenud katkematu palveahel. Kogu aasta on tund-
tunnilt jagatud isiku või inimeste grupi hoolde, et nii
liituda ja minna ühiste muredega Jumala ette.
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Palveaegade jaotus Ülemaailmse Vennastekoguduse
19 piirkonna ja koguduste vahel on järgmine:

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: Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest
oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest!

        5Ms 6:5
UUSAASTA
Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda
Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades!                Kl 3:17
Jutlus: Jk 4:13-15; Ps 8:2-10;  Lk 4:16-21; Ps 97

1. Reede  Vaata, targad on põlanud Issanda sõna - mis
tarkust võib neil olla?             Jr 8:9
Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tar-
kuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide
ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult
Jumalale.                                                         Kl 3:16
Sa kingid tarkust vagale ja mõistust avad kõigile, kes Sind
siin armastavad, et ühes meeles kindlasti ja ühes usus
puhtasti Su nime kuulutavad. Tõtta, võta mõtted, meeled,
suud ja keeled omaks Sulle! Rõõmuks meie hinge tule!

    KLPR 132:2 Martin Schirmer

2. Laupäev  Issand on kuningas, maa ilutsegu! Rõõmus-
tagu saarte hulk!                                                          Ps 97:1
Ingel ütles Maarjale: Su poeg saab suureks ja teda
hüütakse Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal annab
talle tema isa Taaveti trooni.                                      Lk 1:32
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Ma palun Sinu käest natukene rõõmsamat meelt, soovin,
et ma ei laseks end heidutada tühistel asjadel, et suudaksin
vaadata endast kaugemale ja kõrgemale. Toomas Paul
Jos 24:1-2a,13-18,25-26; Jh1:19-28
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. PÜHAPÄEV PÄRAST JÕULE
Me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust,
täis armu ja tõde.         Jh 1:14b
Jutlus: 1Jh 5:11-13; Ps 138:2-5; Lk 2:41-52; Ps 138

3. Pühapäev  Kui sa sööd ja su kõht saab täis, ja sa ehitad
ilusad kojad ning elad neis, siis hoia, et su süda ei lähe
suureliseks ja sa ei unusta Issandat, oma Jumalat.
                                                                              5 Ms 8:12,14
Kas  te nüüd sööte või joote või teete midagi muud - tehke
seda Jumala austamiseks!                                     1Kr 10:31
Issand olgu tänatud, olime Ta võõrad jälle. Ihu, hing on
kosunud, see eest andkem tänu Talle! Tänu ütelgu me
meeled, kiitku Teda lauluhääled!     KLPR 420 Martin Lipp

4. Esmaspäev Ma tulen koguma kõiki rahvaid ning keeli;
ja need tulevad ning näevad minu auhiilgust.            Js 66:18
Meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, andku
teile tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel!

         Ef 1:17
Anna, Jumal, meile tarkuse Vaimu, et me oma targutamistega
ei segaks ega takistaks Sinu armutööd meie eneste ja
kaasinimeste hüvanguks.               Harri Haamer
1Ms 21:1-7;  Jh 1:29-34
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5. Teisipäev Vägev Jumal Issand kõneleb ja hüüab
ilmamaale päikese tõusust selle loojakuni.          Ps 50:1
Vaadake, et teie ei tõrgu kõnelejat kuulamast!  Hb 12:25
Tahan olla vaikselt, et paljude häälte hulgast tuneksin ära
Sinu hääle. Tee mind võimeliseks olema vaikselt ja imetlema
seda, et Sina tahad mulle kõneleda.      Jörg Zink
1Ms 9:12-17;  Jh 1:35-42

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

Jh 1:43-51

6. Kolmapäev Issand, teie Jumal, katsub teid, et teada
saada, kas te armastate Issandat, oma Jumalat, kõigest
oma südamest ja kõigest oma hingest.      5Ms 13:4
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 Poja läbi läkita nüüd meile valgust, abi ka ning ole toeks
me hingele, kui teda kiusab vaenlane!

KLPR 59:4. Böömimaa vennad

7. Neljapäev  Jumal  teeb suuri tegusid, mida meie ei
mõista.             Ii 37:5
Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus.

         Hb 11:1
Igavikku, nii nagu Sind, ei saa oodata kunagi aegade lõpul
kuhugi saabuvana, vaid tuleb tal lasta siseneda tänasesse
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päeva. Kes Sinusse usub, sellel on juba igavene elu, ta on
juba siirdunud surmast ellu. Toomas Paul
1Jh 3:1-6; Jh 2:1-12

8. Reede  Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma
südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest!

        5Ms 6:5
Kristus ütleb: Sellest tunnevad kõik, et te olete minu
jüngrid, kui te üksteist armastate.         Jh 13:35
Jumal on andnud meile selle maailma ja elu, on andnud
mõistuse ja südametunnistuse, et seaksime oma kodu, oma
rahva ja riigi asjad paremasse korda. Aga me suudame seda
ainult siis, kui saame ise korda.             Jaan Kiivit jun

1Jh 2:12-17; Jh 2:13-25

9. Laupäev  Issanda, Iisraeli hajutatuid koguva Jumala
ütlus: Ma kogun tema juurde veelgi, lisaks neile, kes
tema juurde on kogutud.           Js 56:8
Rahvahulk pani üksmeelselt tähele, mida Filippus ütles,
kuuldes teda ning nähes tunnustähti, mida ta tegi. Ja suur
rõõm oli selles linnas.        Ap 8:6,8
Jumal vajab sinu häält. Ta vajab teerajajaid selle maailma
kõrbes. Sest tema plaanis on just see maailm muuta
lunastuse, päästmise ja vabanemise paigaks, millest temal
on hea meel.             Joosep Tammo
Ef 4:17-24; Jh 3:1-13
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EVANGEELSE ALLIANSI PALVENÄDAL

1. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.

        Rm 8:14
Jutlus: Rm 12:1-3(4-8);  Ps 89; Mt 3 :13-17; Ps 96

10. Pühapäev  Kuidas ma tasun Issandale kõik tema
heateod minu vastu?       Ps 116:12
Tervenenu  läks ja hakkas Kümnelinnamaal kuulutama,
mida kõike Jeesus talle oli teinud.         Mk 5:20
Ära muretse, sul on Keegi, kes midagi paremat teeb sinu
heaks, kui sa oled mõistnud oodata.              Harri Haamer

11. Esmaspäev  Sinu oma on taevas ja sinu on ka maa;
maailmale ja kõigele, mis seda täidab, oled sina rajanud
aluse. Põhja ja lõuna oled sina loonud.   Ps 89:12-13
Jumal on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu,
kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on
ka maailmad teinud.           Hb 1:2
Sa tuult ja päikest saadad ja laineid vaigistad; Sa öise halla
saadad ja vilja kasvatad. Meid õndsusesse juhid ja ellu
juhatad. Su armu äärt ja põhja, kes jaksaks seda ülista!

KLPR 389:2 Aukusti Waldemar Koskimies
Ap 10:37-48;  Jh 3:14-21

12. Teisipäev Nad laulsid Issandat kiites ning tänades:
Sest  tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!

        Esr 3:11
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Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse
Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku
õnnistusega Kristuses.             Ef 1:3
Et Jumala arm nii suur on meie kohta, siis olgu au üksipäini
temale, kelle käes on meie aeg ja kelle käes on meie
viletsamatki tööd õnnistada.               Harri Haamer
Jos 3:9-17;  Jh 3:22-36

13. Kolmapäev  Ükski ärgu tüssaku oma ligimest, vaid
kartku oma Jumalat!     3Ms 25:17
Kristus ütleb: Ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi
teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud.         Jh 13:15
Jeesuse õpetus seisab kõrgemal kui koolis õpitu. Ta ei esita
isiklikke teooriaid, ei püüa olla originaalne, et seltskonnas
imetlust äratada. See, kes neid sõnu ausa ja vastuvõtliku
südamega kuulab, saab aru, et neis väljendub Jumala
sõnum.          Fanny de Sivers
Kl 2:1-7; 5Ms 1:1-18

14. Neljapäev  Jumal lunastab mu hinge surmavalla käest,
sest ta võtab mu vastu.         Ps 49:16
Jumal on meid koos Kristusega teinud elavaks, kuigi me
olime surnud üleastumistes, ning on meid koos temaga
üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses
Jeesuses.         Ef  2:5,6
Jeesus, Päästja, elab veel, sest ma saan ka elu näha, elan
pärast taevas seal, surm ei või mul kahju teha. Jeesus liige
olen ma, mind ei jäta maha Ta.       KLPR 369:2 Luise Henriette
Mk 10:13-16; 5Ms 1:19-33
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15. Reede  Issand ütleb: Ma ei lahku sinust ega jäta sind
maha.                                                                            Jos 1:5
Meie, kes oleme rutanud kinni haarama antud lootusest,
saame mõjuvat julgustust.          Hb 6:18
Kui teeme oma elu sõltuvaks Jumalast, siis tohime temaga
ükskord ka igaveses osaduses õnnelikud olla.   Harri Haamer
Lk 12:49-53; 5Ms 1:34-46

16. Laupäev  Me ei ütle enam oma kätetööle: Meie jumal!
         Ho 14:4

Kätega valmistatud asjad ei ole jumalad.       Ap 19:26
Need saagu vabaks Sinu väes, kes vangis valeusu sees ja
keda tühjad mõtted veel on eksitamas usuteel!

  KLPR 57:2 Johann Heermann
Mt 6:6-13; 5Ms 2:1-15
____________________________________________________
2. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud
Jeesuse Kristuse kaudu.          Jh 1:17
Jutlus: Rm 12:(4-8)9-16; Ps 105:1-8; Jh 2:1-11; Ps 92

17. Pühapäev  Ma valan janusele vett ja kuivale voogusid;
ma valan sinu soo peale oma Vaimu ja su järglaste peale
oma õnnistuse.           Js 44:3
Jumal on läkitanud teie südamesse oma Poja Vaimu, kes
hüüab: Abba! Isa!             Gl 4:6
Sõbrad, meie pääste ja sellega kaasnevad tunnustähed on
kootud kuluva ja vananeva maailma kangasse. Uued värvid
kuulutavad uut maailma! Uskmatuist saavad usukuu-
lutajad, kadunud päästetakse, jõuetud muutuvad jõulis-
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teks. Maise öö kohal helendab helesinine hommik. See on
ülestõusnud Issanda ja tema koguduse saladus.

           Joosep Tammo
18. Esmaspäev  Mina olen sind istutanud heaks viinapuuks
täiesti puhtast seemnest; kuidas sa küll oled muutunud
mulle võõraks kärbunud viinapuuks?            Jr 2:21
Kas te olete nii mõistmatud?  Kas te olete ilmaasjata nii
palju kogenud?          Gl 3:3,4
Kes jätab palvetamata, võib iseendast mõelda, et ta jättis
vahele ainult vaga toimingu, mida sobiva meeleolu
saabudes võib heaks teha. Kuid tagajärjeks on võõrdumine
Jumalast. Jumal taandub kaugemale, tema hääl muutub
kuuldamatuks ja valgus kustub.             Jaan Kiivit jun

5Ms 4:5-13; 5Ms 2:16-25

19. Teisipäev  Rahvad kuulavad pilvestlausujaid ja
ennustajaid, aga sinule ei ole Issand, su Jumal, selleks
luba andnud.     5Ms 18:14
Ära lase meid sattuda kiusatusse!           Lk 11:4
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
Mk 2:23-28; 5Ms 3:12-29

20. Kolmapäev  Leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast
neid päevi, ütleb Issand, on niisugune: ma panen nende
sisse oma Seaduse ja kirjutan selle neile südamesse; siis
ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks.

         Jr 31:33



Jaanuar

- 19 -

Rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist üles
toonud lammaste suure Karjase, meie Issanda Jeesuse,
valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist.

 Hb 13:20-21
Ainult muudetuna koged sa Jumala lähedust siin ja tohid
ka igavikus Temaga eluosadusse jääda.        Harri Haamer
Lk 16:14-17(18); 5Ms 4:1-14

21. Neljapäev  Issanda Seadus on laitmatu, see kosutab
hinge.          Ps 19:8
Kes ütleb: «Mina tunnen teda», aga ei pea tema käske,
see on valetaja ja temas ei ole tõde.           1Jh 2:4
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
Ap 15:22-31; 5Ms 4:15-24

22. Reede  Ma tahan oma lambad päästa, et nad enam ei
oleks saagiks.        Hs 34:22
Kristus ütleb: Varas ei tule muu pärast kui varastama ja
tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja
oleks seda ülirohkesti. Mina olen hea karjane.

   Jh 10:10-11
Jumalat ei saa suruda pühade klisheedesse, ta on oluliselt
teistsugune. Kuid ta on astunud oma taevasest aust
maisusesse, saanud lihaks Maarja ihus ning asetatud sõime.
Ta on meiega, et meid päästa ja kinnitada teel igavikku.

           Joosep Tammo
Jh 7:1-13; 5Ms  4:25-40
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23. Laupäev  Nõnda ütleb Issand: Neetud on mees, kes
loodab inimeste peale ja kelle süda lahkub Issandast. Aga
õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale, kelle
lootuseks on Issand.         Jr 17:5,7
Me oleme ju saanud Kristuse osalisteks, kui me vaid
lõpuni kinni peame sellest, mis meil alguses oli.

         Hb 3:14
Maailm, las ta voogab pealegi edasi. Sa tead, kus see
voogamine lõpeb. Aga sina selles maailmas loed õnneks,
kõigest hoolimata jääda siiski oma Jumala juurde.

              Harri Haamer
5Ms 33:1-4(7,12-16); 5Ms 5:1-22
_____________________________________________________________________________________
VIIMANE  PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGA-
PÄEVA
Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema
auhiilgust.           Js 60:2
Jutlus: 2Kr  4:6-10; Ps 97;  Mt 17:1-9; Ps 1

24. Pühapäev  Sa asetasid mu jalad avarasse kohta.
         Ps 31:9

Maarja Magdaleena tuli ja kuulutas jüngritele: Ma olen
näinud Issandat.         Jh 20:18
Kui sa teaksid, kui erutav oleks kohata elavat Jumalat, siis
ei viivitaks sa silmapilkugi enam, et pöörduda Jumala poole,
kes on tõotanud tasujaks saada neile, kes Teda otsivad.

              Harri Haamer

25. Esmaspäev  Issand annab tarkuse, tema suust tuleb
tunnetus ja arukus.            Õp 2:6
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Meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid Vaimu, kes on
Jumalast, et me võiksime teada, mida Jumal meile armust
kingib.                                                                                1Kr 2:12
On palju häid raamatuid: pühade inimeste elust, rahu eden-
damisest, solidaarsusest vaeste ja viletsatega, vaimulikust
elust enesest. Kui me ka viisteist minutit päevas taolist
kirjandust loeksime, märkaksime peagi, et meie meeled
meenutavad järjest vähem prügitünni ja järjest enam heade
mõtetega täidetud karikat.   Henri J. M. Nouwen
2Kr 3:(9-11)12-18; 5Ms 5:23-33

26. Teisipäev  Ta võttis enese peale meie haigused ja
kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks,
Jumalast nuhelduks ja vaevatuks.                            Js 53:4
Te teate, et tema on ilmunud patte ära kandma ning temas
endas ei ole pattu.           1Jh 3:5
Mis iial Sina tegid, et Sind nii vaevati? Kõik, mis Sa kurja
nägid, on minu patusüü. Mu peale armu heida, mind ära
nuhtle Sa, vaid lase armu leida, kui hirmu tunnen ma.

          KLPR 94:3 Paul Gerhardt
Jh 1:43-51; 5Mo 6:1-9

27. Kolmapäev  Kes olen mina ja kes on mu rahvas, et meil
on jõudu nõnda vabatahtlikult anda? Tõesti, kõik tuleb
sinult ja sinu käest oleme sulle andnud!      1Aj 29:14
Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud,
nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.

        1Pt 4:10
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And kaotab igasuguse väärtuse, niipea kui selle saaja
lahkub Andjast või loobub Tema tahtmise täistmisest.

  Ralf Luther
Jh 3:31-36; 5Ms 6:10-25

28. Teisipäev  Mina olen su valmistanud, sa oled mu sulane:
Iisrael, ma ei unusta sind!          Js 44:21
Jumal ei kahetse ju oma armuande ega kutsumist.

      Rm 11:29
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
Ilm 1:(1-2)3-8; 5Ms 7:1-11

29. Reede  Kuulja kõrva ja nägija silma - need mõlemad on
Issand teinud.       Õp 20:12
Me oleme näinud ja tunnistame, et Isa on läkitanud Poja
maailma Päästjaks.         1Jh 4:14
Sina ütled, et võime Sind kohata Jeesuses Kristuses. Aga
ka teda näeme alatasa oma kujutluste ja oma mõttemaa-
ilmade kohaselt. Ka tema peab saama meile kõigepealt
võõraks, et õpiksime teda tundma ja leiaksime temas Sinu,
tundmatu ja võõras Jumal.      Jörg Zink
Jh 8:12-20; 5Ms 7:12-26

30. Laupäev  Mina hoidsin sind kõrbes, palaval ja põuasel
maal.          Ho 13:5
Neile ei tule iial enam nälga ega iial enam janu, ka ei
lange nende peale päikest ega mingit lõõska, sest Tall,
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kes on trooni keskel, hoiab neid kui karjane ja juhatab
nad eluvee allikaile.    Ilm 7:16-17
Mis häda võib meil sündida, kui Sa meid, Issand, söödad
siin kalli taevaleivaga ja eluveega joodad; kui Sinu Vaim
meid rõõmustab ja meie hinge kosutab Su püha sõna läbi?

               KLPR 186:1 Andreas Knopken
4Ms 6:22-27; 5Ms 8:1-20
____________________________________________________________________________________

Piiblipüha

3. PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA
 (SEPTUAGESIMAE)
Me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse
pärast, vaid sinu suure halastuse pärast!         Tn 9:18
Jutlus: 1Kr 9:24-27; Ps 31:20-25; Mt 20:1-16a;

Ps 119:73-80

31. Pühapäev  Issanda sõnaga on tehtud taevad ja tema
suu hingusega kõik nende väed.          Ps 33:6
Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala
sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav.

         Hb 11:3
Ei ma Sinu tarkust tunne, Sinu mõtteid mõista saa, kui Sa
ise seda mulle sõna sees ei ilmuta. Ava silmad nägema,
kõrvad tõde kuulama!           KLPR 181. Phillip Nicolai
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KUU LOOSUNG:  Vaeseid ei puudu maal kunagi. Seepärast
ma käsin sind ja ütlen: Ava heldesti oma käsi oma vennale,
hädalisele ja vaesele oma maal!    5Mo 15:11

1. Esmaspäev  Sind, Issand, ma ülistan, sest sa oled mind
toonud välja hädast.          Ps 30:2
Seal oli inimene, kes oli olnud haige kolmkümmend
kaheksa aastat. Jeesus ütles talle: «Tõuse üles, võta oma
kanderaam ja kõnni!» Ja inimene sai otsekohe terveks,
võttis oma kanderaami ja kõndis.      Jh 5:5,8-9
Tõeline tänulikkus hõlmab tervet möödanikku, need on
head ja halvad sündmused, rõõmsad ja valusad hetked.

Henry J. M. Nouwen
Lk 19:1-10; 5Ms 9:1-6

2. Teisipäev  Nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid.
       Sk 12:10

Pilaatus ütles: „Ennäe, teie kuningas!“ Need aga hüüdsid
nüüd: „Vii ära, vii ära, löö ta risti!“                 Jh 19:14-15
See, kes ristisambas ripub, Jeesus, on mu armastus! Minu
usk Ta juurde kipub, seal mu hingel õnnistus! Jeesus on
mu aitajaks, minu rahukuningaks, päästjaks, elukaevuks
saanud, sest mu eest Ta kannatanud.

           KLPR 96:2 Johann Ernst Greding
Hb 12:12-17; 5Ms 9:7-21
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3. Kolmapäev  Kus on su jumalad, keda sa enesele
valmistasid? Tõusku nemad, kui nad su hädaajal suudavad
sind päästa!         Jer 2:28
Me teame, et Jumala Poeg on tulnud ja andnud meile
mõistmise, et me tunneksime ära Tõelise. Seesama
Jeesus on tõeline Jumal ja igavene elu.         1Jh 5:20
Mu ainus lootus on, et vahetevahel Sina kingid silmapilke,
mil mu mina koorik mõraneb ja ma võin olla avatud Sinule.
Küllap sellised enese unustamise viivud on ainsad hetked,
mida üldse sünnib nimetada elamiseks. Toomas Paul
Mt 10:40-42; 5Ms 9:22-29

4. Neljapäev  Mina nuhtlen teid teie tegude vilja mööda,
ütleb Issand.        Jer 21:14
Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame,
kui me enne ära ei nõrke!             Gl 6,9
Anna kogu oma elu tema 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
1Kr 3:(1-3)4-8; 5Ms 10:1-9

5. Reede Mu ema üsast alates oled sina minu Jumal.
        Ps 22:11

Paulus kirjutab: Nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala
lapsed Kristuses Jeesuses.                                        Gl 3:26
Olla pühak tähendab minu jaoks olla mina ise. Seepärast
on pühaduse ja lunastuse probleem õigupoolest väljakutse
selgitada, kes ma olen ning avastada oma tõeline mina.

         Thomas Merton
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Jh 2:13-22; 5Ms 10:10-22

6. Laupäev Mina hing ilutseb mu Jumalas, sest ta on mind
riietanud päästeriietega, katnud õigusekuuega.  Js 61:10
Paulus kirjutab: Kõik, kes te olete Kristusesse ristitud,
olete Kristusega rõivastatud.           Gl 3:27
Kui vaimulik elu on meie selge eesmärk, ei ole see kauge
eesmärk. See on eesmärk, milleni me ulatume juba käesoleval
hetkel. Kui meie süda seda jumalikku tõde mõistab, algab
vaimulik elu.   Henri J. M. Nouwen
1Kr 1:26-31; 5Ms 11:1-12
____________________________________________________
2. PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA (SEXAGESIMAE)
Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant
kõvaks.          Hb 3:15
Jutlus: Hb 4:12-13; Ps 119:89-91,105,116;

Lk 8:4-8(9-15); Ps 119:81-88

7. Pühapäev  Sina panid maa vabisema, sa lõhestasid selle;
paranda ta praod, sest ta kõigub!                              Ps 60:4
Apostlid täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima
teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida.      Ap 2:4
Ka au ja kiitus olgu Sulle, oh valgustaja Püha Vaim, see
eest, et andsid teada mulle, et mina olen taeva taim. Uut
elu, vaimu, väge ka kõik armust andsid mulle Sa!

    KLPR 301:6 Johann Mentzer

8. Esmaspäev  Ka edaspidi olen ma seesama ja ükski ei
päästa minu käest. Mina teen, ja kes saaks seda takistada?

        Js 43:13
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Püha, püha, püha on Issand Jumal, Kõigeväeline, kes oli
ja kes on ja kes tuleb!            Ilm 4:8
Kõik, millest meie maailm koosneb, võib laguneda, kindlaks
jäävad ainult Jumal ja Tema Sõna. Sõna, milles on elu ja mis
loob, päästab, uuendab.          Fanny de Sivers
5Ms 32:44-47; 5Ms 11:13-32

9. Teisipäev  Issand ütles: Ma annan andeks, nagu oled
palunud!                                    4Ms 14:20
Kristus ütleb: Mida te iganes palute minu nimel, seda ma
teen, et Isa saaks kirgastatud Pojas.                      Jh 14:13
Andestus on otsekui lapse siiras usk, et katki tehtu saab
terveks ja määrdunu päris puhtaks. Sellist andestamist me
vajame aina ja peame olema valmis ise andma. Toomas Paul
2Ms 7:1-13; 5Ms 12:1-12

10. Kolmapäev  Teha, mis õige ja kohus - see on Issandale
olulisem kui ohver.          Õp 21:3
Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest
ohvritest on Jumalal hea meel!       Hb 13:16
Loodan saada paremaks, aga asi ei edene. Eile raiskasin
oma päeva ja võimalused ja täna olen toiminud samuti.
Mul on häbi. Kaua Sa minuga kannatad? Aga Sina ütled,
ära karda. Tõesti, hirm on see, mis mind seob. Anna mulle,
palun, valmisolekut oma hirmud Sinu kätte anda. Võta need
ja ära lase neid mind kiusama tulla.              Eenok Haamer
Mk 6:1-6; 5Ms 15:1-11

11. Neljapäev  Issand juhatab sind alati ning toidab su
hinge põuasel maal.          Js 58:11
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Jeesus võttis leivad, tänas Jumalat ja andis neile, kes
maas istusid, samuti ka kalakestest, niipalju kui nad
tahtsid.           Jh 6:11
Ime sünnib seal, kus tal on kõlapinda. Tunnen inimesi, kes
on Jumalale vihased, et nende elus kunagi mingit imet ei
sünni. Kuid nende elukäik ja mõtteviis ei anna imedele ruumi
teostuda. Niisiis võib arvata, et ime sünnib niiöelda Jumala
ja inimese koostöös. Nähtamatu maailm ei sunni end peale.

         Fanny de Sivers
Lk 6:43-49; 5Ms 15:12-18

12. Reede  See Jumal on meie pääste Jumal! Jumal, meie
Issand, toob välja surmastki!         Ps 68:21
Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma
südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis
sind päästetakse.         Rm 10:9
Uskliku inimese silmadel, Pühast Vaimust selginenud
silmadel on eriline võime. Nad näevad Jumala tõotusi ja
nõnda, et tulevik muutub olevikuks.           Albert Soosaar
Jh 12:34-36(37-42); 5Ms 16:1-17

13. Laupäev  Gideon ütles Issanda inglile: Kui Issand on
meiega, mispärast on siis see kõik meid tabanud?

        Km 6:13
Ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine.

          Ef 5:17
Kui Jumal toimib hoopis teisiti, kui meie tahame ja vajame,
kui Jeesus ei vasta meie arusaamistele ja ettekujutustele,
siis hakkame Jumalas kahtlema. Kui palved ei täitu, kui
oodatud ja soovitud vastus ei saabu, tekib kahtlus - kas sa
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oled olemas, või oled nii jõuetu, et sa ei suuda midagi?
           Albert Soosaar

Mt 13:31-35; 5Ms 16:18-20
____________________________________________________
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: 1Kr 13:1-13; Ps 31:2-6; Mk 8:31-38

14. Pühapäev  Õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu
kuivamatu jõgi!        Am 5:24
Uurige, mis on Issandale meelepärane!          Ef 5:10
Ma armastan. Keda? Kas su armastatu ka seda tunneb või
on need ainult sõnad? „Ma olen nii keriku inimene“, ütles
mulle kunagi üks naine, kes tahtis mind veenda, et ta kirikut
armastab. Mina teda kirikus polnud näinud ega näinud ka
pärast seda kohtumist. Kui paljud sinu sõnad saaksid
kaalule jääda igaviku kaaludel?             Eenok Haamer

15. Esmaspäev  Issand käis nende ees, päeval pilvesambas
juhatamas neile teed, ja öösel tulesambas, andes neile
valgust.     2Ms 13:21
Jumal on valgus, ja temas ei ole mingit pimedust.

          1Jh 1:5
Meenutame veel kord, et mineviku kustutamiseta ei ole
tõelist uut. Vana peab mööduma nii jäägitult, et sellele enam
ei mõelda. Kristuses Jeesuses eemaldatakse meie mõtetest
kõik mineviku halvad kombed ja eluviisid.       Osvald Tärk
Lk 13:31-35; 5Ms 17:14-20



Veebruar

- 30 -

16. Teisipäev  Ei ma lase sind mitte, kui sa mind ei õnnista!
    1Ms 32:27

Jeesus ütles Kaanani naisele: «Oh naine, sinu usk on
suur! Sündigu sulle, nagu sa tahad!» Ja ta tütar paranes
selsamal tunnil.        Mt 15:28
Pinnapealsed arvamusuuringud ei suuda tõeselt näidata,
kui suur vajadus on inimesel usu järele ja kui kirglikult
tahaksid paljud leida elavat usuelu ja õppida palvetama.

      Jörg Zink
Lk 5:33-39; 5Ms 18:9-22

Algab  kannatuseaeg

17. Kolmapäev  Sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja
rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad.   Ps 86:5
Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust
saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!   Hb 4:16
Sina tahad mulle andeks anda. Kas selles on lootust, et ma
pärast olen parem? Muidugi, sest Sina annad mulle selleks
jõu. Siis on mul vaja kahetseda oma süüd ja andeksandmine
vastu võtta.             Eenok Haamer
Mt 6:16-21 või 2Pt 1:2-11; 5Ms 19:1-13

18. Neljapäev  Sa oled mulle tüli teinud oma pattudega,
oled mind vaevanud oma süütegudega. Mina, mina olen
see, kes kustutab su üleastumised iseenese pärast ega
pea meeles su patte.    Js 43:24-25
Jeesus loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles
meie õigekssaamise pärast.                                     Rm 4:25
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Ära unusta iialgi, mis Jumal on sinu heaks teinud. Täna
teda iga päev selle eest, et ta on sind aastakümnete eest
kutsunud ja oma viinamäele saatnud. Ja kui ta on helde
olnud kellelegi tema elu üheteistkümnendal tunnil, siis täna
Jumalat veelgi enam. Rõõmusta, et Jumala riik kasvab ja
veel üks hing on päästetud patu, saatana ja surma
võimusest.             Albert Soosaar
Sk 7:2-13; 5Mo 24:6-22

19. Reede Su rahva lapsed ütlevad: «Issanda tee ei ole
õige!» Kuid nende enda tee ei ole õige!                Hs 33:17
Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda
et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu
ülekohtust.           1Jh 1:9
Uut, täielikku puhastust palun. Aita leida vahepeal kaotatut.
Ma ei taha Sulle kaduma minna. Siruta käsi ja puhasta,
palun.             Eenok Haamer
Jh 8:21-30; 5Ms 26:1-15

20. Laupäev  Sina oled mu Jumal!                      Ps 118:28
Jeesus ütleb: Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui
minu kaudu.          Jh 14:6
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 Johan Scheffler
Tn 5:1-7,17-30; 5Ms 30:11-20
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1. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (INVOCAVIT)
Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks
kuradi teod.        1Jh 3:8b
Jutlus: Hb 4:14-16; Ps 91:1-4,11-12; Mt 4:1-11

21. Pühapäev  Üks jagab välja, aga saab üha lisa, teine
hoiab varandust, ometi on puudus käes.       Õp 11:24
Me näitame end Jumala abilistena kõiges: kui vaesed,
kes siiski paljusid rikkaks teevad; kui need, kellel ei ole
midagi ja kelle päralt on kõik.      2Kr 6:4,10
Puudulikke teadmisi on võimalik asendada armastusega,
aga armastust ei saa asendada millegagi. Osvald Tärk

22. Esmaspäev  Issand oli mulle toeks.     2Sm 22:19
On hea, kui süda kinnitatakse armu läbi.          Hb 13:9
Arm, kes sa mind oled võitnud armastuse väega ja mind
enda külge köitnud heldusega, tõega. Arm, Su päralt olen
ma elades ja surres ka.    KLPR 262:5 Johann Scheffler
1Jh 3:7-11(12); 5Ms 31:1-8

23. Teisipäev  Ära kavatse kurja oma ligimese vastu, kui
ta elab usaldavalt su juures!         Õp 3,29
Armastus ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu.     1Kr 13:5
Nõnda ma siis püüan alati võtta palvesse kaasa kõik
inimesed, teades, et ma ei saa ka oma kambris palvetades
lennata kõrgemale nende lootustest ega alandada end
alamale nende meeleheitest. Toomas Paul
Ii 1:1-22; 5Ms 33:1-5,26-29
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24. Kolmapäev   Mõelge kaugel olles Issandale ja teile
meenugu Jeruusalemm!          Jr 51:50
Jesus ütles: Kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu selle
abielurikkuja ja patuse sugupõlve ees, seda häbeneb ka
Inimese Poeg, kui ta tuleb.         Mk 8:38
Kas me oleme valmis ja võimelised irduma piiravaist
turvasidemeist, mis takistavad meil järgimast oma tõelist
kutsumust? Sellele küsimusele vastamisel on sügavad
tagajärjed meie emotsionaalselel ja vaimulikule heaolule.

  Henri J. M. Nouwen
1Kr 10:9-13; 5Ms 34:1-12

25. Neljapäev  Issand läkitab oma ingli sinuga ja laseb su
teekonna korda minna.     1Ms 24:40
Ingel aga 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
Tean, et tõeliselt alandlikud inimesed ei palu Sinult, et Sa
avaldaksid neile oma saladused. Nad ei küsi, miks Sina
lased sündida seda või teist, vaid igatsevad, et Sinu hea ja
armuline tahe nende elus tõepoolest valitseks. Usaldus on
olulisem kui kõigest arusaamine. Toomas Paul
Jk 4:1-10; Jh 11:1-10

26. Reede  Kündke enestele uudismaad ja ärge külvake
kibuvitste sekka!              Jr 4:3
Saage uueks oma mõttelaadilt ja riietuge uue inimesega,
kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja vagaduses.

     Ef 4:23-24
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Tunnipikkune jumalateenistus ei suuda vaigistada meelt,
kes kogu nädala on elanud rahutult ja lõhestatult. Siin ei
aita parimgi jutlustaja ega kauneim liturgia. Pühapäeva sisu
määravad argipäevad. Argipäev on taas sõltuv sellest, kas
meil üleüldse on selliseid aegu, millal võime tõepoolest
end vaigistada kuulamiseks ja mõtisklemiseks, palveta-
miseks ja jumalateenistuste osaduseks.      Jörg Zink
Hb 2:11-18; Jh 11:11-19

27. Laupäev  Vaata oma pühast eluasemest, taevast, ja
õnnista oma Iisraeli rahvast!     5Ms 26:15
Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades
meeles oma halastust.           Lk 1:54
Jumal on meie varjupaik ka raskel ajal. Aga kinni haarata
Jumala tõotustest, siis kui sa käesolevast hetkest kaugemale
ei näe, ei ole kerge. Sa vajad täielikku usaldust. Anna oma
hirmud ja kahtlused ära tema kätte. Tema annab siis jõu
teda täielikult usaldada.             Eenok Haamer
Ilm 20:1-6; Jh 11:20-31
____________________________________________________________________________________
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: Rm 5:1-5(6-11); Ps 10:4,11-14,17-18;

Mk 12 :1-12; Ps 35:1-16

28. Pühapäev Jumal õnnistas seitsmendat päeva ja
pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma
tegudest.         1Ms 2:3
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Hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene
hingamispäeva jaoks.        Mk 2:27
Tööde vaevast ihu puhkab, pühapäev toob kosutust.
Väsind süda rahu ihkab, rahu, mis on Jumalast. Seda palves
otsin ma alandliku meelega.       KLPR 200:3 Jonathan Krause
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KUU LOOSUNG:  Ei ole olemas suuremat armastust kui see,
et keegi annab elu oma sõprade eest.         Jh 15:13

1. Esmaspäev  Ta on kaldunud nende palve poole, kes on
tehtud puupaljaks, ega ole põlanud nende palvet.

      Ps 102:18
Kristus ütleb: Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie
juurde.”         Jh 14:18
Sest tahan appi hüüda ma oma Jumalat, Ta poole kindlalt
hoida, kui hädad vaevavad, ning paluda ka Teda, et annaks
kannatust; Ta vaigistab mu häda ja pöörab ahastust.

           KLPR 348:2 Burkhard Grossmann
Jr 26:1-3,7-16,24; Jh 11:32-45

1. märts 1457 - Vennaste Uniteedi algus Böömimaal

2. Teisipäev  Sa joodad mägesid oma ülemistest tubadest;
sinu tööde viljast toidab ennast maa.       Ps 104:13
Kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav,
mida võetakse vastu tänuga.         1Tm 4:4
Tahaksin tõrkumata võtta vastu, mis mulle tuleb Sinu käest.
Lase edu ja ebaedu tuuled puhuda jälgi jätmata üle mu elu,
ilma selle tasakaalu kõigutamata! Luba mind jääda vait ja
lasta toimida ning kõneleda Sinul. Siis, kui ma ei soovi
enam midagi, saan kõik. Sina, Jumal, oled ise see kõik!

Toomas Paul
Ii 2:1-10; Jh 11:46-57
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3. Kolmapäev  Issand ütles: Minu pale läheb kaasa ja ma
annan sulle rahu.     2Ms 33:14
Jumala rahva hingamisaeg on alles ees.           Hb 4:9
Issand, Sa tahad meid rahu ja rõõmuga täita, armastust,
õnne ja ustavust meiega köita. Südamed Sa uuendad
lootusega, tahad meid taevale võita.

  KLPR 309:1 Eduard Tennmann
2Ms 17:1-7; Jh 12:1-11

4. Neljapäev  Suur on Issand ja kõrgeks kiidetav, tema
suurus on uurimatu!         Ps 145:3
Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid
hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi!          1Jh 3:1
Jumal ei ole nimetu saatus ega juhus, loodusseadus ega
käsitamatu maailmavaim. Jumal tunneb meid, kõneleb meile,
näeb ja kuuleb meid, Tema kätesse võime end usaldada.

      Jörg Zink
1Jh 1:8-2:2(3-6); Jh 12:12-19

Ülemaailmne naiste palvepäev

5. Reede  Olgu nüüd su heldus mulle troostiks, nõnda
nagu sa oled ütelnud oma sulasele!      Ps 119:76
Paljudele on saanud ülirohkeks Jumala arm ja and ühe
inimese - Jeesuse Kristuse - armu kaudu.               Rm 5:15
Mu Jumal, anna kannatuse tunnil jõudu uskuda valguse
võitu, ära lase meeleheitel vallutada ega valitseda! Anna
jaksu uskuda - viimaks oled Sina see, kes laseb kõigil asjadel
kasuks tulla neile, kes Sind armastavad! Toomas Paul
Lk 9:43b-48; Jh 12:20-26



Märts

- 38 -

6. Laupäev  Kas te ei peaks mitte elama meie Jumala
kartuses, paganate, meie vaenlaste teotuse vältimiseks?

          Ne 5:9
Te olete temast kuulnud ja temas õpetatud, nii nagu tõde
on Jeesuses. Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest
vana loomus.     Ef 4:21-22
Kui meie olemine rajaneb sellel, mida maailm meist teeb, ei
saa me olla enam midagi pärast seda, kui oleme sellest
maailmast lahkunud. Jeesus tuli meile kuulutama, et
efektiivsusel, soosingul ja väel rajanev identiteet on
vääridentiteet, illusioon.    Henri J. M. Nouwen
Gl 2:16-21; Jh 12:27-36
_____________________________________________________________________________________
3. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (OCULI)
Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi,
ei kõlba Jumala riigile!          Lk 9:62
Jutlus: Ef 5:1-8a; Ps 34:16-23; Lk 9:57-62; Ps 35:17-28

7. Pühapäev  Sina oled Jumal, kes teeb imet, sa oled oma
vägevuse teinud avalikuks rahvaste seas.         Ps 77:15
Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis
naisest.             Gl 4:4
Vaat, mis Jumal meile andnud; Poja Ta meil eluks pannud,
kes meid armust avitanud vaevast taeva rõõmusse!

          KLPR 33:3 Paul Gerhardt

8. Esmaspäev  Kui armsad on mägede peal sõnumitooja
sammud. Ta kuulutab rahu, toob häid sõnumeid, kuulutab
päästet ja ütleb Siionile: Sinu Jumal on kuningas!

          Js 52:7



Märts

- 39 -

Jeesus läkitas need kaksteist kuulutama Jumala riiki ja
parandama haigeid.            Lk 9:2
Su sülle tahan ma end peita, kui hädaoht mind ähvardab;
Su peale tahan mured heita, kui eluraskus hirmutab. Kõik
valud, mis mind vaevavad, Su rinnal vaikivad.

          KLPR 67:4 Georg Kiviste
Lk 14:(25-26)27-33(34-35); Jh 12:37-50

9. Teisipäev  Siis ilmub Issanda au  ja kõik liha näeb seda
üheskoos. Jah, Issanda suu on rääkinud.           Js 40:5
 Jumal valgustagu teie südame silmi, et te teaksite, milline
lootus on tema kutsumises.           Ef 1:18
On päris selge, et rumalust ei saa võita õpetamisega, vaid
üksnes vabastamisega.    Dietrich Bonhoeffer
Ii 7:11-21; Jh 13:1-11

10. Kolmapäev  Jäägu meist kaugele, et mässaksime
Issanda vastu ja taganeksime nüüd Issanda järelt.

        Js  22:29
Mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastu-
sele ja headele tegudele. Ärgem jätkem unarusse oma
koguduse kooskäimist.   Hb 10:24-25
Oh Jeesus, oma püha nime mu südamesse kirjuta, et Sinu
suure armu ime võiks hinge sisse vajuda, et sõna, töö ja
terve elu siis kuulutaks Su nime ilu!

KLPR 264:4 Gerhard Tersteegen
Mk 9:38-41(42-47); Jh 13:12-20
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11. Neljapäev  Nõnda ütleb Issand: Su vigastus on ravimatu,
su haav on valus. Aga ma tahan lasta kasvada sulle korba
ja ravida sind sinu haavadest.     Jr 30:12,17
Jumal on andnud meile igavese elu ja see elu on tema
Pojas.         1Jh 5:11
Ei aita oma töö, ei sa või teiseks saada. Vaid otsi Jeesust
sa, Ta võib sind uueks teha. Ta oma verega kõik viha lepitab
ja nõnda taevasse sind armust talutab.

       KLPR 271:2 Christian Knorr
Mk 8:(10-13)14-21; Jh 13:21-30

12. Reede  Siis ma puhastan rahvaste huuled, et nad kõik
võiksid hüüda Issanda nime, teenida teda õlg õla kõrval.

            Sf 3:9
Nägija Johannes kirjutab: Suur rahvahulk, keda ükski ei
suutnud loendada, kõigist paganahõimudest ja suguharu-
dest ja rahvaist ja keeltest seisis trooni ees ning Talle
ees, valged rüüd üll ja palmioksad käes. Nad hüüdsid suure
häälega: Pääste on meie Jumalal, kes istub Troonil, ja
Tallel!      Ilm 7:9-10
Need pühad mehed ja naised, kes on enne meid patu
võitnud, huvituvad nüüd meie võitluskäigust. Nende
taevane pilk virgutab. Nende võit kinnitab meie usku ja
suurendab meie võitlustahet. Nende eeskuju õpetab meid.
Nad ei loobunud mitte ainult patust, vaid ka oma õigusest
ja isegi oma elust. Aga just seetõttu saavutasid nad võidu,
mille mõju ulatub ka meie aega. Astugem siis julgelt
pühaduse teele! Osvald Tärk
Mt 10:34-39; Jh 13:31-38
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13. Laupäev  Mina, mina olen see, kes teid trööstib! Kes
oled sina, et sa kardad surelikke inimesi?             Js 51,12
Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?

        Rm 8:31
Miks oleme meie, kristlased, nii vaesed õnnistuste ja rõõmu
poolest ning nii vähe lootusrikkad? Kas mitte just
sellepärast, et me ei mõista keset inimeste jutuvada tähele
panna Jumala häält?              Harri Haamer
Lk 17:28-33; Jh 14:1-7
_____________________________________________________________________________________
4. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (LAETARE)
Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi,
aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.        Jh 12:24
Jutlus: 2Kr 1:3-7; Ps 84:6-13; Jh 12:20-26; Ps 57

14. Pühapäev  Issand Jumal  kõrvaldab oma rahva teotuse
kogu maalt.           Js 25:8
Jumal pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei
ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole
enam, sest endine on möödunud.          Ilm 21:4
Teame, et Sinu sõnum kõige pilkasemaski pimeduses
viibijale on: vastu pidada! Kunagi on kõik möödas.
Ahastuse ööl näib kõik lõpmata lootusetu ja lohutu, aga
ükskord tuleb särav hommik. Praeguse hetke ahastus peab
kord jääma seljataha. Toomas Paul

15. Esmaspäev  Jumal, su tee on pühaduses.        Ps 77:14
Jeesus ütles: Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta
salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle.

        Mk 8:34
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Kes peab vastu? Ainuüksi see, kellele tema mõistus, tema
põhimõte, tema süüme, tema vabadus ja tema voorus pole
viimseks mõõdupuuks ja kes on valmis seda kõike
ohverdama, kui ta usus ning ainsamas sidemes Jumalaga
on kutsutud kuulekale ja vastutavale teole. Tema on siis
vastutaja, kelle elu ei taha olla mitte midagi muud kui vaid
vastus Jumala küsimisele ja kutsumisele. Kus on need
vastutajad?    Dietrich Bonhoeffer
5Mo 8:2-10; Jh 14:8-14

16. Teisipäev  Eks ole Efraim mulle kalliks pojaks ja
lemmiklapseks? Sest iga kord, kui ma räägin tema vastu,
mõtlen ma ikka temale; seetõttu on mu süda tema pärast
rahutu: ma tahan tõesti halastada tema peale, ütleb Issand.

         Jr 31:20
Nõnda siis ei sõltu see inimese tahtest ega pingutusest,
vaid Jumalast, kes halastab.         Rm 9:16
Mitte teadmiste hulk ja vaidlusosavus pole ristiinimest
kandnud maailmas sajandite tohutus vaimude võitluses,
vaid Isa Vaim, kes annab meile tarkuse tunnistada, kas
rääkides ehk vaikides oma kõrgest paleusest, mida tahame
teostada keset seda tigedat ja uskmatut sugupõlve.

              Harri Haamer
Ii 9: 14-23,32-35; Jh 14: 15-26

17. Kolmapäev  Vaata, ma läkitan oma ingli ja tema
valmistab minu ees teed.            Ml 3:1
Ristija Johannes ütles: Mina olen hüüdja hääl kõrbes:
Tehke tasaseks Issanda tee. Tema tuleb pärast mind. Mina
ei ole väärt tema jalatsipaelagi lahti päästma.       Jh 1:23,27
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Ristija Johannes teab täpselt, mida Jumal temalt ootab. Ta
seisab teadlikult oma kohal ega kipu kellegi teise kohta üle
võtma. Eluülesanded võivad olla mitmesugused, suurus
näitab end nende täitmises.          Fanny de Sivers
Jh 15:9-17; Jh 14:27-31

18. Neljapäev  Kes suudaks seista Issanda, selle püha
Jumala ees?                                                               1Sm 6:20
Peetrus ütles Jeesusele: „Mitte mingil juhul ei pese sina
mu jalgu!» Jeesus vastas talle: «Kui mina sind ei pese,
siis ei ole sul osa minuga.“           Jh 13:8
Alandlik märkab, mida peab tegema, sest tema tähelepanu
ei ole suunatud enesele. Ta ei mõõda midagi omaenese
mõõdupuuga, vaid millegi suuremaga. Kui ta on kristlane,
siis on tema mõõdupuuks Kristus.       Jörg Zink
2Kr 4:11-18; Jh 15:1-8

19. Reede  Teie olete Issanda, oma Jumala lapsed.
      5Ms 14:1

Te olete valgus Issandas. Käige nagu valguse lapsed!
            Ef 5:8

Sel päeval, kui Jumala arm on puudutanud inimese südant,
ta teab, mis Jumal tema käest ootab. See aeg, mis temale
antakse, pole antud raiskamiseks, tühja-tähjaga täitmiseks,
sest kord seisab ta oma eluga Jumala ees ja Jumal vaatab
tema pihku -  kas selles on vilja?                Harri Haamer
Jh 10:17-26; Jh 15:9-17

20. Laupäev Pöördu tagasi oma Jumala poole, hoia osadust
ja õigust ja oota alati oma Jumalat!          Ho 12:7
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Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis
õnnistage - sest õnnistamiseks te olete kutsutud -, et ka
teie võiksite pärida õnnistuse.          1Pe 3:9
Oht lasta end üles kihutada inimpõlgusest on väga suur.
Me teame väga hästi, et meil ei ole selleks õigust ning et
me seeläbi satume inimestega kõige viljatumasse vahekorda.
Ainsaks viljakaks vahekorraks inimestega - just nimelt
nõtradega  - on armastus, st tahe olla nendega osaduses.

   Dietrich Bonhoeffer
Jh 14:15-21; Jh 15:18-16:4
_____________________________________________________________________________________
5. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (JUDICA)
Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et
ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest.    Mt 20:28
Jutlus: Hb 5:7-9; Ps 43; Mk 10:35-45

21. Pühapäev  Sina, Issand, oled meie isa, muistsest ajast
on su nimi Meie Lunastaja.         Js 63:16
Kui Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmastus
ilmus, siis ta päästis meid oma halastust mööda.

         Tt 3:4-5
Kuis särab armupäike, mu Issand, minule. Ta helkjas
valgusläige viib varjud kaugele. Las tõusta tuuli palju, ei
siiski kõigu ma. Mu alus ja mu kalju on Õnnistegija.

KLPR 281:3 Ernst Moritz Arndt

22. Esmaspäev  Olgu su silmad lahti su sulase anumise ja
su Iisraeli rahva anumise poole, et sa neid kuuleksid
kõiges, mille pärast nad sind hüüavad!        1Kn 8:52
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See ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me mi-
dagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid.

        1Jh 5:14
Kui sina mõistad, et sa ei ole midagi väärt Jumala ees, et sul
ei ole õigus temalt midagi nõuda  - ja kui sa siiski tunnistad:
ma ei taha hukka minna  - ja palud temalt vankumatus usus
andi vääritumale, siis Issand vastab sulle. Ja sulle sünnib
nõnda, nagu oled uskunud.             Albert Soosaar
Hb (6:20)7:1-3(16-17)24-27; Jh 16:5-15

23. Teisipäev  Inimesepoeg, kõik mu sõnad, mis ma sulle
räägin, võta südamesse ja kuule neid oma kõrvaga!

        Hs 3:10
Lõunamaa kuninganna tuli ilmamaa otsast kuulama
Saalomoni tarkust, ja vaata, siin on rohkem kui
Saalomon.         Lk 11:31
Kas sa usaldad Jeesust või mitte? Kas sa usud, et
lunastusel on sinu jaoks tähendus või mitte? Küsimus on
selles, kas su usaldus on nii suur, et sa oled selle nimel
valmis ka uut elu elama. Oled sa valmis selle nimel võitlema
banaalsete kiusatuste, tühiste, kuid nüristavate mugavuste
ja ükskõiksusega kaasinimese vastu? Kas Jeesusel
Kristusel on sinu jaoks nii suur tähendus, et selle kõigega
alustada?             Joosep Tammo
Ii 19:21-27; Jh 16:16-24

24. Kolmapäev  Aadam ja tema naine peitsid endid Issanda
Jumala palge eest.         1Ms 3:8
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Ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti
ja paljastatud Jumala silma ees - tema ees, kellele meil
tuleb aru anda.          Hb 4:13
Kui keegi märkab oma sisemist ebakindlust, lisab ta
tööhoogu. Inimesed ütlevad: „Tema elu on alatine
töötegemine.“ Aga see ei ole töö, vaid põgenemine.

     Jörg Zink
Hb 9:11-15; Jh 16:25-33

25. Neljapäev  Mina ütlesin oma hädas: „Ma olen ära
lõigatud su silma eest!“ Siiski kuulsid sa mu anumiste
häält, kui ma sind appi hüüdsin.        Ps 31:23
Jeesus ütles Bartimeusele: „Mine, sinu usk on su
päästnud!“ Ja kohe nägi ta jälle ning läks Jeesusega teele
kaasa.      Mk 10:52
Ärgem unustagem, et mitte keegi teine ei võta meid nii
tõsiselt ja heatahtlikult kui Jumal. Mitte keegi teine ei kaitse
meid nii nagu tema. Isegi kui meie teda ei märka, on tema
meid märganud. Taevas on tema troon. Maa on tema jalajäri.
Meie kodu on ka tema kodu.            Joosep Tammo
1Kr 2:1-5; Jh 17:1-5

26. Reede  Ma tahan laulda Issandale, et ta mulle on head
teinud.           Ps 13:6
Tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib
igal pool võidukäigus kaasa ja teeb kõigis paigus meie
kaudu avalikuks oma tunnetuse lõhna.        2Kr 2:14
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Patuöisest hämarusest usk viib vastu koidule. Valgus
paistab pimedusest, Jeesus juhib võidule. Isale nüüd tänu,
austus, selle suure armu eest! Jeesuses on meie lootus,
sest ta elab igavest!        KLPR 277:3 Veera Õunapuu
Hb 10:1,11-18; Jh 17:6-16

27. Laupäev  Issand kuulis meie häält ning nägi meie
viletsust, meie vaeva ja meie häda.      5Ms 26:7
Puhus tugev tuul ja pani järvel tõusma kõrged lained.
Jüngrid olid nüüd sõudnud umbes kolm-neli miili, kui
nägid Jeesust järvel kõndivat ja paadi lähedale jõudvat, ja
nad lõid kartma. Aga Jeesus ütles neile: See olen mina,
ärge kartke!      Jh 6:18-20
Me teame, et meie meelevallas pole muuta maailma palet,
aga meie meelevallas seisab selles maailmas, mis nägu ta
ka iial ei oleks, usaldada oma Jumalat.            Harri Haamer
Ilm 14:1-3(4,5); Jh 17:17-26
_____________________________________________________________________________________
PALMIPUUDEPÜHA (PALMARUM)
Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub,
oleks temas igavene elu.      Jh 3:14,15
Jutlus: Fl 2:5-11; Ps 69:2,4,8-10,21b-22,30;

Jh 12:12-19; Ps 55

28. Pühapäev  Tema annab rammetule rammu ja jõuetule
jõudu.         Js 40:29
Pühadeks kogunenud suur rahvahulk kuulis, et Jeesus
tuleb Jeruusalemma, ja palmipuude oksi võttes läks rahvas
välja talle vastu ja hüüdis: Hoosanna! Õnnistatud olgu,
kes tuleb Issanda nimel, Iisraeli kuningas!    Jh 12:12-13
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Oh tule meie südamesse, me hinge ise asu elama! Oh tule
meie muredesse ja täida meie elu rõõmuga! Meid aita, et
kõik ainult Sinule siin maa peal armastuses elame!

         KLPR 85:3. Georg Kiviste

29. Esmaspäev  Sinu riik on kõigi ajastute riik ja sinu
valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve.       Ps 145:13
Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!

         Hb 13:8
Meie, külvajad, oleme tulejad ja minejad, aga Jumal jääb.
Küll Tema inglid, kes ükskord lõikust kokku panevad, ka
selle järele valvavad, et külvatud ivake raisku ei lähe.

               Harri Haamer
Rm 5:6-11; Jh 18:1-11

30. Teisipäev  Hea on Issand kõigile  ja tema halastus on
üle kõigi tema tegude.                        Ps 145:9
Kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie
kohustatud armastama üksteist.         1Jh 4:11
Jumala mõistetamatu halastus on inimelu sügav ja imeline
saladus. Me ei pea alati lõikama seda, mida oleme külvanud
- ei omavahel ega Jumala ees, ei siin ilmas ega tulevases.
Jumal on sirutanud meile oma lepituskäe, et meie sirutaksime
oma käed edasiseks lepituseks.             Jaan Kiivit jun

Ii 38:1-11; 42:1-6; Jh 18:12-27

31. Kolmapäev  Issand käib teie ees, Iisraeli Jumal on
teile järelväeks.         Js 52:12
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Kristus ütleb: Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja
minu omad tunnevad mind, ning ma annan oma elu
lammaste eest.   Jh 10:14-15
Mu helde Karjane, oh Jeesus, mind tule toitma armuga!
Ma õnne leian Sinu juures ja elu, mida ihaldan. Mind, oma
nõtra talle sööda seal Iisraeli aasadel ja värske eluveega
jooda, kust elu hoovab kõikidel!

            KLPR 224:1 Johannes Heermann
Js 26:20-21; Jh 18:28-40

Märts
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KUU LOOSUNG:Jumal valgustagu teie südame silmi, et te
teaksite, milline lootus on tema kutsumises.               Ef  1:18
____________________________________________________________________________________
SUUR NELJAPÄEV
Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja
armuline on Issand.        Ps 111:4
Jutlus: 1Kr 11:23-26; Ps 111; Jh 13:1-15(34-35);

Jh 19:1-16a

1. Neljapäev  Issand õnnistagu sind ja hoidku sind!
      4Ms 6:24

Kristus ütleb: Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui
keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti.           Jh 6:51
Kui iial sööme seda rooga, saab uueks meil su mälestus ja
uusi eluvete vooge toob hingesse Su armastus. Su veri,
surm ja ristivalu toob meie südamele elu.

       KLPR 89:2. Johann Jakob Rambach
_____________________________________________________________________________________
SUUR REEDE
Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündi-
nud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei
hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.          Jh 3:16
Jutlus: 2Kr 5:(14b-18)19-21; Ps 22:2-6,12,23-28;

Jh 19:16b-30
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2. Reede  Issand, kuule mu palvet ja pane tähele mu
kisendamist! Ära vaiki mu silmavee puhul!         Ps 39:13
Me kanname alati oma ihus Jeesuse surma, et ka Jeesuse
elu avalduks meie ihus.         2Kr 4:10
Su ristisurma rada on mulle elutee. Ei unusta ma seda, vaid
elan Sinule. Oh minu palvet kuule, ma õhkan härdasti, ma
loodan Sinu peale, ei Sinust tagane.

          KLPR 94:5. Paul Gerhardt

3. Laupäev  Issand juhatab paljusid rahvaid. Siis nad taovad
oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks.            Js  2:4
Kristus ütleb: Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan
teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie
süda ärgu ehmugu ega mingu araks!         Jh 14:27
Sina, Issand, tahad mulle andeks anda. Kas selles on
lootust, et ma pärast olen parem? Muidugi, sest Sina annad
mulle selleks jõu. Siis on mul vaja kahetseda oma süüd ja
andeksandmine vastu võtta.              Eenok Haamer
Nl 3:51-62; Jh 19:31-42
_____________________________________________________________________________________
1. ÜLESTÕUSMISPÜHA
Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest
ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla
võtmed.          Ilm 1:18
Jutlus: 1Kr 15:1-11; Ps 118:14-24; Mk 16:1-8;

Jh 20:1-10

4. Pühapäev  Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema
kiitus minu suus.           Ps 34:2
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Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa,
kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud
elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi
surnuist.           1Pe 1:3
Et Jeesus üles tõusnud on suures aus ja väes, mind surma
paeltest päästnud, siis mul on elu käes! Ei keegi süüdistada
saa mind ja hukka mõista - mu Jeesus maksis kõik.

        KLPR 110:3. Friedrich Adolf Lampe

2. ÜLESTÕUSMISPÜHA
Jutlus: 1Kr 15:12-20; Lk 24:13-35;  Jh 20:11-18

5. Esmaspäev  Sinu käes, Issand,  on voli kõike teha
suureks ja tugevaks.      1Aj  29:12
Ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab.

          2Ts 3:3
Issand, Sa ainuke, pühim ja ilusaim, pühitse mindki Su
puhtuse sees. Pattudest vabasta, ahelad purusta, anna, et
läheksin õndsuse teed. KLPR 274:4. Ole Theodor Moe

6. Teisipäev  Rahulik vastus vaigistab raevu, aga haavav
sõna õhutab viha.                         Õp 15:1
Kui vihastute, siis ärge tehke pattu! Ärgu päike loojugu
teie vihastumise üle!           Ef 4:26
Kui pisut suudab solvatud ristiinimesi lohutada teadmine,
et Tema, kelle nime nad kannavad, suri orjavitsakrooni
okkaist veriseks kistud laubaga ristil.            Harri Haamer
1Kr 15:20-28; Jh 20:19-23
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7. Kolmapäev  Minu Vaim püsib teie keskel. Ärge kartke!
           Hg 2:5

Kristus ütleb: Teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma
ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma
ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde.           Jh 16:7
Kui kerge on mul elada Sinuga, Issand! Kui kerge on mul
uskuda Sinusse! Kui mu mõtted on segaduses, kui kõige
targemad ei näe enam kaugemale kui tänane õhtu ega tea,
mida homme teha, siis saada mulle kindel usk, et Sina oled
ja hoolitsed selle eest, et kõik head teed poleks suletud.

            Aleksandr Solzhenitsõn
1Kr 15:35-49; Jh 20:24-31

8. Neljapäev  Issand, miks sa seisad kaugel, miks sa peidad
ennast hädaajal?                          Ps 10:1
Maarja ütles Jeesusele: Issand, kui sina oleksid olnud
siin, siis mu vend ei oleks surnud.         Jh 11:32
Teadmine, et olen Sinu käes elus ja surmas, annab rahu,
teeb asjade maailmast eraldatuks ja vaikset vabadust
ihaldavaks. Aeg ja igavik ei ole enam vastandatud, vaid
igavik hõlmab ka ajas toimuva. Toomas Paul
1Kr 15:50-57; Jh 21:1-14

9. Reede  Kõik nad ootavad sind, et sa neile annaksid nende
toidu omal ajal.  Sa annad neile, ja nad korjavad kokku;
sina avad oma käe, ja nende kõhud saavad täis head.

Ps 104:27-28
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!          Mt 6:11
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Jahu ei lõppenud vakast ja õli ei kahanenud kruusist. Kas
oli see võimalik? Saad selgeks siis, kui usaldad.

           Eenok Haamer
1Kr 5:6b-8; Jh 21:15-19

10. Laupäev   Ma käin avaruses, sest ma nõuan sinu
korraldusi.                      Ps 119:45
Kristus ütleb: Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti
minu jüngrid ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.

     Jh 8:31-32
Ärge hoidke midagi endale. Miski sellest, mida te pole ära
andnud, ei saa iialgi teie omaks. Millelegi sellest, mis teis
pole surnud, ei saa osaks ülestõusmine. Kui otsite ennast,
leiate lõpuks vaid vihkamise, üksinduse, ahastuse, allakäigu
ja hävingu. Kui otsite Kristust, leiate Tema ja kõik muu
pealekauba.    C. S. Lewis
2Tm 2:8-13; Jh 21:20-25
__________________________________________________
2. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV
(QUASIMODOGENITI)
Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa,
kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud
elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi
surnuist.           1Pe 1:3
Jutlus: 1Pe 1:3-9; Ps 116:1-9; Jh 20:19-29; Ps 84

11. Pühapäev  Andke au meie Jumalale!       5Ms 32:3
Laulge omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule,
laulge ja mängige pilli kogu oma südamega Issandale,
tänage alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse
nimel.      Ef 5:19-20
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Ei laulmast iial lakka ma rõõmsast südamest. Eks nõdralt
siin ju alga ma laulu igavest. Kuid nagu vete kohin ta kord
kostab ülevalt, kus inglikooris laulan ma au, kiitust Issandal.

             KLPR 291:2 Juho Railio

12. Esmaspäev  Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma
teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu.

         Jr 31:31
Jeesus võttis karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: See
karikas on uus leping minu veres! Nii sagedasti kui te
sellest joote, tehke seda minu mälestuseks!           1Kr 11:25
Muu toidus ei või elu anda, Sa üksi oled eluleib; ei see või
iial nälga tunda, kes Sinu armulaual käib. Sa oled eluallik
ise, kust hingejanu kustutan. Uut elu valad minu sisse, kui
Sinu verest osa saan.       KLPR 224:4 Johannes Heermann
Js 42:10-16; Ef 1:1-10

13. Teisipäev  Kõik rahvad, keda sa oled teinud, tulevad
kummardama su ette, Issand, ja annavad au sinu nimele.

          Ps 86:9
Paulus kirjutab: Kui ma evangeeliumi kuulutan, ei saa ma
sellega kiidelda, kuna see kohustus on pandud mu peale,
ja häda mulle, kui ma evangeeliumi ei kuuluta!

        1Kr 9:16
Issand, mul pole selles ilmas teha muud kui otsida ja teenida
Sind, mul pole oma südame ja selle kiindumustega teha
muud kui igatseda Sinu järele, mul pole oma keele ja sulega
teha muud kui kõnelda Sinuga ja kuulutada Sinu hiilgust ja
tahet.             Richard Baxter
Ii 42:7-13(14-17); Ef 1:11-14



Aprill

- 56 -

14. Kolmapäev  Teie olete minu tunnistajad, ütleb Issand.
        Js 43:10

Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu
loodule!       Mk 16:15
Käies Su armus eluteed maist, toetada tahame siin teineteist.
Kõrvuti minna mures ja töös. Kanda Su valgust siin maailma
öös.            Albert Ruutsoo
1Pe 1:22-25; Ef 1:15-23

15. Neljapäev  Ma olen olnud kättesaadav neile, kes mind
ei ole nõudnud; ma olen olnud leitav neile, kes mind ei ole
otsinud.           Js 65:1
Jeesus nägi Leevit, Alfeuse poega, tollihoone juures
istuvat ja ütles talle: ”Järgne mulle!” Ja too tõusis ja
järgnes talle.         Mk 2:14
Kes ma olen? See või teine? Kas olen täna üks ja homme
teine? Kas olen ma mõlemat korraga? Inimeste ees teeskleja
ja enda silmis põlastusväärne nõrguke? Või sarnaneb see,
mis mulle veel jäänud on, purukslöödud armeega, kes
kaotab distsipliini enne juba ette võidetud lahingut? Kes
ma olen? Üksildane küsimine teeb mulle nalja. Kes ma veel
olen, Sina ju tunned mind, ma olen Sinu oma, mu Jumal!

   Dietrich Bonhoeffer
Jh 17:9-19; Ef 2:1-10

16. Reede  Ärge lisage midagi sellele, milleks mina teid
kohustan, ja ärge võtke midagi ära, vaid pidage Issanda,
oma Jumala käske!         5Ms 4:2
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Kristus ütleb: Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu
nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik,
mida mina teile olen öelnud.                         Jh 14:26
Issand, Sa tead, et mul on täna väga kiire, ära unusta mind
ka siis, kui Sina mul meelest lähed!          Kindral Lord Astley
Lk 23:50-56; Ef 2:11-22

17. Laupäev  Õppige tegema head, nõudke õigust, aidake
rõhutut!                                                          Js 1:17
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse
seadust.                             Gl 6:2
Kas mul on õigus Jumalale ütelda: sellele anna armu, ta on
nii hea inimene, aga see teine on selline, et ta armuandmist
ei vääri? Kas ma ise väärin? Aga mis saaks siis kui Issand
arvab, et mina pole väärt? Armuandmise jätan tema kätte.

             Eenok Haamer
Jh 12:44-50; Ef 3:1-13
_____________________________________________________________________________________
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: 1Pe 2:21b-25; Ps 23; Jh 10:11-16(27-30);

Psalm 87

18. Pühapäev  Mu süda rõõmutseb Issandas.          1Sm 2:1
Filippus ristis eunuhhi. Aga kui nad veest välja tulid,
haaras Issanda Vaim Filippuse, ja eunuhh ei näinud teda
enam. Kuid ta läks oma teed edasi rõõmuga.    Ap 8:38-39
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Meie ei saa oma usuelu rajada hirmu peale Jumala ees, see
on halb alus, see on väärastunud usk. Selline usk ei kanna
Jumala ees meelepärast vilja. See võib küll usu moodi välja
näha, aga seal on kramplikkust, on hirmu, mida pole kuigi
meeldiv kogeda. Me oleme seesmise inimese poolest
tugevad siis, kui Kristus elab meie südames ja kui me oleme
rajatud armastusse.             Joel Luhamets

19. Esmaspäev  Iisrael, sina oled mu sulane, ma valisin
sinu ega põlanud sind!                                           Js 41:9
Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja
olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja.

       Jh 15:16
Juhi mind surmast ellu, valedest tõesse. Juhi mind
meeleheitest lootusesse, hirmust usaldusse. Juhi mind
vihkamisest armastusse, sõjast rahusse. Las rahu täidab
meie südant, meie maailma, meie universumit...     Ema Teresa
4Ms 27:(12-14)15-23; Ef 3:14-21

20. Teisipäev  Kuidas tohiksin teha seda suurt kurja ja
pattu oma Jumala vastu?       1Ms 39:9
Teades, et inimene ei saa õigeks Seaduse tegude kaudu,
vaid ainult usu läbi Kristusesse Jeesusesse, siis oleme
ka meie uskunud Kristusesse Jeesusesse.           Gl 2:16
Palun, Issand, julgust silma vaadata olukordadele, mis on
mulle kätte tulnud. Süüdi olen mõnikord ise, mõnikord
teised, ent ise välja tulla sellest ei oska, ei jaksa. Ainult sina
saad mind aidata. Ma tänan sind, et sa mind näed ja ei
lükka ära.              Eenok Haamer
1Kr 4:9-16; Ef 4:1-6
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21. Kolmapäev  Otsekui uus taevas ja uus maa, mis ma
teen, püsivad minu palge ees, ütleb Issand, nõnda püsib ka
teie sugu ja teie nimi.         Js 66:22
Ole ustav surmani, ja ma annan sulle elupärja!

         Ilm 2:10
Meie, kristlased, ei karda surmaööd, sest meie taevane kodu
asub just teisl pool seda. Issanda Kristuse ülestõusmine
surnuist muutis surmaöö elu päikesetõusuks. Muutis
kesköö pettumused rõõmuks ja kesköö hirmu rahuks.

    Uno Plank
Jh 17:20-26; Ef 4:7-16

22. Neljapäev  Üksnes Jumal on mu kalju ja mu pääste,
mu kindel varjupaik, et ma ei kõigu.           Ps 62:7
Jeesus ütles: Igaüks, kes tuleb minu juurde ja kuuleb mu
sõnu ning teeb nende järgi - ma näitan teile, kelle sarnane
ta on. Ta on inimese sarnane, kes maja ehitades kaevas ja
süvendas ja rajas selle aluse kaljule. Kui siis tuli
suurvesi, paiskus vool vastu seda maja, aga ei suutnud
seda kõigutada.     Lk 6:47-48
Armas Jumal, ole minu vastu hea, sest meri on nii suur ja
minu paat nii väike.     Bretoni kaluri palve
Ef 4:(8-10)11-16; Ef 4:17-24

23. Reede  Jaakobist tõuseb täht, Iisraelist kerkib
valitsuskepp.                                    4Ms 24:17
Mina, Jeesus, saadan oma ingli seda teile tunnistama
koguduste jaoks. Mina olen Taaveti juur ja sugu, särav
koidutäht.        Ilm 22:16
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Koidutäht nüüd selgesti kõrgelt tõuseb rahvale, valgusta-
ma pimedaid, teele saatma eksijaid.

KLPR 143:8 Adalbert Hugo Willigerode
Mt 26:30-35; Ef 4:25-32

24. Laupäev   Issand ei jäta maha oma rahvast oma suure
nime pärast.     1Sm 12:22
See tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele,
kes on eemal, keda iganes Jumal, meie Issand, enese
juurde kutsub.         Ap 2:39
Tänan Sind, Jumal, et Sa oled mind saatnud elu erinevatel
ajajärkudel! Tänan Sind, et Sa oled andnud jaksu seisma
jääda ja vastu pidada kergemat otsimata! Kummaline küll,
aga tagasi vaadates on mu meel rõõmus, et on tulnud minna
läbi katsumuste tundidest ja et Sina oled andnud jõudu
neis vastu pidada! Toomas Paul
Jh 14:1-6; Ef 5:1-14
____________________________________________________________________________________
4. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (JUBILATE)
Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on
möödunud, vaata, uus on sündinud.        2Kr 5:17
Jutlus: 1Jh 5:1-4; Ps 66:1-9; Jh 15:1-8

25. Pühapäev  Tehke õigust ja olge õiglased ning päästke
riisutu rõhuja käest; ärge vaevake, ärge tehke liiga
võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele!            Jr 22:3
Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned
ise seda aimamata võtnud külalistena vastu ingleid.

         Hb 13:2



Aprill

- 61 -

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

26. Esmaspäev  Minu ees peab nõtkuma iga põlv, kõik
keeled peavad andma mulle vande.  Üksnes Issandas on
õigus ja jõud.    Js 45:23-24
Jumal on tõstnud ta kõrgemaks kõrgest, et Jeesuse
nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa
all, ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand -
Jumala Isa kirkuseks.    Fl 2:9,10-11
Ligidal on Jumal! Teda kummardagem, Tema ette palves
tulgem! Meie keskel Jumal! Vaikselt süda seisku, Tema ees
end alandagu. Tunnista, austa ka Tema nime kiites, silmi
maha heites. KLPR 355:1 Gerhard Tersteegen
Rm 1:18-25; Ef  5:15-20

27. Teisipäev  Nõnda ütleb Issand: Taevas on minu aujärg
ja maa on minu jalajärg. Kus saaks siis olla koda, mida te
tahate mulle ehitada?           Js 66:1
Kõigekõrgem ei ela kätega tehtus.         Ap 7:48
Jumala töö läheb edasi vastupidi inimese loogikale.
Teinekord võime mõelda, et kui oleme enda meelest kõik
teinud, peaks Jumala töö edasi minema. Aga Jumala töö ei
allu alati inimese loogikale. See on Jumala käes. Ja meil ei
ole võimalik käsutada Jumala Vaimu. Jumala Vaim puhub
sealt, kust tahab.              Joel Luhamets
2Kr 5:11-18; Ef 5:21-33
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28. Kolmapäev  Issand lasku oma pale paista sinu peale ja
olgu sulle armuline!                       4Ms 6:25
Kristus ütles: Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud
minu, nõnda saadan ka mina teid.        Jh 20:21
Su rahu, Issand, täidab mu elu täiesti. Kõik kartuse ta
võidab, mis vahes rõhubki. Su rahu; issand, mulle kui lapsel
ema käed, mis silitavad jälle, ta juurde laps kui läeb.

  Arved Paul
Jh 8:31-36; Ef 6:1-4

29. Neljapäev  Kui sa pöördud tagasi Issanda, oma Jumala
juurde, siis pöörab Issand su saatuse ja halastab su peale.

   5Ms 30:2,3
Jeesus lausus tervenenud naisele: Tütar, sinu usk on su
päästnud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast!

        Mk 5:34
Issand, ära lase mul soovida tervist või elu muuks kui Sinu
teenimiseks. Ainult Sina tead, mis on mulle hea, seepärast
tee mulle seda, mida Sa õigeks pead. Anna mulle või võta
minult, ma tahan pühaks pidada kõike, mis tuleb Sinult,
minu Issand ja Jumal.                Blaise Pascal
 Rm 8:7-11; Ef 6:5-9

30. Reede  Kui ma mõtlesin: Ma ei taha enam mõelda tema
peale ega rääkida tema nimel, siis oli mu südames nagu
põletav tuli.            Jr 20:9
Apostlid ei lakanud iga päev pühakojas ja kodasid mööda
õpetamast ja kuulutamast evangeeliumi Kristusest
Jeesusest.         Ap 5:42

Aprill
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Issand, loo meile uus vaim ja tõmba meie süda enda poole,
et meie töö valmistaks meile rõõmu, ning anna meile tugev
armastus Sinu vastu, et võiksime meelsasti kuuletuda. Ära
lase meil end teenida orjameelsusega, vaid tundes heameelt
Sinust ja Sinu tööst.           Benjamin Jenks
 Jh 19:1-7; Ef 6:10-17
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KUU LOOSUNG: Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute
asjade tõendus.          Hb 11:1

1. Laupäev  Ava oma suu keeletu heaks, õiguse tegemiseks
kõigile põlatuile!         Õp 31:8
Haige ütles Jeesusele: Isand, mul ei ole kedagi, kes mind
aitaks tiiki, kui vesi hakkab liikuma. Sellal kui mina
olen alles teel, astub mõni teine sisse enne mind.

            Jh 5:7
Sinu armastusel ja usaldusel ei ole otsa ega äärt, sest Sul ei
ole piire. Sina võid jagada ega jää vaesemaks. Kuidas
suudan seda mina? Toomas Paul
Ilm 22:1-5; Ef 6:18-24
_____________________________________________________________________________________
5. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (CANTATE)
Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid.

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

2. Pühapäev  Issand, olgu su kõrv tähelepanelik kuulma
palvet, mida ma nüüd sinu ees palvetan päevad ja ööd su
sulaste pärast.            Ne 1:6
Kristus ütleb: Mina palun nende eest, keda sina oled mulle
andnud, sest nad on sinu omad.           Jh 17:9
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Meie palvet, Issand, kuule, kohtust läbi aita Sa, anna
palvevaimu meile, valvamises kinnita, võitlust võita aita
Sina, siis Su taeva võime minna.

  KLPR 159:6 Johannes Rothen

3. Esmaspäev  Parandage oma eluviise ja tegusid, siis ma
jätan teid elama siia paika!              Jr 7:3
Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud.

      1Jh  4:19
Anna julgust usaldada, anna suutmist uskuda teise suhtes
head ja ilusat, loota seda alati - ka siis, kui see ei peakski
olema õige! Issand, tee mu süda avaraks, et suudan
silmnähtavast oletada parimat, teist inimest vabandada,
mõelda ja rääkida temast head, käänata kõik asjad hea poole!

Toomas Paul
Jk 1:17-25(26,27); Hb 1:1-4

3. mai 1728 - algas loosungite väljaandmine Herrnhutis

4. Teisipäev  Eks mu sõna ole nagu tuli, ütleb Issand, või
nagu vasar, mis purustab kalju?          Jr 23:29
Jeesus ütles: Tuld olen ma tulnud viskama maa peale, ja
mida muud ma tahaksin, kui et see oleks juba süttinud!

        Lk 12:49
Tee, et Su Vaimu tuli põleks ja kõik maailm saaks sellest
süüdatud, et lõikajaid veel rohkem tuleks Su põllule, kus
vili valminud. Su päralt lõikus, Issand, kutsu meid, sest
lõikust palju, pisut lõikajaid!

KLPR 245:2 Karl Heinrich von Bogatzky
Lk 19:36-40; Hb 1:5-14
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5. Kolmapäev  Tee mind terveks, Issand, siis ma saan
terveks; aita mind, siis ma saan abi.          Jr 17:14
Jeesus ütles : Ei vaja arsti terved, vaid haiged. Ma ei ole
tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid.         Mk 2:17
Ei ole midagi parata, et me vajame enam kui midagi muud
kindlust, et meid tõesti armastatakse, et meist hoolitakse
kõigist meie vigadest ja poolikusest hoolimata.

Toomas Paul
Rm 15:14-21; Hb 2:1-10

6. Neljapäev  Mitte meile, Issand, mitte meile, vaid oma
nimele anna au oma helduse pärast, oma ustavuse pärast!

        Ps 115:1
Iseenese mõtete esitaja taotleb tunnustust iseendale, aga
kes taotleb tunnustust sellele, kes ta on saatnud, see on
tõene ning temas ei ole valet.           Jh 7:18
Enesest mind lahti, Issand, päästa Sa, anna mulle mahti
Sulle jääda ka. Lahuta mind ise ilmast vägevast, istuta Su
sisse hästi sügavast!       Andres Tetermann
1Kr 14:6-9,15-19; Hb 2:11-18

7. Reede  Issand, sinu heldus kestab igavesti! Ära jäta
maha oma kätetööd!        Ps 138:8
Meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade
tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile
seadnud, et me teeksime seda.           Ef 2:10
Kõik mis ette võtad sa, Jeesusega alga; Jeesu jälil jätmata
juhi oma jalga! Jeesusega ärka sa, puhkama ka heida! Kui
on Jeesus sinuga, siis sul abi leida.

   KLPR 436:1 Tundmatu autor
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Lk 22:39-46; Hb 3:1-6

8. Laupäev  Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummarda-
ge tema jalgade järi ette: tema on püha!                  Ps 99:5
Jeesus küsis nägijakssaanu käest: „Kas sa usud Inimese
Pojasse?  Sa näed ju teda, see, kes sinuga räägib, ongi
tema.“ Aga tema lausus: „Ma usun, Issand!“ ja kummar-
das teda. Jh 9:35,37-38
Issand, anna meile hägune pilk ebaolulise jaoks ning selge
pilk kõikide Sinu tõdede nägemiseks. Sören Kierkegaard
Jh 6:(60-62)63-69; Hb 3:7-19
_____________________________________________________________________________________

Misjoniohvi 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: 1Tm 2:1-6a; Ps 95:1-7b; Jh 16:23b-28(29-32)33

9. Pühapäev  Sa ei tohi tappa!     2Ms 20:13
See ongi sõnum, mida te olete kuulnud algusest peale, et
me peame üksteist armastama. Igaüks, kes vihkab oma
venda, on mõrvar.    1Jh 3:11,15
Kes teisele ei suuda andestada, lõhub silla, üle mille tal
endal kord minna tuleb.             Francis Bacon

10. Esmaspäev  Inimese süda kavandab oma teed, aga
Issand juhib tema sammu.          Õp 16:9
Ristija Johannes ütles: Keegi ei suuda võtta midagi, kui
see ei ole temale antud taevast.           Jh 3:27
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Jeesuse vaikimine ei tähenda seda, et ta laseks asjadel
areneda omapäi. Jeesus on isandate Issand ja ta jääb ka
selleks. Aga ta ei sekku mitte alati siis, kui meie seda nõuame,
ja mitte nii, nagu meie seda soovime. Ta aitab oma rahvast
ikka ja jälle ootamatult ja imeliselt.             Joosep Tammo
1Kn 3:5-15;  Hb 4:1-13

11. Teisipäev  Ta äratab igal hommikul mu kõrva, et ma
kuuleksin õpilaste kombel.           Js 50:4
Jeesus ütles oma jüngritele: Teile on antud ära tunda
Jumala riigi saladusi.           Lk 8:10
Ainult pühitsetud süda mõistab Jumala suurust ja väge.

               Harri Haamer
2Ms 17:8-13; Hb 4:14-5:10

12. Kolmapäev  Annaks Jumal, et kogu Issanda rahvas
saaks prohveteiks, et Issand paneks oma Vaimu nende
peale!     4Ms 11:29
Otsekui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil
liikmeil ei ole sama tegevus,  nõnda oleme meie paljud
üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed.

     Rm 12:4-5
Oma lapsi ühte köida, kallis sõber kindlasti. Las meidki
armu leida, armu näita alati. Tões meid kõiki ühte liida, tõde
oled ise Sa; ja meid valgusega täida, Sina oled valgus ka.

     KLPR 314:3 Nicholas Ludwig von Zinzendorf
Lk 11:1-4; Hb 5:11-6,8
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KRISTUSE TAEVAMINEMISPÜHA
Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma
tõmban kõik enese juurde.        Jh 12:32
Jutlus: Ap 1:3-4(5-7)8-11; Ps 47:2-10; L

k 24:(44-49)50-53; Ps 68:1-21

13. Neljapäev  Jumal ütleb: Mina ei riidle mitte igavesti
ega ole jäädavalt vihane.         Js 57:16
Kristus Jeesus on, kes suri ja, mis veel enam, kes üles
äratati, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie
eest.         Rm 8:34
Au Jumalale! Avatud on taeva värav jälle ja tee, mis enne
suletud, on lahti tehtud meile. Kes seda usub, rõõmsaks
saab ja hoolega end valmistab Kristuse järel käima.

 KLPR 122:2. J. Zwick

14. Reede  Ära võta meelehead, sest meelehea pimestab
nägijaid ja teeb õigete asjad segaseks!                     2Ms 23:8
Kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib
temas.         1Jh 4:16
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

Jh 18:33-38; Hb 6:9-20

15. Laupäev  Tema on Issand, tehku tema, mis ta silmis
hea on!        1Sm 3:18
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See ongi mu Isa tahtmine, et igaühel, kes näeb Poega
ning temasse usub, oleks igavene elu.           Jh 6:40
Kui Kristuse Kiriku rajamisel esimese jutluse alguseks sai
tunnistajate veendumus Kristuse ülestõusmise tõelisusest,
siis Kristuse Kiriku viimse tunnistaja jutluses, läbi meie
tsivilisatsiooni hukkumise kohina, kõlab see sama tõde:
“Kristus on tõesti üles tõusnud!”               Harri Haamer
Ef 6:18-20(21,22)23-24; Hb 7:1-10

Ülemaailmne palvenädal kristlaste ühtsuse eest
(oikumeeniline palvenädal)

_____________________________________________________________________________________
7. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (EXAUDI)
Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma
tõmban kõik enese juurde.         Jh 12:32
Jutlus: Ef 3:14-21; Ps 27:1,7-14; Jh 15:26-16:4;

Ps 68:25-36

16. Pühapäev  Aabram läks, nagu Issand teda käskis.
      1Ms 12:4

Nõnda siis õnnistatakse neid, kes on usust, koos uskliku
Aabrahamiga.             Gl 3:9
Ma tean, mis kogu elus ei minust maha jää. Mu kojal kindel
alus, mis kadumist ei näe. See on mu Päästja tõotus. Ta
selged sõnad kõik. See linn kui kaljukindlus on minu
varjupaik. KLPR 281:2 Ernst Moritz Arndt

17. Esmaspäev  Tema on sulle tõesti armuline, kui sa appi
hüüad. Kuuldes vastab ta sulle.                                  Js 30:19
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Nõnda ütleb Püha, Tõeline: Ennäe, ma avasin su ees ukse,
mida ükski ei suuda lukustada.        Ilm  3:7,8
Tõesti, Jumal on tänagi teel. Ta ootab sind oma sõnas,
kõnetab sind oma sulaste ja Vaimu läbi. Sa kõnnid oma
argiseid teid ja mõtled tavapäraseid mõtteid ja korraga
tunned: ”Ma olen oma elu suurima avastuse lävel. See
varandus on, millest ei saa enam üle ega mööda. Avastatust
tuleks kindlasti kinni haarata. Uued väärtused tuleb ellu
rakendada...”            Joosep Tammo
Hs 11:14-20; Hb 7:11-22

18. Teisipäev  Ma näitan ennast pühana teie juures
paganate silme ees. Ja te saate tunda, et mina olen Issand.

  Hs 20:41,42
Kuninga ametimehe sulased ütlesid: „Eile päeval kella
ühe ajal lahkus su pojast palavik.“ Nüüd märkas isa, et
see oli juhtunud täpselt sel ajal, mil Jeesus oli talle
öelnud: „Sinu poeg elab!“ Ja tema uskus, samuti kogu ta
pere.     Jh 4:52-53
Lk 21:12-19; Hb 7:23-28

19. Kolmapäev  Kas peaks Issandal midagi olema võimatu?
    1Ms 18:14

Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga!
      Hb 10:35

Maailm, las ta voogab pealegi edasi. Sa tead, kus see
voogamine lõpeb. Aga sina selles maailmas loed õnneks,
kõigest hoolimata jääda siiski oma Jumala juurde.

               Harri Haamer
Lk 12:8-12; Hb 8:1-13
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20. Neljapäev  Jumal ütleb: Nüüdsest peale ma kuulutan
sulle uusi asju ja saladusi, mida sa ei tea.           Js 48:6
Jumal on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma hea
nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud aegade
täiuse korraldamiseks.        Ef 1:9-10
Valgus kingib meile orienteerumisvõime. Kui oleme
Valguses, siis teame, kuhu poole minna, kuidas sihte seada,
me näeme eesmärke, kuhu liikuda. Kui valitseb pimedus,
peame ütlema, et noh, peaasi on minna, isegi kui me ei tea,
kuhu poole. Ja maailm ütlebki, et tähtis on lihtsalt elada ja
elus eneses on mõte. Aga kuhu välja jõuda, seda ei teata
kuigi täpselt.              Joel Luhamets
Ap 1:12-26; Hb 9:1-10

21. Reede  Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu
maailm on täis tema au!             Js 6:3
Issand, meie Jumal, Kõigeväeline, on hakanud valitsema
kuningana! Rõõmustagem ja hõisakem ja andkem talle
au!      Ilm 19,6-7
Suur on Su ustavus, Jumal, mu Isa  - muutuse varju ei
Sinus ma näe. Püha ja õiglane, heldusest rikas oled Sa olnud
ja igavest jääd.     Thomas Obediah Chrisholm
Jh 19:25-27; Hb 9:11-15

22. Laupäev  Kes suudab taluda tema tuleku päeva? Ja
kes jääb püsima tema ilmudes?            Ml 3:2
Meil on eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on
õige.          1Jh 2:1



- 73 -

Mai

Kui tasu oleneks meist, ei saavutaks me iialgi kindlust, et
meile on valmis pandud igavene õndsus, igavene kodu
taevas. Aga nüüd me teame, et meil on keegi, kes meid on
igavese armastusega armastanud, kes on meile meie tasu
valmis pannud. Ja me võime selle päranduse vastu võtta.

            Joel Luhamets
Sk 4:1-14; Hb 9:16-28
_____________________________________________________________________________________
1. NELIPÜHA
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi,
ütleb vägede Issand.             Sk 4:6
Jutlus: Ap 2:1-18; Ps 118:24-29; Jh 14:23-27; Ps 99

23. Pühapäev  Ma rõõmutsen su ütlusest nagu see, kes
leiab palju saaki.     Ps 119:162
Paulus kirjutab:  Me täname alatasa Jumalat, et kui te
meie käest saite kuulda Jumala sõna, siis te ei võtnud
seda vastu mitte inimeste sõnana, vaid sellena, mida see
tõepoolest on - Jumala sõnana, mis on tegev ka teis, kes te
usute.        1Ts 2:13
Kus ärkab Vaim, seal mutub uueks kõik elu nagu loodus
kevadel: usk, armatus on hingel´ kuueks ja vili valmib
hingepõldudel. Sest´ inimene, ava süda sa, et Vaim võiks
tema sisse voolata!         KLPR 128:3. Georg Kiviste
_____________________________________________________________________________________
2. NELIPÜHA
Jutlus: 1Kr 12:4-11; Mt 16:13-19; Ps 81
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24. Esmaspäev  Issanda Vaim tuleb võimsasti su peale, sa
hakkad koos nendega prohvetlikult rääkima ja muutud
ise teiseks meheks.        1Sm 10:6
Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate
olema minu tunnistajad.           Ap 1:8
Oh Püha Vaim, et tule Sa! Meid täida armutulega, et saaks
Su sõna kuulutud´, Su riik seeläbi kasvatud.

    KLPR 131:1. Hrabanus Maurus; Martin Luther

25. Teisipäev   Issand söötis nende kõhud täis taeva leivaga.
Ta avas kalju ja vesi jooksis; see jooksis jõena põuasel
maal.  Sest tema pidas meeles oma püha sõna.

Ps 105:40-42
Ärge hakake muretsema homse pärast, sest küll homne
päev muretseb ise enese eest!          Mt 6:34
Ära muretse, sul on Keegi, kes midagi paremat teeb sinu
heaks, kui sa oled mõistnud oodata.              Harri Haamer
Ap 4:23-31; Hb 10:1-18

26. Kolmapäev  Taevad haihtuvad kui suits ja maa kulub
nagu kuub, selle elanikud surevad otsekui sääsed. Aga
minu pääste jääb igavesti.           Js 51:6
Kui teis püsib see, mida te algusest peale olete kuulnud,
siis püsite teiegi Pojas ja Isas.         1Jh 2:24
Need, kes Kristusega elavad, ei ole jäänud hauda. Sinna
on jäänud ainult tükk nende mullast rüüd, mis peab taas
mullaks saama. Meile on Tema andnud eesõiguse - Temaga
elada.                Harri Haamer
Ap 8:(9-11)12-25; Hb 10:19-25
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27. Neljapäev  Ei ma sure, vaid jään elama, ja jutustan
Issanda tegusid.       Ps 118:17
Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus.

          Gl 2:20
Issand, siin on minu elu. Täna asetan ma selle altarile.
Kasuta seda, kui soovid.        Albert Schweitzer
Ap 11:1-18; Hb 10:26-31

28. Reede  Pane mind tähele, mu rahvas, mu hõimud,
kuulake mind! Sest minult lähtub Seadus ja mu õigus
rahvaile valguseks.           Js 51:4
Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut
mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi
päästetaks.          Jh 3:17
Küllap Jumala tahte kohane elu ongi kõige väärtuslikum
elu, isegi siis, kui tuleb kaotada, kui tuleb ära anda, oma
soovidest loobuda. Selline tunnetus on tihtipeale selle
maailma tunnetusega täielikus vastuolus. Aga seda
elutervet, elu ülesehitavat tunnetust on võimalik leida ainult
Jeesuse Kristuse tulekuga meie ellu. Kui Tema Valgus saab
meie valguseks.             Joel Luhamets
Ap 11:19-26; Hb 10:32-39

29. Laupäev  Ma panen teie sisse oma Vaimu ja teen, et te
käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate
neid.                                                                       Hs 36:27
Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha
Vaimu läbi, kes meile on antud.           Rm 5:5
Ma kaotasin kõik peale Sinu, kuid Sina oled sirutanud käe,
millest haarasin kinni ja kogu mu elu on täidetud valgusega.

Mai
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Sina oled mind päästnud! Tule lähemale, Sina armastuse ja
Tõe Jumal, ilmuta mulle kõike, mida võin Sinust ja endast
mõista.   Lev Tolstoi
Ap 18:1-11; Hb 11:1-7
_____________________________________________________________________________________
KOLMAINUPÜHA (TRINITATIS)
Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on täis
tema au!             Js 6:3
Jutlus: Rm 11:(32)33-36; Ps 145; Jh 3:1-8(9-15)

30. Pühapäev  Joosua heitis silmili maha ja kummardas
ning küsis: Mida mu Issand räägib oma sulasele?

        Jos 5:14
Kristus ütleb: Kes tahab mind teenida, peab järgnema
mulle, ja kus olen mina, sinna saab ka mu teenija.

       Jh 12:26
Kui nisuiva ise ka Sa hauda langesid. Oh eluvägi elusta
maailma miljonid! Las üles hüüda iga maad, et kõik Su nime
tunnevad. Su nimel õndsa rõõmuga ka meie valmis võitlema,
kui tahad Sa, me valmis võitlema.

          KLPR 247:3. Samuel Preiswerk; F. Zaremba

31. Esmaspäev  Issanda käest on mehe sammud, ja ta
kinnitab seda, kelle tee on tema meele järgi.  Kui ta langeb,
ei kuku ta maha, sest Issand toetab ta kätt.    Ps 37:23-24
Kristus ütleb:  Minu lambad kuulevad minu häält ja mina
tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile
igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid
minu käest.    Jh 10:27-28
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Tema mulle ise tahab anda igal hetkel uue armu ka. Tahab
kõik mu päevakoormad kanda, aidata ja kõiges juhtida. Mind
kui varandust Ta valvab, hoiab, omandust, mis kallilt
ostnud Ta. Nii kui päevi Tema armust kingib, nii Ta jõudu
nendeks jagab ka.   KLPR 334:2 Lina Sandell-Berg
Jr 10:6-12; Hb 11:8-22
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JUUNI

KUU LOOSUNG: Issand ütleb: Otsige mind, et te jääksite
elama!           Am 5:4

1. Teisipäev  Hoia ennast ja ole rahulik, ära karda ja su
süda ärgu mingu araks!             Js 7:4
Valvake, seiske usus, olge mehised, saage tugevaks!

     1Kr 16:13
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
Js 43:8-13; Hb 11:23-31

2. Kolmapäev  Issand tahab mõista õigust oma rahvale ja
halastada oma sulaste peale.     5Ms 32:36
Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalitui-
le, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd, kas ta peaks
viivitama neid aidates?          Lk 18:7
Jumala rüüstatud aias seob aednik haavad kinni. Paneb
toed kõrvale vigastele ja kasvatab uued oksad. Kurvastatud
saavad taevast rõõmus, elujõudu ja tuge. Meie kanname
ka kannatuses vilja, kui oleme Issanda oksad, sest tema
annab meile elumahla ja jõu.            Karl Raudsepp
Ap 17:(16)22-34; Hb 11:32-40
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3. Neljapäev  Ära ole minust kaugel, sest kitsikus on ligi,
sest abimeest ei ole!                                        Ps 22:12
Kristus ütleb: Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged:
mina olen maailma ära võitnud.         Jh 16:33
Sõbrad, me ei ela enam pärast Kristust, vaid koos
Kristusega.            Joosep Tammo
Ef 4:1-7; Hb 12:1-11

4. Reede  Tõuse meile appi ja lunasta meid oma helduse
pärast!         Ps 44:27
Teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga
teie tühisest esiisadelt päritud eluviisist, vaid Kristuse
kalli verega.   1Pe 1:18-19
Su armust, Õnnistegija, mul luba laule luua ja iseennast
täiesti Sul rõõmuohvriks tuua; ja ärgu mingu meelest meil,
kuis käisid raskeil vaevateil, et ristil hinge heita. nii ööl kui
päeval tahan ma Sind, Jeesus Kristus, tänada ja Sinu
tahtmist täita.            KLPR 81:3 Paul Gerhardt
Lk 23:44-49; Hb 12:12-17

5. Laupäev  Mina tean, et sina suudad kõike ja et sinul ei
ole ükski asi võimatu.             Ii 42:2
Jeesus ütles: Inimeste käes võimatu on Jumala käes
võimalik.        Lk 18:27
Maailma Issand valitseb ikka veel. Tema ei muutu.
Kummalisel kombel on just seda uskuda inimesele raske.
Kahtlused on aga nii omased. Mida Ta peab sulle tegema,
et sa usuksid?             Eenok Haamer
Jh 14:7-14; Hb 12:18-24
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1. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus ütleb oma jüngritele: Kes teid kuulda võtab, see
võtab kuulda mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab
kõrvale minu.        Lk 10:16
Jutlus: 1Jh 4:16b-21; Ps 34:2-11; Lk 16:19-31; Ps 76

6. Pühapäev  Õndsad on need, kes peavad tema seadusi ja
kes teevad õigust igal ajal.         Ps 106:3
Jesus ütleb: Kes mind tunnistab inimeste ees, teda
tunnistan ka mina oma Isa ees, kes on taevas.     Mt 10:32
Tunnistus võidab maailma. Tunnistust Jumalast tõi Jeesus,
kartmatult ja kindlalt. Tunnistust Jeesusest oodatakse meilt.
Meil on see õilis eesõigus ja õnnistatud kohustus.

           Karl Raudsepp

7. Esmaspäev  Issanda  juurde tulevad häbenedes kõik,
kes on olnud tema peale vihased.        Js  45:24
Käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad
paha kui kurjategijaist, siiski, pannes tähele teie häid
tegusid, annaksid nad Jumalale au aruandmise päeval.

        1Pe 2:12
Julgemadki unenäod ei suuda meile anda ettekujutust
sellest, mis on tulemas. Ees seisab kohtumine teistsuguse
maailmaga. Sellepärast korrastagem oma elu niisuguseks,
et tal oleks igavene väärtus. Istugem maha ja küsigem, mis
see on, mis meist järele jääb.             Joosep Tammo
Lk 10:1-9(10-15)16; Hb 12:25-29

8. Teisipäev  Tulgem ja hoidkem Issanda poole igavese
lepinguga, mida ei unustata!            Jr 50:5
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Kristuse kaudu on meil usaldus Jumala vastu,  kes on
teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut.    2Kr 3:4,6
Halastuse allikas, tuleta meile alati oma käske meelde.
Kõikide jõudude allikas, võta meid oma teenistusse. Lase
meil täieliku meeleparanduse kaudu enda juurde tagasi
pöörduda. Ole kiidetud, Jumal, sest Sul on hea meel, kui

inimesed Sinu juurde tagasi pöörduvad.             Juudi liturgia
Jr 36:1-6(7-9)10,21-24,27-31; Hb 13:1-14

9. Kolmapäev  Häda mulle, sest ma olen kadunud!
Sellepärast et ma olen roojane huultelt ja elan roojaste
huultega rahva keskel.             Js 6:5
Väeülem saatis oma sõbrad Jeesusele ütlema: Issand, ära
tee enesele tüli, sest ma ei ole väärt, et sina mu katuse
alla tuleksid!             Lk 7:6
Süda mõistab seda, mida silm ei näe ja kõrv ei kuule.

        Noam Ha-Midot
1Ts 2:1-8(9-12); Hb 13:15-25

10. Neljapäev  Jaakob ütles: Me võtame kätte ning läheme
üles Peetelisse ja teeme sinna altari Jumalale, kes mind
kuulis mu ahastuse ajal ja oli minuga teel, mida käisin.

     1Mo 35:3
Viigem siis Jeesuse kaudu alati Jumalale kiitusohvrit,
see tähendab tema nime tunnistajate huulte vilja.  Hb 13:15
Inimene ei mõista Jumala saladusi, vaid austab neid.

             Wilhelm von Humboldt
Jh 21:15-19; Am 1:1-2; 3:3-8
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11. Reede   Sa ei tohi abielu rikkuda!     2Ms 20:14
Kõikide juures olgu abielu au sees.          Hb 13:4
Siis ongi see käsk antud igasuguse lodevuse vastu, kuidas
seda ka ei nimetataks, keelates mitte ainult tegu, vaid ka
selle igasugused põhjused, ajendid ja vahendid, et süda,
suu ja kogu ihu oleksid puhtad ega leiduks sel ruumi, abi
ega nõu rüvedusele.             Martin Luther
Lk 22:24-30; Am 3:1-2,9-15

12. Laupäev  Võõras, kes asub teie juures, olgu teie
keskel nagu päriselanik.                                     3Ms 19:34
Kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele!         Gl 6:10
Armastuse käsk saab tulla ainult selle suust, kes ise
armastab. Jumal ütleb, armastage mind. Tema suust ei kõla
see võõrastavalt, vaid see on nagu armastuse hääl. See
käsk on Jumala armastuse ainsaks väljenduseks.

      Franz Rosenzweig
Fl 1:12-18a; Am 4:1-13
_____________________________________________________________________________________
2. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud
ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!       Mt  11:28
Jutlus: Ef  2:17-22; Ps 36:1-11; Lk 14:(15)16-24

13. Pühapäev: Issand teeb vaeseks ja teeb rikkaks, tema
alandab, aga ülendab ka.         1Sm 2:7
Ärgu olgu teie usk meie kirkuse Issandasse Jeesusesse
Kristusesse ühendatud vahetegemisega inimeste vahel!

            Jk 2:1
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Ma kohtun oma teel inimestega, nende eluastmetega,
soovidega, kannatuste ja vaevadega. Juhata mind, kui ma
lähen nende juurde, et näeksin nende palges Sind.

     Jörg Zink

14. Esmaspäev:  Issand ütles Aabramile: Mine omalt maalt,
omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle
näitan!       1Ms 12:1
Jumal on Aabrahamile armu osutanud tõotusega.     Gl 3:18
Usk ei tähenda mitte mõistuse väljalülitamist, vaid Jumala
mõistuse sisselülitamist. Osvald Tärk
Õp 9:1-10; Am 5:1-17

15. Teisipäev  Mooses sirutas oma käe mere kohale ja
Issand laskis mere taanduda tugevast idatuulest.

    2Ms 14:21
Usus läbisid nad Punase mere otsekui kuiva maa.

      Hb 11:29
Ma nägin, seal oli palju inimesi. Kõikide pead tundusid
langetatuina. Ja nende pead, kes tahtsidki end sirgu ajada,
sunniti kummarduma. Nii nad ei näinudki Teda, kes seisis
sirgena ja viipas neid enda poole tulema. Kas ka meie
tahaksime, et kõik oleksid jõuetud, sest meist oleks nagu
jõud otsa saanud?              Eenok Haamer
2Ms 2:11-15(16-22)23-25; Am 5:18-24

16. Kolmapäev  See olen mina, õiguse kuulutaja, võimas
päästma!           Js 63:1
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Paulus ütles: Et ma olen aga Jumalalt abi saanud tänase
päevani, siis ma seisan, tunnistades nii pisikestele kui
suurtele.                        Ap 26:22
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
1Sm 1:1-11; Am 6:1-14

17. Neljapäev  Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga,
ja kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind; kui sa
käid tules, siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind.      Js 43:2
Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust
mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.            Fl 4:19
Su tiiva varju all ma elan ja rahu on mul Sinu sees. Ma sellel
rajal kindlalt seisan: Sa omi tunned helduses; ehk maa ja
taevas hukka läeb, Su tõde, sõna seisma jääb.

KLPR 266:5 Johann Gottfried Herrmann
Mt 15:29-39; Am 7:1-9

17. juuni 1722 - Herrnhuti asula ehitustööde algus

18. Reede  Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo
järgi lõi ta tema.       1Ms 1:27
Tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist
olema pühad ja laitmatud tema palge ees.             Ef 1:4
Kui Sa oled oma loodule andnud vabaduse vastu hakata ja
tõrkuda, siis on see olnud Sinu nõu. kas me Sind armastame
või vihkame - iial ei pääse me mööda Sinust, kelle käes on
aeg ja igavik. Tulgu ometi Sinu riik! Toomas Paul
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Lk 23:39-43; Am 7:10-17

19. Laupäev  Ometi jään ma ikka sinu juurde; sa oled
haaranud kinni mu paremast käest.         Ps 73:23
Kristus ütleb: Minu Isa, kes on suurim kõigest, on mu
lambad mulle andnud, ja keegi ei suuda neid kiskuda Isa
käest. Mina ja Isa oleme üks.    Jh 10:29-30
Inimene ei istu oma kompuutrite ja tuumaelektrijaama pultide
ees üksi. Mängus on ka Jumala käed. Tema sõrmi meie elu
klahvidel juhib armastus ja heldus.             Joosep Tammo
Jr 31:(7)8-14; Am 8:1-3; 9:1-6
_____________________________________________________________________________________
3. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.

        Lk 19:10
Jutlus: 1Tm 1:12-17; Ps 103:1-5,8-13;

Lk 15:1-3,11b-32; Ps 139

_____________________________________________________________________________________
20. Pühapäev  Õpeta mind tegema sinu meelt mööda,  sest
sina oled mu Jumal! Sinu hea Vaim juhatagu mind tasasel
maal!       Ps 143:10
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
Mitte ülendamine, vaid enne alandumine. Jumal toimib õiges
järjekorras, sest Ta paneb ülbetele vastu, aga alandlikele
annab armu. Kuidas anda midagi veel sellele, kes juba
eneseimetlusest on täidetud?              Eenok Haamer
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21. Esmaspäev  Kindlameelsele sa hoiad rahu, sest ta
loodab sinu peale.           Js 26:3
Jumal on meid koos teiega kinnitanud Kristusesse.

        2Kr 1:21
Mu lootust, Isa, kinnita Su tõotuste peale! Su Poja ihu,veri
ka, see olgu pandiks mulle, et armsaks Isaks oled nüüd mul
heldesti ja armust viid mind viimaks üles taeva!
KLPR 215:5 Ludämilia Elisabet von Schwarzburg-
Rudolstadt
Lk 5:27-32; Am 8:4-14

22. Teisipäev  Mu hing on lõppemas, oodates su abi, ma
loodan sinu sõna peale.      Ps 119:81
Kristus ütleb: Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad
teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib
teile.          Jh 15:7
Ei ole tugevaid usukangelasi. On ainult need, kes Issanda
käest kangekaelselt kinni hoiavad, sest Tema on tugev ja
tugevaks teeb Ta need, kes väe Temalt vastu võtavad.

            Eenok Haamer
2Ms 32:30-33:1; Am 9,7-15

23. Kolmapäev Ma kuulsin Issanda häält küsivat: „Keda
ma läkitan? Kes meilt läheks?» Ja ma ütlesin: ”Vaata,
siin ma olen, läkita mind!“             Js 6:8
Jeesus palvetas: Nii nagu sina läkitasid minu maailma,
läkitan ka mina nemad maailma.        Jh 17:18
Meie suur hool peab nüüd olema, kuidas Jumalalt saadud
liikmetega teha Jumala tegusid. Kesk maailma, mis tegutseb
hoopis vastupidiselt, pole see uus väljakutse muidugi
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kerge, ammugi mitte mugav. Lihtsalt inimliku moraalse
pingutusega seda ei saavutata. See saab sündida üksnes
siis, kui meis ärkab uus elu  - täiesti uus inimene, kes kasvab
välja Jumalast ning on Temaga olemuslikult ühte köidetud
nagu taim mullaga.                Marek Roots
Jh 5:1-16; Ho 1:1-9
_____________________________________________________________________________________
RISTIJA JOHANNESE SÜNNIPÄEV - JAANIPÄEV
Risija Johannese tunnistus: Tema peab kasvama, aga mina
pean kahanema.           Jh 3:30
Jutlus: Ap 19:1-7; Ps 92:2-11; Lk 1:57-67(68-75)76-80;

Ho 2:1-3

24. Neljapäev:  Kui su pale ei tule kaasa, siis ära vii meid
siit ära!     2Ms 33:15
Kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse.

        Jh 16:13
Mis on kõver, õigeks saagu, mis on künklik, tasaseks,
ülekohus maha jäägu, muutugu ta õigluseks. Lootus, usk
ja armastus, kannatus ja alandus olgu ristirahva ilu,
kaunistagu nende elu.            KLPR 145:4. Johann G. Olearius

25. Reede  Kõik, kellel on eluõhku, kiitku Issandat!
Halleluuja!         Ps 150:6
Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge
rõõmsad!              Fl 4:4
Tahan kohata ühel päeval rõõmu väljaspool end, mis elab
valguse võre taga, loodan kord seista seal, kus kõiki asju
nähakse nagu nende Looja poolt! Toomas Paul
Mt 27:3-10; Ho 2:4-15

Juuni
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26. Laupäev  Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem
rõõmuga oma päästekalju poole!           Ps 95:1
Ainsale, targale Jumalale - temale olgu kirkus igavesti
Jeesuse Kristuse läbi! Aamen.        Ro 16:27
Ma tahan Sinu armust laulda, nii kaua kui veel liigub keel,
ja tänuohvreid Sulle tuua, kui minu süda tuksub veel! Kui
vaikib viimaks minu keel, siis kiidan õhates Sind veel.

   KLPR 301:7 Johann Mentzer
Rm 8:1-6;  Ho 2:16-25
_____________________________________________________________________________________
4. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse
seadust.             Gl 6:2
Jutlus: Rm 14:10-13; Ps 42:2-12; Lk 6:36-42; Ps 58

27. Pühapäev  Me kõik oleme saanud rüvedaks ja kõik
meie õigused on määrdunud riide sarnased.           Js 64:5
Jumala Poeg  on täide viinud pattudest puhastamise.

           Hb 1:3
Patustada võib nii mõtetes, sõnades kui ka tegudes, või ka
kõikides neis korraga. järelikult peab ka meeleparandus
toimuma kõigis kolmes sfääris: mõtetes kahetsus, sõnades
patutunnistus ja tegudes, kus inimene ei luba mitte ainult
patust lahti öelda, vaid ka oma käitumist muuta. Josef Albo

28. Esmaspäev  Prohvet, kellel on olnud unenägu,
jutustagu oma unenägu, aga kellel on minu sõna, kõnelgu
mu sõna kui tõde! Mis on õlgedel tegemist puhta viljaga?
ütleb Issand.         Jr 23:28
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Kas ma nüüd otsin toetust inimestelt või Jumalalt? Kas
ma püüan meeldida inimestele? Sest kui ma veel tahaksin
meeldida inimestele, siis ma ei oleks Kristuse sulane.

          Gl 1:10
Issand, me Jumal ja Kuningas, vägev ja püha, enamat meilt
Sa ei nõua ja iial ei taha kui aga et, otsides ülimat tõtt,
võidame ära kõik paha. KLPR 309:3      Eduard Tennmann
Lk 5:17-26; Ho 3:1-5

29. Teisipäev  Kui sina, Issand, peaksid meeles kõik
pahateod, kes siis, Issand, püsiks?         Ps 130:3
Jeesuses Kristuses on meil lunastus tema vere läbi,
üleastumiste andekssaamine tema armu rikkust mööda.

            Ef 1:7
Et Jeesus üles tõusnud on suures aus ja väes, mind surma
paeltest päästnud, siis mul on elu käes! Ei keegi süüdistada
saa mind ja hukka mõista  - mu Jeesus maksis kõik.

          KLPR 110:3 Friedrich Adolf Lampe
Ne 9:1-3,29-36; Ho 4:1-11

30. Kolmapäev  Sina, Issand, õnnistad õiget; sa ehid teda
oma hea meelega kui kaitsevarjuga.           Ps 5:13
Võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja
põlevad nooled!           Ef 6:16
Miks on kogu kõrv kõva, aga kõrvanibu pehme? Seepärast,
et kui inimene kuuleb arutut juttu, saaks ta kõrva
kõrvanibuga sulgeda.            Paabeli Talmud
Mk 11:(20,21)22-26; Ho 5:8-15
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KUU LOOSUNG: Pöördu tagasi oma Jumala poole, hoia
osadust ja õigust ja oota alati oma Jumalat!          Ho 12,7

1. Neljapäev  Mina olen Issand, su Jumal, kes sulle õpetab,
mis on kasulik, kes sind juhatab teele, mida sa pead käima.

        Js 48:17
Kristus ütleb: Kui keegi tahab teha Jumala tahtmist, küll
ta tunneb õpetusest ära, kas see on Jumalast või räägin
ma iseenesest.           Jh 7:17
Täna oled sa Jumala sepikojas. Täna Jumal vormib sind.
Olgu su süda avatud tänuga vastu võtma kõike, mida Ta
sinu vormimiseks teeb.             Joel Luhamets
1Kr 12:19-26; Ho 6:1-6

2. Reede  Mõista ja näe, et see on halb ja kibe, kui sa jätad
maha Issanda, oma Jumala, kui sul pole kartust minu
ees, ütleb Issand.            Jr 2:19
Nad ütlesid Peetrusele: „Eks sinagi ole üks tema
jüngreid?“ Tema aga salgas ja ütles: „Ei ole!“ Üks
ülempreestri orje ütles: „Eks mina näinud sind temaga
koos aias?“ Siis salgas Peetrus jälle, ja kohe kires kukk.

             Jh 18:25-26,27
Jumal laseb parimatel inimestel langeda, et kõik näeksid, et
vaid tema suudab evangeeliumi kaitsta. Mõtleme küll, et
oleme tema kaitsjad, kuid pole seda tunnikski. Martin Luther
Lk 23:17-26; Ho 8:1-14
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3. Laupäev  Sinu käed on mind teinud ja valmistanud,
anna mulle arusaamist, et ma õpiksin sinu käske!

      Ps 119:73
Kristus ütleb: Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu
oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu
külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge.      Jh 15:4
Ainult muudetuna koged sa Jumala lähedust siin ja tohid
ka igavikus Temaga eluosadusse jääda.        Harri Haamer
2Kr 13:10-13; Ho 10:1-15
_____________________________________________________________________________________
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: 1Kr 1:18-25; Ps 73:14,23-26,28; Lk 5:1-11

4. Pühapäev  Issand, sina oled mu tugevus ja varjupaik,
mu pelgupaik hädaajal.                                               Jr 16:19
Paulus kirjutab: Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole
kitsikuses; me oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel.

          2Kr 4:8
Kõik, mis meid tõmbab Jumalale ligemale, ükskõik kui palju
see on seotud südamevalu ja kannatustega, on meile
õnnistuseks. Kannatused ja katsumused vähendavad meie
füüsilise olemuse mõju ning kasvatavad ja suurendavad
meie vaimset mina, mis ühendab meid tihedamini Jumalaga,
meie tõelise eluga. Kui oleme seda tundma õppinud, siis
oleme õppinud tundma ka kristliku elu sügavamat
müsteeriumit.     Uno Plank
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5. Esmaspäev  Ma teen teile rohkem head kui teie algus-
aegadel. Ja te saate tunda, et mina olen Issand.     Hs 36:11
Te olete kõige poolest saanud rikkaks Kristuses
Jeesuses.           1Kr 1:5
Kui ehib mind Ta õnnistus ja Isa rohke halastus, siis rikas
ma Ta rikkusest ja hõiskan rõõmsast südamest: kui helde
Sa!   KLPR 437:3 Johann Betichius
Lk 6:12-19; Ho 11:1-11

6. Teisipäev  Tõesti, Issandas, meie Jumalas on Iisraeli
pääste.            Jr 3:23
Meie kõik oleme võtnud Poja täiusest, ja armu armu peale.

         Jh 1:16
Kristlast ei saa nii solvata, et ta andeks ei saaks anda.

             Martin Luther
1Ms 35:1-5a,9-15; Ho 12:1-11

6. juuli 1415 - Jan Hus suri märtrina  Konstanzis

7. Kolmapäev  Taeva Jumal püstitab kuningriigi, mis jääb
igavesti hävitamatuks.          Tn 2:44
Olge veelgi innukamad kindlustama oma kutsumist ja
äravalimist, sest kui te seda teete, ei väärata te iial. Sest
nõnda võimaldatakse teile takistamatu sissepääs meie
Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki.

   2Pt 1:10-11
Hoia minus teravana teelise tunnet, et see ajaks mind minust
enesest edasi minema! Toomas Paul
Hs 2:3-8a; Ho 13:1-14
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8. Neljapäev  Issanda  halastused pole lõppenud, need on
igal hommikul uued!      Nl 3:22-23
Tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda
kardavad.           Lk 1:50
Seda head, mida saaksin teha täna, ei tohi lükata
tundmatusse tulevikku. Kuni on päev, luba otsida Sinu
valgust! Toomas Paul
Ap 15:4-12: Ho 14:2-10

9. Reede  Preestri huuled talletavad tarkust ja tema suust
otsitakse õpetust, sest tema on vägede Issanda käskjalg.

           Ml 2:7
Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui
keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal
annab, nõnda et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse
Kristuse kaudu.          1Pt 4:11
Aita meid, et meie sõnad kõlaksid puhkepaigana, kus
ahistatu saaks hetke hingata.       Jörg Zink
Lk 22:31-34; Jh 4:1-14

10. Laupäev  Issand on kindlaks varjupaigaks rõhutuile,
varjupaigaks häda ajal.           Ps 9:10
Õndsad olete teie, vaesed, sest teie päralt on Jumala riik!

          Lk 6:20
Me võime mõnigi kord imestada, millest Jumal laseb meid
läbi minna, aga ühel päeval oleme valmis, et meid võiks
hakata millekski vormima. Siis teeb Jumal sinust sellise astja,
nagu Temale just vaja on.             Joel Luhamets
Fl 3:12-16; Jh 4:15-26



Juuli

- 94 -

6. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Nõnda ütleb Issand, kes sind on loonud: Ära karda, sest
ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud,
sa oled minu päralt!           Js 43:1
Jutlus: Rm 6:3-8(9-11); Ps 139:1-16,23-24;

Mt 28,16-20; Ps 51

11. Pühapäev Taavet ütles Naatanile: ”Mina olen pattu
teinud Issanda vastu.” Ja Naatan ütles Taavetile: ”Issand
on juba su patu sulle andeks andnud. Sa ei sure.”

     2Sm 12:13
Ükski, kes püsib Pojas, ei tee pattu; ükski, kes teeb pattu,
ei ole näinud ega mõistnud teda.          1Jh 3:6
Mu väga suure häda sees, oh Jeesus, appi tõtta ja ole õige
abimees, süüd oma peale võta, et patu sisse ma ei jää ja
surma, hukatust ei näe, ei igavest läe hukka!

     KLPR 218:2 Bartholomäus Ringwaldt

12. Esmaspäev  Jumal üksinda laotab taevaid ja kõnnib
mere lainete peal; tema teeb Vankri-, Varda- ja Sõelatähed
ja lõunapoolsed tähtkujud.           Ii 9:8-9
Jumala nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikkus
on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema
tehtule.         Rm 1:20
Sa tuult ja päikest saada ja laineid vaigistad; Sa öise halla
saadad ja vilja kasvatad. Meid õndsusesse juhid ja ellu
juhatad. Su armu äärt ja põhja, kes jaksaks seda ülista!

KLPR 389:2 Aukusti Waldemar Koskimies
2Ms 14:15-22; Jh 4:27-42
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13. Teisipäev  Sa ehid aasta oma headusega.        Ps 65:12
Jumal ei ole jätnud andmata endast tunnistust, tehes head:
andnud taevast teile vihma ja viljakaid aegu, kosutanud
teid toiduga ja teie südant rõõmuga.       Ap 14:17
Taevane Isa, ilma sinu sõnata ei püsi meie usk, aga sinu
sõna on usule leivaks. Kui meie usk on tugev, oleme isegi
tugevad, püsivad ja elujõulised. Elame sinu sõnast.

     Jörg Zink
Ap 2:32-40; Jh 4:43-54

14. Kolmapäev  Ma trööstin ja rõõmustan neid pärast
kurvastust.          Jr 31:13
Jeesus ütles Martale: Kas ma ei öelnud sulle, et kui sa
usuksid, näeksid sa Jumala kirkust?         Jh 11:40
Meil ei ole vaja palvetada veid neid asju, mis meile
võimalikud tunduvad, vaid me võime palvetada julgelt neid
asju, mis on Jumalale võimalikud. Ja Jumalal on kõik
võimalik. Me võime palvetada kõikide murede pärast. Ei
ole nii suurt probleemi, mis Jumala jaoks on lahendamatu.
Olgu meil julgust palvetada suurte asjade pärast.

            Joel Luhamets
Ap 16:23-34; Jh 5:1-9a

15. Neljapäev  Issand läks mööda, ja tugev ning võimas
tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis
Issanda ees. Aga Issandat ei olnud tuules. Ja tuule järel
tuli maavärisemine, aga Issandat ei olnud maavärisemises.
Ja maavärisemise järel tuli tuli, aga Issandat ei olnud
tules. Ja tule järel tuli vaikne, tasane sahin.

               1Kn 19:11-12
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Tuul puhub, kuhu ta tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei
tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb.             Jh 3:8
Jumal tasast vihma anna, süda kuiv kui põudne maa!
Ihaldatud kastet sinna, lase taevast sadada. Püha Vaimu
anniga rohkesti mind rõõmusta. Lase Vaimu jõena joosta,
minu närbund hinge kasta!       KLPR 126:1 Mauritius Kramer
Mt 18:1-6; Jh 5:9b-18

16. Reede  Rahvakogudes tänage Jumalat!         Ps 68:27
Kõik usklikud viibisid päevast päeva ühel meelel
pühakojas, murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga
juubeldades ning siira südamega, kiites Jumalat.

   Ap 2:46-47
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
Jh 19:31-37; Jh 5:19-23

17. Laupäev  Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda!
Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted! Vaata, kas ma
olen valuteel ja juhata mind igavesele teele! Ps 139:23-24
Jumala Poeg ütleb: Kõik kogudused saavad aru, et mina
olen see, kes uurib läbi meeled ja südamed, ning annan
igaühele teist teie tegusid mööda.          Ilm 2:23
Sina, keda ma ei tunne ega saa näha, kellele ma aga kuulun,
Sina, keda ma ei suuda iial täielikult mõista, kes Sa aga oled
pannud mind oma jälgedes käima - ma tänan Sind, et Sa
oled kutsunud ja vastu võtnud ja vormima hakanud ning
lased mul minna edasi Sinu antud teel!          Toomas Paul
Ilm 3:1-6; Jh 5:24-30
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7. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Te ei ole nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade
kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed.                   Ef 2:19
Jutlus: Ap 2:41a,42-47; Ps 107:1-9; Jh 6:1-15; Ps 53

18. Pühapäev  Inimese teed on Issanda silme ees.
         Õp 5:21

Tuleb tund, mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema
häält ning tulevad välja: need, kes on teinud head, elu
ülestõusmiseks, aga need, kes on teinud halba, hukka-
mõistmise ülestõusmiseks.      Jh 5:28-29
Surma tõsidust mind tundma eluajal õpeta, et võin kohtus
aru anda, Issand, kui seal küsid Sa, kuidas aega kasutasin,
mille Sinult kingiks sain, kas ma selles ustav olin, mis mu
hooleks andsid siin.      KLPR 368:2 Tundmatu autor

19. Esmaspäev  Surma võrgud ümbritsesid mind, ma
sattusin ahastusse ja muresse. Aga ma hüüdsin appi
Issanda nime: Oh Issand, päästa mu hing!      Ps 116:3,4
Oma maise elu päevil ohverdas Jeesus palumisi ja
anumisi suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes
teda võis päästa surmast, ja teda võeti kuulda tema
allaheitlikkuse tõttu.            Hb 5:7
Jumal märkis oma Poja tee. See oli raske tee. See oli surma
tee, aga viis ellu. Ta on meile märkinud ära sama tee ja kui
me seda julgeme astuda, siis peame ka teadma, et see lõpeb
elus: elus Isa juures.               Harri Haamer
2Aj 30:13-22; Jh 5:31-47
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20. Teisipäev  Kui viletsad ja vaesed asjata otsivad vett ja
nende keel kuivab janust, siis mina, Issand, kuulen neid.

        Js 41:17
Mina annan janusele ilma tasuta eluvee allikast.

         Ilm 21:6
Jeesus on selle enesesse suletud maailma läbi murdnud
ning on talle kinkinud elu, mis on teistsugune kui see, mida
meie eluks peame ja nimetame. See Jeesuse poolt kingitud
elu on ainsana õigustatud kandma nimetust ”elu”.

   Uno Plank
Mt 22 :1-14; Jh 6:1-15

21. Kolmapäev  Sa oled pelgupaigaks vaesele ta kitsiku-
ses, ulualuseks raju eest, varjuks palavuse eest; on ju
julmade viha otsekui raju.           Js 25:4
Jeesus ütles: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud
ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!    Mt 11:28
Jumal kinkigu meile armu, et tahaksime mõista - nii nõdrad,
jõuetud ja saamatud, nagu oleme - me ei ole välja lükatud!
Jeesus on surnud meie eest!                Harri Haamer
Sk 8:9-17; Jh 6:16-21

22. Neljapäev  Tulge, kummardagem ja põlvitagem,
heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette!       Ps 95:6
Tall, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja
tarkust ja võimu ja au ja kirkust ja õnnistust!     Ilm 5:12
Halleluuja ka Tallele, kes ohverdas end Isale ja verega meid
päästis. Ta surmasse meid ristiti, Ta verega meid joodeti,
mis Tema haavust jooksis. Omaks osaks Kristus tegi meid,
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kui tuli alla taevast, patuseid kõik päästma vaevast.
                   KLPR 183:2 Tundmatu autor

1Kr 10:16-17; Jh 6:22-27

23. Reede  Kõik, mis Issandale meeldib, teeb ta taevas ja
maa peal, meredes ja kõigis mere sügavikes.      Ps 135:6
Temast ja tema läbi ja temasse on kõik. Temale olgu
kirkus igavesti!       Rm 11:36
Normaalses elus ei tule paljudel mõttesegi, et inimene saab
ääretult palju rohkem, kui annab ja et alles tänulikkus teeb
elu rikkaks.   Dietrich Bonhoeffer
Lk 22:14-20; Jh 6:28-40

24. Laupäev  Sind ma armastan südamest, Issand, mu vägi!
          Ps 18:2

Saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus!    Ef 6:10
Inimlik vaevade lõpp pole kunagi nii kaugel, et sa ei saaks
jääda otsani kannatlikult püsima.               Harri Haamer
Ilm 19:4-9; Jh 6:41-59
_____________________________________________________________________________________
8. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Käige nagu valguse lapsed - valguse vili on ju igasuguses
headuses ja õigluses ja tões.          Ef 5:8,9
Jutlus: Ef 5:8b-14; Ps 48:2-3a,9-11; Mt 5:13-16

25. Pühapäev  Issand hüüdis Saamueli. Ja tema vastas:
Siin ma olen!          1Sm 3:4
Jeesus leidis Filippuse ja ütles talle: Järgne mulle!

          Jh 1:43

Juuli
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Kristuse Kirikus ei saaks olla kohta niisugusel Jumala
kummardajal, kes juba aegsasti on tagaukse lahti jätnud, et
hädasse sattudes oleks sealt hõlpus välja lipsata.

              Harri Haamer

26. Esmaspäev  Pidage minu seadlusi ja tehke nende järgi!
Mina olen Issand, kes teid pühitseb!       3Ms 20:8
Kui me elame Vaimus, siis käigem ka Vaimus.      Gl 5:25
Jumala tunnetamine ei tähenda tema olemuse mõistmist,
vaid Jumala poolt näidatud õige tee käimist.    Ismar Elbogen
Jk 2:14-26; Jh 6:60-65

27. Teisipäev  Kuulge, kaugelviibijad, mida ma olen teinud,
ja juuresolijad, tundke mu väge!         Js 33:13
Paulus kirjutab: Me teame, et teie olete valitud, sest meie
evangeelium ei ole teie juurde tulnud palja sõnana, vaid
ka väes ja Pühas Vaimus ning täieliku veendumusega.

      1Ts 1:4-5
Sa, Jeesus, armust avita, mind võta omaks teha. Mu süda
täida usuga, et Jumalat saan näha Su sõna ja Su Vaimu
väest. Kes seda püüab südamest, see laulgu rõõmsalt:
aamen!                KLPR 186:3 Andreas Knopken
2Kr 6:11-18 (7:1); Jh 6:66-71

28. Kolmapäev  Siis te mõistate, et mina olen Issand, teie
Jumal.     2Ms 16:12
Jeesus palvetab: Ma olen neile andnud teada sinu nime ja
annan teada seda, et armastus, millega sina oled
armastanud mind, oleks nendes ja mina oleksin nendes.

       Jh 17:26

Juuli
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Tõe ja pühaduse otsimisel piisab Jeesuse sõnadest. Nende
kaudu kõneleb Jumal. Ja nendes peitub vastus kõikidele
meie küsimustele.         Fanny de Sivers
Jk 3:13-18; Jh 7:1-13

29. Neljapäev  Ma jätan Iisraelis üle seitse tuhat: kõik
põlved, mis ei ole nõtkunud Baali ees.        Kn 19:18
Ma põlvitan Isa ees, kelle käest iga suguvõsa taevas ja
maa peal saab nime.      Ef 3:14-15
Issand, ma ei tea, mida ma pean paluma. Ainult sina tead,
mida ma vajan. Sina armastad mind rohkem, kui ma ise oskan
ennast armastada. Isa, anna oma lapsele seda, millest tal
enesel aimugi pole, kuidas seda sinult paluda. Ma ei julge
isegi paluda. Annan vaid oma südame sinule ja avan selle.

       Fénelon
Lk 11:33-36(37-41a); Jh 7:14-24

30. Reede  Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma
pihu mu peale.         Ps 139:5
Jeesus ütleb: Ma ei ütle teile, et mina palun Isa teie eest,
sest Isa ise armastab teid, kuna teie olete armastanud
mind ja uskunud, et mina olen tulnud Jumala juurest.

   Jh 16:26-27
Maailm võib vihastada või keelitada, nagu ta tahab, kuid
ma ei tee sellest väljagi, kui inglid ja Kristus koos minuga
rõõmustavad.              Martin Luther
Jh 18:19-24; Jh 7:25-31
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31. Laupäev  Tema muudab aegu ja aastaid, tema tagandab
kuningaid ja tõstab kuningaid.         Tn 2:21
“Mina olen A ja O,” ütleb Issand Jumal, ”kes on ja kes oli
ja kes tuleb, Kõigeväeline.”           Ilm 1:8
Ma ei palu rohkem aega, vaid palju meelerahu kasutamaks
iga hetke.      Jörg Zink
Fl 2:12-18; Jh 7:32-39
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AUGUST

KUU LOOSUNG: Jeesus Kristus ütleb: Teie mõistate kohut
maailma kombel, mina ei mõista kohut kellegi üle.

          Jh 8:1
_____________________________________________________________________________________
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: Fl 3:7-11(12-14); Ps 40:9-12; Mt 25:14-30;

Ps 42

1. Pühapäev  Ükski pole kalju nagu meie Jumal.
        1Sm 2:2

Meil on mõjuv julgustus, mis on nagu hinge ankur, kindel
ja kinnitatud - Jeesus.     Hb 6:19,20
Sina, kes sa sisemiste heitluste keskel palvetad, saad abi.
Usu seda, nii annad Jeesusele võimaluse sind aidata.

            Eenok Haamer

2. Esmaspäev  Ma käsin sind ja ütlen: Ava heldesti oma
käsi oma vennale, hädalisele ja vaesele oma maal!

    5Ms 15:11
Käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armasta-
nud ja on iseenese loovutanud meie eest.             Ef 5:2
Kui inimene teist ei näe või ei taha näha, siis on pimedus
maailmas. Ketaw Sofer
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1Kn 3:16-28; Jh 7:40-52

3. Teisipäev Siin see armetu hüüdis, ja Issand kuulis ning
päästis tema kõigist ta kitsikustest.           Ps 34:7
Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me
paluksime, siis teame ka, et meil on käes need palved,
mis me oleme temalt palunud.         1Jh 5:15
Hingekitsikuses oleva inimese kõige suurem häda on see,
et tal on raske usaldada end täiesti Jeesuse kätte. Ometi
saab Jeesus sind kõige paremini aidata.        Eenok Haamer
Hs 3:16-21; Jh 7:53-8:11

4. Kolmapäev  Kes on sinu sarnane jumalate keskel,
Issand? Kes on sinu sarnane, pühakute keskel ülistatu,
kardetava kuulsusega imetegija?     2Ms 15:11
Jeesus palvetas: ”Isa, kirgasta oma nime!” Siis tuli hääl
taevast: „Ma olen kirgastanud ja kirgastan veel.”

        Jh 12:28
Kristuses seisab nähtavalt meie silme ees, kes Jumal on,
mida ta tahab ja mida tähendab elada tema auks. Ja
sellepärast pole kristlaste tegelik küsimus, kas me usume,
et on olemas Jumal, kõrgem vägi või olevus, vaid kas me
tunnistame, et see, mis Kristus meile kuulutab, on tema
hea ja selge tahtmine, mis meile ilmutab ühelt poolt Jumala
tõelise palge ja teiselt poolt ütleb, mis siin maailmas viimselt
loeb.             Jaan Kiivit jun

Mt 19:(4-7)8-12(13-15); Jh 8:12-20

5. Neljapäev  Keela oma häält nutmast ja silmi pisaraid
valamast, sest su teol on tasu, ütleb Issand.           Jr 31:16
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Praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult
suure igavese au.        2Kr 4:17
Kandkem Jeesusega valu, saagem Tema sarnaseks; valu
peale tõuseb ilu, vaesus muutub rikkuseks; nutukülv saab
hõiskamiseks, lootus kannatust meil toob, vihma ilma
Issand loob kalliks päeva hiilgamiseks. Sinuga siin valu
näen, Jeesus, seal Su rõõmu läen!

            KLPR 317:2 Sigmund von Birken
Ef 5:15-20; Jh 8:21-29

6. Reede  Ma ütlesin: ”Ma tunnistan Issandale oma
üleastumised.” Siis andsid sina mu patu süüteo andeks.

          Ps 32:5
Jeesus Kristus on lepitusohver meie pattude eest, kuid
mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest.

          1Jh 2:2
Kristlaseks saamine on pääsemine. Kui päästetakse
merehätta jäänud laeva reisijaid, siis ei ole seal tegemist
nende hingelise mugavustunde tõstmisega, vaid meeleheit-
likust olukorrast välja toomisega.            Joosep Tammo
Jh 19:9-16a; Jh 8:30-36

7. Laupäev  Issand on otsustanud teha teid enesele rahvaks.
     1Sm 12:22

Pääste tuleb juutidelt.           Jh 4:22
Ühtlasi kiitkem Jumala halastust, valjusti hüüdkem kokku
Ta kogudust. Hädast Ta päästab oma rahvast. Rõõmusta
Iisrael, rõõmusta vahvast! Rõõmusta Iisrael, rõõmusta
vahvast!      KLPR 308:5 Matthäus Apelles von Löwenstern
Lk 12:42-48; Jh 8:37-45
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10. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA      (Iisraeli
pühapäev)
Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema
on valinud enesele pärisosaks.        Ps 33:12
Jutlus: Rm 9:1-8,14-16; Ps 74:1-3,8-11,20-21;

Lk 19:41-48 või Mk 12:28-34; Ps 59

_____________________________________________________________________________________
8. Pühapäev  Ma ütlesin: Ma hoian oma eluteed, et ma ei
tee pattu oma keelega.           Ps 39:2
Ühest ja samast suust tuleb õnnistamine ja needmine. Nii
ei tohi olla, mu vennad!           Jk 3:10
Sa kingid tarkust vagale ja mõistust avad kõigile, kes Sind
siin armastavad, et ühes meeles kindlasti ja ühes usus
puhtasti Su nime kuulutavad. Tõtta, võta mõtted, meeled,
suud ja keeled omaks Sulle! Rõõmuks meie hinge tule!

   KLPR 132:2 Martin Schirmer

9. Esmaspäev  Issand mõistab kohut rahvastele.      Ps 7:9
Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud,
vaid nagu targad, kasutades aega õigesti.      Ef 5:15-16
Valgus koidab, valgus paistab, sõna valgus tõusnud meil!
Miks siis pimedus veel võtab võimust meie eluteil? Eks ju
ole aeg nüüd tulla, Päästja armus kindel olla?

      KLPR 191:1 Karl Wöhrmann
Rm 11:1-12: Jh 8:46-59

10. Teisipäev  Issand, sinu Jumal, on sind õnnistanud
kõigis su kätetöis.        5Ms 2:7
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Siimon ütles: Õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud
ega ole midagi saanud! Aga sinu sõna peale lasen ma
võrgud vette.             Lk 5:5
Teha iga päev mis vaja, aga vaadata ühtlasi üle käesoleva
sellele, mis Jumal teeb, ja tema tulevikule, selles avaldub
usk. See on nagu seismine kahe maailma vahel, mis ei ole
kerge. Aga julguse elada ja uskuda, mitte lasta endast võitu
saada hädadel ja kannatustel, ükskõiksusel ja kartusel, valel
ja ülekohtul - selle julguse ja jõu me leiame ainult nii:
usaldades Jumalat ja olles valmis teda teenima, kus keegi
meist praegu seisab.             Jaan Kiivit jun

Lk 21:5-6,20-24; Jh 9:1-12

11. Kolmapäev  Mu tugevus ja mu kiituslaul on Issand,
tema oli mulle päästeks.       2Ms 15:2
Kui ma olen nõder, siis ma olen vägev.      2Kr 12:10
Evangeelium on rõõmusõnum, aga see ei vaiki siiski ka
inimeste uskmatusest ja võimetusest sõnumit vastu võtta.
Just see on evangeeliumis evangeelne, et inimlik võimetus
ja jõuetus ei ole Issandale põhjuseks inimlikult uskmatuid
kõrvale heita, vaid Issand võtab just nende uskmatutega
midagi ette.             Joosep Tammo
Jh 4:19-26; Jh 9:13-23

12. Neljapäev  Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud
kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust!

       Ps 66:20
Kristus ütleb: Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik!

        Jh 16:24
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Sinu head otsused jäävad ellu viimata, kui sa ei palu Teda,
kes sind ainsana saab toetades tugevaks teha.

             Eenok Haamer
Rm 11:13-24; Jh 9:24-34
13. Reede  Kes pidasid halvaks väikeste alguste päeva,
need saavad rõõmustada ja näha loodikivi.          Sk 4:10
Me ihkame, et igaüks teist osutaks sedasama agarust
lootuse kinnitamiseks kuni lõpuni.          Hb 6:11
See pole alandlikkus, kui keegi salgab neid ande, mida
Jumal on talle andnud.             Martin Luther
Lk 23:27-31; Jh 9:35-41

13. august 1727 - Vennastekoguduse vaimne sünd

Herrnhutis, ühine Püha õhtusöömaaeg Berthelsdorfi

kirikus

14. Laupäev  Issand ise käib su ees, tema on sinuga, tema
ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ära karda ega kohku!

      5Ms 31:8
Jüngrid käisid Jeesusele peale, öeldes: „Jää meie juurde,
sest õhtu jõuab ja päev on juba veeremas!“ Ja tema läks
sisse, et nende juurde jääda.         Lk 24:29
Oh Issand, jää! Ju kustub viimne kiir ja raskelt laskub
pimeduse piir. Kes teine küll mind trööstib, lohutab, kes
hädas aidata ja kaitsta saab?

KLPR 410:1 Henry Francis Lyte
5Ms 4:27-35(36-40); Jh 10:1-10
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11. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu.

          1Pt 5:5
Jutlus: Ef  2:4-10; Ps113:1-8; Lk 18:9-14; Ps 148

15. Pühapäev  Ärgu ma jäägu häbisse, sest ma otsin
pelgupaika sinu juures!         Ps 25:20
Kristuses Jeesuses on meil  usu läbi temasse  julgus ja
usaldav ligipääs Jumalale.           Ef 3:12
Selgust leiavad maailmas ainult need, kes vähemalt ühe
kõrvaga kuulavad Kristuse sõnumit.         Fanny de Sivers

16. Esmaspäev  Kui kaua, oh Jumal, saab tagakiusaja
teotada? Kas vaenlane võib sinu nime laimata jäädavalt?

        Ps 74:10
Issand, vaata nende ähvarduste peale ja lase oma sulastel
täie julgusega kõnelda sinu sõna.          Ap 4:29
Me oleme õnnistatud inimesed. Kui evangeeliumis
öeldakse, et Kristuse omad läksid Jeruusalemma suure
rõõmuga ja olid alati pühakojas, tänades Issandat, siis ka
meil igaühel on oma Jeruusalemm, Issanda salgamise ja
ristilöömise paik, kus ei küsita Jumala järele ja kus elatakse
nii, et see ei vasta tema tahtmisele. Aga seal tuleb meil
elada ja tegutseda, võidelda ja võita.             Jaan Kiivit jun

Hs 17:1-6,22-24; Jh 10:11-21

17. Teisipäev Te peate teenima Issandat, oma Jumalat, siis
ta õnnistab sinu leiba ja vett!     2Ms 23:25
Kristus ütleb: Kes iganes mind teenib, seda austab mu Isa.

        Jh 12:26
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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
paneb kaela valutama. Taevas on siin meie ümber ja keskel,
ainult palu pilku, mis tungiks läbi selle maailma hämust.

             Eenok Haamer
1Ms 19:15-26; Jh 10:22-30

18. Kolmapäev  Mu hing januneb Jumala järele, elava
Jumala järele; millal ma tulen ja näen Jumala palet?

         Ps 42:3
Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei
saa näha Issandat.       Hb 12:14
Mis tunneb hing, kui silmad saavad näha, mis ükski silm
siin pole näinud veel, kui elukroonid pannakse meil pähe,
kui maitseme, mis siin ei mõelnud meel! Küll maksab vaeva
näha, kannatada, küll maksab püüda ihu, hinge väest, küll
maksab kindlalt käia kitsast rada ja võidelda, et kroon ei
kaoks me käest!        KLPR 169:3 Karl Johann Philipp Spitta
Mk 7:24-30; Jh 10:31-42

19. Neljapäev  Sina ei jäta mu hinge surmavalla kätte.
       Ps 16:10

Kristus ütleb: Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure
alatiseks.         Jh 11:26
Surm oma saagit ilma jäi, sest elu temast võitu sai. Ei ole
enam võimu tal: ta põrmus Võitja jalge all. Halleluuja!

  KLPR 117:3 Nikolaus Herman
1Pt 5:1-5; 1Jh 1:1-4
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20. Reede  Elav Jumal päästab ja vabastab.         Tn 6:28
Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles,
et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma,
et me tema läbi elaksime.           1Jh 4:9
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 lämmata-
nud.              Eenok Haamer
Lk 22:54-62; 1Jh 1:5-10

21. Laupäev  Ma pühin üheainsa päevaga ära selle maa
süü.            Sk 3:9
Vaata, ma teen kõik uueks!          Ilm 21:5
Ma pean oma loomuse taotlusist välja minema, ei tohi
järgneda oma kujutlusele täiusest, vaid taotlema Sind,
sirutuma Sinu kui sihi poole. Taotlema võimatut, teades, et
Sinu käes ei ole ükski asi võimatu. Toomas Paul
Js 26:1-6; 1Jh 2:1-6

21. august 1732 - esimeste misjonäride lähetamine

Herrnhutist teistele mandritele

_____________________________________________________________________________________
12. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei
kustuta ta ära.           Js 42:3
Jutlus: Ap 9:1-9(10-20); Ps 147:3-6,11-14a;

Mk 7:31-37; Ps 41

22. Pühapäev  Mina, Issand, olen viinamäe valvur, ma
kastan seda igal hetkel, ma valvan öösel ja päeval, et sellele
kahju ei tehtaks.           Js 27:3
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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
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

23. Esmaspäev  Kas Issanda käsi on jäänud lühemaks?
Nüüd sa saad näha, kas mu sõna sulle tõestub või mitte!

    4Ms 11:23
Jeesus astus Siimona ämma juurde, võttis tema käest
kinni ja aitas ta üles. Ja palavik lahkus temast ning ta
teenis neid.         Mk 1:31
Usk saab avalduda ikka ainult meile praegu antud elus, mis
on meile kätte mõõdetud just nii, nagu ta on, ja mitte teisiti.

            Jaan Kiivit jun

Mt 9:27-34; 1Jh 2:7-11

24. Issand on kuningas ikka ja igavesti!     2Ms 15:18
Jeesus ütles Pilaatusele: Need on sinu sõnad, et mina olen
kuningas. Mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud
maailma, et ma annaksin tunnistust tõe kohta. Igaüks,
kes on tõe seest, kuuleb minu häält.         Jh 18:37
Jeesusel on ajaloos viimane sõna. Kristlane aga peab igal
juhul võitlema, kannatama, välja kannatama. Kuni viimse
võidupäevani.          Fanny de Sivers
4Ms 12:1-15; 1Jh 2:12-17
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25. Kolmapäev  Issand andis mulle mu palve peale, mida
ma temalt palusin.        1Sm 1:27
Mis sul on, mida sa ei oleks saanud? Aga kui sa selle oled
saanud, mis sa siis kiitled, otsekui sa ei oleks seda
saanud?          1Kr 4:7
Jumal, Sina pakud meile kogu aeg nii palju, kui ainult
suudame vastu võtta! Sinu allikad ei kuiva iial ära, kas
ammutan sealt kruusi või kannuga. Kui tuleksin vaadiga,
saaks seegi pilgeni täis. Toomas Paul
Mt 17:14-20(21); 1Jh 2:18-29

26. Neljapäev  Vasta mulle, Issand! Vasta mulle, et see
rahvas saaks teada, et sina, Issand, oled Jumal ja et sina
pöörad tagasi nende südamed!     1Kn 18:37
Paulus kirjutab: Ma imestan, et teie nii ruttu pöördute ära
temast, kes teid Kristuse armu kaudu on kutsunud, mingi
teistsuguse evangeeliumi poole. Mingit teist evangeeliumi
ei ole.          Gl 1:6-7
Sõbrad, meis pole Jumalast sõltumatut surematut kvaliteeti.
Igaviku määrab see, mis meie ja Jumala vahel juhtub.

            Joosep Tammo
Jk 5:13-16; 1Jh 3:1-10

27. Reede Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud, ja vaata,
see oli väga hea.       1Ms 1:31
Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust
ja väge, sest sina oled loonud kõik.          Ilm 4:11
Ära lase mul iialgi unustada, et mina ei ole maailma algus
ega lõpp, et mul saab üldse olla mingi tähendus vaid Sinu
looduna ja Sinu jaoks! Minu isiklikul elul ei saa olla omaette
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mõtet, mõte on vaid siis, kui olen osa Sinu tervikust.
              Toomas Paul

Lk 23:6-12; 1Jh 3:11-18

28. Laupäev  Ilutsegu sinus need, kes armastavad sinu
nime!          Ps 5:12
Kristus ütleb: Kui teie peate minu käske, siis te jääte
minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa
käske ja jään tema armastusse. Seda ma olen teile
rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks
täielikuks.    Jh 15:10-11
Õnnelik või õnnis ei saa inimene olla lahus Jumalast - nagu
janu ei saa kustutada ilma veeta ja nälga ilma toiduta. Lootus
Jumalale ei tähenda seetõttu mitte üksnes selles või tolles
konkreetses olukorras Jumala poole appihüüdmist, vaid
kogu olemasolu rajanemist Jumalale.              Marek Roots
Js 57:15-19; 1Jh 3:19-24
_____________________________________________________________________________________
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: 1Jh 4:7-12; Ps 112,5-9; Lk 10:25-37; Ps 93

29. Pühapäev  Vaata, kõik hinged on minu päralt.
         Hs 18:4

Jeesus palvetab: Sina oled Pojale andnud meelevalla kõigi
olendite üle, et ta annaks igavese elu igaühele, keda sina
talle oled andnud.          Jh 17:2
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Jeesuse ja meie osadus on võrreldav vaid tema ja taevase
Isa osadusega. Ta ei tule meie ellu rõhuva autoriteedina,
õpetajana, kelle ees kõik värisevad, vaid hea karjasena.
Meie juures on palju asju, mis võiksid teda välja vihastada
ja närvi ajada, kuid ta seisab siiski alati meie eest nagu ei
keegi teine.             Joosep Tammo

30. Esmaspäev  Issand ütles Aabramile: Sinu nimel
õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal.    1Ms 12:1,3
Kui te olete Kristuse päralt, siis te olete järelikult
Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi.           Gl 3:29
Meie õnnistatud esivanemad jätavad meile õnnistusrikka
pärandi, kuid mitte selleks, et seda meenutada, vaid jagada.
Jagatu kasvab ja õnnistab järgnevaid põlvkondi. Kas sa
oled juba jaganud? Rõõmusta siis, sa vahetalitaja!

            Eenok Haamer
5Ms 15:1-11; 1Jh 4:1-6

31. Teisipäev  Ta lõigati ära elavate maalt, ja teda tabas
surm mu rahva üleastumise pärast.           Js 53:8
Kristus kannatas pattude pärast üheainsa korra, õige
ülekohtuste eest, et ta teid juhiks Jumala juurde, olles
küll ihu poolest surmatud, ent elustatud vaimu läbi.

        1Pt 3:18
Sina andsid oma selja armutult seal vaevata, et Sa maksaksid
mu võla, tasuksid mu patud ka. Sina lasksid minu õnneks
ennast teha õnnetumaks. Tuhat korda tänan Sind, Jeesus,
et Sa aitad mind!     KLPR 70:3 Ernst Christoph Homburg
Am 5:4-15; 1Jh 4:7-21
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KUU LOOSUNG:  On ju seegi Jumala and igale inimesele, et
ta võib süüa ja juua ning nautida head, hoolimata kogu
oma vaevast.         Kg 3:13

1. Kolmapäev  Kiitke Issandat, kõik paganad, ülistage
teda, kõik rahvahõimud!         Ps 117:1
On vaid üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja
kõikide läbi ja kõikide sees.             Ef 4:6
Lunastaja ja sõber, kui imepärane Sa oled, mu seltsiline
muutusrohkel teel, mu lohutaja, väsinud kui olen, mu
teejuht Igavesse Linna, mu vastuvõtja selle väraval.

  Keldi palve
5Ms 24:(10-15)17-22; 1Jh 5:1-5

2. Teisipäev  Issand on minuga otsekui võimas kangelane.
         Jr 20:11

Nägija Johannes kirjutab: Ma olin vaimus Issanda päeval
ning kuulsin enese taga valju häält, otsekui pasunast,
mis ütles: Ära karda! Mina olen Esimene ja Viimne  ja
Elav.          Ilm 1:10-11,17-18
Aga meie usume Jumala kuningriigi tõelisust. See ei ole
mitte üksi ükskord tõelisuseks saanud inimeste maailmas,
vaid see on tõelisuseks jäänud inimeste maailmas tänaseni.

               Harri Haamer
Ap 4:32-37; 1Jh 5:6-12



September

- 117 -

3. Reede  Teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi
meie süütegude tõttu.           Js 53:5
Paulus kirjutab: Mulle olgu olemata, et ma kiitleksin muu
kui meie Issanda Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi
maailm on minule risti löödud ja mina maailmale.

          Gl 6:14
Sa oled ristiinimene. Ainult eesti keeles on kristlased võtnud
oma nimeks  - ristiinimene ja kristlus on neile ristiusk. See
tähendab, et meie esivanematele pidi sõna ristist olema
kunagi erilise tähendusega. Ma tahaksin ütelda: selle
tähendusega, mis andis neile kindluse ja julguse
päästetuina ükskord vastu minna elavale Jumalale igaveses
ajas.               Harri Haamer
Mt 26:47-50(55,56); 1Jh 5:13-21

4. Laupäev  Vaata, ma olen su süü sinult ära võtnud ja ma
riietan sind uute riietega!            Sk 3:4
Vaadake lilli, kuidas nad ei ketra ega koo, aga ma ütlen
teile, isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda
ehitud kui igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal
rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, kui palju
enam teid, te nõdrausulised!   Lk 12:27-28
Oo suur Jumal, toeta Sina minu hinge omaenda halastuse
abiga; sel ajal kui ma riietan oma keha villaga, kata sina mu
hing oma tiiva varjuga. Keldi palve
Jd 1,2,20-25; 2Jh
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14. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema
heategu!                        Ps 103:2
Jutlus: Rm 8:(12-13)14-17; Ps 146; Lk 17:11-19

5. Pühapäev   Jumala nimi olgu kiidetud igavikust
igavikku! Sest tema päralt on tarkus ja vägi.          Tn 2:20
Suured ja imelised on sinu teod, Issand Jumal, Kõige-
väeline! Õiged ja tõelised on sinu teed, sa paganate
kuningas!          Ilm 15:3
Kui mu kindlus tuleb Sinult, võin olla üsna ükskõikne
tunnustuse suhtes, võimeline tegutsema ilma teiste inimeste
heakskiiduta. Kui ma arvestan üksnes Sind, olen vaba teiste
arvamuse arvestamisest, ei pea aina sellele mõtlema, kas
teistele meeldib, mis ma teen, või ei. Toomas Paul

6. Esmaspäev  Paljud rahvad lähevad ning ütlevad: Tulge,
mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta
meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia tema radu.

            Js 2:3
Et meil on Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige
pühamasse paika, kuhu ta on meile avanud tee uuena ja
elavana, siis mingem Jumala ette siira südamega
usukülluses.             Hb 10:19,20,22
Las nõutab mind Kõige Püham, ja kaitseb mind maal ja
merel ning juhib mind sammhaaval Igikestva Linna rahusse,
Igikestva Linna rahusse!   Keldi palve
2Tm 1:1-6(7); 3Jh
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7. Teisipäev  Nad saavad tunda, et mina, Issand, nende
Jumal, olen nendega ja et nemad, Iisraeli sugu, on mu
rahvas, ütleb Issand Jumal.        Hs 34:30
Jumal pole ära tõuganud oma rahvast, keda ta on ette ära
tundnud.         Rm 11:2
Tuleb meeles pidada, et kannatlikkus ei sõltu meie iseloomu
tugevusest, vaid Jumala väest. See on Vaimu vili.

Osvald Tärk
Jh 9:24-38(39-41); Sf 1:1-9

8. Kolmapäev  Ärge tehke nüüd oma kaela kangeks, andke
käsi Issandale ja tulge tema pühamusse!        2Aj 30:8
Isand ütles sulasele: Mine välja teedele ja aedade äärde ja
keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis!

       Lk 14:23
Sest astu sisse, armus sind Issand tervitab, kui usurahva
hulgas su süda palvetab. On väljas rasket vaeva ja muret,
rahutust, siin rahupaigas leiad sa rammu, lohutust.

      KLPR194:3 Johan Ludvig Runeberg
Fm 1-16(17-22); Sf 2:1-7

9. Neljapäev  Kes armastavad sinu päästet, need öelgu
alati: Suur on Jumal!          Ps 70:5
Jumala tõotused, millised iganes need olid, on Kristuses
„jah“. Seepärast tulgu ka meie suust tema läbi „aamen“
Jumalale kiituseks.        2Kr 1:20
Aamen, aamen, aamen! Jeesu nime kiitkem: meie Issand
oled Sa, esimene, viimne ka!     KLPR 206:3 Johannes Gossner
1Aj 29:9-18; Sf 3:9-20
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10. Reede  Issand paljastab oma püha käsivarre kõigi
rahvaste nähes, ja kõik maailma ääred saavad näha meie
Jumala päästet.         Js 52:10
Meil on ju võimatu jätta rääkimata seda, mida me oleme
näinud ja kuulnud.         Ap 4:20
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: Gerhard Tersteegen
Jh 13:31-35; Ha 1:1-11

11. Laupäev  Miks vaete raha selle eest, mis ei ole leib, ja
oma vaevatasu selle eest, mis ei toida? Kuulake mind hästi,
siis te saate süüa head.           Js 55:2
Kristus ütleb: Minu Isa annab teile tõelist leiba taevast.

          Jh 6:32
Oma vaimulikku arusaamist tuleb pidevalt täiendada. Uuri
Jumala sõna nii, et sa selle kaudu targemaks saad! Ära lepi
pelgalt piiblilugude tundmisega, püüa neid ka mõista! Loe
Uut testamenti nii, et suudaksid selle kalli raamatu abil oma
tõekspidamisi põhjendada. Nii kinnitad oma usku ja aitad
teisigi. Osvald Tärk
2Ts 2:13-17; Ha 1:12-2:3
_____________________________________________________________________________________
15. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie
eest!           1Pt 5:7
Jutlus: 1Pt 5:5c-11; Ps 127:1-2; Mt 6,25-34; Ps 130
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12. Pühapäev  Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei
lakka.          Tn 7:14
Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga
kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada
Jumala lasteks.      Jh 1:11-12
Jeesuse nime pärast, kui see meie südamesse on kirjutatud,
kutsutakse meid kord nimepidi Isa ja tema pühade inglite
ees.                Harri Haamer

13. Esmaspäev  Oma tarkusega teeb mu õiglane sulane
paljusid õigeks, sest ta kannab nende patusüüd.

         Js 53:11
Kristus on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust
teile, kaugelolijaile, ja rahu lähedalolijaile, sest tema läbi
on meil mõlemal ühesainsas Vaimus ligipääs Isa juurde.

     Ef 2:17-18
Ei ma Sinu tarkust tunne, Sinu mõtteid mõista saa, kui Sa
ise seda mulle sõna sees ei ilmuta. Ava silmad nägema,
kõrvad tõde kuulama!          KLPR 181:2 Philip Nicolai
Fl 4:8-14; Ha 2:4-20

14. Teisipäev  Ma pöördun teie poole ja teen teid viljakaks,
lasen teid saada arvurikkaks ja jõustan oma lepingu
teiega.       3Ms 26:9
Kristus ütleb: Kes jääb minusse ja mina temasse, see
kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi
teha.           Jh 15:5
Kes Jumala riiki tahab pääseda, peab õppima kuulekust.
Seal alluvad kõik ainult Jumala tahtele. Jumalal on suurem
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õigus kuulekust nõuda kui ühelgi inimesel, sest tema on
me Looja. Osvald Tärk
1Tm 6:(3-5)6-11a; Ha 3:1-19

15. Kolmapäev  Alandlikele annab Issand armu.
         Õp 3:34

Jeesus ütles: “Kõik on võimalik sellele, kes usub.”
Otsekohe hüüdis haige lapse isa: „Ma usun, aita mind
mu uskmatuses!”    Mk 9:23-24
Arm on teenimatu armastus, mis meile osaks saab. Ka
Jumala tööpõllul saadakse palka, aga seda ei jagata teenete
järgi. Seal ei saa midagi nõuda, sest midagi ei teenita ära.

            Jaan Kiivit jun

Ap 27:33-44; Kg 1:1-2:2

16. Neljapäev  Sinu ustavusest ja su abist ma rääkisin, su
heldust ja su tõde ma ei salga suure koguduse ees.

        Ps 40:11
Püüa hoolega osutuda Jumala ees kõlblikuks töötegijana,
kel pole tarvis häbeneda, kes tõe sõna kuulutab õigesti.

      2Tm 2:15
Sel päeval, kui Jumala arm on puudutanud inimese südant,
ta teab, mis Jumal tema käest ootab. See aeg, mis temale
antakse, pole antud raiskamiseks, tühja-tähjaga täitmiseks,
sest kord seisab ta oma eluga Jumala ees ja Jumal vaatab
tema pihku - kas selles on vilja?                Harri Haamer
Lk 10:38-42; Kg 2:3-11,24-26
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16. september 1741 - Vennaste-Uniteedi sinod Londonis;

Jeesus Kristus on oma koguduse Issand ja vanem.

Vaimuliku ameti teenrite mälestuspäev

17. Reede  Vaata, see olen mina, kes paneb Siionis aluskivi,
valitud kivi, kalli nurgakivi, kindla aluse: kes usub, see
ei tunne rahutust.         Js 28:16
Jeesus Kristus on nurgakivi, kelles kogu hoone kokku-
liidetuna kasvab pühaks templiks Issandas.         Ef 2:20-21
Meil Kristus on aluseks seatud, teist alust ei ollagi saa. Ta
elavaks kiviks on saanud ja meidki teeb elavaks Ta.

KLPR 240:1 Elvi Vares
Lk 22:35-38; Kg  3:1-15

18. Laupäev  Ma kipun su tiibade varju, kuni õnnetus
möödub!                                                          Ps 57:2
Usus jättis Mooses maha Egiptuse, kartmata kuninga
raevu, sest otsekui nähes nähtamatut, püsis ta vaprana.

      Hb 11:27
Jumal, alanda kõrke ja kavalda üle salakavalad, sa toetad
tagasihoidlikku ja kukutad kõrgi. Sa hoiad oma käes kogu
elu: ükskõik, ka me oleme rikkad või vaesed, kas me elame
või sureme. Sa näed iga vaimu, olgu ta hea või kuri jaloed
kõige salajasemaid mõtteid ning südamesoove.

      Clemens Roomast
Lk 6:20-26; Kg 4:1-12
_____________________________________________________________________________________
16. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Jeesus Kristus on kõrvaldanud surma ning on evangee-
liumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse.  2Tm 1:10

September
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Jutlus: 2Tm 1:7-10; Ps 68:4-7a,20-21;

Jh 11:1(2)3,17-27(41-45); Ps 37:1-20

19. Pühapäev  Teie ustavus on  nagu varakult haihtuv kaste.
           Ho 6:4

Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme
armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja
on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.

        1Jh 4:10
Alles siis, kui Sinu tahtmine sünnib minu elus, tuleb see
kasuks teistelegi. Sina ei saa läkitada mind teisi päästma ja
aitama, kuni minus endas on veel kõik liiga laokil. Vajan
vaikset veendumust, et mitte mina ei ole valinud Sind, vaid
Sina mind! Toomas Paul

20. Esmaspäev  Oma Jumalaga ma hüppan üle müüri.
       Ps 18:30

Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja
armastuse ja mõistlikkuse vaimu.         2Tm 1:7
Kristuse Kirik, sellel suurel leigeksjäämise ja taganemise
sajandil, ei vaja seevõrra Jumala kummardajaid kui Jumala
tunnistajaid, kes peavad teadlikud olema, et neile on armust
antud mitte ainult uskuda Kristusesse, vaid ka kannatada
Tema pärast.                Harri Haamer
Rm 6:18-23; Kg 4:17-5:6

21. Teisipäev  Ennustajad näevad valet ja jutustavad tühiseid
unenägusid, trööstivad asjata.          Sk 10:2
Hoiduge ebajumalate eest!         1Jh 5:21
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Aita vältida mind iga pattu ja unustada iga patuallikas; nii
nagu udu hajub künkaharjult, haihtugu ka iga paha hägu
minu hingest, oo Jumal.  Keldi palve
Ap 21:8-14; Kg  5:9-19

22. Kolmapäev Sina oled andeksandja Jumal, armuline ja
halastaja, pika meelega ja rikas heldusest.          Ne 9:17
Ära siis häbene tunnistamast meie Issandat, kes on meid
päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte meie tegude
järgi, vaid omaenese kavatsuse ja armu järgi, mis meile
on antud Kristuses Jeesuses.      2Tm 1:8,9
Kui elus on raskusi, on väga tähtis teada, et see ei ole minu
ettevõte, ei ole minu algatus, ei ole minu hobi, mida ma
teen, vaid Jumal on kutsunud ja saatnud mind seda tegema.
Siis on võimalik taluda ka suuremaid raskusi.  Joel Luhamest
Mk 5:21-24,35-43; Kg 6:1-12

23. Neljapäev  Ta  seisis üleastujate eest.          Js 53:12
Kui nad tulid sinna paika, mida hüütakse Pealuuks, siis
nad lõid Jeesuse sinna risti, samuti kurjategijad - ühe
temast paremale, teise vasemale. Aga Jeesus ütles: Isa,
anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!

  Lk 23:33-34
Kes oleme siis meie? Ärme unustame kunagi, et Jumala
kohus käib üksikuid inimesi pidi. Aga niisamuti tema heldus
ja arm saab nähtavaks üksiku inimese elus, meie eneste
elus, ja sealtsamast algab meeleparandus  - meie oma elust.
Mite kusagilt mujalt, mitte naabrite ja ligimeste juurest ei
tule seda oodata, vaid kui see üldse algab, siis meie eneste
juurest.             Jaan Kiivit jun
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Fl 1:19-26; Kg  7:1-14

24. Reede  Nad ei saanud tunda janu, kui ta viis neid läbi
kõrbete, ta laskis neile kaljust vett voolata.          Js 48:21
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
Püha Vaimu läbi satume Jumala armastuse magnetvälja.
Enamal või vähemal määral on seda kogenud iga usklik.
Seda kogedes saame kohe aru, et niisugune jõud ei saa
tulla meist endist ega ka teistest inimestest. Selle olemus
on ebamaine, jumalik. Osvald Tärk
Jh 18:3-9; Kg 11:1-10

25. Laupäev  Vägede Issand on võtnud nõuks, kes teeb
selle tühjaks? Tema käsi on välja sirutatud, kes pöörab
selle tagasi?         Js 14:27
Meil tuleb palju hoolsamini panna tähele seda, mida me
oleme kuulnud, et meid kõrvale ei uhutaks.            Hb 2:1
Jumala heldus on imeline asi, mida meile pakutakse tasuta.
Aga kui me ei kasuta seda õigesti ja pöörame üksteise vastu,
purustades koguduse ühtsuse, mõistab seesama heldus
meid hukka. Pealegi poel suuremat pattu kui patt armastuse
vastu.       Clemens Roomast
Mk 9:1-10; Kg 12:1-14
_____________________________________________________________________________________
17. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
See ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.

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

Ps 37:21-40
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26. Pühapäev  Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu
päästja.       2Sm 22:2
Ma tean, kellesse ma olen uskuma hakanud ja olen
veendunud, et tema on vägev hoidma minu hoolde usaldatut.

     2Tm 1:12
Alandlikkus on teada, et minu käes ei ole langetada
lõppotsust oma elu üle. Ma ei tohi iseennast võrrelda  ei
teistega ega ka selle paleusega, kes ma kangesti tahaksin
olla. Alandlikkus on sammhaaval astuda teed, millele Sina
oled kutsunud ja kus Sina käid kaasas. Toomas Paul

27. Esmaspäev  Teie silmad on näinud kõiki Issanda suuri
tegusid, mis ta on teinud.       5Ms 11:7
Kristus ütleb: Kui te oleksite tundnud mind, siis te
tunneksite ka mu Isa.          Jh 14:7
Kui Jumala arm pole meile omaseks saanud Kristust
tunnetades, Teda oma südames omaks võttes ja läbi elades,
jääme ikka kahe maailma vahele kõlkuma.        Harri Haamer
Mk 5:24-34; Gl 1:1-5

28. Teisipäev  Äkitselt ligineb mu õiglus, ilmub mu pääste
ja mu käsivarred mõistavad rahvaile kohut.           Js 51:5
Jumal on seadnud ühe päeva, mil ta mõistab õiglaselt kohut
kogu ilmamaa üle mehe läbi, kelle ta on määranud, ja ta
on pakkunud kõigile tõestuse sellega, et on tema üles
äratanud surnuist.       Ap 17:31
Ära kohtusse nüüd mine oma sulasega Sa! Sinu arm on
imeline, patud andeks annab ta.

      KLPR 63:2 Hugo Viktor Karl Wühner
Jk 1:1-6(7-11)12-13; Gl 1:6-10
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MIHKLIPÄEV
Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad,
ja ta vabastab nad.           Ps 34:8
Jutlus: Ilm 12:7-12a(12b); Ps 148; Lk 10:17-20; Gl 1:11-24

29. Kolmapäev  Jumal on sinuga kõiges, mis sa teed.
   1Ms 21:22

Paulus nägi öösel nägemuse: üks makedoonia mees seisis
ja palus teda: ”Tule meie juurde Makedooniasse ja aita
meid!” Kui ta oli seda nägemust näinud, püüdsime kohe
minna Makedooniasse, olles veendunud, et Issand on meid
kutsunud neile evangeeliumi kuulutama.    Ap 16:9-10
Oh olge ingli sarnased nii tegudelt kui meelest, ja laulge
kui Ta omaksed nüüd puhtast suust ja keelest. Mis Jumal
tahab, tehakse inglitest ikka rõõmsaste; nii teiegi ka tehke!

  LR 299:3. Laurentius Laurenti

30. Neljapäev  Vii välja mu hing vangist tänama sinu nime!
       Ps 142:8

Te olete kutsutud vabaduseks. Teenige üksteist armas-
tuses!           Gl 5:13
Ole Sa mulle juhiks, ole Sa mulle isandaks, ole Sa mulle
karjaseks, ole sa mulle kaitsjaks, ole Sa mulle karjajuhiks,
ole Sa mulle suunajaks, ole sa ikka minuga, Sa pealike pealik,
Igavene Isa ja taevane Jumal.   Keldi palve
1Ms 16:6b-14; Gl 2:1-10
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KUU LOOSUNG: Ennäe, ma avasin su ees ukse, mida ükski
ei suuda lukustada.            Ilm 3:8

1. Reede  Eks sa ise ole seda enesele teinud, hüljates
Issanda, oma Jumala, siis kui ta saatis sind teekonnal?

           Jr 2:17
Kes usub Pojasse, sellel on igavene elu, aga kes ei kuula
Poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala
viha.                          Jh 3:36
Väljaspool Kristust ei teaks me, mis on elu, mis on surm; ei
teaks, kes on Jumal ja kes oleme meie ise.         Blaise Pascal
Mt 26:51-54; Gl 2:11-21

2. Laupäev  Kõik, mis Jumal teeb, on igavene; midagi ei
ole sellele lisada ega sellest ära võtta.          Kg 3:14
Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas.

          Kl 1:17
Usalda end Kõigeväelisele! Võta vastu temalt antud teed!
Ta on tuhat tuge aitamisel. Parem tulevik sul alles ees.

           Laine Villenthal
Mt 18:10-14; Gl 3:1-14
_____________________________________________________________________________________
18. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat,
armastagu ka oma venda.         1Jh 4:21
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Jutlus: Rm 14:17-19; Ps 1; Mk 12:28-34; Ps 65

LÕIKUSTÄNUPÜHA
Kõikide silmad ootavad sind  ja sina annad neile nende roa
omal ajal.       Ps 145:15
Jutlus: 2Kr 9:6-15; Ps 104:27-28,30,33;

Lk 12:(13-14)15-21 või Mt 6:25-34; Ps 65

3. Pühapäev  Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa
mulle; sa tegid mind julgeks, mu hinges on tugevus.

       Ps 138:3
Te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma,
vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame:
Abba! Isa!         Rm 8:15
Mis Isa heldus kinkinud, see on nüüd kokku kogutud ja
varjupaika pandud. Nii armuajal tahame ka usuvara koguda,
sest selleks aeg on antud.      KLPR 155:3. Viktor von Strauss

4. Esmaspäev  Olgu rõõmsad ja rõõmutsegu sinus kõik,
kes otsivad sind!         Ps 40:17
Jeesus ütles: ”Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna pean
ma jääma sinu kotta!” Ja Sakkeus tuli kiiresti maha ja
võttis Jeesuse rõõmuga vastu.       Lk 19:5-6
Kui Jeesus ainult ühe sõnagi su hingele ütleb, siis tunned
sa suurt tröösti.     Thomas Kempisest
1Ts 4:9-12; Gl 3:15-18

5. Teisipäev  Ta hoidis oma rahvast nagu oma silmatera.
    5Ms 32:10
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Me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal
on meie vastu.         1Jh 4:16
Mitu korda mu Jumal peab mulle ütlema, et ta on mulle
kaitsvaks kaljuks ja ma tohin temal püsida kindlana? Miks
ometi nii ruttu ma selle unustan? Peaksin vist need sõnad
seinale kirjutama või märkmiku vahele panema. Aga kui ma
unustan vaadata? Kelle süü see on? Mul ei jää üle muud,
lähen tema ette ja ütlen: anna mulle patusele andeks. Võta
andeksandmine vastu, ütleb Tema.              Eenok Haamer
1Tm 1:1-8(9-11); Gl 3:19-29

6. Kolmapäev  Kui meie süüteod tunnistavad meie vastu,
siis, Issand, toimi meiega oma nime kohaselt!

          Jr 14:7
Olgu mis tahes, milles meie süda meid süüdistab, Jumal
on siiski meie südamest suurem ja tema teab kõik.

        1Jh 3:20
Et Jeesus üles tõusnud on suures aus ja väes, mind surma
paeltest päästnud, siis mul on elu käes! Ei keegi süüdistada
saa mind ja hukka mõista - mu Jeesus maksis kõik.

         KLPR 110:3 Freidrich Adolf Lampe
Ül 8:4-7; Gl 4:1-7

7. Neljapäev  Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke
teatavaks rahvaste seas tema teod!         Ps 105:1
Me oleme Jeesust ise kuulnud ning teame nüüd, et tema
on tõesti maailma Päästja.           Jh 4:42
Apostlid lasksid ennemini oma pea otsast raiuda, kui keele
kinni köita. Jumala käsk oli neile kõrgem kui kõik inimeste
keelud, sõnakuulmine Issanda ja Õnnistegija vastu ülem
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kui oma enese ihu ohver. See kõik ei olnud mitte mõni
välispidine sunduse asi, vaid vaba seespidine omaenese
südame ajamine ja tungimine. Jeesuse armu ja tõe vägi oli
neid ära võitnud.   Jakob Hurt
Ap 6:1-7; Gl 4:8-20

8. Reede  Sa teed oma käskjalgadeks tuuled, oma
teenijaiks tuleleegid.        Ps 104:4
Jumala tahtmise nõu järgi me oleme tema kirkuse
kiituseks.      Ef 1:11-12
Vaata, linnud lendavad, Loojat kiites laulavad. Tuuled,
tormid möllavad, - needki Tema teenijad. Hing, nüüd kiida
sinagi, tunnistades tõesti nii: Põrm ja pihu olen ma! Jumal,
vägev oled Sa! KLPR 388:4, 6 Joachim Neander
Lk 23:32-34; Gl 4:21-31

9. Laupäev  Paljud neist, kes magavad mulla põrmus,
ärkavad: ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks,
igaveseks põlastuseks.          Tn 12:2
Kes Vaimule külvab, see lõikab Vaimust igavest elu.

            Gl 6:8
Surma tõsidust mind tundma eluajal õpeta, et võin kohtus
aru anda, Issand, kui seal küsid Sa, kuidas aega kasutasin,
mille Sinult kingiks sain, kas ma selles ustav olin, mis mu
hooleks andsid Sa.      KLPR 368:2 Tundmatu autor
Mt 5:17-24; Gl 5:1-15
_____________________________________________________________________________________
19. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks!       Jr 17:14
Jutlus: Ef 4:22-32; Ps 32:1-5,10-11; Mk 2:1-12; Ps 56
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10. Pühapäev  Teie süda olgu siiras Issanda, meie Jumala
vastu!        1Kn 8:61
Kus on teie aare, seal on ka teie süda.         Lk 12:34
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

11. Esmaspäev  Me mõtiskleme su heldusest, oh Jumal,
keset sinu templit.         Ps 48:10
Jalutu hüppas püsti, seisis ja kõndis ning läks koos
nendega pühakotta sisse, käies ja hüpeldes ning Jumalat
kiites.            Ap 3:8
Sa unustasid eilsed õnnistused. Sul oli liiga kiire ja töörohke
päev, mis pani sind aina edasi mõtlema. Aga nüüd jää
vaikseks ja võta aega järele mõtelda. Ta õnnistas sind
selleks, et saaksid rõõmustada. Ära unusta just sinu jaoks
tehtud heategusid. Saaksid olla sina õnnelik ja Tema ka.
Kumb on tähtsam?             Eenok Haamer
Mk 10:46-52; Gl 5:16-26

12. Teisipäev  Kes valmistab kaarnale roa, kui ta pojad
karjuvad Jumala poole, toiduta ümber hulkudes?

          Ii 38:41
Jeesus ütles: Vaadake kaarnaid - nad ei külva ega lõika,
neil ei ole varakambrit ega aita, ning Jumal toidab neid.

        Lk 12:24
Kõikvõimas, igavene Jumal! Hoia meie südameid kiindu-
mast maistesse asjadesse, õpeta meid neid kasutama
tänuliku meelega. Vabasta meid laiskusest, aga ka liigsest
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murest ning kõigest, mis ei ole Sinule meelepärane.
            Martin Luther

Lk 5:12-16; Gl 6:1-10

13. Kolmapäev  Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb:
”Otsige mu palet!”  Siis ma otsin, Issand, sinu palet.

         Ps 27:8
Kristus läks taevasse esindama meid Jumala palge ees.

        Hb 9:24
Jumal, mu süda igatseb Sind! Sinuta rahu ei leie mu rind.
Päeval ja öösel otsin Sind ma, õhates paljude palvetega.
Sind palun ma: Jumal, kuule mind Sa!

         KLPR 318:1 Georg Kiviste
Kg 12:1-7(8); Gl 6:11-18

14. Neljapäev  Issanda kartus on tunnetuse algus.
           Õp 1:7

Kristuses peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded.
            Kl 2:3

Hommik on uus. Aga päike on ju seesama? Kas sa ei tunne,
et see uus hommik tahab ka sind uuemaks ja rõõmsamaks
teha, kuigi sa oled sama? Jumal on kõik nii imeliselt loonud,
et uuel hommikul on uus sõnum ka sulle.       Eenok Haamer
Mk 6:7-13; Ilm 1:1-8

15. Reede  Oma vihas ma lõin sind, aga oma armus ma
halastan su peale.         Js 60:10
Kellel on Poeg, sellel on elu; kellel ei ole Jumala Poega,
sellel pole elu.         1Jh 5:12
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Keegi ei ole nii rikas, et tal poleks vaja Jumala armuandi.
              Karl Ristikivi

Mt 27:39-44; Ilm 1:9-20

16. Laupäev  Issand päästab lahti, kes on kinni seotud.
       Ps 146:7

Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest
nende päralt on taevariik.          Mt 5:10
Ma usun, et sinu suurimad võidud tulevad sinu kaotuste
kaudu.                Harri Haamer
Ap 14:8-18; Ilm 2:1-7
_____________________________________________________________________________________
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: 1Ts 4:1-8;  Ps 119:101-108; Mk 10:2-9(10-16);

Ps 75

17. Pühapäev  Ma meenutan muistseid päevi, ma mõtisklen
kõigist su tegudest, ma mõlgutan meeles su kätetöid.

        Ps 143:5
Paulus kirjutab: Juudamaa kogudused kuulsid räägitavat:
”See, kes meid enne taga kiusas, kuulutab nüüd selle
usu evangeeliumi, mida ta varem püüdis hävitada.” Ja nad
ülistasid Jumalat minu pärast.      Gl 1:22-24
Mure mustal varjul pole ruumi seal, kus Jumala valgus on
hakanud paistma.    Arved Paul
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18. Esmaspäev Härg tunneb oma peremeest ja eesel oma
isanda sõime, aga mu rahvas ei taha mõista.             Js 1:3
Sellest me tunneme ära, et oleme teda mõistnud, kui me
peame tema käske.           1Jh 2:3
Oh armastuses aita meid kõiki kasvada ja tundmisega täida
Sa meie hinged ka, et usus kindlaks jääme ja Sinu Vaimus
käime, Su rahu maitseme!  KLPR 84:3 Elizabeth Creutziger
2Ms 23:10-16; Ilm 2:8-11

19. Teisipäev  Ma viin nad tulle ning sulatan neid, nagu
sulatatakse hõbedat, ja proovin neid, nagu proovitakse
kulda. Siis ta hüüab minu nime ja ma vastan temale.

         Sk 13:9
Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm,
vaid toob kurvastust; aga hiljem see annab õiguse
rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud.

      Hb 12:11
Armas Isa, ära lase midagi sündida sellepärast, et meie
seda tahame, vaid sündigu kõik nõnda nagu Sina tahad.

            Martin Luther
2Ms 18:13-27; Ilm 2:12-17

20. Komapäev  Mina palvetan sinu poole, Issand, sulle
meelepärasel ajal, oh Jumal. Oma suurest heldusest vasta
mulle, oma ustava abiga Päästa mind!         Ps 69:14
Kristus ütleb: Kui te midagi minult palute minu nimel,
siis ma teen seda.        Jh 14:14
Kuidas on võimalik lõpmata paluda - töö juures? Aga kuidas
on võimalik töö juures mõtelda armsate inimeste peale ja
mõnegi hea asja peale? Palveks ei ole isegi sõnu vaja, kui
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on olemas palvevaim või palvemeelsus, osasaamine.
      Eduard Tennmann

1Ms 24:54b-67; Ilm 2:18-29

21. Neljapäev  Hõbe ja kuld ei päästa Issanda vihapäeval.
        Hs 7:19

Külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!
       Lk 12:15

Kõik on armas ja magus, kui Sina lähedal viibid, kui Sina
oled aga kaugel, siis on kõik mõru ja vastik.

    Thomas Kempisest
2Ms 19:3-9; Ilm 3:1-6

22. Reede  Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda,
öeldes: «Tunne Issandat!», sest nad kõik tunnevad mind,
niihästi pisikesed kui suured, ütleb Issand.          Jr 31:34
Me oleme nüüd Jumala lapsed, ja veel ei ole saanud
avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui tema
saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased, sest siis
me näeme teda, nii nagu ta on.          1Jh 3:2
Oleme Jumala silmis tähtsamad kui me ise arvame. Aega,
mis meile on antud, tuleb kasutada enda ja oma tuleviku
ehitamiseks. Jumala abiga võime korda saata imesid, ja meie
puudused  ning nõrkused ei tohiks meid oma teekonnal
takistada.          Fanny de Sivers
Jh 18:28-32; Ilm 3:7-13

23. Laupäev  Mida Jumal maha kisub, seda ei ehitata üles;
keda tema vangistab, seda ei vabastata mitte.         Ii 12:14
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Paulus kirjutab: Mina istutasin, Apollos kastis, kuid Jumal
laskis kasvada. Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab,
ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab.   1Kr 3:6-7
Me tahaksime ikka omaenda jõuga Jumala järel käia. Ometi
on see võimatu, suudame seda vaid siis, kui Jumal meid
talutab.  Osvald Tärk
Kg 12:9-14; Ilm 3:14-22
_____________________________________________________________________________________
21. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri
heaga!       Rm 12,21
Jutlus: Ef 6:10-17; Ps 19:10-15;  Mt 5:38-48; Ps 38

24. Pühapäev  Vaata, Issand, kuidas mul on kitsas käes,
sest ma olen kõvasti tõrkunud.           Nl 1:20
Teile on patud andeks antud Jeesuse Kristuse nime pärast.

       1Jh 2:12
Taevane Isa, Sinu arm ei muutu aegade muutudes, sest
Sina pole inimese sarnane, kes on ühel päeval armulisem
kui teisel. Sinu arm jääb muutumata, alati nooreks, igal
päeval uueks.        Sören Kirkegaard

25. Esmaspäev  Olge vahvad ja ärge laske oma käsi
lõdvaks, sest teie tööl on tasu!         2Aj 15:7
Teenige heal meelel otsekui Issandat ja mitte nagu
inimesi, teades, et igaüks, kui ta on teinud midagi head,
saab selle eest tasu Issanda käest.        Ef 6:7-8
Enesega rahulolu on kristluse surm. Enesesse tõmbumine
ja võitlusinnu puudumine on kiriku hauarahu. Vaim äratab
võitlejaid, kes haaravad Jumala Sõna mõõga ja võitlevad.

           Alfred Tooming
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Rm 12:17-21; Ilm 4:1-11

26. Teisipäev  Issand päästab Iisraeli igavese päästega:
teil ei ole vaja häbeneda ega tunda piinlikkust, iialgi mitte.

        Js 45:17
Püsige Kristuses, et kui tema saab avalikuks, oleks meil
tema tulemisel julgus ja mitte häbi tema ees.             1Jh 2:28
Läbi ta kannab mind pilkest ja vaenust, läbi ka kahtluste
pimedast ööst. Hajutab pilved, toob võrratut selgust ellu,
mis rikas on usaldusest.    Arved Paul
1Sm 26:5-9,12-14,17-24; Ilm 5:1-5

27. Kolmapäev  Haljale aasale paneb ta mind lebama,
hingamisveele saadab ta mind; tema kosutab mu hinge.

      Ps 23:2-3
Jeesus ütles: Ärge küsige, mida süüa või mida juua, ja
ärge olge kärsitud! Teie Isa ju teab, et te seda vajate.

   Lk 12:29,30
Issand, Sina kannad minu eest paremini hoolt, kui ma seda
ise suudan teha. Sinu armu abiga tahan ma Sind järgida,
kuhu Sa iial lähed ja mitte ise juhtida oma samme.

  John Henry Newman
Õp 29:18-25; Ilm 5:6-14

28. Neljapäev  Ma muudan nende leina rõõmuks.
         Jr 31:13

Meie Issand Jeesus Kristus ise ja Jumal, meie Isa, kes
meid on armastanud ja armust meile andnud igavese
julgustuse ja hea lootuse, julgustagu teie südant!

   2Ts 2:16-17

Oktoober
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Mulle üteldi, rõõmusta Issandas, see on nii võrratu. Ma
palusin seda rõõmu, aga ei tundnud midagi. Siis ütles keegi,
usu, et su palvet on kuuldud. Uskusin ja ka siis algul ei
tundnud midagi. Kuid tasakesi tuli rõõm mu hinge ja ma ei
nurise enam. Nüüd tean, et ta annab vahel väga tagasi-
hoidlikult, sest meie vastuvõtuvõime on ka väga tagasi-
hoidlik.              Eenok Haamer
Js 32:1-8; Ilm 6:1-8

29. Reede Tuhat aastat on sinu silmis nagu eilne päev, kui
see on möödunud, ja nagu vahikord öösel.           Ps 90:4
Elu on saanud avalikuks, ja me oleme näinud ja me
tunnistame ja kuulutame teile igavest elu, mis oli Isa
juures ja on saanud meile avalikuks.           1Jh 1:2
Ma tunnen ja tean, et Sina ei väsi, sa valvad, Sul polegi
und. Kui mina ei märka, siis tuleb Su käsi, mu teedelt viib
tuisanud lund.           Laine Villenthal
Lk 22:49-53; Ilm 6:9-17

30. Laupäev  Õigete ootus on rõõm.        Õp 10,28
Filippus ütles Naatanaelile: Me oleme leidnud tema,
kellest on kirjutanud Mooses Seaduses ja Prohvetid:
Jeesuse, Joosepi poja Naatsaretist.           Jh 1:45
Minu südames ela vaid Sina ja pühi sealt välja kõik muu.
Paiga ristil pean pärima mina, siis kiitust laulab mu suu.

  Peeter Sink
2Tm 2:1-5(6); Ilm 7:1-8
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22. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Sinu käes on andeksand, et sind kardetaks.         Ps 130:4
Jutlus: Fl 1:3-11; Ps 143:1-10; Mt 18:21-35

USUPUHASTUSPÜHA
Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba
olemas - see on Jeesus Kristus.         1Kr 3:11
Jutlus: Rm 3:21-28; Ps 46:2-8; Mt 5:2-10(11-12); Ps 143

31. Pühapäev  Häda neile, kes oma nõu Issanda eest
sügavale ära peidavad, kelle teod sünnivad pimedas ja kes
ütlevad: „Kes meid näeb? Kes meid tunneb?”        Js 29:15
Vaadake, kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri süda, mis
uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast!          Hb 3:12
Suur on kurja vaimu võimus, meie vastu sõdib ta. Sina,
Jeesus, oled ainus, kes võib teda väärata. Sinu riik on meie
au, Sinu sõna meie nõu, kuigi saatan eksitada püüab meid
ja hukka saata.

   KLPR 162:2. Henriette Catharine von Gersdorf
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KUU LOOSUNG:  Jumal mõistab kohut paganate vahel ning
juhatab paljusid rahvaid. Siis nad taovad oma mõõgad
sahkadeks ja piigid sirpideks.             Js 2:4

1. Esmaspäev  Issand on ligi neile, kes on murtud
südamelt.         Ps 34:19
Jeesus ütles Maarjale: „Naine, miks sa nutad? Keda sa
otsid?“ Maarja arvas ta aedniku olevat ja ütles talle:
„Isand, kui sina oled ta ära kandnud, siis ütle mulle, kuhu
sa ta panid, ja ma ise toon ta ära.“ Ja Jeesus ütles talle:
„Maarja!“ Too pöördus ümber ja ütles talle heebrea
keeles: “Rabbuuni”, see tähendab”Õpetaja”. Jh 20:15-16
Minus eneses ei ole elu. Elasin halvasti ja sain enesele
surmaks. Aga Sinus, Issand, ma ärkan jälle ellu. Anna mulle
kuulda Sinu häält, räägi mulle!   Aurelius Augustinus
Ho 12:1-7; Ilm 7:9-17

2. Teisipäev  Ma olen oma hinge Issanda ees välja valanud.
       1Sm 1:15

Kristus ütleb: Kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja.
          Jh 6:37

Ükskõik, kus sa Jumalat ka ei otsiks, kas keset kaunist
katedraali või lepavõsas, Jumal vastab otsijale. Isikliku
kontakti Jumalaga peab iga inimene saavutama, et olla
Jumala tempel, teada, keda ta kummardab, olla ühenduses
oma Taevase Isaga nii siin kui ka igavikus.      Paul Himma
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Jr 19:1-4,10-13; Ilm 8:1-5

3. Kolmapäev  Issand on kõigil su teedel ja hoiab su jalga
püünise eest.          Õp 3:26
Temale, kes suudab teid hoida komistamast ja panna
laitmatuna oma kirkuse palge ette hõiskama,  ainsale
Jumalale, meie Päästjale, olgu Jeesuse Kristuse, meie
Issanda läbi kirkus, üllus, võimus ja meelevald enne kõiki
aegu ja nüüd ja kõigi aegadeni!         Jd 24-25
Oh Isa, Sinu tahtmist täita, meid lase lapse meelega: meil
ise õiget rada näita, et iial jalg ei komista. Meil meelt ja
mõtet valgusta, meid enda juurde juhata.

     KLPR 230:2 Jaan Bergmann
Mt 7:1-5(6); Ilm 8:6-13

4. Neljapäev  Murtud ja purukslöödud südant ei põlga
Jumal.         Ps 51:19
Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast
soost ja halvakspandud, need, kes midagi ei ole, et teha
tühiseks need, kes midagi on, et ükski inimene ei kiitleks
Jumala ees.    1Kr 1:28-29
Issand, meie Jumal! Sina oled meile kinkinud oma armsas
Pojas mitte vähem kui iseenda ja kõik, mis Sina oled. Võta
meid nii nagu oleme. Julgusta meid meie nõtruses. Tee meie
vaesus rikkuseks oma külluses.     Karl Barth
Ilm 3:14-22; Ilm 9:1-12

5. Reede  Jumal oli neile suure rõõmu valmistanud; ka
naised ja lapsed rõõmustasid, ja Jeruusalemma rõõm oli
kaugele kuuldav.        Ne 12:43
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Kogu rahvahulk rõõmustas kõigi auliste tegude üle, mis
sündisid Jeesuse läbi.        Lk 13:17
Mõelge viinapuule. Kui ta maha lõigata, siis ta ei sure, vaid
temast võrsuvad uued viljakandvad oksad. nii on see ka
meiega. See, mida mõned peavad hävinguks, on tegelikult
areng. Uskmatud näevad vankumatut usku ja saavad
usklikuks Jeesuse nimes.           Justinus Märter
Mt 26:20-25; Ilm 9:13-21

6. Laupäev  Me alandasime iseendid oma Jumala ees ja
palusime temalt õnnelikku teekonda.         Esr 8:21
Jeesus ütles jüngritele: „Kui ma läkitasin teid kukruta
ja paunata ja jalatsiteta, kas teil oli midagi puudu?“ Nemad
ütlesid: „Ei midagi.“         Lk 22:35
Kui ma ka teed ei tea, Sul tuntud ta; hinge see vaikseks
teeb ja rahul ma. Asjata muretsen, vaeva ma näen, täis
kartust tõusen ja puhkama läen.

KLPR 165:1 Hedwig von Redern
Js 1:18-27; Ilm 10:1-11
_____________________________________________________________________________________
3. PÜHAPÄEV ENNE UUT KIRIKUAASTAT
Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on pääste-
päev!           2Kr 6:2
Jutlus: Rm 14:7-9; Ps 90:1-14(15-17);

Lk 17:20-24(25-30); Ps 39

7. Pühapäev  Laulge Issandale uut laulu tema kiituseks
maailma äärest!         Js 42:10
Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu!
Kui kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaule!   Jk 5:13
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Nurisemisest võib teha järelduse, et meil on puudulik
osadus Jumalaga. Kes tunnetab Jumalat nii, nagu seda
Piibel näitab, on tänulik kõigis olukordades. Osaduseta
inimene ei näe tänuks põhjust, tema näeb.  Paul Himma

8. Esmaspäev   Tema on suur ilmamaa ääreni.          Mi 5:3
Nägija Johannes kirjutab: Ma kuulsin suurt häält taevast
hüüdvat: Nüüd on käes pääste ja vägi ning meie Jumala
kuningriik ning tema Kristuse meelevald.       Ilm 12:10
Kõik teed viivad igavikku, üksainus tee viib taevasse:
Jeesus.   Paul Himma
Mk 4:1-9(10-12); Ilm 11:1-2

9. Teisipäev  Issand teab inimese mõtteid, et need on
tühised.         Ps 94:11
Kui keegi arvab enese midagi olevat, olemata aga midagi,
see petab iseennast.             Gl 6:3
Anna, Jumal, meile oma tarkuse Vaimu, et me oma
targutustega ei segaks ega takistaks Sinu armutööd meie
eneste ja kaasinimeste hüvanguks.                Harri Haamer
Mk 13:9-20; Ilm 11:3-14

10. Kolmapäev  Tõesti, sina oled ennast varjav Jumal,
Iisraeli Jumal, Päästja!         Js 45:15
Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Ainusündinud Poeg,
kes on Isa rinna najal, tema on meile teate toonud.

         Jh 1:18
Saame Jumalast rääkida vaid inimlikke kujundeid kasutades.
Jumal näeb meid - tal on silmad. Jumal kaitseb meid  - tal on
käed ja käsivarred. Jumalal on võim - ta istub troonil.
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Kujunditeta ei suudaks me varjatut mõista. Kujundid ei ole
sama reaalsed kui korrutustabel või päevaraamat, aga nad
ilmutavad tõde, sest nad viitavad temale, kes on tõde.

     Jörg Zink
Hb 13:1-9b; Ilm 11:15-19

11. Neljapäev  Ära karda, maa! Hõiska ja rõõmusta, sest
Issand teeb suuri asju!            Jl 2:21
Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest
ustav on, kes seda on tõotanud!       Hb 10:23
See aeg, mis meile üle on jäänud, see on Jumala
armukatsumise aeg. Ta puudutab meid ja ootab meilt
vastust. Kas me Tema puudutust peame kalliks ning
väärtuslikuks? Kas me tunneme armuvajadust oma
südames? Kui me seda tunneme, siis ei pruugi Jeesus meie
pärast nutta ja taeva inglid ka mitte.               Harri Haamer
1Jh 2:18-26(27-29); Ilm 20:1-6

12. Reede  Issanda, meie Jumala juures ei ole ülekohut,
erapoolikust ega meelehea võtmist.         2Aj 19:7
Peetrus ütles: Jumal ei ole erapoolik, vaid talle on
vastuvõetav iga rahva hulgast see, kes teda kardab ja teeb
õigust.   Ap 10:34-35
Meie ülesanne pole veenda inimesi kuningriigist osa saama
ega rakendada selle maailma veenmismeetodeid. Kristus
on meid õpetanud juhtima inimesi hellalt ja kannatlikult
kurja käest Jumala armastamise juurde.     Justinus Märter
Mt 26:36-41; Ilm 20:7-10
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13. Laupäev  Olgu sul rõõm Issandast; siis ta annab
sulmida su süda kutsub!          Ps 37:4
Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et
teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite
rikkad iga teo tarvis.          2Kr 9:8
Jumala juures ei ole ööd. Tema läheduses on alati õnne,
armastust ja valgust. Küll on Jumala otsijail ka tuhat
võitlust võidelda, küll on nende pisarad ka valusad, aga
ööd, lootuseta pimedat, viha, kättemaksmist, põhja vajumist
ja hauavaikust ei ole seal. Jumal ise annab oma sõpradele
valgust. Süütab põlema nende hinges ja silmis usku, tänu
ja armastust.    Jaan Lattik
Mk 13:30-37; Ilm 20:11-15

13. november 1741 - kõik vennastekogudused austavad

Jeesust Kristust kui koguduse pead ja vanemat

_____________________________________________________________________________________
EELVIIMANE PÜHAPÄEV KIRIKUAASTAS
Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees.

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

Mt 25:31-46; Ps 50

14. Pühapäev  Issand, kui ma sinu silmis armu leian, siis
ära mine oma sulasest mööda!       1Ms 18:3
Jeesus Kristus ütleb: Ennäe, ma seisan ukse taga ja
koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma
tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema
minuga.          Ilm 3,20

November
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Armu väärt ma polegi, siiski Tema hääl ja sõnad toovad
rahu kindlasti, kui Ta hooleks ennast annan. Armuuks veel
lahti nüüd: Jeesus kutsub patuseid.

            KLPR 214:2 Erdmann Neumeister

15. Esmaspäev  Ma annan sulle nõu  oma silmaga sind
juhtides.          Ps 32:8
Issand pöördus ja vaatas Peetrusele otsa. Ja sealt välja
minnes puhkes Peetrus kibedasti nutma.  Lk  22:61,62
Mida vähem sa endale vabandusi otsid, seda rohkem
armastav Jumal sulle andeks annab. Tertullianus
Mt 7:21-27(28,29); Ilm 21:1-8

16. Teisipäev  Vägede Issandal on päev kõigi suureliste ja
kõrkide jaoks.           Js 2:12
Maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmist,
püsib igavesti.         1Jh 2:17
Kui raske on meil vahetada seda, mis meil on sellega, mis
Jumal meile pakub.                Harri Haamer
Hb 10:26-31; Ilm 21:9-14
_____________________________________________________________________________________
PAASTU- JA PALVEPÄEV
Õiglus ülendab rahvast, aga patt on teotuseks rahvahõimu-
dele.       Õp 14:34
Jutlus: Rm 2:1-11; Ps 51:3-14; Lk 13:(1-5)6-9;

Ilm 21:15-27

17. Kolmapäev  Maa on täis Issanda tundmist - otsekui
veed katavad merepõhja.           Js 11:9

November
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Ma põlvitan Isa ees, et te suudaksite koos kõigi pühadega
tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus
ja kõrgus, ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab
iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu
täiusega.      Ef 3:18-19
Jumalikku tõde saab vastu võtta ja uskuda mitte intellektu-
aalsete võimete, vaid ainult tema armu kaudu. See on tõeline
maailma valgus.           Justinus Märter

18. Neljapäev  Issand seab püsti need, kes on küüru
vajutatud.        Ps 146:8
Seal oli naine,  kes käis kõveras ega saanud ennast päris
sirgeks ajada. Teda nähes kutsus Jeesus ta enese juurde
ja ütles talle: „Naine, sa oled lahti oma haigusest!“ Ja ta
pani käed tema peale ja otsekohe ajas naine enese sirgeks
ja ülistas Jumalat.              Lk 13:11,12-13
Me võime vabalt paluda Issandat teha imesid, ent me ei
tohiks kunagi neid Temalt nõuda ja Teda käsutada.

              Ole Hallesby
2Ts 1:3-12; Ilm 22:1-5

19. Reede  Issand ütles Moosesele: Kogu see rahvas, kelle
keskel sa oled, saab näha Issanda tegu.     2Ms 34:10
Kristus ütleb: Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei
tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks,
sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud
oma Isalt.         Jh 15,15
Mu süda tänu kannab ja Sulle kiitust annab, sest suur Su
armunõu! Meid ristil lunastasid ja võitjaks ülendasid - nüüd
orjadel on laste au!      KLPR 77:4 Tundmatu autor
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Mt 26:59-66; Ilm 22:6-15

20. Laupäev  Pöördu, mu hing, tagasi oma hingamisele,
sest Issand on sulle head teinud!         Ps 116:7
Issand suunaku teie südamed Jumala armastuse ja
Kristuse kannatlikkuse poole!          2Ts 3:5
Inimese õnnetus pole see, et ta on vaene, vaid see, et ta
võib rohkem soovida kui tema vajab. Aga need, kes oma
lootuse panevad elava Jumala peale, teavad ühte, et Jumal
on nendele andnud nende osa ja see on rikkalik küll ning
sellest peaks jätkuma nende väikeses elus.   Harri Haamer
Ilm 20:11-15;  Ilm 22:16-21
_____________________________________________________________________________________
SURNUTEMÄLESTUSPÜHA
Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu!         Lk 12:35
Jutlus: Ilm  21:1-7; Ps 126; Mt 25:1-13; Ps 90

21. Pühapäev  Mu silmad on alati Issanda poole, sest tema
tõmbab mu jalad võrgust välja.         Ps 25:15
Jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu!
Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale!

     Hb 12:1-2
Seal, kus taevas isakodu, eluase õndsatel; ahastus ja
mureudu tundmatud ta radadel. Oh et sinna minagi
muremaalt kord jõuaksin!     KLPR 171:1  Simo Oskari Korpela

22. Esmaspäev  Sa andsid mulle elu ja osaduse, ja su
hoolitsus hoidis mu vaimu.           Ii 10:12
Kristus palvetab: Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära
maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest.     Jh 17:15
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Oh meile, Issand Jeesus, jää oma armuga, et selle ilma kurjus
meid kiusata ei saa. Oh meile, Issand Jeesus, jää oma abiga,
sest tulgu meile truudus, rõõm, usujulgus ka.

KLPR 325:1, 6 Josua Stegmann
5Ms 34:1-7(8); Js 1:1-9

23. Teisipäev  Õnnis on mees, kes kardab Issandat,  kellele
väga meeldivad ta käsud.         Ps 112:1
Kristus ütleb: Minu käsk on see: armastage üksteist, nagu
mina olen armastanud teid!         Jh 15:12
Ära võta Jumala sõna kui keeldu, mis piirab sinu vabadust,
vaid kui keeldu, mis tagab sulle vabaduse, sellise vabaduse,
mis kestab siin ja igavikus. Hakka kinni igavesest elust.
Hakka kinni jäädavast.  Paul Himma
1Pt 1:13-21; Js 1:10-20

24. Kolmapäev  Miks inimesed elus nurisevad? Igaüks
nurisegu omaenese patu pärast!           Nl 3:39
Miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese
silmas aga ei märka?           Lk 6:41
Tõeline meeleparandus tähendab pihti, kus me tunnistame
Jumalale oma patud, mitte et ta neid ei teaks, kuid nii peame
oma tegude tagajärgi tunnistama. Patukahetsus alandab
meid. Tertullianus
1Kr 3:9-15; Js 1:21-31

25. Neljapäev  Jumala peale ma loodan, ei ma karda; mida
võibki mulle teha inimene?        Ps 56:12
Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab
kartuse välja.         1Jh 4:18

November
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Õnnelik on see, kes on õppinud põgenema Jumala juurde,
otsima kaitset Tema tiibade all ja leidma seal pelgupaika
tormi eest.                Ole Hallesby
Kl 4:2-6; Js 2:1-5

26. Reede  Rahus ja lootuses oleks teie jõud.          Js 30:15
Me ootame usust õiguse lootust Vaimu kaudu.         Gl 5:5
Tee mind võimeliseks olema vaikselt, et imetleda seda, et
Sina tahad mulle kõneleda.       Jörg Zink
Mt 27:50-54; Js 2:6-22

27. Laupäev  Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks
antud, kelle patt on kinni kaetud.           Ps 32:1
Jeesus ütles: Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal.
Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!      Mk 1:15
Inimese uskuvas südames hakkab selguma evangeeliumi
saladus. Ta tunnetab nüüd, et Jumal armastab teda mitte
tema armastusväärsuse tõttu, vaid selle pärast, et Jumal
on armastus. mingit muud põhjust ei ole!           Ole Hallesby
Ilm  21:10-14,21-27; Js 3:1-15
_____________________________________________________________________________________
1. ADVENDIPÜHAPÄEV. KIRIKUAASTA ALGUS
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja.    Sk 9:9
Jutlus: Jr 23:5-8; Ps 24; Mt 21:1-9; Rm 13:8-12(13,14)

28. Pühapäev  Kiida, mu hing, Issandat, ja kõik, mis mu
sees on, tema püha nime!         Ps 103:1
Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et ta on tulnud oma
rahva ligi ja toonud talle lunastuse.          Lk 1:68
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Ei ükski taevast jätma Sind võinud sundida. Su armastus
Sind sundis meil´ taevast tulema. On arm, et appi tulid
maailma rahvaile, kes patu hädas olid, neid päästma
heldesti.                LR 114:5. Paul Gerhardt

29. Esmaspäev  Jäägu see meist kaugele, et me jätame
maha Issanda!       Jos 24:16
Jeesus ütles: Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu
sõna, ja minu Isa armastab teda ja me tuleme ja teeme
eluaseme tema juurde.         Jh 14:23
Piibel on lootusrikas eluraamat, kui me ainult otsime sellest
eluteed Jeesuse, oma Lunastaja, jalajälgedes.    Harri Haamer
1Pt 1:(8,9)10-13; Js 4:2-6

30. Teisipäev  Sa paned meie pahateod enese ette, meie
salapatud oma palge valguse ette.          Ps 90:8
Jeesus  võib päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette
tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda.

         Hb 7:25
Sa oled ju, oh helde Isa, meil oma armu ilmutand, sest võime
Sinu peale loota: Sa oled Poja läkitand, et päästaks
patuvõlast Ta meid oma vere hinnaga.

 KLPR 216:5 Johann Woldemar Jannsen
Hb 10:32-39; Js 5:1-7
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DETSEMBER

KUU LOOSUNG: Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!
           Mt 3:2

1. Kolmapäev  Sel päeval avaneb su suu ja sa räägid ega
ole enam tumm.        Hs 24:27
Kui teid reedetakse, ärge muretsege, kuidas või mida
peate rääkima, sest teile antakse tollel tunnil see, mida
rääkida.       Mt 10:19
Sa annad andeid rahvale, Sind Isa sõrmeks peetakse. Me
keeli paned rääkima; nii Isa tõotust täidad Sa. Su valgust
ise süüta meis ja armu leeki südameis. Me ihu nõtrust
kinnita, meid pimeduses valgusta.

KLPR 130:3-4 Hrabanus Maurus. Martin Luther
Kl 1:9-14; Js 5:8-24

2. Neljapäev  Ma laulan Issanda heldusest igavesti, ma
kuulutan oma suuga su ustavust põlvest põlve.      Ps 89:2
Tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda
Jeesuse Kristuse läbi!      1Kr 15:57
Sinu ligidus ei ole kogetav üksnes meeldivas, vaid samal
viisil ka valus. Sina annad elule teise mõõte, sügavuse
dimensiooni. Igavik ei ole lõputult kestev aeg ega aja lõpp,
vaid midagi hoopis muud. Igavik on igas hetkes, kui avada
end talle. Toomas Paul
1Ts 5:(1-3)4-8; Js 6,1-13
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3. Reede  Kuigi ma kirjutan temale väga palju oma seadusi,
peetakse neid võõraks asjaks.          Ho 8:12
Jeesus ütleb: Mitte igaüks, kes mulle ütleb: „Issand,
Issand!“, ei saa taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa
tahtmist, kes on taevas.          Mt 7:21
Kes Jeesus tahtmist siin ei tee, Ta riiki see ei päri, sest
minna Tema järele ei jaksa liha, veri. Usk aitab armastusega.
Kus õige usk, seal elu ka on taeva poole pöördud.

   KLPR 122:3 J. Zwick
Mt 27:27-30; Js 7:1-9

4. Laupäev  Sina olid mu abi, ära lükka mind ära, ja ära
hülga mind, mu pääste Jumal!          Ps 27:9
Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele.

          Tt 2:11
Piibel ei vaja kaitset. Ta vajab levitamist. Meil on tõendid
inimese otsimise ja igatsemise ajaloost, et ta üksnes Sõna
valguses on leidnud selle tee, mis teda on õnnelikuks
teinud, sihile viinud ja milles ta on kohanud Jumala päästvat
ning õnnistavat armu.               Harri Haamer
Mt 23:37-39; Js 7:10-17
_____________________________________________________________________________________
2. ADVENDIPÜHAPÄEV
Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!

       Lk 21:28
Jutlus: Mt 24:1-14; Ps 80:2-7,15-20; Lk 21:25-33;

Jk 5:7-8; Ps 52

5. Pühapäev  Kus on palju sõnu, seal ei puudu üleastumine,
aga kes talitseb oma huuli, on mõistlik.       Õp 10:19



Detsember

- 156-

Iga teie “jah” olgu “jah” ja iga “ei” olgu “ei”, aga mis
üle selle, see on kurjast.          Mt 5:37
Ma armastan. Keda? Kas su armastatu ka seda tunneb või
on need ainult sõnad? „Ma olen nii keriku inimene“, ütles
mulle kunagi üks naine, kes tahtis mind veenda, et ta kirikut
armastab. Mina teda kirikus polnud näinud ega näinud ka
pärast seda kohtumist. Kui paljud sinu sõnad saaksid
kaalule jääda igaviku kaaludel?             Eenok Haamer

6. Esmaspäev  Issanda korraldused on õiglased, need
rõõmustavad südant.           Ps 19:9
Püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud.

      2Tm 3:14
Inimene on võimeline kogema, et Jumal on midagi, mis
eksisteerib väljaspool teda ennast ja on tähtis inimese elule.
Jumal on usklikule sama reaalne kui ta kaasinimene, kui
maa ta jalge all.  Osvald Tärk
Hb 6:9-12; Js 8:1-15

7. Teisipäev  Kõik inimese teed on ta enese silmis õiged,
aga Issand katsub südamed läbi.          Õp 21:2
Me teame, et Jumal mõistab tõtt mööda kohut.        Rm 2:2
Jumala riik muudab meie meeled, nõnda et vähe on palju ja
palju on vähe. Jumal juhatab meid uute mõõdupuude
juurde.               Vallo Ehasalu
Ilm 2:12-17; Js 8:16-23

8. Kolmapäev  Ma  tunnen rõõmu oma rahvast; seal ei ole
enam kuulda nutu- ega hädakisahäält.                   Js 65:19
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Kui me oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala
pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos
temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgasta-
takse.         Rm 8:17
Siin lapsed armust vastu võetud, seal Kristusega pärijad!
Oh seda nime igatsetut! Oh seda osa õndsamat! See on,
mis meie süda nõuab, ja üliväga ihaldab, kui viimaks Vaimus
elu leiab ja pärandusest osa saab.

KLPR 166:1 Carl J. Philipp Spitta
Ilm 2:1-7; Js 9:1-6

9. Neljapäev  Sina oled mu kaitse ja kilp; sinu sõna peale
ma loodan.     Ps 119:114
Me näeme vaeva ja võitleme, sest me oleme oma lootuse
pannud elava Jumala peale, kes on kõigi inimeste,
iseäranis usklike Päästja.       1Tm 4:10
Jumala juurde tulles, temaga osadusse astudes vabaneb
inimene pideva enesekaitse needusest. On ilmselge, et üksi
jäetud inimese püüded end ise kaitsta on viimselt
lootusetud. Jumalalaps ei pea end enam vaevama
küsimusega: kuidas saan end kurja eest kaitsta? Jumal
tunneb kurjust ja teab ka tõelisi kaitsevahendeid selle vastu.
Kristlane usaldab enda kaitsmise Jumalale, kes teeb seda

parimal viisil.                Marek Roots
2Kr 5:1-10; Js 9:7-10:4

10. Reede  Vaesust ega rikkust ära mulle anna, toida mind
aga vajaliku leivaga.         Õp 30:8
Jüngrid andsid leivad rahvale. Ja kõik sõid ja said kõhud
täis.  Mt 14:19-20
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Nii vaesele kui rikkale Sa, Jeesus, tule veel, et taevavalgus
kõigile võiks paista eluteel. Sind ootan ma, Sind palun ma,
kes oled loonud taeva, maa: nii vaesele kui rikkale nüüd
rõõmsad jõulud too!        KLPR 13:3 Sakari Topelius
Lk 22:66-71; Js 11:1-10

11. Laupäev  Ma tahan üleastujaile õpetada sinu teid, et
patused sinu poole pöörduksid.         Ps 51:15
Ristija Johannes kuulutas: Parandage meelt, sest
taevariik on lähedal!         Mt 3:1,2
Vaenlasedki võta ise kurjast ümber pöörata! Usku, lootust
Sinu käsi andku armastusega. Eksijaile juhata õiget teed ja
valmista kõigi meeli pattu jätma, Sinu armu vastu võtma.

     KLPR 162:4 Henriette Catharine von Gersdorf
1Ts 4:13-18; Js 12:1-6
_____________________________________________________________________________________
3. ADVENDIPÜHAPÄEV
Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt!

     Js 40:3,10
Jutlus: Lk 3:1-14; Ps 85:2-8; Mt 11:2-6(7-10);

1Kr 4:1-5; Ps 33

12. Pühapäev  Issand, Iisraeli kuningas, on su keskel,
enam pole sul vaja näha õnnetust.           Sf 3:15
Jeesus ütles jüngreid puudutades: Tõuske üles ja ärge
kartke!          Mt 17:7
Nõnda eriline valgus valgustamas rahva teed. Uue päeva
kirgas algus Kristuses on haarand meid. Paturammetus on
kustund, maha jäänud tühjad teed. Lootus eluks ellu
astund, elame vaid Jeesuses.   Arved Paul
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13. Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut.
        Ps 130:6

Meie ootame tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad,
kus elab õigus. Seepärast, olge seda oodates toimekad, et
teid leitaks tema ees veatuina ja laitmatuina rahus.

   2Pt 3:13,14
Tempel võib rusudeks variseda ja tema kivid võivad laiali
kantud olla, aga see, mis selles templis on kuulutatud ei
tohi ja ei saagi hävida. See pole sõna, mis inimesed on
välja mõtelnud, vaid see on Sõna, mille Jumal on inimestele
andnud.                Harri Haamer
Mt 3:1-6; Js 14:1-23

14. Teisipäev  Ära heida mind ära oma palge eest ja ära
võta minult ära oma Püha Vaimu!         Ps 51:13
Maarja ütles: Ta on vaadanud oma teenija madaluse peale.
Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik
sugupõlved.          Lk 1:48
Jumala hea ja armuline Vaim olgu meie kõikidega, et me
tunneksime: me oleme vastu võetud, me oleme Jumala
rahvas, me oleme püha rahvas, Jumala poolt armastatud,
hoitud ja hoolitsetud.             Joel Luhamets
Mt 3:7-12; Js 19:16-25

15. Kolmapäev  Ma teen oma rahvaga igavese lepingu, et
ma ei loobu tegemast neile head.          Jr 32:40
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



Kaitsku teid elu Jumal, kaitsku teid armastav Kristus,
kaitsku teid Püha Vaim teie elu igal ööl, et aidata ja oma
hõlmas hoida teie elu igal päeval kui ööl.   Keldi palve
Mt 21:28-32; Js 25:1-12

16. Neljapäev  Ma käin teie keskel ja olen teie Jumal, ja
teie peate olema mu rahvas.     3Mo 26:12
Teie olete omandrahvas, et te kuulutaksite tema
kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse
valgusse.           1Pt 2:9
Sina, keda ma ei tunne ega saa näha, kellele ma aga kuulun,
Sina, keda ma ei suuda iial täielikult mõista, kes Sa aga oled
pannud mind oma jälgedes käima  - ma tänan Sind, et Sa
oled mind kutsunud ja vastu võtnud ja vormima hakanud
ning lased mul minna edasi Sinu antud teel!      Toomas Paul
Mt 11:(7-10)11-15; Js 26:1-6

17. Reede  Kuus päeva tee tööd, aga seitsmendal päeval
puhka!     2Ms 34:21
Kes läheb Jumala hingamisse, see hingab ka ise oma
tegudest, nii nagu Jumal oma tegudest.          Hb 4:10
Mis on põhjuseks, et Jumala teenimine suudab täna veel
vaid harva anda pühapäevale oma tooni või mõjutada kogu
nädalat? Võib olla arvamus, et võime pühapäeval ühe
päevaga katta selle, mida nädala jooksul oleme hoolimatult
unarusse jätnud.       Jörg Zink
Lk 1:26-38; Js 26:7-21

18. Laupäev  Kas sa suudad leida Jumala sügavuse? Või
tahad sa jõuda Kõigevägevama täiuseni?             Ii 11,7
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Poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame, aga
kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik.   1Kr 13:9-10
Oh ime, heldus, halastus, oh armastuse sügavus, Su arm
on äramõõtmata: kes saab Sind küllalt tänada? Nii Jumal
ennast alandab, et Looja ise lapseks saab, ei naise ihu
põlga Ta, et inimeseks sündida.

KLPR 8:3-4 Böömimaa vennad
1Ts 5:16-24; Js 28:14-22
_____________________________________________________________________________________
4. ADVENDIPÜHAPÄEV
Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad!
Issand on ligidal!          Fl 4:4-5
Jutlus: Lk 1:26-33(34-37)38; Ps 102:17-23;

Lk 1:(39-45)46-55(56); Fl 4:4-7; Ps 49

19. Pühapäev  Jumal on mind teinud viljakaks mu
viletsusemaal!     1Ms 41:52
Kõige julgustuse Jumal julgustab meid igas meie
ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis
tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid
julgustab.       2Kr 1:3-4
Ei tohi alluda melanhooliale ja kibestumisele. Täna kõige
eest!         Aino Gundersen

20. Esmaspäev  Abner hüüdis Joabile: Kas siis mõõk peab
igavesti sööma? Kas sa ei mõista, et lõpp on kibe?

       2Sm 2:26
Kui võimalik, niipalju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi
inimestega!       Rm 12:18
Andestajad inimesed on sisemiselt ilusad.  Paul Himma
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Ilm 5:1-5; Js 29:1-8

21. Teisipäev  Mina olen Issand, su Jumal, sa ei tohi tunda
minu kõrval muud jumalat ja ei ole muud päästjat kui
mina.         Ho 13:4
Igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist
Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud.

          Jh 17:3
Ma ei soovi muud, kui et Lunastaja sündimine siia maailma,
Jumala Poja inimesekssaamine aitaks meid kasvada tema
mõõtu mööda inimesemaks, täisealisemaks Jumala ees. Et
annaksime eluõiguse ja eluaseme uue sündimisele meis
enestes ja sellega meie vanas ja haiges maailmas. Jumala ja
ligimesearmastuse sündimisele.              Jaan Kiivit jun

Ilm 3:7,8,10,11(12); Js 29:17-24

22. Kolmapäev  Kui teile öeldakse: Küsitlege surnute
vaime ja ennustajaid, siis vastake: Kas rahvas ei peaks
küsitlema oma Jumalat?           Js 8:19
Keegi ei saa teenida kahte isandat.          Mt 6:24
Püha Vaim, Sa kõikide usklike lohutus ja tugi. Me palume,
hoia meie silmad alati Jeesusel - Temas näeme Isa
armumõtteid. Istuta meisse Õnnistegija eeskuju, et meid
leitaks Temas nii koormat kandes, kui rõõmu tundes.

  Ove Sander
Ilm 22:16,17,20,21; Js 33:17-24

23. Neljapäev  Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile,
kellel neist on hea meel.         Ps 111:2

Detsember

- 162 -



Detsember

Jeesuse juurde tulid suured rahvahulgad, kaasas jalutuid,
vigaseid, pimedaid, kurte ja palju teisi ning panid need
tema jalgade ette ja tema tegi nad terveks, nii et rahvas
imestas, nähes kurte rääkimas, vigaseid tervena ja jalutuid
kõndimas ning pimedaid nägemas. Ja nad ülistasid Iisraeli
Jumalat.   Mt 15:30-31
Jumal armastab inimesi. Jumal armastab maailma. Mitte
ideaalinimest, vaid inimest nagu ta on, mitte ideaalmaailma,
vaid tegelikku maailma.    Dietrich Bonhoeffer
Rm 15:8-13; Js 35:1-10
_____________________________________________________________________________________
JÕULUÕHTU
Jutlus: 2Sm 7:4-6,12-14a; Ps 2;

 Mt 1:(1-17)18-21(22-25); Rm 1:1-7;  Mt 1:1-17

24. Reede Sinu sulasele on sinu seadused hoiatuseks.
       Ps 19:12

Valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust!  Hb12:15
Nüüd tule jälle, rändaja, Petlemma tähte otsi! Võid leida
armu, eksija, uut lootust, hingetroosti. Kes tulid enne, leidsid
tee ja igavese elu, tõe. Arm, ilmu nüüd ka meile!

     KLPR 26:3 Aleksander Abel
____________________________________________________
1. JÕULUPÜHA
Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema
kirkust.           Jh 1:14
Jutlus: Mi 5:1-4; Ps 96; Lk 2:(1-14)15-20; Tt 3:4-7;

Mt 1:18-25
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25. Laupäev  Te lähete rõõmsasti välja ja teid tuuakse
rahus.         Js 55:12
Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat
kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud
nii, nagu neile oli räägitud.          Lk 2:20
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
_____________________________________________________________________________________
2. JÕULUPÜHA
Jutlus: Jh 8:12-16; Ps 96; Jh 1:1-5(6-8)9-14;

Hb 1:1-3(4-6); Mt 2:1-12

26. Pühapäev  Kiidetud olgu Jumal, kes läkitas oma ingli
ja päästis oma sulased, kes lootsid tema peale.      Tn 3:28
Kui tähetarku unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam
Heroodese juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi oma
maale.         Mt 2:12
Täna peame enda käest küsima, kas Jumal oleks minu kätte
andnud tollel jõuluööl selle sõnumi, kas ma oleksin valmis
olnud -  ja kas ma olen valmis ka täna  - seda sõnumit edasi
viima? Kas ma tunne vastutust selle eest, et minu käes on
sõnum Päästjast ja Lunastajast Jeesusest Kristusest?

            Joel Luhamets

27. Esmaspäev  Sinu oma olen mina, päästa mind!
      Ps 119:94

Detsember

- 164 -



Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma
ütlust mööda,  sest mu silmad on näinud sinu päästet.

    Lk 2:29-30
Jõuluvalgus taevane särab rõõmuks kõigile! Patuöö ei enam
saa usku, lootust riisuda.   KLPR 31:4. Ambrosiuse hümn
1Jh 1:1-4; Mt 2:13-23

28. Teisipäev  Anna mulle teada tee, mida pean käima, sest
sinu poole ma tõstan oma hinge!         Ps 143:8
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
Suur on ime taevane: Jeesus tuli kõigile! Isa Sõna lihaks
sai, Püha Vaim Ta meile tõi. Astus alla armuga, murdis surma
ahela, rajas ristirahvale koju Isa juurde tee.

           KLPR 31:2-3 Ambrosius
Jr 31:15-17; Mt 3:1-12

29. Kolmapäev  Eks ole meil kõigil üks isa? Eks ole meid
loonud üks Jumal? Mispärast me siis ei ole üksteisele
truud?          Ml 2:10
Võtke vastu üksteist, nõnda nagu ka Kristus on meid vastu
võtnud Jumala kirkuseks.         Rm 15:7
Loodan Issandale igal hetkel, Tema kätesse ja armu hoolde
jätan kõik oma armsad. Mure taga leidub alati rõõmu.

        Aino Gundersen
1Jh 4:11-16a; Mt 3:13-17

Detsember

- 165 -



30. Neljapäev  Pöörduge minu poole ja laske endid päästa,
kõik maailma ääred, sest mina olen Jumal ja kedagi teist
ei ole!          Js 45:22
Pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus ning võtke
tasaduses vastu sõna, mis teisse on istutatud ja suudab
päästa teie hinge.           Jk 1:21
Mu läbikäimine mu Jumalaga ei ole korras. Ma saan aru, et
ta otsib mind, aga mina olen nagu udu taga. Mu Issand
hajuta see udu. Ise ma ei jaksa läbi murda, ei suuda ennast
võita. Ma usun, Sina jaksad. Võida kahtlused ja palun aita
mind mu uskmatuses.              Eenok Haamer
Hb 1:(5,6)7-14; Mt 4:1-11
_____________________________________________________________________________________
VANA-AASTAÕHTU
Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas
heldusest.        Ps 103:8
Jutlus: Js 30:(8-14)15-17; Ps 121; Lk 12:35-40;

Rm 8:31b-39; Mt 4:12-17

____________________________________________________
31. Reede  Vaata, nad ütlevad: Meie luud on kuivanud,
meie lootus on kadunud, me oleme nagu ära lõigatud.
Seepärast kuuluta prohvetlikult ja ütle neile: Nõnda ütleb
Issand Jumal: Vaata, ma avan teie hauad ja toon teid, oma
rahva, teie haudadest välja.   Hs 37:11-12
Kristus ütleb: Mina elan ja ka teie peate elama.    Jh 14:19
Nüüd julge lootus täidab rinda mul uue aasta algul ka. Las
tulgu nüüd, mis tuleb tunda  -  ei jäta Sa mind abita! Su
jumaliku käe najal´ end toetan, kui nõrken ma, Sa viid mind
valust rõõmu rajal´, - seal mul nii õnnis otsata.

            KLPR 48:3. Alide Kolka
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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
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

KASUTATUD PIIBLIRAAMATUTE
LÜHENDID

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 E
2 T O

3 K
4 N
5 R
6 L �

7 P
8 E
9 T

10 K
11 N
12 R
13 L
14 P �

15 E
16 T O

17 K
18 N
19 R
20 L
21 P
22 E �

23 T
24 K O

25 N
26 R
27 L
 28 P �

Veebruar

1 R O

2 L
3 P O

4 E
5 T
6 K
7 N �

8 R
9 L

10 P
11 E
12 T
13 K
14 N
15 R �

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

24 P
25 E
26 T
27 K
28 N
29 R
30 L �

31 P

Jaanuar

- 168 -



1 E
2 T
3 K
4 N
5 R
6 L
7 P �

8 E
9 T

10 K
11 N
12 R
13 L
14 P
15 E �

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

24 K
25 N
26 R
27 L
 28 P
29 E
30 T �

31 K

Märts Aprill

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
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1 T
2 K
3  N
4 R O

5 L �

6 P
7 E �

8 T
9 K

10 N
11 R
12 L �

13 P
14 E O

15 T
16 K
17 N
18 R
19 L �

20 P
21 E
22 T
23 K O

24 N O

25 R
26 L �

27 P
28 E
29 T
30 K

1 L
2 P
3 E
4 T
5 K
6 N �

7 R
8 L
9 P O

10 E
11 T
12 K
13 N
14 R �

15 L
16 P
17 E
18 T
19 K
20 N
 21 R �

22 L
23 P
24 E
25 T
26 K
27 N
28 R �

29 L
30 P
31 E

Mai Juuni
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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 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
15 P
16 E �

17  T
18 K
19 N
20 R O

21 L
22 P
23 E
24 T �

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

Juuli August
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1 R �

2 L
3 P
4 E
5 T
6 K
7 N �

8 R
9 L

10 P
11 E
12 T
13 K
14 N
15 R �

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

24 P
25 E
26 T
27 K
28 N
29 R
30 L �

31 P

1 K � O

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

September Oktoober
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1 E
2 T
3 K
4 N
5 R
6 L �

7 P
8 E
9 T

10 K
11 N
12 R
13 L �

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

22 E
23 T
24 K
25 N
26 R
27 L
28 P �

29 E
30 T

DetsemberNovember
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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
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