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2011. aasta loosung
Ära lase kurjal võitu saada enese üle,
vaid võida sina kuri heaga!
Rm 12.21

Saatesõna 281. väljaandele
Olen pidanud ennast heaks inimeseks, miks Paulus räägib,
et mu sees on kurjust? Ma saan aru tema õpetusest selles
Rooma kirja 12. peatükis. Ta annab meile nõu, kuidas ümber
käia kurjadega, kes meile liiga teevad ja hoiatab kättemaksmise eest. Kuid see peatüki viimane, aastaloosungi
salm puudutab mind. Ta käsib kurja eneses võita.
Aga hea inimene, võida siis kuri! Oh, oleks see nii lihtne!
Pauluski kurdab samas kirjas: "...head, mida ma tahan, ma
ei tee, vaid kurja, mida ma ei taha, ma teen." (Rm 7,19)
Paraku ka meis ei leidu kurja võita suutvat head. Kui sulle
üteldakse, et tuleb kuri võita heaga, siis on ainsaks
võimaluseks otsida abi. Sa vajad kurjast päästjat, nagu
Pauluski.
Kuidas sa ennast tunned, kas keegi suudab sind
päästa? Lauluraamatus on kirjas: "Mu vaesus ajab mind,
et ma lähen selle juurde kerjama, kes rikkaks teeb ja õigeks."
Küll on hea, et me kõik oleme võrdsel positsioonil.
Iseenesest ei ole keegi teisest parem. Andkem üksteisele
nõu. Ainus võimalus on järgida Pauluse eeskuju. Tema
jõuab selleni: "Tänu Jumalale, kes meile võidu annab meie
Issanda Jeesuse Kristuse läbi!" (1Kr 15,57)
Meie võit on võimalik sellepärast, et Jeesus Kristus on
kurja võitnud ja annab meilegi meelevalla. Kuid ainult
elavas ühenduses temaga saab ta seda meelevalda meiega
jagada. See ei toimi ilma temata.
Alati koos Jeesusega!
Eenok Haamer
Eesti Evangeelse Vennastekoguduse peavanem
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Palveteemad igaks nädalapäevaks
Pühapäev: Jumala lunastus inimesele. Tänu Jeesuse
Kristuse ülestõusmise ja Jumala Sõna eest. Palve Püha
Vaimu meelevalla pärast evangeeliumi kuulutamisel ja
õnnistuse pärast kõigi kuulajate üle. Pühapäeva pühitsemine. Vaimulik ärkamine ja vaimuliku elu uuenemine, ühtsus
vaimus ja vennaarmastus. Eestpalve erinevate kirikute ja
nende ühtse tunnistuse eest.
Esmaspäev: Kiriku teenimistöö maailmas. Evangeeliumi
kuulutamine kogu maailmas. Vaimulik kasvamine kogudustes. Usu ja armastuse tunnistamine kõigile inimestele.
Kaastööliste väljaõpe ja varustamine teenimistööks kirikus
ja ühiskonnas. Misjon ja evangeeliumi kuulutamine.
Meditsiinitöö.
Teisipäev: Perekond, kool ja töö. Sugulased, sõbrad ja
ristilapsed. Abielu ja perekond, laste kasvatamine. Lasteaiad,
koolid, hooldekodud, õpetajad ja kasvatajad. Usu edasi
andmine järgmisele põlvkonnale. 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 abistamiseks. Diakooniatöö: emade turvakodud, hooldetöö
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kogudustes, hooldekodud, 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. Tagakiusatud kristlased.
Vaimulike loosungite raamatu kaasabi kristliku ühtsuse
arendamisel, Jumala õnnistuse palumine tööle loosungite
raamatuga ja selle lugejatele.
Laupäev: Tagasivaade ja tulevik. Tänu Jumala andide ja
juhtimise eest läbi nädala. Palve tegematajätmiste ja
üleastumiste andestamiseks. Pühapäeva õnnistamine.
Eestpalve Iisraeli, Jumala vana lepingu rahva eest. Jeesuse
Kristuse kiriku ettevalmistamine Kristuse taastulekuks.
Rõõm igavesest kirkusest.
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Näpunäited lugejale
Loosungiraamatu 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,
mõtisklused - on kogudusepoolne vastus Pühakirja sõnale;
need võtavad üles kiituse või eestpalve, lausuvad
patutunnistuse ja paluvad õiget tegutsemist.
Iga päeva tekstirea lõpul toome ära selle päeva piiblilugemised.
Esimesed kirjakohad lähtuvad kirikuaasta kulgemisest ja
toetuvad pühapäevastele evangeeliumidele ning nädala
piiblikohtadele (aluseks on võetud Joh. Stauda kirjastuse
väljaanne “Igapäevase piiblilugemise kord vastavalt
kirikuaastale”).
Teisel kohal seisvad kirjakohad on jätkuvaks piiblilugemiseks, mis läbib nelja aastaga kogu Uue Testamendi ja
kaheksa aastaga tähtsamad Vana Testamendi raamatud.
Palve on vaimulikus elus põhiline jõuallikas. Üksmeelse
ühispalve praktiseerijaile kehtivad rikkalikud Jumala
tõotused.
Ülemaailmses Vennastekoguduses on üheks töövormiks
kujunenud katkematu palveahel. Kogu aasta on tundtunnilt jagatud isiku või inimeste grupi hoolde, et nii
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liituda ja minna ühiste muredega Jumala ette.
Palveaegade jaotus Ülemaailmse Vennastekoguduse
19 piirkonna ja koguduste vahel on järgmine:

1.–18.01.
19.–23.01.
24.–31.01.
1.–7.02.
8.–25.02.
26.02.–14.03.
15.–22.03.
23.–31.03.
31.03.
1.–14.04.
15.–19.04.
20.04.–7.05.
8.–25.05.
26.05.–25.06.
26.06.–9.07.
10.–23.07.
24.07.–6.09.
7.09.–5.10.
6.10.–30.11.
1.–31.12.

USA lõuna osariigid
Costa Rica
Guajaana
Tshehhi
Surinam
Tansaania lääneosa, Kongo
Alaska
Euroopa mandriosa, Sternberg
Eesti
Lääne-India idaosa
Labrador
Jamaika, Kuuba, Kaimanisaared
Honduuras
Lõuna-Aafrika
Suurbritannia, Põhja-India
Tansaania, Rukwa osa
Tansaania lõunaosa, Malawi
Nicaragua
Tansaania edelaosa, Sambia
USA põhja osariigid
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JAANUAR
KUU LOOSUNG: Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala
näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks.
1Ms 1:27
UUSAASTA
Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda
Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades!
Kl 3:17
Lk 4:16-21; Jk 4:13-15; Ps 8
Jutlus: Jh 14:1-6
1. Laupäev
Parem taimetoit armastusega kui nuumhärg, mille juures
on vihkamine.
Õp 15:17
Kasvagem tõtt rääkides armastuses kõigiti selle sisse,
kes on pea - Kristus.
Ef 4:15
Anna meile valguse vaim, et me tunneksime ära Sinu ja
Jeesuse Kristuse, kelle Sa oled läkitanud. Anna meile Püha
Vaim, et me võiksime osa saada Sinu seletamatutest
saladustest ja neid seletada. Kõnelgu meie kaudu Jeesus
ja Püha Vaim.
Serapion
2. PÜHAPÄEV PÄRAST JÕULE
Me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust,
täis armu ja tõde.
Jh 1:14
Lk 2:41-52; 1Jh 5:11-13; Ps 33
Jutlus: Jh 1:43-51
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2. Pühapäev
Siis nad kardavad ja värisevad kõige selle hea ja kõige
selle õnne pärast, mida ma Jeruusalemmale annan. Jr 33:9
Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu
Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Rm 5:1
Fatalismi vastandiks on usk. Usk on sügav usaldus, et
Jumala armastus on vägevam kõigist maailma anonüümsetest jõududest, ja et see armastus võib meid muuta
pimeduseohvreist valguseteenijaiks.
Henri Nouwen
3. Esmaspäev
Ülevoolavas vihas peitsin ma oma palge silmapilguks su
eest, aga ma halastan su peale igavese heldusega, ütleb
Issand, su lunastaja.
Js 54:8
Kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest
ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu,
lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Rm 3:23-24
Sulle on uks taevasse lahti tehtud. Tule sellest uksest sisse,
meie su sõbrad, oleme seal ees. Meie ei sunni sind, et mine!
Me kutsume sind: tule! Oleme ise ees ja teame, et seal on
hea; oleme rõõmsad ja sirutame sulle käe. Iga tilk taevast
toob maast välja ühe uue õie.
Karl Raudsepp
2Ms 2:1-10; 1Ms 1:1-13
4. Teisipäev
Ma seon haavatut ja kinnitan nõtra.
Hs 34:16
Paulus kirjutab: Issand ütles mulle: Sulle piisab minu
armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks!
2Kr 12:9
Jumal on väga lähedal. Lähemal kui oskame arvata. Aga
kuna me teda ei näe, siis käitume ikka nii nagu oleks ta
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väga kaugel ja nuriseme, miks Sa juba ei aita. Meie kärsitus
ei too lahendust lähemale, ainult muudab hinge rahutuks
ja koormad raskemaks. Ometi teab Tema sobivat aega. Usu,
Ta ei hiline.
Eenok Haamer
1Ms 21:1-7; 1Ms 1:14-25
5. Kolmapäev
Ma tahan, Issand, sind tänada rahvaste seas ja laulda
kiitust su nimele.
Ps 18:50
Ainsale, targale Jumalale - temale olgu kirkus igavesti
Jeesuse Kristuse läbi!
Rm 16:27
Usk Kolmainu Jumalasse saab täieliku tähenduse alles
palves. Kui keegi püüab selle asemel Jumala olemust
mõistuslikult seletada, komistab ta saladusele ja selle
tulemuseks on ainult meeletu aritmeetika: üks on kolm ja
kolm on üks.
Jörg Zink
1Ms 9:12-17; 1Ms 1:26-2:4a
KOLMEKUNINGAPÄEV (EPIPHANIAS)
Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba. 1Jh 2:8b
Mt 2:1-12; Ef 3:2-3a,5-6; Ps 72
Jutlus: Jh 1:15-18
6. Neljapäev
Ta neelab surma ära igaveseks ajaks.
Js 25:8
Ma püüan ära tunda Kristust ja tema ülestõusmise väge
ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist.
Fl 3:10-11
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Asetagu Issand Jeesus oma käed meie silmadele, et me
hakkaksime nähtavast enam nägema asju, mis pole
nähtavad. Avagu Ta meie silmad, et need vaataksid
praegusest ajastust enam tulevastele asjadele. Origenes
7. Reede
Osuta imeliselt oma heldust, sa nende päästja, kes otsivad
su juures pelgupaika!
Ps 17:7
Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust
saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal! Hb 4:16
Ainult Sina, Issand, saad vaadata inimkonna kõige
sügavamasse pimedusse, et aidata neid, kes on hädas, ja
lohutada neid, kes on meeleheitel. Sa oled valinud paljude
rahvaste seast oma osa, need, kes armastavad Sind Sinu
poja Jeesuse Kristuse kaudu. Tema kaudu oled Sa andnud
meile tee, teinud meid pühaks ja andnud meile au.
Clemens Roomast
1Jh 3:1-6; 1Ms 2:4b-17
8. Laupäev
Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks
pattu sinu vastu.
Ps 119:11
Tehke kõik nurisemata ja vaidlemata, et te oleksite
laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed keset põikpäist
ja rikutud sugupõlve, kelle seas te paistate nagu tähed
Fl 2:14-16
maailmas, pidades kinni elusõnast.
Jumalas viibiva inimese nägu on kaotatud paradiisi
vastupeegeldus ja lootus selle taasleidmisele.
Õigeusu kirikust
1Jh 2:12-17; 1Mo 2:18-25
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Evangeelse alliansi palvenädal
1. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Rm 8:14
Mt 3:13-17; Rm 12:1-3(4-8); Ps 71
Jutlus: Mt 4:12-17
9. Pühapäev
Issand, sa kuuled vara mu häält, vara ma valmistun sinule
ja olen valvel.
Ps 5:4
Väeülem ütles Jeesusele: Issand, ma ei ole seda väärt, et
sina mu katuse alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna ja mu
teener paraneb!
Mt 8:8
Ma kardan, et me ei suuda küllalt hinnata, kui võimas,
ülirikas ja tulemuslik on palve. Sest kui tagasihoidlikult ja
lihtsalt see ka kõlab, on see nii rikas, sügav ja avar, et keegi
ei suuda seda uurida.
Martin Luther
10. Esmaspäev
Kõik maa rahvad saavad teada, et Issand on Jumal, aga
mitte keegi teine!
1Kn 8:60
Jeesuse nimes peab nõtkuma iga põlv nii taevas kui maa
Fl 2:10
peal kui maa all.
Kristuse kirik on jumalariigi uks ka neil aegadel, kui enamus
sellest tuimalt või ka üleolevalt mööda astub.
Marcus Hermen
Ap 10:37-48; 1Ms 3:1-13
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11. Teisipäev
Kes on seda teinud ja teostanud? See, kes algusest peale
on kutsunud rahvapõlvi: Mina, Issand, olen esimene ja
olen viimastegi juures seesama.
Js 41:4
Jumal on teinud ühestainsast terve inimkonna elama kogu
ilmamaa peal ning on neile seadnud ettemääratud ajad ja
nende asukohtade piirid.
Ap 17:26
Siis ilmamaa Sind austab ja kiidab Sinu nõu, kõik rahvas
Sinust rõõmustab ja laulab Sulle au, et oled kohtumõistija,
kes võimust patult võtab; Su sõna hoiab, toidab ka kõik
rahvast, et see tõttab siin uues elus käima.
KLPR 241:2 Martin Luther
Jos 3:9-17; 1Ms 3:14-24
12. Kolmapäev
Mina usun, seepärast ma kõnelen, mina, kes olin väga
rõhutud.
Ps 116:10
Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas
viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või
alastiolek või hädaoht või mõõk?
Rm 8:35
Täna ei oota me, et laste tee oleks väga kaunis, et nad
saaksid rikkaks ja et kõik nende unistused täituksid. Tähtis
on vaid see, et Jumal tegutseks meie elus. Kui nii sünnib,
siis on see suurima rõõmu põhjus.
Joel Luhamets
Kl 2:1-7; 1Ms 4:1-16
13. Neljapäev
Tõuse kõrgele, Issand, oma võimuses: me tahame laulda
ja ülistada sinu vägevust!
Ps 21:14
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Jeesus pani käed naise peale ja otsekohe ajas naine enese
Lk 13:13
sirgeks ja ülistas Jumalat.
Ega sa ei ole unustanud tagasi vaadata ja tänada?
Eenok Haamer
Mk 10:13-16; 1Ms 4:17-26
14. Reede
Aamos ütles: «Issand Jumal, anna ometi andeks! Kuidas
küll Jaakob püsib, kui ta jääb nii väikeseks?» Siis Issand
kahetses seda. «See ei sünni!» ütles Issand. Am 7:2-3
Ingel ütles Joosepile: Maarja toob ilmale poja ning sina
paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva
nende pattudest.
Mt 1:21
Tõeline ja õige meeleparandus on siiras kahetsus ja
kurvastus, isegi vapustus patu pärast samaaegse usuga
evangeeliumisse ja patust lahtimõistmisesse, nimelt et patt
on andeks antud ja arm osaks saanud Kristuse läbi. See
usk lohutab omakorda südant ja annab talle tagasi rahu.
Martin Luther
Lk 12:49-53; 1Ms 6:5-22
15. Laupäev
Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad, kõigile, kes
teda tões appi hüüavad.
Ps 145:18
Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad
palves!
Rm 12:12
Kui me oleme hädas, tuled Sa meile appi. Kui me oleme
meeleheitel, saadad Sa meile oma lohutaja vaimu. Kui maailm
haarab meid endasse, aita meil meeles pidada, kes sa oled:
kõige elava Looja ja Hoidja.
Clemens Roomast
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Mt 6:6-13; 1Ms 7:1-16
2. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud
Jeesuse Kristuse kaudu.
Jh 1:17
Jh 2:1-11; Rm 12:(4-8)9-16; Ps 107:1-22
Jutlus: 2Ms 33:17b-23
16. Pühapäev
Ärge ajage kiusu Issandaga, oma Jumalaga! 5Ms 6:16
Ärge eksige: Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida
inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab.
Gl 6:7
Kas sa oled näinud, kuidas kaev, mida ei tarvitata, kasvab
kinni? Tead siis ka, et ta seisev vesi ei kõlba enam juua? Nii
kasvab ka laisa inimese hing kinni ja muutub kõlbmatuks.
Karl Raudsepp
17. Esmaspäev
Eelija ütles: Kui kaua te lonkate kahe karguga? Kui
Issand on Jumal, siis käige tema järel; aga kui Baal on
see, siis käige tema järel!
1Kn 18:21
Jeesus ütleb: Tule, järgne mulle!
Mt 19:21
„Mu järel“ hüüab Jeesus Krist, „kõik ristirahvas tulge! Ja
võtke kanda oma rist, mu armukutset kuulge ja käige minu
jälgedes maailma ära salates. Ma olen valgus sellele, kes
mind siin taga nõuab! Ei pimeduses komista, kes minu
juurde jõuab. Ma püha elu õpetan ja taeva teele juhatan.“
KLPR 322:2-3 Johannes Scheffler
5Ms 4:5-13; 1Ms 7:17-24
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18. Teisipäev
Kaldu mu poole ja ole mulle armuline; anna oma sulasele
oma ramm!
Ps 86:16
Jeesus ütles: Kui teil oleks usku sinepiivakese võrra ja
te ütleksite sellele mäele: «Siirdu siit sinna!», siis ta
siirduks, ja miski ei oleks teile võimatu.
Mt 17:20
Su riik me juurde tulgu, üksmeel ja rahu olgu Su Sõna
ümbruses! Uut valgust, rammu, Jumal, Su rahval õnnetumal
Sa jaga oma helduses!
KLPR 204:3 Johan Kõpp
Mk 2:23-28; 1Ms 8:1-12
19. Kolmapäev
Jumala käes on mu pääste ja mu au.
Ps 62:8
Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie
Issandas.
Rm 6:23
Ei sellelt ilmalt abi oota ma taha, oh mu Karjane. Su peale
tahan üksi loota: Sa viid ka läbi tormide mind sinna, kus on
hingel ilu ja surma võitnud arm ja elu.
KLPR 343:7 Martin Lipp
Lk 16:14-17(18); 1Ms 8:13-22
20. Neljapäev
Kes halastab vaese peale, austab Loojat.
Õp 14:31
Jeesus ütles noormehele: Kui sa tahad olla täiuslik, siis
mine müü oma varandus ja anna vaestele, ja siis on sul
Mt 19:21
aare taevas.
Ära võta Jumala sõna kui keeldu, mis piirab sinu vabadust,
vaid kui keeldu, mis tagab sulle vabaduse, sellise vabaduse,
mis kestab siin ja igavikus.
Paul Himma
Ap 15:22-31; 1Ms 9:1-17
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21. Reede
Olge tublid, kõik maa rahvas, ütleb Issand, ja tehke tööd,
sest mina olen teiega!
Hg 2:4
Siimon ütles: Õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud
ega ole midagi saanud! Aga sinu sõna peale lasen ma
võrgud vette.
Lk 5:5
Küsitakse, kes on püha inimene. Püha inimene on see, kelle
kõrval on lihtne olla usklik, kelle kõrval on kerge olla usklik,
kelle kõrval on loomulik olla usklik.
Joel Luhamets
Jh 7:1-13; 1Ms 9:18-29
22. Laupäev
Issand armastab õiglust.
Ps 37:28
Mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas,
mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on
vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage! Fl 4:8
Nagu päike mullapinnast kutsub õisi särama, nõnda, Issand,
inimrinnast vaimseid jõude ärata, et ka meie töös ja võidus
paistab tõde, arm ja õiglus, - siis on Sinu kevade ehtinud
me elutee!
KLPR 393:3 Hugo Voldemar Pärno
5Ms 33:1-4(7,12-16); 1Ms 11:1-9
3. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub
Lk 13:29
lauda Jumala riigis.
Mt 8:5-13; Rm 1:(14-15)16-17; Ps 107:23-43
Jutlus: Jh 4:46-54
23. Pühapäev
Taavet kinnitas ennast Issandas, oma Jumalas. 1Sm 30:6
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Mk 9:24
Ma usun, aita mind mu uskmatuses!
Issand on kuulnud su palvet. Aga siis, kui sa palusid, olid
kahtlused su hinges. Kas sa järgmine kord oled valmis
kindlalt uskuma? Ma usun, aita mind mu uskmatuses!
Eenok Haamer
24. Esmaspäev
Kaugelolijad tulevad ning ehitavad Issanda templit.
Sk 6:15
Paulus kirjutab: Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin
orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik
olete üks Kristuses Jeesuses.
Gl 3:28
Oh Püha Vaim, et tule Sa! Meid täida armu tulega, et saaks
Su sõna kuulutud, Su riik seeläbi kasvatud. Siis paganad
ka tulevad ja taeva Isa kiidavad kõik ühes usus rõõmuga:
„Halleluuja, halleluuja!“
KLPR 131:1-2. Harabanus Maurus, Martin Luther
Js 19:19-25; Rm 1:1-7
25. Teisipäev
Issand on mind läkitanud andma Siioni leinajaile,
laubaehte tuha asemel, rõõmuõli leinarüü asemel,
ülistusrüü kustuva vaimu asemel.
Js 61:1,3
Kristus ütleb: Kui ma näen teid jälle, on teie süda rõõmus
ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära.
Jh 16:22
Kätel kannab, kätel kannab Ta meid armu väes. Rõõmu
annab, rõõmu annab kui meil kurbus käes. Oma andidega
Ta õnnistab meid otsata. Teda kiitku, Teda kiitku kõik Ta
kogudus.
KLPR 296:2 Jakob Tamm
1Kn 17:8-16; Rm 1:8-17
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26. Kolmapäev
Ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale
kaastunde ja anumise vaimu.
Sk 12:10
Kui Jeruusalemma kogunenud inimesed seda kuulsid,
siis lõikas see neile südamesse ja nad ütlesid Peetrusele
ja teistele apostlitele: Mida me peame tegema, mehedvennad?
Ap 2:37
Me ei pruugi karta Püha Vaimu. Ta täidab kõik tühjuse meie
elus. Ta võtab ära leiguse ja saamatuse. Püha Vaim trööstib,
lohutab, kinnitab ja rõõmustab.
Helmut Rüdmik
Rt 1:1-8(9-15)16-19a(19b-21); Rm 1:18-32
27. Neljapäev
Saamuel ütles: Te olete küll teinud kõike seda kurja,
ometi jäägu see minust kaugele, et ma lakkaksin
palvetamast teie eest.
1Sm 12:20,23
Anna meile andeks meie võlad!
Mt 6:12
Jumal ei taha meie pattu näha ega seda meile ette heita mida me küll iga päev oleme ära teeninud. Ta tahab meid
armulikult kohelda ja andeks anda, nii nagu ta on tõotanud,
ja meile seega kinkida rõõmsa ning kartmatu südametunnistuse, et võiksime tema ees seista ja teda paluda.
Martin Luther
Ap 13:42-52; Rm 2:1-16
28. Reede
Sina andsid neile oma hea Vaimu, et neid targaks teha.
Ne 9:20
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Kristus ütleb: Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest
saadan, Tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis tema tunnistab
minust.
Jh 15:26
Kui Jumal tahab midagi selles maailmas ilmutada, edasi
anda, siis selleks kasutab Tema teid. Olge siis kasutatavad
Tema käes, austage Issandat ja jagage Jumala headust!
Joel Luhamets
Lk 4:22-30; Rm 2:17-29
29. Laupäev
Sina vaigistad mere kohisemise ja rahvaste möllu.
Ps 65:8
Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab
teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.
Fl 4:7
Kuni me oleme maailmas, ei kao pinged ja raskused. Meie
meel ei vabane muredest, aga kui meie süda naaseb Jumala
armastuse sülelusse, suudame oma muretsevale minale
naeratada, hoida oma silmad ja kõrvad lahti jumalariigi
panoraamile ja häältele.
Henri Nouwen
Ilm 15:1-4; Rm 3:1-20
Piiblipüha
4. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma
tegemistes inimlaste juures.
Ps 66:5
Mk 4:35-41; 2Kr 1:8-11; Ps 82
Jutlus: Mt 14:22-33
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30. Pühapäev
Vaata, mina ise otsin oma lambaid ja hoolitsen nende eest.
Hs 34:11
Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende
sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist
ja parandades kõik haigused ja kõik nõtrused. Mt 9:35
Ma ei kuulu selle maailma vägedele ja võimudele, vaid Heale
Karjasele, kes omasid tunneb ja keda Tema omad tunnevad.
Issanda ja Karjase ligiolek tähendab tõepoolest, et mul ei
ole millestki puudust. Ta annab minule tõelise puhkuse,
mida mu süda igatseb, ja Ta tõstab mu üles masenduse
kuristikest.
Henri Nouwen
31. Esmaspäev
Tema tunneb ju südame saladusi.
Ps 44:22
Peetrus ütles Jeesusele: Issand, sina tead kõik, sina tead,
et sa oled mulle armas.
Jh 21:17
Inimesi ja inimlikke asju peab tundma, et neid saaks
armastada. Jumalat ja jumalikke asju peab armastama, et
neid võiks tunda.
Blaise Pascal
Mt 21:18-22; Rm 3:21-26
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KUU LOOSUNG: Ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse
orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse.
Ro 8:21
1. Teisipäev
Tõstkem oma südamed ja käed Jumala poole taevas!
Nl 3:41
Palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega.
Ef 6:18
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
Mt 8:28-34; Rm 3:27-31
2. Kolmapäev
Ma otsisin nende hulgast meest, kes laoks müüri üles ja
seisaks minu ees müüripraos maa heaks, et ma seda ei
hävitaks; aga ma ei leidnud.
Hs 22:30
Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et
ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! Mt 20:28
Kui sa kõnnis mööda teed, kandes rasket koormat, ja keegi
tuleb ning võtab sinu koorma oma õlgadele, siis ta astub
sinu asemele. Kui tänaval mängiv laps satub sõitva veoki
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ette ja kohale rutanud ema tõukab ta kõrvale, võttes veokilt
saadava löögi endale, siis seab ema ennast lapse asemele.
Just seda tegi Kristus meie heaks. Jeesus võttis meie patud
enese peale ja suri meie eest kui õige patuste eest.
Robert D. Preus
Jr 5:20-25; Rm 4:1-12
3. Neljapäev
Issand ütles Iisakile: Sinu soo nimel õnnistavad endid kõik
maailma rahvad.
1Ms 26:4
Issand on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades
meeles oma halastust, nõnda nagu ta on rääkinud meie
vanematele, Aabrahamile ja tema järglastele igavesti.
Lk 1:54-55
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
Ap 28:1-8; Rm 4:13-25
4. Reede
Uurigem ja proovigem oma teid ja pöördugem tagasi
Nl 3:40
Issanda juurde!
Paulus kirjutab: Ärge muganduge praeguse ajaga, vaid
muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi,
mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja
Rm 12:2
täiuslik.
Jumala eest ei saa põgeneda ega peitu minna. Saab ainult
oma silmi sulgeda tõsiasjadele - see on kõik. Seepärast
ristiinimene läheb oma Issandale vastu. Karl Raudsepp
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Lk 11:14-23; Rm 5:1-5
5. Laupäev
Pikameelne on parem kui kangelane, ja kes valitseb
iseenese üle, on parem kui linna vallutaja.
Õp 16:32
Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites
saaksite kätte tõotuse.
Hb 10:36
Milline õnnistus, kui me juba siin, vihatud ja põlatud olles
tohime teada, et just selle kaudu õpime armastama meie
vaenlast, ja saame selle kaudu rikkaks, õnnelikuks ja
õnnistatud.
Ema Basilea Schlink
Js 51:1-6; Rm 5:6-11
5. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMEKUNINGAPÄEVA
Issand toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning
teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused.
1Kr 4:5b
Mt 13:24-30; 1Kr 1:(4-5)6-9; Ps 30
Jutlus: Js 40:12-25
6. Pühapäev
Mispärast riidlete minuga? Teie kõik olete astunud üles
mu vastu, ütleb Issand.
Jr 2:29
Jumal on kõik inimesed kinni pannud sõnakuulmatuse
alla, et kõikide peale halastada.
Rm 11:32
Armu väärt ma polegi, siiski Tema hääl ja sõnad toovad
rahu kindlasti, kui Ta hooleks ennast annan. Armuuks veel
lahti nüüd: Jeesus kutsub patuseid.
KLPR 214:2. Erdmann Neumeister
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7. Esmaspäev
See on Jumal, kes paneb rammu mu vööle.
Ps 18:33
Paulus kirjutab: Ma võitlen Kristuse jõu toimel, mis minus
on tegev väega.
Kl 1:29
Usu vägi ja jõud on ilmne seal, kus variseb väline julgeolek.
Julgeolek ei kindlusta sisemist elu. Ümberpöördult aga
annab sisemine veendumus tuge ka välise ebakindluse
aegadel.
Konrad Veem
Kg 9:1-10; Rm 5:12-21
8. Teisipäev
Ärgu lasku keegi oma julgust langeda!
1Sm 17:32
Lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja
valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on
antud.
Rm 5:5
Midagi ei elusta meid rohkem, kui Jumal saab puhuda oma
eluõhku meie peale, täita meid Püha Vaimuga. Terve meie
elu saab siis elustatud, meie meeled saavad otsekui uueks,
kõik meie sees muutub! Oleme siis oma südame avanud
Jumala väele ning igavene elu ja jumalik jõud elab meie
sees. Meie elu on õnnistatud ja oleme õnnistuseks teistele.
Helmut Rüdmik
Kg 8:14-17; Rm 6:1-11
9. Kolmapäev
Ma jätan su keskele alles vaese ja viletsa rahva, ja need
otsivad pelgupaika Issanda nimes.
Sf 3:12
Ära karda, sa pisike karjake, sest teie Isal on hea meel
anda teile kuningriik!
Lk 12:32
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Jumala kirkuses kaob kõik häda! See on teadvus Jumala
ülivõimsast väest. Tema varju all elab palvetajate kogudus.
Esialgu jätkavad vastased küll veel tegutsemist, kuid Jumala
igavese elu hävimatu ilu on täielik.
Konrad Veem
Tn 2:27-47; Rm 6:12-23
10. Neljapäev
Temale pannakse nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Jumal,
Igavene Isa, Rahuvürst.
Js 9:5
Jumal on tõstnud Kristuse Jeesuse kõrgemaks kõrgest
ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime. Fl 2:9
Üht nime tahan meeles kanda siin maa peal kaduvuses
rännates. Ja ühel nimel au veel anda seal igaveses
taevavalguses. Su nimi, Jeesus Kristus, igavest on mulle
kõige kallim kõikidest. KLPR 50:4. Hugo Viktor Karl Wühner
1Ms 45:1-15; Rm 7:1-6
11. Reede
Kas Jumal ütleb, aga ei tee, või räägib, aga ei vii täide?
4Ms 23:19
Jeesus ütles Peetrusele: Sa nõdrausuline, miks sa
kahtlesid?
Mt 14:31
Üks Jumala tähtsamaid omadusi on Tema ustavus. Jumal
on ustav Jumal, kes täidab oma tõotused ega jäta meid ilma
oma abist. Ta ei taha olla üksnes Jumala meie jaoks vaid ka
Jumal koos meiega.
Henri Nouwen
Jh 7:25-31(32-36); Rm 7:7-13
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12. Laupäev
Mina olen Kõigeväeline Jumal, käi minu palge ees ja ole
vaga!
1Ms 17:1
Teie olete maailma valgus. Nõnda paistku teiegi valgus
inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie
Isa, kes on taevas.
Mt 5:14,16
Julgus olla see, kelleks Jumal mind valmistas, kutsus ja
pühitses. Olla valmis muutuma Jumala meele järele.
Hoiduda muutumast iseenda au ja inimeste mõõdupuude
kohase tunnustuse pärast. Jääda iseendaks - Jumala
looduks ja Kristuse lunastatuks - ka siis, kui see tähendaks
kohakaotust inimeste poolt heaks arvatud maailmas. Karta
mitte kedagi ega midagi peale Jumala.
Marcus Hermen
Ilm 8:1-6,11,15-18; Rm 7:14-25
VIIMANE PÜHAPÄEV PÄRAST
KOLMEKUNINGAPÄEVA
Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema
auhiilgust.
Js 60:2
Mt 17:1-9; 2Kr 4:6-10; Ps 63
Jutlus: 2Ms 3:1-10(11-14)
13. Pühapäev
Nagu me oleme kuulnud, nõnda me näeme seda oma Jumala
linnas. Jumal lasku teda kindlasti püsida igavesti!
Ps 48:9
Olgem siis tänulikud, et me saame kuningriigi, mis ei
kõigu, ja teenigem seepärast Jumalat talle meelepäraselt
allaheitlikkuse ja aukartusega.
Hb 12:28
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Issand, vii mind, kuhu Sina tahad, et ma läheksin; luba mul
kohata neid, keda Sina tahad, et ma kohtaksin; ütle, mida
Sina tahad, et ma ütleksin, ja hoia mind Sinu teedel.
Mychal F. Judge
14. Esmaspäev
Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist.
Js 12:3
Jeesus ütles Samaaria naisele: Igaüks, kes joob seda vett,
januneb jälle, aga kes iganes joob vett, mida mina talle
annan, ei janune enam iialgi.
Jh 4:13-14
Ma tohin Päästja rinna naale end najatada usuga, Ta jõuab
valust ilumaale mind heldest armust juhata. Ta viib mind
ikka õige teele ja kõrbeski ka värske veele.
KLPR 343:3. Martin Lipp
2Kr 3:(9-11)12-18; Rm 8:1-11
15. Teisipäev
Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!
Ps 118:26
Hääl ütles pilvest: See on minu armas Poeg, kellest mul
on hea meel, teda kuulake!
Mt 17:5
Mind Poja juurde, Isa, saada, kes õndsuseks on saanud
minule. Su vaim mind võtku valgustada, Ta andku õiget
mõistmist minule, siis ma Su rahu tunnen eneses ja laulan
Sulle oma südames. KLPR 297:2. Bartholomäus Crasselius
Jh 1:43-51; Rm 8:12-17
16. Kolmap
Joosep oli vangihoones, aga Issand oli temaga.
1Ms 39:20-21
Valgus paistab pimeduses.
Jh 1:5
- 29 -

Veebruar

Saatan ei ole kõige tugevam. Ta ei ole võitmatu. Ta on
võidetud, tema jõud on murtud. Ta on nagu surmavalt
haavatud kiskja, kes oma viimases abitus vihas on valmis
kõige suuremateks meeletusteks. Saatana kaotus, tema hukk
ja häving on aga kindel. Ta on võidetud Talle vere läbi.
Meie ei kuulu saatanale. Me kuulume Kristusele Jeesusele,
oma Issandale ja Õnnistegijale.
Eduard Salumäe
Jh 3:31-36; Rm 8:18-25
17. Neljapäev
Kardetavate tegudega vastad sa meile õigluses, sa meie
pääste Jumal, sa kõige ilmamaa otsade ja kauge mere
lootus.
Ps 65:6
Kristus Jeesus on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit
rahust teile, kaugelolijaile, ja rahu lähedalolijaile.
Ef 2:17
Sõna ristist on kristliku kuulutuse tuum. See voolab nagu
elavakstegev veri kristliku kiriku soontes. Sõna ristist ei
saa lahutada mitte ühestki kristliku kuulutuse osast. Seda
ei saa lahutada jõuludest ega nelipühadest, ei saa lahutada
ka kristlase elu ühestki ajajärgust ega elusündmusest. Sõna
ristist kuulub väeti lapse ristimishetke juurde. Sõna ristist
on leeri ja laulatuse tuumaks. Sõna ristist on jumalateenistuse, armulaua ja viimaks kristliku matusetalituse alus
ja valgus.
Eduard Salumäe
Ilm 1:(1,2)3-8; Rm 8:26-30
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18. Reede
Minu koda on varemeis, teie aga jooksete igaüks
omaenese koja asjus. Seepärast keelab taevas teile kastet.
Hg 1:9-10
Laske endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks.
Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke
ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse
kaudu.
1Pe 2:5
Kui keegi soovib leida Kristust, peab ta kõigepealt leidma
koguduse. Kuidas me võime teada, kus on Kristus ja Tema
usk, kui me ei tea, kus on tema usklikud? Ja see, kes soovib
Kristusest midagi teada, ei või uskuda iseenesesse ega
ehitada silda taevasse oma mõistusega; vaid ta peab
minema kogudusse, otsima ja küsima sealt. Martin Luther
Jh 8:12-20; Rm 8:31-39
19. Laupäev
Rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse
juurde, mis sinust kumab.
Js 60:3
Täht, mille tõusmist tähetargad hommikumaalt olid
näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale,
kus oli laps.
Mt 2:9
Vaata, hing, imet, kuis kõrgeim end alandab põrmu, vaata
ning kummarda ilmunud igavest armu! Lapseks saab nüüd
Jumal ja lepitab süü, hävitab ära kõik hirmu.
KLPR 18:3. Gerhard Tersteegen
4Ms 6:22-27; Rm 9:1-5
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3. PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA
(SEPTUAGESIMAE)
Me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse
pärast, vaid sinu suure halastuse pärast!
Tn 9:18
Mt 20:1-16a; 1Kr 9:24-27; Ps 60
Jutlus: Lk 17:7-10
20. Pühapäev
Issand on oma aujärje kinnitanud taevasse, tema
kuningriik valitseb kõiki.
Ps 103:19
Jeesus ütles: Kõik on mu Isa andnud mulle.
Mt 11:27
Julgena võin alata nüüd päeva Sinu tõotusi siin uskudes.
Kui ma vaid ei põlgaks valus, vaevas lohutust, mis Sinu
sõna sees! Nii ma olla võin Su armuhõlmas, tulgu siis, mis
tulla lubad Sa! Silmapilgu elan siin maailmas - ja siis algab
hommik kodumaal!
KLPR 334:3. Lina Sandell-Berg
21. Esmaspäev
Issand mõtles oma südames: Ma ei nea enam maad inimese
pärast, sest inimese südame mõtlemised on kurjad ta
lapsepõlvest peale.
1Ms 8:21
Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri
ja, mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal
Rm 8:34
käel ja kes palub meie eest.
Issand, muuda mind selliseks, milline ma peaksin olema,
maksku, mis maksab.
Anthony Bloom
Lk 19:1-10; Rm 9:6-13
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22. Teisipäev
Ta arvati üleastujate hulka; tema aga kandis paljude pattu.
Js 53:12
Isa on meid kiskunud välja pimeduse meelevallast ja
asetanud oma armsa Poja kuningriiki, kelles meil on
lunastus, pattude andeksandmine.
Kl 1:13-14
Need on kristliku usu esimesed osad: patukahetsus ehk
südame murdumine ja häda - ja usk, mille kaudu me võtame
vastu pattude andeksandmise ja saame õigeks Jumala ees.
Martin Luther
Hb 12:12-17; Rm 9:14-29
23. Kolmapäev
Ma tänan sind, et sa mulle vastasid ning tulid mulle
päästjaks!
Ps 118:21
Naine tuli, heitis Jeesuse ette ja ütles: Issand, aita mind!
Mt 15:25
On tarvis õppida Jumalat kuulama. Hakka õppima
palvetamist õppides.
Eenok Haamer
Mt 10:40-42; Rm 9:30-10:4
24. Neljapäev
Issand, sa päästad inimesi ja loomi.
Ps 36:7
Eks müüda viis varblast kahe veeringu eest? Ja ükski
Lk 12:6
neist ei ole unustatud Jumala ees.
Issand, minu Jumal. Anna mulle kindel käsi ja terav silm, et
keegi minu pärast ei kannataks. Sina oled andnud meile
elu. Aita, et ma kelleltki seda kinki ei võtaks ja seda ei
kahjustaks.
Jörg Zink
1Kr 3:(1-3)4-8; Rm 10:5-13
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25. Reede
Issand, võta kuulda mu sõnu, pane tähele mu ohkamist!
Kuule mu appihüüdu, sest sinu poole ma palvetan!
Ps 5:2-3
Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda.
Jk 5:16
Tema ei soorita tegusid meis ilma meieta, sest ta on loonud
ja kaitsnud meid, et teha meis tööd ja et meie teeksime tööd
koos temaga. Ta jutlustab meie vahendusel, aitab vaeseid
inimesi ja lohutab murelikke meie kaudu. Martin Luther
Jh 2:13-22; Rm 10:14-21
26. Laupäev
Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja,
sest sina oled minuga; su karjasekepp ja su sau, need
trööstivad mind.
Ps 23:4
Jeesus ütles: Ärge siis hakake muretsema homse pärast,
sest küll homne päev muretseb ise enese eest! Mt 6:34
Skeptikud vahel küsivad: Kas Jumal on loonud nii suure
kivi, mida ta ise tõsta ei jaksa? Küsimus on naljakas, et
Jumalat rammumehega võrreldakse. Aga meie ise rassime
küll selliste kivide kallal, mis ilmselgelt üle jõu käivad, kuigi
võiksime need Jumala tõsta jätta.
Eenok Haamer
1Kr 1:26-31; Rm 11:1-10
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2. PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA (SEXAGESIMAE)
Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant
kõvaks.
Hb 3:15
Lk 8:4-8(9-15); Hb 4:12-13; Ps 61
Jutlus: Mk 4:26-29
27. Pühapäev
Kui mu hing nõrkes mu sees, mõtlesin ma Issandale ja
mu palve tuli sinu juurde.
Jn 2:8
Issand on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, kes teda
appi hüüavad.
Rm 10:12
Rikkaks saada. Kas ka sina unistad sellest? Aga ainult üks
rikkus suudab sind väliseltki ilusaks muuta, sisemine rikkus,
kui sa oled rikas Jumalas. Otsi, kuidas rikkaks saada. Kes
otsib, see leiab.
Eenok Haamer
28. Esmaspäev
Sinu päralt on päev ja öögi on sinu päralt, sina oled
valmistanud valguse ja päikese.
Ps 74:16
Temast ja tema läbi ja temasse on kõik. Temale olgu
kirkus igavesti!
Rm 11:36
Kes on mu ees? Kes on mu taga? Kes on mu all? Jumal ja
Issand. Kes on mu kohal? Vägevad kolm, Isa ja Poeg ja
rahu Vaim.
Keldi palve
5Ms 32:44-47; Rm 11:11-16
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KUU LOOSUNG: Üksnes Jumala juures ole, mu hing, vait,
sest temalt tuleb, mida ma ootan!
Ps 62:6
1. Teisipäev
Aita meid, Issand, meie Jumal, sest me toetume sinule.
2Aj 14:10
Üks inimene ütles: Issand, halasta mu poja peale! Ma tõin
ta sinu jüngrite juurde, kuid nemad ei suutnud teda
terveks teha.
Mt 17:15,16
Ainult need, kes on Jumalat usaldades teele läinud, võivad
kord märgata Jumala tõdede püsimist ja kestmist. Jumalas
on midagi sellist, mis ei luba inimesel ja inimlikul loogikal
ennast hindama hakata, vaid Jumal on see, kes meid hindab.
Joel Luhamets
2Ms 7:1-13; Rm 11:17-24
1. märts 1457- Vennaste Uniteedi algus Böömimaal
2. Kolmapäev
Pöörake kõrv ja tulge mu juurde, kuulake mind, siis on
teil edu!
Js 55:3
Igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb,
sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule.
Mt 7:24
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Asunud Jumalaga kontakti, saame kasutada Tema väge ja
au, kuid ainult Jumala seatud tingimustel. Siin ei kehti
rahvasuu käibeväljend, et igaüks saab õndsaks omamoodi.
Piiblis on õndsaks saamiseks antud üksainus tee. Kõik teed
viivad igavikku, üksainus tee viib taevasse: Jeesus.
Paul Himma
Mk 6:1-6; Rm 11:25-36
3. Neljapäev
Ärge värisege ja ärge kartke! Kas ma ei ole sulle juba
ammu kuulutanud ja teatavaks teinud? Teie olete mu
tunnistajad.
Js 44:8
Issand ütles öösel nägemuses Paulusele: Ära karda, vaid
räägi, ja ära ole vait!
Ap 18:9
Ei karda meie võitlusteid: meid varjab Isa käsi. Ta kotkatiivul
kannab meid, Ta arm ei iial väsi. Las tormid tuisata ja lained
mässata; ei kohuta meid see, kui kutsub võitlustee: meid
varjab vägev Jumal!
KLPR 158:1. Valdeko Saksen
Lk 6:43-49; 1Sm 1:1-20
Ülemaailmne naiste palvepäev
4. Reede
Kui Issand tõi tagasi Siioni vangid, siis olime nagu
Ps 126:1
unenägijad.
Issand kisub mu välja igast kurjast teost ja viib mu varjule
oma taevasesse kuningriiki. Tema päralt olgu kirkus
igavesest ajast igavesti!
2Tm 4:18
Sära uskliku palgel on Jumala nägemise õnnistus, mis annab
jõudu töötamiseks, elamiseks, muudab elu viljakaks. See
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valmistab meid ette ka lõplikuks nägemiseks. Kord lõppeb
usu periood ja me läheme usust nägemisse. Paul Himma
Jh 12:34-36(37-42); 1Sm 1:21-28
5. Laupäev
Vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid,
aga sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema
auhiilgust.
Js 60:2
Jeesus ütles: Mina olen maailma valgus. Kes järgneb
mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Jh 8:12
Kadumata väärtuste eest võideldes ja igaviku tõdesid
otsides vajad sa tingimata jumalikku jõudu. Seda ei või sa
iseenese sisemisest inimesest välja meelitada ei tahtetreeningu ega iseloomu uljuse kaudu. Seda ei või sulle anda
ka ükski surelikest, kuigi ta sõnad oleksid kuldaväärt ja
tema eeskuju võrratu. Seda võid sa saada ainult ühenduses
elava Issandaga.
Harri Haamer
Mt 13:31-35; 1Sm 2:1-11
PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA (ESTOMIHI)
Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule
kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast.
Lk 18:31
Mk 8:31-38; 1Kr 13:1-13; Ps 62
Jutlus: Lk 10:38-42
6. Pühapäev
Pange tähele õigust ja olge õiglased, sest mu pääste on
ligidal ja mu õiglus ilmumas!
Js 56:1
Rahutegijaile külvatakse rahus õiguse vilja.
Jk 3:18
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Rahuallikaks on Jumal, rahulasteks sünnime, rahus elamine
püha rahupärand kõigile; rahu kõige kallim vara, rahu aitab
armastada, rahu usku äratab, rahu lootust süvendab.
KLPR 462:1. Laine Villenthal
7. Esmaspäev
Ma olen kinni ega pääse välja. Mu silmad on otsa jäänud
mu viletsuse pärast; sind, Issand, ma hüüan appi kogu
päeva.
Ps 88:9-10
Kristus ütleb: Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta
mind salvinud kuulutama vangidele vabakslaskmist.
Lk 4:18
Midagi sarnast tunneb eh haige, kellele arst hommikusel
visiidil ütleb: „Sõber, sa oled terve, sa võid koju minna.“
Selline sõnum pole haige enesetunde küsimus, see ei ole
tema oma valgus. Seda on talle arst öelnud. See on nagu
päevatõus kõrgest.
Joosep Tammo
Lk 13:31-35; 1Sm 2:12-26
8. Teisipäev
Issand karistas mind rängasti, aga ta ei andnud mind
surmale.
Ps 118:1
Me teame, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus
Rm 5:3-4
läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse.
Kõik kiuslikena tunduvad pole kiusajad. Mõnikord arvad,
et Jumalgi sind kiusab, kuigi seda valjusti ei söanda välja
ütelda. Ent küsi endalt ausalt, miks selline mõte sulle pähe
tuleb, kust või kuidas oled ise kõrvale kaldunud. Leiad
võimaluse teele tagasi pääseda.
Eenok Haamer
Lk 5:33-39; 1Sm 2:27-36
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Algab kannatusaeg
9. Kolmapäev
Ära tuleta meelde mu nooruse patte ega mu üleastumisi;
mõtle minule oma heldust mööda, oma headuse pärast, oh
Issand!
Ps 25:7
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.
Lk 19:10
Olles elanud kõige paremini, ei saa ma ometi rahu
südametunnistuses. Kui ma aga loodan Sinu peale, hea
Päästja, et Sa oled kustutanud kogu minu paturegistri
verega pühadest haavadest, siis leian ma rahu.
Martin Luther
Mt 6:16-21 või 2Pt 1:2-11; 1Sm 3:1-21
10. Neljapäev
Tema on elav Jumal ja püsib igavesti. Tema kuningriik ei
hukku.
Tn 6:27
Jumal alistas Kristuse jalge alla kõik ning pani tema
kõigi asjade üle peaks kogudusele.
Ef 1:22
Kristus on Kuningas, võit on Ta päralt! Värise vaenlane,
kohku Ta ees! Rõõmusta, Siion, miks kurdad veel aralt?
Sinul suur vara Ta armust on käes: rahu ja rõõmu Ta sulle
siin annab, ükskord siit ülesse taeva sind kannab.
KLPR 299:1. Johann Ludvig Konrad Allendorf
Sk 7:2-13; 1Sm 4:1-11
11. Reede
Vaata, kes on isemeelne, selle hing ei ole siiras ta sees;
aga õige elab oma usust.
Ha 2:4
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Kristus ütleb: Võtke enda peale minu ike ja õppige minult,
sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate
hingamise oma hingedele.
Mt 11:29
Küllap me tahaksime olla sellised vägevad võidukad
kristlased, kellest kogu maailm kõneleb, kelle ees kõik
värisevad. Aga Kristus on tulnud teisiti, Jumala päästev
arm tuleb teisel viisil ja meil on täna hea võtta teda just
sellisena vastu nagu ta tuleb, ilma tingimusi esitamata
avada temale oma süda ja ütelda: tule ja valitse minu elu
üle!
Joel Luhamets
Jh 8:21-30; 1Sm 4:12-22
12. Laupäev
Otsekui trööstiks teid ema, nõnda trööstin ma teid.
Js 66:13
Jeesus ütles: Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie
juurde. Mina elan ja ka teie peate elama.
Jh 14:18,19
Mu Jumal, kui imepärane Sa oled! Suurima võid Sa kinkida
pisima kaudu. Rikkaima Sa võid ühendada kõige lihtsamaga.
Igavese võid Sa sulgeda lihtsasse maisesse koorde.
August Ferdinand Huhn
Tn 5:1-7,17-30; 1Sm 5:1-12
1. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (INVOCAVIT)
Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks
kuradi teod. 1Jh 3:8b
Mt 4:1-11; Hb 4:14-16; Ps 64
Jutlus: 1Ms 3:1-19(20-24)
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13. Pühapäev
Paganad, kes teil ümberkaudu alles jäävad, saavad tunda,
et mina, Issand, ehitan üles mahakistu ja istutan uuesti
laastatu.
Hs 36:36
Issand on halastav ja armuline.
Jk 5:11
Inimesed võivad küll Jumalat salata ja taga kiusata, kuid
nad ise surevad selle juures oma hinge tühjusesse ja nälga.
Nende süda jääb kisendama millegi seletamatu järele ja nad
ei leia rahu kusagil, sest et nad seda rahu Jumalas Kristuse
kaudu vastu ei ole võtnud. Sellepärast on nii oluline, et
inimesed, kellel nende usk Jumalasse on saanud tõsiasjaks,
läheksid ja kasutaksid seda, et teha rõõmsamaks ja
valgemaks oma kaasinimestele ja maailmale elu, et neid
trööstida ning üles tõsta raskeil ja lootusetuil tundidel.
Eduard Salumäe
14. Esmaspäev
Oma nime pärast ära põlga meid, ära teota oma aujärge!
Jr 14:21
Pühitsetud olgu sinu nimi!
Mt 6:9
Mille pärast me kõige rohkem muret peame tundma, on
see, et Jumala nimele omistataks tema au, et seda peetaks
pühaks ja kõrgeks otsekui ülimat aaret ja pühadust, mis
meil on, et meie kui vagad lapsed paluksime selle pärast, et
tema nimi, mis taevas endastmõistetavalt püha on, ka maa
peal meie juures ja kogu maailmas püha oleks ning pühaks
jääks.
Martin Luther
1Jh 3:7-11(12); 1Sm 6:1-7:1
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15. Teisipäev
Mina olen Jeruusalemmale tuliseks müüriks ümberringi,
ütleb Issand.
Sk 2:9
Jeesus ütles Peetrusele: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule
ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest
võitu.
Mt 16:18
Issand Jeesus, Sina, kes oled Kiriku pea, halasta kõigi oma
koguduse liikmete peale. Liida ühte kõik ustavad tõeks, et
oleks üks Kari ja Karjane; ära lase meil kaotada kallist vara,
mis Sõnas ja sakramendis, puhtas õpetuses ja tunnistuses
on meie kätte usaldatud. Aita meid, kui see on vajalik, tuua
ohvriks kõik, et see vara oleks hoitud ja säilitatud
kadumatuna.
August Ferdinand Huhn
Ii 1:1-22; 1Sm 7:2-17
16. Kolmapäev
Kui sinu kohtumõistmised tabavad maad, siis õpivad
ilmamaa elanikud õiglust.
Js 26:9
Elage kartuses oma majalisepõlv.
1Pt 1:17
Hoopis kergem on palvetada inimeste eest, kes on kusagil
kaugel. Vahel pole sugugi kerge armastada oma lähedasi.
Kergem on ulatada tassitäis riisi, et leevendada nälga, kui
leevendada inimese üksindust ja valu teie enda naabruses.
Hoolige üksteisest ennekõike oma kodus, sest just siit peab
alguse saama ligimesearmastus.
Ema Theresa
1Kr 10:9-13; 1Sm 8:1-22
17. Neljapäev
Ma hõiskan hommikul sinu heldusest; sest sa oled mulle
kindlaks kaitsjaks, pelgupaigaks mu kitsikuse päeval.
Ps 59:17
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Aprill

Vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus
ning läks tühja paika ja palvetas seal.
Mk 1:35
Jeesus veetis palju öid, et kuulda seda häält, kes oli Temaga
Jordanil kõnelnud. Meilgi tuleb palvetada. Ilma palveta
muutume kurtideks armastuse häälele ja upume omavahel
konkureerivate häälte keerises.
Henri Nouwen
Jk 4:1-10; 1Sm 9:1-14
18. Reede
Ära tee liiga oma ligimesele!
3Ms 19:13
Kõike, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid,
tehke ka nendele!
Mt 7:12
Me muretseme inimese, mitte massi pärast. Otsime üles
need, kellega Kristus end samastas, kui ta ütles: „Ma olin
näljane“, „ma olin haige“. See, kes vaesuse probleemi
mõistusepäraselt tunnetab, ei ole tegelikult midagi
mõistnud.
Ema Theresa
Hb 2:11-18; 1Sm 9:15-10:16
19. Laupäev
Te olite otsekui tulest tõmmatud tukk, aga te ei pöördunud
tagasi minu juurde, ütleb Issand.
Am 4:11
Tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab
Jeesuses Kristuses!
1Ts 5:18
Kui me ei suuda taluda katsumusi tänuga, siis ei täna me
Jumalat ka rõõmuhetkedel.
Vladimir Tsvetkov
Ilm 20:1-6; 1Sm 10:17-27
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2. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (REMINISCERE)
Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega,
et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.
Rm 5:8
Mk 12:1-12; Rm 5:1-5(6-11); Ps 10
Jutlus: Mt 12:38-42
20. Pühapäev
Palju oled sina, Issand, mu Jumal, teinud imetegusid ja
mõelnud mõtteid meie kohta; ei ole kedagi sinu sarnast.
Ps 40:6
Inimesed imestasid, öeldes: Kes ta siis selline on, et isegi
tuuled ja järv kuulavad tema sõna?
Mt 8:27
Paljude muude probleemide puhul võin minna kelle juurde
tahes, võin rahulikult Kristusele selja pöörata. Võin minna
nende juurde, kellel on tarkust või võimu, vastavalt sellele,
mida parasjagu vajan. Aga seal, kus on tegemist igavese
tõega, igavese elu ja surmaga - kelle juurde on mul siis veel
minna, kui mitte Kristuse, Jumala Püha juurde?
Jaan Kiivit jun
21. Esmaspäev
Issand ütleb: Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan
Ps 91:14
tema.
Paulus kirjutab: Ma ootan ja loodan, et ma ei jää häbisse
milleski, vaid et Kristus saab täiesti avalikult ülistatud
Fl 1:20
minu ihus.
Jeesus, Päästja, elab veel, sest ma saan ka elu näha, elan
pärast taevas seal, surm ei või mul kahju teha. Jeesu liige
olen ma, mind ei jäta maha ta. KLPR 369:2. Luise Henriette
Jr 26:1-3,7-16,24; 1Sm 13:1-23
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22. Teisipäev
Kogu päeva ma sirutan käsi kangekaelse rahva poole,
kes iseenese mõtetele järgnedes käib teed, mis ei ole hea.
Js 65:2
Kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on
neid, kes selle leiavad.
Mt 7:14
Me muretseme marjapõõsaste, kurgipeenarde ja teab veel
mille pärast, aga osadus Jumalaga ei tee meile muret,
pühitsus oleks justkui kõrvaline asi, mis tuleb pealekauba.
Paul Himma
Ii 2:1-10; 1Sm 15:1-35
23. Kolmapäev
Jumal lunastas mu hinge haudaminekust ja mu elu saab
valgust näha.
Ii 33:28
Kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles
äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb
ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis
elab.
Rm 8:11
Kristusega oled varjul kui kotkapoeg kaljupraos. Kas on
sul Kristus ja temaga koos teadmine, et oled Jumalaga
lepitatud? Tohid sa alati seda ikka kinnitada? Andku seda
armust Jumala Püha Vaim, et ka meie usupõhi oleks Kristus
ja ta arm. Andku armuline Jumal, et selles lootuses ja
kindluses võiksime elada ja surra ning igavesti elada.
Eduard Salumäe
2Ms 17:1-7; 1Sm 16:1-13
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24. Neljapäev
Ma tänan Issandat kõigest südamest, ma kuulutan kõiki
su imetöid.
Ps 9:2
Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised
saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad
üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi.
Mt 11:5
Isegi kui meil õnnestuks muuta kõik inimesed meeldivateks,
ei tohi me arvata, et oleme sellega päästnud nende hinged.
Maailm, täis keni inimesi, kes oma kenadusega piirduvadki,
vaatamata kaugemale ja pöördudes ära Jumalast, vajab
täpselt niisama palju päästmist kui haletsusväärne maailm,
ja seda päästa võib olla tunduvalt raskem. Jumal sai
inimeseks selleks, et muuta loodud olendid oma lasteks,
s.o mitte lihtsalt paremateks, vaid uuteks inimesteks.
Clive Staples Lewis
1Jh 1:8-2:2(3-6); 1Sm 16:14-23
25. Reede
Issand on varjupaigaks oma rahvale ja kindlaks linnaks
Iisraeli lastele.
Jl 4:16
Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges
Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja
anumises.
Fl 4:6
Issand, Sa ütlesid meile, et elu ei koosne asjadest, mida
omame. Ära lase inimeste omandil mõjutada meie arvamust
neist. Ära lase meil raisata elu üha uute asjade ahnitsemisele, vaid lase meil otsida tõelist rikkust, igavest elu.
Malcolm L. Playfoot
Lk 9:43b-48; 1Sm 17:1-30
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26. Laupäev
Ära mind hülga, Issand, mu Jumal, ära ole minust kaugel!
Ps 38:22
Kristus ütleb: Mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.
Mt 28:20
Ainus, mida ma soovin, on olla Sinu ees. Sulgeda oma
keha silmad, sulgeda oma hinge silmad ja olla vagusi. Anda
ennast Sinu hoolde. Olla igavesti Sinu ees. Michel Quoist
Gl 2:16-21; 1Sm 17:31-58
3. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (OCULI)
Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi,
ei kõlba Jumala riigile!
Lk 9:62
Lk 9:57-62; Ef 5:1-8a; Ps 34
Jutlus: Mk 12:41-44
27. Pühapäev
Teile, kes te mu nime kardate, tõuseb õiguse päike ja
paranemine tema tiibade all.
Ml 3:20
Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis
maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega!
Rm 13:12
Issand, luba meil olla Sinu õnnistatud. Anna oma õnnistus
ka meie tööle. Lase meil ka selle juures silmad ja mõtted
hoida Sinul. Kui täna on meid ootamas mõni võitlus, siis
aita meid selles võitu saada. Kui üks patune mõte, üks
sündsusetu himu on meis liikumas, siis anna meile jõudu
pahale vastu panna ja võita see palve läbi. Issand, ole meie
varjupaik. Sinu osaduses võima olla kindlad.
Uddo Lechard Ullman
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28. Esmaspäev
Kinnitage nõrku käsi ja tehke tugevaks komistavad
põlved!
Js 35:3
Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise
võiduhinna poole Kristuses Jeesuses.
Fl 3:14
Äkki peaksime olema lihtsalt muretud, sest küll Jumal hoiab
ja õnnistab omasid? Jumala õnnistused ei lange meile siiski
iseenesest sülle. Jumala õnnistused saadavad neid, kes
Jumalat usaldavad ja tema nõuannetega arvestavad.
Joosep Tammo
Lk 14:(25-26)27-33(34-35); 1Sm 18:1-16
29. Teisipäev
Issanda Jumala Vaim on minu peal, sest Issand on mind
võidnud.
Js 61:1
Me oleme koos temaga maha maetud ristimise kaudu
surmasse, et otsekui Kristus on äratatud üles surnuist
Isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus.
Rm 6:4
Meie elus võib olla tegureid, mis pole meist endist sõltuvad.
Me oleme otsekui mingi vaimu surve all, olgu see siis
äritsemise vaim, seksuaalsuse vaim või võimuahnuse vaim.
Meid on tabanud seletamatu seestumus. Kui saame Jumala
Vaimuga täidetud, siis meid hävitavad vaimsed jõud
põgenevad. Asemele tuleb armastuse, rõõmu, rahu, pika
meele, lahkuse, headuse, usalduse, tasaduse ja enesevalitsuse Vaim. Arvesta sellega ja usalda end Püha Vaimu
juhtimise alla!
Joosep Tammo
Ii 7:11-21; 1Sm 20:1-23
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30. Kolmapäev
Siis oled sa toredaks krooniks Issanda käes ja kuninglikuks peaehteks oma Jumala pihus.
Js 62:3
Nägija Johannes kirjutab: Nõnda ütleb Esimene ja Viimne,
kes oli surnud ning on jälle elavaks saanud: Ole ustav
surmani, ja ma annan sulle elupärja!
Ilm 2:8,10
Sa oled mu uduste päevade selgus, Sa oled mu valgete
päevade valgus, Sa oled mu kõikide laulude algus - Ja mu
viimase laulu lõpp.
Laine Sundja
Mk 9:38-41(42-47); 1Sm 20:24-21:1
31. Neljapäev
Naine nägi, et puust oli hea süüa, ja see tegi ta silmadele
himu, ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks
tegema. Siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis ka oma
mehele, ja tema sõi.
1Ms 3:6
Paulus kirjutab: Ärge ka loovutage oma ihuliikmeid
ülekohtu relviks patule, vaid loovutage end Jumalale nagu
need, kes on saanud surnuist elavaks, ja oma ihuliikmed
õiguse relviks Jumalale.
Rm 6:13
Ärge hoidke midagi endale. Miski sellest, mida te pole ära
andnud, ei saa iialgi teie omaks. Millelegi sellest, mis teis
pole surnud, ei saa omaks ülestõusmine. Kui otsite ennast,
leiate lõpuks vaid vihkamise, üksinduse, ahastuse, raevu,
allakäigu ja hävingu. Kui otsite Kristust, leiate Tema ja
kõik muu pealekauba.
Clive Staples Lewis
Mk 8:(10-13)14-21; 1Sm 23:1-18
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K UU LOOSUNG : Valvake ja palvetage, et te ei satuks
kiusatusse!
Mt 26:41
1. Reede
Oma kitsikuse ajal ma otsin Issandat; mu käsi on öösel
välja sirutatud ega väsi.
Ps 77:3
Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd, kas ta
peaks viivitama neid aidates?
Lk 18:7
On neid, kes murduvad ja kohanduvad kurjuse taaga all.
Teised läbivad viletsuse, säilitades oma inimväärikuse.
Mõnede hinges kasvab aga nagu pärlikarbis imeline pärl.
Pärlite sünni kohutav saladus seisneb selles, et ühtki pärli
ei kasva terves ja häirimatus pärlikarbis. Pärl sünnib karbi
sisemusse sattunud liivatera ja valusa hõõrdumise
tagajärjel. Inimkonna pärl - Jeesus Kristus - sai meie
õnnistegijaks ja Lunastajaks selle maailma valu ja kannatuse
liivateri endas kandes.
Joosep Tammo
Mt 10:34-39; 1Sm 24:1-23
2. Laupäev
Issand ütleb: Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan
tema.
Ps 91:14
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Pime hakkas karjuma: «Jeesus, Taaveti Poeg, halasta
minu peale!» Ja Jeesus ütles seisatades: «Kutsuge ta
siia!»
Mk 10:47,49
Kristus on ainuke sild, mis viib maa pealt taevasse. Paremal
ja vasakul on sügavik.
Siena Katariina
Lk 17:28-33; 1Sm 25:1-17
4. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (LAETARE )
Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi,
aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.
Jh 12,24
Jh 12:20-26; 2Kr 1:3-7; Ps 84
Jutlus: Jh 6:55-65
3. Pühapäev
Kui Issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad
temaga.
Ps 127:1
Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite
tema hea nõu kohaselt.
Fl 2:13
Kui me tuleme Jumala ette, et üheskoos paluda Temalt seda,
mida meil endal ei ole ega saagi olla, siis on see juba ise
midagi niisugust, mida me tohime nimetada Tema
tunnistusest kinnihoidmiseks. Tulek ise on juba märk
sellest, et me mõistame, et meis endis ei ole seda väge,
millega oma teed lõpuni minna, vaid me peame ikka ja jälle
Tema sõnast ja sakramendist osa saama.
Toomas Paul
4. Esmaspäev
Iga sõjakäras sõtkutud saabas ja veres vettinud vammus
põletatakse tuleroaks.
Js 9:4
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Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala
Mt 5:9
lasteks.
Oma lasteks Jumal hüüab neid, kes rahu nõuavad! Kelle
hing Ta poole püüab, rahuriiki jõuavad. Jumalale olgu
kõrges tänu, ülistus ja au, rahu maa peal, rahval kõiges
juhiks Päästja kepp ja sau!
KLPR 460:5. Andres Põder
5Ms 8:2-10; 1Sm 25:18-42
5. Teisipäev
Issanda lunastatud pöörduvad tagasi. Rõõm ja ilutsemine
valdavad neid, aga kurbus ja ohkamine põgenevad ära.
Js 51:11
Kui me oleme kasvanud kokku Kristuse surma sarnasusega, siis võime seda olla ka ülestõusmise sarnasusega.
Rm 6:5
Issand, mõtlen oma elu aastate peale. Minu töö on kadunud,
unelmad haihtunud, aga Sina püsid. Lase mul nüüd rahus
tõusta ja naasta koju Sinu juurde, sest ma olen näinud
Sinu headust.
Jörg Zink
Ii 9:14-23,32-35; 1Sm 27:1-28:2
6. Kolmapäev
Ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende
pattu.
Jr 31:34
Teid, kes olite surnud üleastumistes - teid on Jumal koos
Kristusega elavaks teinud.
Kl 2:13
Luba mind vaikses palves olla Su risti all - siin leian kõik,
mis on tarvis, kui olen Su ligidal. Luba Su rüppe heita,
enam ei suuda ma. Kanna ja kinnita jälle ja aita mind uskuda.
Milla Krimm
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Jh 15:9-17; 1Sm 28:3-25
7. Neljapäev
Kõik tema teod on tõde ja tema teed on õiged! Tema võib
alandada neid, kes käivad kõrkuses.
Tn 4:34
Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, ja kes ennast
ise alandab, seda ülendatakse.
Mt 23:12
Parem on olla vigasena teel kui jooksjana eksiteel.
Augustinus
2Kr 4:11-18; 1Sm 30:1-31
8. Reede
Hoidu meelepahast ja hülga viha, ära ärritu; sellest tuleb
vaid paha!
Ps 37:8
Iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane
rääkima, pikaldane vihastama.
Jk 1:19
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. Philipp Nicolai
Jh 10:17-26; 1Sm 31:1-13
9. Laupäev
Issand on andnud ja Issand on võtnud; Issanda nimi olgu
kiidetud!
Ii 1:21
Me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal
kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt
kutsutud.
Rm 8:28
Jeesus on jätnud oma jäljed siia maailma. Me teame, et
nendes jälgedes on inimesed tahtnud käia tänapäevani.
Mitte sellepärast, et nad kannatust armastavad, vaid nad
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armastavad Jumalat, kes ka läbi kannatuste, katsumuste ja
loobumiste neid õnnistab.
Harri Haamer
Jh 14:15-21; 2Sm 1:17-27
5. PAASTUAJA PÜHAPÄEV (JUDICA)
Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et
ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! Mt 20:28
Mk 10:35-45; Hb 5:7-9; Ps 69:1-16
Jutlus: 1Ms 22:1-13
10. Pühapäev
Oota Issandat, ole vahva, ja su süda olgu kindel! Oh, oota
Issandat!
Ps 27:14
Jeesus ütles Jairusele: Ära karda, usu ainult, ja su tütar
pääseb!
Lk 8:50
Palvetada ka siis, kui jääb mulje, emal ei tee välja. Tegelikult
ei lähe ükski usalduses vormitud palve kaduma.
Fanny de Sivers
11. Esmaspäev
Need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse!
Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist! 5Ms 6:6-7
Pane tähele iseennast ja õpetust, jää kõigesse sellesse
püsima, kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja need, kes
1Tm 4:16
sind kuulavad.
Armas Isa, varja oma kirikut kutsumatute, uskmatute ja
sobimatute karjaste eest. Anna oma ristikogudusele selle
asemel õiglased õpetajad ja hingekarjased. Anna neile Püha
Vaimu ja täida neid arusaamisega Sinu Sõnast, nii et nad
näitaksid meile õiget teed. Pane pöördumise sõna nende
keelele, nii et magajad ärkavad.
Johann Haberman
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Hb (6:20)7:1-3(16-17)24-27; Mt 26:1-16
12. Teisipäev
Tema, kes pillutas Iisraeli, kogub ja hoiab teda nagu
karjane oma karja!
Jr 31:10
Jumal on vägev täitma seda, mida on tõotanud. Rm 4:21
Mured tuleb muuta palveteks. Siis sünnib, et see, mis sind
Jumalast lahutama pidi, kihutab sind seda enam tema
juurde.
Eduard Salumäe
Ii 19:21-27; Mt 26:17-30
13. Kolmapäev
Ära levita valekuuldusi!
2Ms 23:1
Ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige
ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad
saaksid armu.
Ef 4:29
Me peame Jumalat kartma ja armastama, et me oma ligimese
peale ei tunnista valet, teda ei reeda, keelt ei peksa ega
tõsta tema peale laimujutte, vaid et me teda vabandame,
räägime temast head ja kääname kõik asjad hea poole.
Martin Luther
Hb 9:11-15; Mt 26:31-35
14. Neljapäev
Kes armastavad sinu päästet, need öelgu alati: Suur on
Issand!
Ps 40:17
Kiitke meie Jumalat kõik tema sulased, kes teda kardate,
pisikesed ja suured!
Ilm 19:5
Ära unusta kurvemalgi päeval öelda: tänan Sind, mu Isa!
Just sellisel päeval oleks sulle suureks abiks, kui arvestaksid
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kokku kõik, mida Jumal on sulle teinud. Tänu teeb pimedast
päevast valgusküllase.
Ema Basilea Schlink
1Kr 2:1-5; Mt 26:36-46
15. Reede
Otsekui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna
tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks ning
kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba,
nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust.
Js 55:10-11
Osa seemet kukkus heasse mulda ning kandis vilja, mõni
sada, mõni kuuskümmend, mõni kolmkümmend seemet.
Mt 13:8-9
Tõik, et me oleme tulnud oma Issanda juurde, et meil on
kõrvad, mis üldse kuulevad Tema häält, osutab, et viimselt
on selle taga olnud Tema kutse. Ka meie komistused ei
suuda meid lahutada Tema armastusest.
Toomas Paul
Hb 10:1,11-18; Mt 26:47-56
16. Laupäev
Tema valitseb merest mereni, Frati jõest ilmamaa ääreni.
Sk 9:10
Meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi me oleme usus saanud
ligipääsu sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme
Rm 5:2
oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele.
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. L. E. von Schwarzburg-Rudolstadt
Ilm 14:1-3(4,5); Mt 26:57-68
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PALMIPUUDEPÜHA (PALMARUM)
Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub,
oleks temas igavene elu.
Jh 3:14,15
Jh 12:12-19; Fl 2:5-11; Ps 69:17-37
Jutlus: Mk 14:3-9
17. Pühapäev
Nad rõõmustavad sinu ees otsekui lõikusajal ollakse
rõõmsad.
Js 9:2
Rahvahulgad aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid:
Hoosanna Taaveti Pojale! Õnnistatud olgu see, kes tuleb
Issanda nimel! Hoosanna kõrgustes!
Mt 21:9
Meid rikkaks teed ja ise Sa, Issand, vaeseks saad; nüüd
tuled ilma sisse ja meidki lunastad. Sest tõstkem südamest
nüüd hääli, noor ning vana ja laulgem hoosianna, täis tänu
igavest!
KLPR 87:5. Johann Rist
18. Esmaspäev
Kes võiks öelda: Ma olen oma südame puhtaks teinud, ma
olen oma patust puhas?
Õp 20:9
Arvestage endid olevat surnud patule, aga elavat Jumalale
Kristuses Jeesuses.
Rm 6:11
Iga tõeliselt usklik inimene teab seda oma isiklikest
kogemustest ja usuelust, et mida sügavamaks muutub
Jumala tundmine, seda suuremaks muutub ka patutundmine. Mida lähemale liigume valgusele, seda paremini
näeme ennast kõigi oma puudustega. Eduard Salumäe
Rm 5:6-11; Mt 26:69-75
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19. Teisipäev
Eks ole mina sind käskinud: Ole vahva ja tugev! Jos 1:9
Ärge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda aga
tappa.
Mt 10:28
Jeesus tuleb meie juurde kui valgus, mis meie jaoks
pimeduse helendama paneb; kui rahuvürst, kes rahu toob
- ja hirm taganeb. Ta astub meie juurde kui aitaja ja laseb
meid hädas abi kogeda. Kui kardetav sisse murrab, siis on
Tema, Jeesus Kristus seal ja Ta toimib meiega armastuse
seaduse järgi, olles valmis aitama. Ema Basilea Schlink
Ii 38:1-11; 42:1-6; Mt 27:1-14
20. Kolmapäev
Õndsad on need, kes peavad tema tunnistusi ja nõuavad
teda kõigest südamest.
Ps 119:2
Kristus ütleb: Kui nüüd mina, Issand ja Õpetaja, olen teie
jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest
ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda,
nagu mina olen teile teinud.
Jh 13:14-15
Armas Issand, ma ei küsi mitte magusaid tundeid ja
haaravaid elamusi, vaid ma palun tugevat usku ja põlevat
armastust usuvendade ja -õdede vastu. Anna mulle seda
Sinu enese pärast.
Martin Luther
Js 26:20-21; Mt 27:15-30
SUUR NELJAPÄEV
Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja
armuline on Issand.
Ps 111:4
Jh 13:1-15(34-35); 1Kr 11:23-26; Mt 27:31-44
Jutlus: Mk 14:17-26
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21. Neljapäev
Vaata, ma sulatan ja proovin oma rahvast.
Jr 9:6
Peetrusele tuli meelde, mis Jeesus oli öelnud: «Enne kui
kukk laulab, salgad sina minu kolm korda ära.» Ja sealt
lahkudes puhkes ta kibedasti nutma.
Mt 26:75
Süüalused küll oleme ja halastust nüüd palume. Kui õiget
palka tahad Sa meil meie töö eest tasuda, siis läheks hukka
ilmamaa ja inimeste sugu ka. KLPR 217:2. Martin Möller
SUUR REEDE
Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei
hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
Jh 3:16
Jh 19:16-30; 2Kr 5:(14b-18)19-21; Mt 27:45-56
Jutlus: Lk 23:33-49
22. Reede
Issand on kuningaks kogu maale. Sel päeval on Issand
ainus ja tema nimi on ainus.
Sk 14:9
Nad panid ta pea kohale kirja tema süüga: See on Jeesus,
juutide kuningas.
Mt 27:37
Risti läbi on inimeste elus sündinud suured muudatused.
Mitte ainult, et inimesele on antud ristiinimese nimi, vaid ta
on võtnud risti oma südamesse ja tundnud selgesti, kuidas
maailm on selles ristis temale risti löödud ja tema maailmale.
Rist tegi nende ja maailma vahele vahe. Sellest alates, kui
rist särab inimeste südames, ei ole nad maailmale enam
võlgu. Nad on saanud risti alla murtuina Jumala lapsiks ja
kuuluvad lepitatuna Temale.
Harri Haamer
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VAIKNE LAUPÄEV
23. Laupäev
Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse
kirjutati kõik päevad, mis olid määratud.
Ps 139:16
Kristus ütleb: Ärge muretsege oma hinge pärast! Mt 6:25
Püha Vaim, anna mulle usku, mis hoiaks mind kõhkluste,
hirmude ja pattude eest. Anna mulle armastust Jumala ja
inimeste vastu, mis oleks vaba vihkamisest ja kibestumisest.
Anna mulle lootust, mis vabastaks mind hirmust ja argusest.
Dietrich Bonhoeffer
Nl 3:51-62; Mt 27:57-66
1. ÜLESTÕUSMISPÜHA
Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest
ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla
võtmed.
Ilm 1:18
Mk 16:1-8; 1Kr 15:1-11; Mt 28:1-10
Jutlus: Mt 28:1-10
24. Pühapäev
Ma otsin pelgupaika Issanda juures.
Ps 11:1
Me teame, et see, kes äratas üles Issanda Jeesuse, äratab
meidki koos Jeesusega üles.
2Kr 4:14
Kristus on tõesti üles tõusnud! Kes nõnda laulab? Kes
nõnda tunnistab? Kes võiks selle ülestõusmise tõsiasja
muuta oma elu uueks sisuks? See, keda Ülestõusnu on
puudutanud oma parema käega. See, kes oma südames on
kogenud, et see pole mitte üksi võimalik, vaid on vajalik, et
võiksin uut elu elada, et võiksin kaduvuse varjudest tulla
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Jumala valgusesse ja surmast läbi tungida ellu, mis igavesti
jääb.
Harri Haamer
2. ÜLESTÕUSMISPÜHA
Lk 24:13-35; 1Kr 15:12-20; Mt 28:11-20
Jutlus: Lk 24:36-45
25. Esmaspäev
Kõik mu pahateod ulatuvad üle mu pea; nagu raske
koorem on need läinud rängemaks, kui ma suudan kanda.
Ps 38:5
Kristus kustutas ära meie võlakirja koos määrustega,
mis olid meie vastu, ning selle on ta kõrvaldanud,
naelutades selle risti külge.
Kl 2:14
Meeleparandus on teiste sõnadega öeldult sama, mis
ümberpööramine. Kui on mindud vales suunas, siis ei ole
mõtet kangekaelselt tungida edasi, vaid peab küsima,
kuspool on kodu.
Toomas Paul
26. Teisipäev
Ma kosutan väsinud hinge ja täidan iga nälginud hinge.
Jr 31:25
Jeesus käskis rahvahulkadel istuda rohule, võttis need
viis leiba ja kaks kala, vaatas üles taevasse, õnnistas ja
murdis ning andis leivad jüngrite kätte, jüngrid aga andsid
need rahvale. Ja kõik sõid ja said kõhud täis. Mt 14:19-20
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
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ja inimese koostöös. Nähtamatu maailm ei sunni end peale.
Fanny de Sivers
1Kr 15:20-28; Rm 12:1-2
27. Kolmapäev
Ma jätsin su maha üürikeseks hetkeks, aga ma kogun
sind suure halastusega.
Js 54:7
Jeesus ütles Toomasele: Kas sa usud seepärast, et sa oled
mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad.
Jh 20:29
Mu tee peal paista, Issand, Sina, mind ärata Sa usule, et
kitsast rada kõnnin mina, saan ligemale elule Su juures
taevavalguses, sääl igaveses selguses.
KLPR 400:3. Conrad Friedrich Stresov
1Kr 15:35-49; Rm 12:3-8
28. Neljapäev
Issand hoiab su minemist ja su tulemist nüüd ja igavesti.
Ps 121:8
Kui me elame, siis elame Issandale, ja kui me sureme,
siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame või sureme me oleme Issanda päralt.
Rm 14:8
Sind kiidan ma! Su armastuse rikkust, häädust, kandejõudu
veel enam kõigis imetleb mu nõder vaim. Kuis püsiv Sinu
arm kesk kaduvuse sõudu Su poole tõstab tiibu hinges
sala aim. Mu Looja Sa ja Lunastaja ka - Sind kiidan ma, Sul
tahan kuuluda!
Peeter Sink
1Kr 15:50-57; Rm 12:9-21
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29. Reede
Kui palju on sinu töid, Issand! Sa oled nad kõik teinud
targasti. Maa on täis sinu looduid.
Ps 104:24
Jumala nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikkus
on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema
tehtule.
Rm 1:20
Maa ja taevas on Su loodud, päike, tähed on Su töö, kõik
Su läbi ette toodud, Sulle allub päev ja öö; kõike ilma Sina
täidad, elu saab Sult mullapind, ja kes usaldavad Sind, neid
Sa oma käega toidad. Sellepärast tänuga kummardab Sind
ilmamaa.
KLPR 391:2. Georg Kiviste
1Kr 5:6b-8; Rm 13:1-7
30. Laupäev
Mu silmad, Issand Jumal, vaatavad sinule. Sinu juures
ma otsin pelgupaika, ära lase mu hinge hukka minna!
Ps 141:8
Jeesus ütles: Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse
usub, see elab, isegi kui ta sureb.
Jh 11:25
Elu päev ja elu läige, kuis särad sa, kui armupäike mu
hauakambrit valgustab. Oh mis tunneb õnnis süda, kui
möödas vaev ja mure, häda, meid valgus taevast rõõmustab.
Meid, Võitja, saada Sa, et võime võita ka Sinu nimel. Su
surma tee viib elusse. Nii saada meid ka rahusse.
KLPR 103:4. Gottfried Benedict Funk
2Tm 2:8-13; Rm 13:8-14
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MAI
KUU LOOSUNG: Lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja
rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!
Rm 15:13
2. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV
(QUASIMODOGENITI)
Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa,
kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud
elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi
surnuist.
1Pt 1:3
Jh 20:19-29; 1Pt 1:3-9; Ps 116
Jutlus: Jh 21:1-14
1. Pühapäev
Armasta oma ligimest nagu iseennast! Mina olen Issand!
3Ms 19:18
Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu kui ainult
võlg üksteist armastada; sest kes armastab teist, on
Rm 13:8
Seaduse täitnud.
Armastus pole rääkimise, vaid elamise jaoks. Teedy Tüür
2. Esmaspäev
Mina õpetasin Efraimi käima, võtsin nad oma kätele, aga
nad ei mõistnud, et ma tahtsin neid terveks teha. Ho 11:3
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Juuni

Meie Issanda pikka meelt pidage päästeks.
2Pt 3:15
Jumal on nagu tark arst: Ta üldiselt ei räägi, mida Ta meiega
peab tegema, kuigi teab täpselt, mida teeb, ja kui me Teda
ei takista, see ka õnnestub.
Teedy Tüür
Js 42:10-16; Rm 14:1-12
3. Teisipäev
Issand on mu tugevus ja mu kiituslaul, ja tema oli mulle
päästjaks.
Ps 118:14
Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.
Fl 4:13
Kingi meile usujulgust ja tunnistajameelt. Hoia meid
häbenemast inimesi, et sa ei peaks kord meid häbenema
oma Taevase Isa ees. Anna õiged sõnad meie suhu. Pane
meie keel kuulutama sinu kiitust ja rääkima sinu suurtest
tegudest neile, kelle kõrvale sina oled meid elama asetanud.
Eduard Salumäe
Ii 42:7-13(14-17); Rm 14:13-23
3. mai 1728 - algas loosungite väljaandmine Herrnhutis
4. Kolmapäev
Ära jäta mind maha, Jumal, kui ma lähen vanaks ja
halliks, kuni ma kuulutan sinu käsivart praegusele
põlvele ja su vägevust kõigile järeltulijaile! Ps 71:18
Ma ei pea oma elu mingil kombel endale kalliks, vaid
püüan lõpule viia oma elutöö ja ülesande, mille ma olen
saanud Issanda Jeesuse käest: tunnistada Jumala armu
evangeeliumi.
Ap 20:24
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Issand, anna mulle väge teha kõike, mida minult nõuad.
Siis võid minult nõuda, mida sa tahad.
Augustinus
1Pt 1:22-25; Rm 15:1-6
5. Neljapäev
Sa lased tärgata rohu loomadele ja orased inimeste
tarbeks, et tuua leiba välja maa seest.
Ps 104:14
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!
Mt 6:11
Vaata, nõnda tahab Jumal meile näidata, kuidas ta nii
ustavalt hoolt kannab meie ajaliku toiduse eest. Ja kuigi ta
seda rikkalikult annab ning hoiab ka jumalatuile ning õelaile
inimesile, tahab ta siiski, et meie seda tema käest paluksime.
Ta tahab, et me ära tunneksime, et me seda kõike tema
käest vastu võtame, ja selles tema isalikku headust endi
suhtes aimaksime.
Martin Luther
Jh 17:9-19; Rm 15:7-13
6. Reede
Nad on pööranud mu poole kukla, aga mitte näo. Ent oma
hädaajal nad ütlevad: Tõuse ja päästa meid!
Jr 2:27
Kristus ütleb: Kui ühel inimesel juhtub olema sada
lammast ja üks neist ära eksib, eks ta jäta need
üheksakümmend üheksa mägedesse ja lähe otsima
Mt 18:12
eksinut?
Kadund lammast karjane otsib väga hoolsalt taga. Nõnda
neid, kes eksinud, Jeesus tahab kätte saada. Oh et kõik ka
tuleksid! Jeesus kutsub patuseid.
KLPR 214:3. Erdmann Neumeister
Lk 23:50-56; Rm 15:14-21
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7. Laupäev
Õndsad on need, kes elavad sinu kojas; nad kiidavad sind
alati.
Ps 84:5
Mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ärgem jätkem unarusse oma
koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks.
Hb 10:24-25
„Sina pead pühapäeva pühitsema.“ Mis see tähendab?
Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et me jutlust ja
Jumala sõna ei põlga, vaid et me seda peame pühaks ning
kuulame ja õpime heal meelel.
Martin Luther
Jh 12:44-50; Rm 15:22-33
3. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (MISERICORDIAS
DOMINI)
Kristus ütleb: Mina olen hea karjane. Minu lambad kuulevad
minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning
ma annan neile igavese elu.
Jh 10:11,27,28
Jh 10:11-16(27-30); 1Pt 2:21b-25; Ps 23
Jutlus: Hs 34:1-2(3-9)10-16,31
8. Pühapäev
Lootke tema peale igal ajal, rahvas; valage välja oma
südamed tema ette: Jumal on meile pelgupaigaks! Ps 62:9
Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt
teie eest!
1Pt 5:7
Äkki ei ole sulle saabunud häda midagi muud kui lihtsalt
uus aken sinu kodu idapoolses seinas?
Khalil Gibran
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9. Esmaspäev
Issand teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kõigile, kellele
liiga tehakse.
Ps 103:6
Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest
nemad saavad küllaga.
Mt 5:6
Tee pole kunagi sirge; sellest hoolimata otsusta astuda
sirgelt.
Teedy Tüür
4Ms 27:(12-14)15-23; Rm 16:1-16
10. Teisipäev
Issand, sina oled meie isa. Meie oleme savi ja sina vormid
meid, me kõik oleme sinu kätetöö.
Js 64:7
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!
Mt 6:10
Issand Jeesus Kristus! Ole täna ja kõik mu eluaeg kõige
mu töö ja tegemise alguseks. Ole mulle kurvastuses
rõõmustajaks ja igas asjas abimeheks ja õnnistajaks, ja hoia
mind ja kõiki mu omakseid kõige häda eest, et kuri vaenlane
ja kuri selts minu üle võimust ei saa.
Palve „Uuest Lauluraamatust“ 1899
1Kr 4:9-16; Rm 16:17-24
11. Kolmapäev
Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand Jumal, mil ma saadan
maale nälja: nälja mitte leiva ja janu mitte vee järele, vaid
Issanda sõnade kuulmise järele. Siis nad uitavad, otsides
Am 8:11-12
Issanda sõna, aga nad ei leia.
Pidage siis silmas, kuidas te kuulete!
Lk 8:18
Oh et Jumal toidaks neid, kellel on kõike ülearu!
Khalil Gibran
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Jh 17:20-26; Rm 16:25-27
12. Neljapäev
Sina üksi tunned kõigi inimlaste südameid. 1Aj 8:39
Südameteuurija teab, mida Vaim taotleb, sest Jumala
tahtmise järgi palub ta pühade eest.
Rm 8:27
Sinu juurde tulin mina, tule nüüd mu juurde Sa, sest kus iial
viibid Sina, täidad hinge rahuga. Südamesse tule Sa, Sulle
olgu templiks ta!
KLPR 203:2. Benjamin Schmolck
Ef 4:(8-10)11-16; 2Sm 2:1-11
13. Reede
Kui ma võtaksin koidutiivad ja asuksin elama viimse mere
äärde, siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi
haaraks minust kinni.
Ps 139:9-10
Tema küll ei ole kaugel ühestki meist, sest tema sees
meie elame ja liigume ja oleme.
Ap 17:27-28
Aeg ei piira sind, sina annad aja. Anna meile rahu aastate
ja päevade vaheldumises ja rahu aja lõppedes. Jörg Zink
Mt 26:30-35; 2Sm 5:1-16
14. Laupäev
Mu hing on alati mu pihus, aga su seadust ma ei unusta.
Ps 119:109
Jeesus langes silmili maha ja palvetas: Minu Isa, kui see
on võimalik, siis möödugu see karikas minust! Ometi
ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina!
Mt 26:39
Kristuse ristikäik ja surm on seotud üldise kannatuse
probleemiga. Kannatuses peitub loov jõud. See on
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energiaallikas, mida vajame tulevase maailma ehitamiseks.
Fanny de Sivers
Jh 14:1-6; 2Sm 5:17-25
4. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (JUBILATE)
Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on
möödunud, vaata, uus on sündinud.
2Kr 5:17
Jh 15:1-8; 1Jh 5:1-4; Ps 103
Jutlus: Jh 16:16(17-19)20-23a
15. Pühapäev
Sina olid mulle abiks ja su tiibade varju all ma võin hõisata.
Ps 63:8
Et ma olen aga Jumalalt abi saanud tänase päevani, siis
ma seisan, tunnistades nii pisikestele kui suurtele.
Ap 26:22
Ma tõstan silmad ülesse ja vaatan sinna mäele, kust tuleb
oma abiga mind vägev Jumal trööstima. Mu abi tuleb Isa
käest, kes taeva, maa lõi suurest väest, kes hoiab meid ja
kaitseb veel, kel kõige vastu armumeel.
KLPR 356:1-2. Cornelius Becker
16. Esmaspäev
Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa
südame!
Ps 90:12
Selleks on ju Kristus surnud ja saanud jälle elavaks, et
ta oleks nii surnute kui elavate Issand.
Rm 14:9
Surm tulgu mulle homme, täna - küll võidu saan ma
Jeesuses! Ta armu varjul seisan mina, ma hoitud Tema
helduses. Sind, Jeesus Kristus, palun ma: mind aita õndsalt
lahkuda! KLPR 374:5. A.J.von Schwarzburg-Rudolstadt
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Rm 1:18-25; 2Sm 6:1-23
17. Teisipäev
Teda kummardagu kõik kuningad, kõik rahvad teenigu
teda.
Ps 72:11
Jeesusel Kristusel on ainsana surematus, ta elab
ligipääsmatus valguses, teda pole ükski inimene näinud
ega suudagi näha. Tema päralt olgu au ja igavene võimus!
1Tm 6:16
Jumal vägev valitsema, ükski pole nii kui Tema, ainult Poeg
Ta sarnane. Poja aujärg kõikumatu, Tema iga lõppematu,
Tema riik ei vähene. Kiitke Teda, taevaväed, õndsad õiged,
kelle käed palmioksi kannavad! Kiitku veretunnistajad;
taevalised kanneldajad ülistagu Issandat.
KLPR 86:3-4. Philipp Friedrich Hiller
2Kr 5:11-18; 2Sm 7:1-16
18. Kolmapäev
Hea on tänada Issandat ja mängida sinu nimele,
Kõigekõrgem, hommikul kuulutada sinu heldust ja öösel
su ustavust.
Ps 92:2-3
Kannatlikkuse ja julgustuse Jumal aga andku teile
ühtmoodi mõtlemist isekeskis Kristuse Jeesuse eeskuju
järgi, et te ühel meelel ühest suust ülistaksite Jumalat.
Rm 15:5-6
Kiida nüüd Isa, kes heldesti armu on heitnud, kiida nüüd
Poega, kes on Tema tahtmise täitnud, kiitust ka nii Pühale
Vaimule vii: kiida ja täna Kolmainsust!
KLPR 82:6. Jaan Bergmann
Jh 8:31-36; 2Sm 7:17-29
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19. Neljapäev
Tulge, kuulge kõik, kes kardate Jumalat, ma jutustan,
mis tema on teinud mu hingele!
Ps 66:16
Ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja
on iseenese loovutanud minu eest.
Gl 2:20
Su taevaarmastuse päike mu südamesse soojust tõi; ses
valguses me usk, nii väike, ka rõõmsalt haljendama lõi. Mu
usk, oh Vaim, see Sinu töö, ei ma siis kartma löö!
KLPR 384.3. Joosep Liiv
Rm 8:7-11; 2Sm 11:1-27
20. Reede
Kõik Iisraeli lapsed, mehed ja naised, keda süda sundis
tooma kõige valmistamiseks, mida Issand oli Moosese läbi
käskinud teha, tõid Issandale vabatahtliku ohvri.
2Ms 35:29
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
Issand, ma olen rikas, mul on kõike, mida ma vajan. Palvetan
nende eest, kes elavad puuduses. Mul on piisavalt riideid.
Palvetan kõikide külmetavate ja kaitsetute eest. Olen terve
ja võin kutsuda ka arsti. Palvetan haigete eest ja kõikide
eest, kes surevad abi puudumisel. Elan rahus, aga palvetan
kõikide eest, kes vaevlevad sõja jalus. Seisan su ees sinu
lapsena. Aga ma palvetan nende eest, kes on lootusetud
sellepärast, et nad ei tunne sind, kõikide inimeste Isa.
Jörg Zink
Jh 19:1-7; 2Sm 12:1-25
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21. Laupäev
Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin
kartma?
Ps 27:1
Kristus ütleb: Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse
ja uskuge minusse!
Jh 14:1
Iga raske aeg on kristlastele tõsiseks tuleprooviks. Neis
selgub meie hoiak Jumala tõotuste suhtes. Kas need
suudavad meid kanda või mitte?
Harri Haamer
Ilm 22:1-5; 2Sm 15:1-12
5. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (CANTATE)
Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid.
Ps 98,1
Mt 11:25-30; Kl 3:12-17; Ps 108
Jutlus: Mt 21:14-17(18-22)
22. Pühapäev
Mispärast on mu valu nii püsiv ja mu haav ravimatu? See
ei taha paraneda. Sa oled mulle nagu kahanev oja, nagu
vesi, mis ei jää püsima.
Jr 15:18
Kui me loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda
kannatlikult.
Rm 8:25
Sina tunned minu valu, teada sul on minu piin: sinu arm
mul saatku elu, et ma elan seal ja siin. Oma õigus kingi
mulle, südame ma annan sulle, mis on patust roojastud,
verega nüüd puhastud.
ULR 380:6. Johann Rist
23. Esmaspäev
Ma olen pannud oma Vaimu oma sulase peale, tema toob
rahvaile õiguse.
Js 42:1
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Kristus ütleb: Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie
üle, ja te peate olema minu tunnistajad.
Ap 1:8
Nii jääb Püha Vaim pühade koguduse ehk kristlaskonna
juurde viimse päevani, tuues meid kokku ja kasutades
selleks, et kuulutada ja õpetada Jumala Sõna. Seeläbi ta
pühitseb ning õnnistab, et me iga päev kasvaksime ja
saaksime tugevaks usus, ja viljades, mida usk kannab.
Martin Luther
Jk 1:17-25(26,27); 2Sm 15:13-37
24. Teisipäev
Issand tegi tee merre ja jalgraja võimsasse vette. Js 43:16
Peetrus ütles: «Issand, kui see oled sina, siis käsi mind
tulla enda juurde vee peale!» Tema ütles: «Tule!» Ja
Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli
Jeesuse juurde.
Mt 14:28-29
Issand, me ei tea, mis meid sel päeval võib oodata. Meie
silmad aga vaatavad Sinu poole, kelles elab täiuslikkus ja
kellelt me ka saame kõik, mis teenib elu ja jumalakartust.
Me paneme oma lootuse Sinu peale, kes Sa oled ustav ja
armuline ning ei lase kellelgi jääda häbisse, kes loodab
Sinu peale.
Magnus Friedrich Roos
Lk 19:36-40; 2Sm 16:1-14
25. Kolmapäev
Issand ei unustata vaest jäädavalt, viletsate lootus ei hukku
igaveseks.
Ps 9:19
Jeesus ütles: Rikas läheb taevariiki ränga vaevaga.
Mt 19:2
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Ütle: „Jah, Isa!“, vaadates oma kindlale võimetusele,
andetusele, oma puudusele selles või teises asjas. See tuleb
Jumalast, sinu Isast, kes on sellesse suure õnnistuse
peitnud, mille tõttu sind need, kes on rikkad annete ja väliste
eelduste poolest, kadestada võivad. Sa tuled selle kaudu
oma Issandale Jeesusele, alandatud Jumala Pojale, nii
lähedale kui ei keegi teine. Isa heameel puhkab sinul kui
Tema vaesel, aga Tema tahtele andunud ja seega rikkal
lapsel.
Ema Basilea Schlink
Rm 15:14-21; 2Sm 16:15-17:23
26. Neljapäev
Mu rahvas, mida ma olen sulle teinud ja millega ma olen
sind vaevanud? Vasta mulle!
Mi 6:3
Oh inimene, kes sina õigupoolest oled, et sa tahad
Jumalaga vaielda?
Rm 9:20
Kui sa oma hädaga oled Jeesuse Kristuse ette seisma jäänud
ja tundnud, kuidas tema käsi sind õnnistab, siis ei taha sa
ka Jumala sõna enam seletada oma inimliku mõistusega
ega kahelda selle juures.
Eduard Salumäe
1Kr 14:6-9,15-19; 2Sm 18:1-18
27. Reede
Kui ma istun pimeduses, siis on Issand mulle valguseks.
Mi 7:8
Meie, kes me oleme päeva lapsed, olgem kained,
rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga.
1Ts 5:8
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Kõigeväeline Jumal, igavene Isa, ma palun Sind, et meie
pärast ei kustuks evangeeliumi valgus, Sinu Poja tundmine
ja teenimine.
Philipp Melanchthon
Lk 22:39-46; 2Sm 18:19-19:9a
28. Laupäev
Ärge lootke vürstide peale, inimlaste peale, kelle käes ei
ole abi!
Ps 146:3
Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna.
Ap 5:29
Tõe Tunnuseks on, et seda pole võimalik muuta, ning see,
et tõde muutes see lakkab olemast jumalikult puutumatu
norm, kuigi on nüüd egoismi tööriist.
Teedy Tüür
Jh 6:(60-62)63-69; 2Sm 19:9b-41
Misjoniohvri nädal
6. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (ROGATE)
Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet
ega ole mult ära võtnud oma heldust!
Ps 66:20
Jh 16:23b-28(29-32)33; 1Tm 2:1-6a; Ps 77
Jutlus: Lk 11:5-13
29. Pühapäev
Ühed ülistavad vankreid ja teised hobuseid, meie aga
Issanda, oma Jumala nime.
Ps 20:8
Kristus ütleb: Te teate, et rahvaste valitsejad peremehetsevad nende üle ja suured meelevallatsevad nende
kallal. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid kes iganes teie
seas tahab saada suureks, olgu teie teenija. Mt 20:25-26
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Õnn pole elus läbi lüüa, vaid puhastatud ja kauni südamega
igavikku astuda.
Teedy Tüür
30. Esmaspäev
Ta õnnistab neid, kes kardavad Issandat, nii pisikesi kui
suuri.
Ps 115:13
Jeesus ütles: „Laske lapsed olla ja ärge keelake neid
minu juurde tulemast, sest selliste päralt on taevariik!“
Ja ta pani oma käed laste peale.
Mt 19:14-15
Ma laskun põlvili Isa silma ees, kes mind on loonud, Poja
silma ees, kes minu eest suri, Püha vaimu silma ees, kes
mind on puhastanud armastuse ja heasoovlikkusega. Vala
meie peale taevast alla oma andestamise rohke õnnistus,
Sina, kes Sa oled kõige ülem taevases linnas, ole meiega
kannatlik.
Keldi palve
1Kn 3:5-15; 2Sm 23:1-7
31. Teisipäev
Kõik Issanda teerajad on heldus ja tõde neile, kes peavad
ta lepingut ja tema tunnistusi.
Ps 25:10
Jeesus ütles väeülemale: „Mine! Nagu sa oled uskunud,
nõnda sündigu sulle!“ Ja tema teener paranes selsamal
Mt 8:13
tunnil.
Mis on usk? Rahvakeeles vahetatakse ta tihti ära
kergeusklikkusega. Teoloogid väidavad, et usk on Jumala
kingitus, seda ei saa osta ega ära teenida. Kuid selleks on
vaja kõigepealt avatud hinge, soovi Tõelust ära tunda.
Nõnda võib usk idanema hakata üsna segastes oludes,
mõnikord isegi meeleheites või vihas.
Fanny de Sivers
2Ms 17:8-13; 2Sm 24:1-25
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KUU LOOSUNG: Üks jagab välja, aga saab üha lisa, teine
hoiab varandust, ometi on puudus käes.
Õp 11:24
1. Kolmapäev
Issand küsis Joonalt: Kas sul on õigus vihastada? Jn 4:4
Halastus kiidab end kohtust kõrgemaks.
Jk 2:13
Sina olid minuga, aga mina ei olnud Sinuga. Sina kutsusid
mind ja hüüdsid mind ja said mu kurbusest jagu. Sa hiilgasid
ja särasid ja Sa päästsid mu pimedusest.
Augustinus
Lk 11:1-4; Fl 1:1-11
KRISTUSE TAEVAMINEMISPÜHA
Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma
tõmban kõik enese juurde.
Jh 12:32
Lk 24:(44-49)50-53; Ap 1:3-4(5-7)8-11; Ps 110
Jutlus: 1Kn 8:22-24,26-28
2. Neljapäev
Viletsate igatsemist sa kuuled, Issand; sina kinnitad
nende südant.
Ps 10:17
Apostlitele oli Jeesus pärast oma kannatamist näidanud
ennast elavana, tõendades seda mitmel viisil, ilmudes neile
neljakümne päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist.
Ap 1:3
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On hämmastav, et muinasjutud muutuvad usutunnistuseks
ja tõed muinasjuttudeks.
Teedy Tüür
3. Reede
Kui te otsite Issandat, siis te leiate tema; aga kui te tema
maha jätate, siis jätab tema teid maha!
2Aj 15:2
Kristus ütleb: Kes iganes minu ära salgab inimeste ees,
tema salgan ära ka mina oma Isa ees, kes on taevas.
Mt 10:33
Argus ja häbenemine eeldavad juba mingisugust taipamise
taset. Inimene on kasvõi mingilgi määral hakanud aru saama
vahest, mis eristab evangeeliumi vaimu maailma vaimust.
Ta tunnetab konflikti nende kahe vahel - ja see konflikt
teebki talle hirmu. Ta näeb otsekui kahte avatud ust, mis
mõlemad kutsuvad ja ähvardavad ühtaegu. Kumba nüüd
valida?
Marcus Hermen
Jh 18:33-38; Fl 1:12-18a
4. Laupäev
Suur on valitsus ja otsatu on rahu.
Js 9:6
Sinu riik tulgu.
Mt 6:10
Jumala riik tuleb küll iseenesest ilma meie palveta, aga me
palume selles palves, et ta tuleks ka meie juurde.
Martin Luther
Ef 6:18-20(21,22)23-24; Fl 1:18b-26
Ülemaailmne palvenädal kristlaste ühtsuse eest
(oikumeeniline palvenädal)
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7. ÜLESTÕUSMISAJA PÜHAPÄEV (EXAUDI)
Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma
tõmban kõik enese juurde.
Jh 12:32
Jh 15:26-16:4; Ef 3:14-21; Ps 27
Jutlus: Jh 7:37-39
5. Pühapäev
Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja
Egiptusemaalt, orjusekojast.
2Ms 20:2
Te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!
1Kr 6:20
Küllap meiegi kuuleme Jumala sõna, aga palju on neid
sõnumeid, mis panevad meid kohe seda reaalsusega kokku
viima? Peame juba sedagi piisavalt heaks tulemuseks, kui
tunneme, et hinges oli nii hea. Aga kui palju on jutlusi, mis
panevad meid näiteks midagi konkreetset tegema, midagi
ette võtma, midagi oma elus ümber korraldama?
Joel Luhamets
6. Esmaspäev
Taavet ütles vilistile: Sina tuled mu juurde mõõga, piigi ja
odaga, aga mina tulen su juurde vägede Issanda nimel.
1Sm 17:45
Jeesus ütles: Pista oma mõõk tuppe tagasi, sest kõik,
kes mõõga tõmbavad, mõõga läbi hukkuvad! Mt 26:52
Jah, Jumal on kõikvõimas, kes võib ühe sõnaga kõike muuta,
olgu need siis olukorrad või inimesed, mille kaudu raskused,
probleemid ja hädad tulevad! Ta võib kõik, ja Ta teeb kõik,
et meid aidata, kuna oleme Jeesuses Kristuses Tema lapsed
ja Tema armastab meid. Kuid meil peab ainult veidi kannatust
olema ja me näeme, et Tema abi tuleb. Ema Basilea Schlink
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Hs 11:14-20; Fl 1:27-30
7. Teisipäev
Issand kuuleb mu anumist, Issand võtab vastu mu palve.
Ps 6:10
Jeesus ütles: Kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja
lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su
Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!
Mt 6:6
Palve imejõudu peidab. Palve hoiab taevateel. Palve mure
eemal heidab. Palve kurva rõõmsaks teeb. Kahtlus närib palves püsi, kuni kindlaks muutub meel. Tuimus tulebpalvevägi sära toob sul usuteel. Palve - side Jumalaga.
Palve võidab kurjuse. Palve usus julgust annab, katsumuses kinnitab. Ära väsi palves olla õhtutunnil, hommikul.
Palves Isa ette tulla igal ajal luba sul!
Lia Kaljuste
Lk 21:12-19; Fl 2:1-4
8. Kolmapäev
Teie patud varjavad Jumala palge teie eest, sellepärast ta
ei kuule.
Js 59:2
Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi! Patused,
puhastage käed ja kasige südamed, te hingelt kahestunud!
Jk 4:8
Jumala andeksandmine ja meie, inimeste, omavaheline
andeksandmine kuuluvad ühte. Meil ei ole õigust paluda,
et Jumal annaks meile andeks, kui me oma südames ei ole
andeks andnud oma ligimestele. Seepärast palume Jumalat,
et ta annaks meile andeks ja annaks meile ka sooja südame,
et me tõesti võiksime teistelegi andeks anda.
Victoria palveraamat
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Lk 12:8-12; Fl 2:5-11
9. Neljapäev
Ta kosutas janunevat hinge ja täitis nälgiva hinge heaga.
Ps 107:9
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
Kui Ta juurde usus ruttad, oma häda kaebad, nutad, ei Ta
sind siis lükka välja, kustutab su janu, nälja, viib sind värske
rohumaale, eluveele sügavale, kosutab sind helde käega,
trööstib imelise väega.
KLPR 219:3. Hugo Viktor Karl Wühner
Ap 1:12-26; Fl 2:12-18
10. Reede
Mina ütlesin: Ma olen asjata vaeva näinud, kulutanud oma
jõudu kasuta ja tühja. Ometi on mu õigus Issanda käes ja
mu töötasu on mu Jumala juures.
Js 49:4
Olge nüüd pika meelega, vennad, Issanda tulemiseni!
Vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja pika meelega,
kuni ta saab varase ja hilise vihma.
Jk 5:7
Maine elu pole edukuse, vaid aususe, puhtuse ja tõe eksam.
Teedy Tüür
Jh 19:25-27; Fl 2:19-30
11. Laupäev
Issand, pane valvur mu suu ette, hoidja mu huulte uksele!
Ps 141:3
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Kui keegi arvab end Jumalat teenivat, oma keelt aga ei
ohjelda, siis ta petab oma südant. Selline jumalateenistus
on tühine.
Jk 1:26
Ma tahtsin ütelda midagi targasti, aga ühtki mõtet ei tulnud
meelde. Mul hakkas häbi. Aga mille pärast siis? Kas
sellepärast, et mul on tarkusest puudus ja teised äkki
märkavad? Oma Jumala ees peaksin häbenema, et mõtlesin
enda aule või häbile ja Tema au ei tulnud mõttessegi.
Eenok Haamer
Sk 4:1-14; Fl 3:1-11
Maailma evangelisatsiooni palvepäev
1. NELIPÜHA
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi,
ütleb vägede Issand.
Sk 4:6
Jh 14:23-27; Ap 2:1-18; Ps 118:1-14
Jutlus: Jh 16:5-15
12. Pühapäev
Issandas on rõõmus meie süda ja me loodame tema püha
nime peale.
Ps 33:21
Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult! 1Ts 5:16-17
Isa, anna meile tarkust Sind tunda, taipu Sinust aru saada,
agarust Sind otsida, kannatlikust Sind oodata, silmad, mis
Sind näevad, süda, mis Sinust mõlgutab ja elu, mis kuulutab
Sinust meie Issanda Jeesuse Kristuse väes. Ambrosius
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2. NELIPÜHA
Mt 16:13-19; 1Kr 12:4-11; Ps 118:15-29
Jutlus: 1Ms 11:1-9
13. Esmaspäev
Ei kuuldu enam vägivallast su maal, rüüstamisest ja
hävitusest su piirides; sa nimetad oma müüre «Päästeks»
ja väravaid «Kiituseks».
Js 60:18
Nägija Johannes kirjutab: Troonil istuja ütles: Vaata, ma
teen kõik uueks!
Ilm 21:5
Ärge uskuge mitte vägevate ja suurte poliitikameeste sõnu,
ärge pange oma lootusi mitte suurtele armeedele ega
aatompommidele või mõnele muule inimlikule võimule, vaid
pange kogu oma lootus Jumalale. Siis sünnib võimatuid
asju, sünnib imesid, mida millegagi seletada ei oska.
Aleksander Täheväli
14. Teisipäev
Oma nõuga juhatad sa mind ja võtad mind viimaks vastu
ausse.
Ps 73:24
Õiged ja tõelised on sinu teed, sa paganate kuningas!
Ilm 15:3
Ma usun, et Jumal annab igas hädaolukorras meile nii palju
vastupanujõudu, kui me vajame. Aga Ta ei anna meile seda
ette, et me ei loodaks iseendile, vaid üksnes Temale.
Dietrich Bonhoeffer
Ap 4:23-31; Fl 3:12-21
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15. Kolmapäev
Ainsatki sõna ei langenud tühja kõigist neist headest
sõnadest, mis Issand oli rääkinud Iisraeli soole.
Jos 21:45
Teie olete Iisaki kombel tõotuselapsed.
Gl 4:28
Kui me oleme üksteisega vennalikult seotud ühise eesmärgi
kaudu, mis asub meist väljaspool, siis tunneme end esmalt
vabadena, ja siis kogeme: armastus ei seisne selles, et me
üksteisele otsa vaatame, vaid selles, et me üheskoos ühte
ja samasse suunda vaatame. Antoine de Saint Exupéry
Ap 8:(9-11)12-25; Fl 4:1-9
16. Neljapäev
Kui ma vaikida püüdsin, kurtsid mu luud-liikmed, sest
päeval ja ööl oli raskelt su käsi mu peal. Ent ma teatasin
sulle oma eksimuse ega katnud kinni oma ülekohut.
Ps 32:3,4,5
Jeesus ütles halvatule: Ole julge, poeg, sinu patud on
sulle andeks antud!
Mt 9:2
Palun Sind Sinu isaliku halastuse ja Sinu armsa Poja Jeesuse
Kristuse, meie Õnnistegija kibeda kannatamise ja surma
pärast: ole Sa mulle, patusele inimesele, armuline ja halasta
mu peale, anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle
armust Püha Vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada!
Luterliku kiriku Agendast
Ap 11:1-18; Fl 4:10-23
17. Reede
Ma andsin neile oma hingamispäevad kui leppemärgi
minu ja nende vahel.
Hs 20:12
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Hb 4:9
Jumala rahva hingamisaeg on alles ees.
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
Ap 11:19-26; Õp 10:6-12
17. juuni 1722 - Herrnhuti asula ehitustööde algus
18. Laupäev
Ma päästan nad kõigist nende asupaigust, kus nad on pattu
teinud, ja puhastan nad. Ja nad on mulle rahvaks.
Hs 37:23
Üheainsa üleastumise järel sai kohtumõistmine surmamõistmiseks, armuand aga on paljude üleastumiste järel
õigeksmõistmiseks.
Rm 5:16
Ma tean, et mul pole õigust millegi peale ja et ma ei ole
midagi ära teeninud. Kõik on kingitus. Fanny de Sivers
Ap 18:1-11; Õp 10:22-32
KOLMAINUPÜHA (TRINITATIS)
Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on täis
Js 6:3
tema au!
Jh 3:1-8(9-15); Rm 11:(32)33-36; Psalm 111
Jutlus: Js 6:1-13
19. Pühapäev
Neil päevil ja sel ajal, ütleb Issand, otsitakse Iisraeli süüd,
aga seda ei ole, ja Juuda patte, aga neid ei leita, sest ma
annan neile andeks.
Jr 50:20
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Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes
õigeks teeb.
Rm 8:33
Eks Jumala valituid on ikka süüdistatud. Kuid inimese valik
ja Jumala valik ei lange nii mõnigi kord kokku. Valitu jaoks
on aga küsimus selles, kelle häälele ta allub. Kas Valija või
süüdistaja häälele? Valija häälele allumine vajab usku,
kaugemale nägemist. Meelekindlust süüdistaja ees. Aidaku
Jumal, et annaksime end Tema õigusemõistmise meelevalda.
Marcus Hermen
20. Esmaspäev
Vaesed saavad süüa ning saavad kõhud täis; Issandat
kiidavad, kes teda otsivad.
Ps 22:27
Ristija Johannes ütles: Kellel on kaks särki, jagagu
sellele, kellel ei ole, ning kellel on toitu, tehku niisamuti!
Lk 3:11
Kõige suuremgi tegu ilma armastuseta on kasutu. Mis aga
armastusest sünnib, see kannab vilja, olgu ta kui tahes
väike ja tähtsusetu.
Thomas Kempisest
Jr 10:6-12; Õp 11:24-31
21. Teisipäev
Päästa oma rahvas ja õnnista oma pärisosa; hoia neid nagu
karjane ja kanna neid igavesti!
Ps 28:9
Jeesusel hakkas pimedaist hale ja ta puudutas nende
silmi. Ja kohe nägid nad jälle ning läksid temaga kaasa.
Mt 20:34
Ma olen nõder, aga Tema, mu Issand jaksab ja mina Temaga
koos, ainult koos.
Eenok Haamer
Js 43:8-13; Õp 14:29-34
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22. Kolmapäev
Igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb.
Jl 3:5
Kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud
inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks.
Ap 4:12
Jeesus, Sa ainuke, pühim ja ilusaim nimi, mis patune ütelda
võib. Taevane armastus, puhtus ja lohutus, tõde ning
halastus Sinus on koos. KLPR 274:1. Ole Theodor Moe
Ap 17:(16)22-34; Õp 15:13-18
23. Neljapäev
Pöörduge minu juurde, ütleb vägede Issand, siis ma
pöördun teie juurde.
Sk 1:3
Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike
antakse teile pealegi!
Mt 6:33
Armas Isa taevas, tänu Sulle, et ma olen olemas. Aita mind
elada õigesti ja teostada Sinu tahtmist. Õpeta meid siin
maailmas hoolima üksteisest, anna meile tulevik Sinu käte
varjus.
Skaudi palve
Ef 4:1-7; Õp 16:1-9
RISTIJA JOHANNESE SÜNNIPÄEV- JAANIPÄEV
Ristija Johannese tunnistus: Tema peab kasvama, aga mina
pean kahanema.
Jh 3:30
Lk 1:57-67(68-75)76-80; Ap 19:1-7; Õp 16:18-33
Jutlus: Jh 3:22-30
24. Reede
Issanda silmad jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata
neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. 2Aj 16:9
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Kui teid reedetakse, ärge muretsege, kuidas või mida
peate rääkima, sest teile antakse tollel tunnil see, mida
rääkida.
Mt 10:19
Heida armu, Issand, heida armu meie peale, sest kuna me
ise ei suuda endid kuidagiviisi kaitsta, siis selle palve me,
patused, kanname Sinu, vägeva Issanda ette: heida armu
meie peale!
Õigeusu kirikust
25. Laupäev
Ma olen sinuga olnud kõikjal, kus sa oled käinud.
2Sm 7:9
Jeesus ütles Filippusele: Nii kaua aega olen ma teie juures,
ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus? Kes on näinud
mind, see on näinud Isa.
Jh 14:9
Meie kasvame Jumalal lastena, kui me avame ennast Pojale,
kelles Isa on nähtav. Me tunneme siis ühtlasi, tunneme
valusalt, kui poolikud me veel oleme. Kui Kristus saab meis
avalikuks ja kasvab meis, siis me oleme Jumala sarnased.
See on nagu iga lapseksolemine ka selles suhtes, et meie
ees seisab tulevik, mille piire me ei tunne. Seda tunneb aga
Isa, kes meid oma armastuse najal kasvatab, et me suureks
saaksime tema ees, seda mõõtu mööda, mis Kristuses juba
on meile nähtavaks tehtud.
Jaan Kiivit jun
Jh 14:7-14; Õp 17:1-17
1. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus ütleb oma jüngritele: Kes teid kuulda võtab, see
võtab kuulda mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab
kõrvale minu.
Lk 10:16
Lk 16:19-31; 1Jh 4:16b-21; Ps 105:1-15
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Jutlus: Jh 5:39-47
26. Pühapäev
Pöörduge ja elage!
Hs 18:32
Tunnistage üksteisele patud üles ja palvetage üksteise
eest, et te saaksite terveks!
Jk 5:16
Kellele teisele sa sooviksid kurta oma puudusi kui mitte
Jumalale? Aga kus mujal sa tema leiad kui mitte oma vennas?
Tema võib sind sõnadega kinnitada ja aidata. See on õige
pihtimine.
Martin Luther
27. Esmaspäev
Issand hoiab oma vagade hingi.
Ps 97:10
Ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab.
2Ts 3:3
Sinu juures, mu Jumal, olen kui laps oma ema süles. Sinu
juures olen kui lind omas pesas. Sinu juures, mu Jumal,
olen kui öö läheneb. Ole mu juures, siis saan rahus puhata.
Margareta Melin
Lk 10:1-9(10-15)16; Õp 18:8-17
28. Teisipäev
Rahu, rahu kaugel ja lähedal olijale, ütleb Issand, ja ma
parandan teda.
Js 57:19
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
Ainuke tee Jumala juurde ja rahule on Jeesuse kaudu. Ja
selle rahu leiame evangeeliumis iga päev, ja ükski ei võta
seda rahu meilt ära. See rahu toob üksmeele ja kooskõla,
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üksmeele inimese ja Jumala vahel, kooskõla ja mõistmist
inimese ja kaasinimese vahel, rahva ja rahva vahel.
Ernst Lootsmaa
Jr 36:1-6(7-9)10,21-24,27-31; Õp 19:16-23
29. Kolmapäev
Issand, sina oled mu pelgupaik, mu osa elavate maal!
Ps 142:6
Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal, sest kõik elavad
temale.
Lk 20:38
Issand, Su käsi mu käes, ei muud nüüd vaja ma; Su
armulootuse väes hing virgunud elama.
Ago Viljari
1Ts 2:1-8(9-12); Õp 20:19-24
30. Neljapäev
Issand, sina oled mu Jumal, ma tahan sind ülistada, su
nime kiita, sest sa oled teinud imet.
Js 25:1
Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju
rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu
kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast
igavesti.
Ef 3:20-21
Siis puista süda välja nüüd oma Isale! Kui muresid ka palju,
Ta leiab siiski tee. Eks hinge Looja oska sind kõiges
trööstida ka siis, kui hing ei suuda kõik välja ütelda.
KLPR 341:4. Aksel Kallas
Jh 21:15-19; Õp 21:13-31
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KUU LOOSUNG: Kus su aare on, seal on ka su süda. Mt 6:21
1. Reede
Issand on oma pühas templis, tema palge ees vaikigu kogu
maa!
Ha 2:20
Jeesus läks üles mäele üksinda palvetama.
Mt 14:23
Ka see on palvetamine, kui ütled ohates: „Issand, ma ei
oska palvetada!“
Teedy Tüür
Lk 22:24-30; Õp 23:29-35
2. Laupäev
Sina, Issand, seletad mu hinge riiuasja, sina lunastad mu
elu.
Nl 3:58
Et meil nüüd on niisugune lootus, siis võime toimida täie
julgusega.
2Kr 3:12
Me ei ole iialgi lootusetud. Ma pole ka siin lootusetu, kuigi
olen sageli puutunud kokku ühe suletud südamega. Ja
sellepärast me jätkame siin tööd. Me palume edasi, võitleme
edasi, kuulutame edasi, olgu aeg soodus ehk sobimatu,
olgu inimeste südamed vastuvõtlikud ehk vastuvõtmatud.
Ma olen veendunud selles, et Jumal elab ja Ta on kogetav
ka siin vaimus ja tões kõikidele nendele, kes Temaga
kokkupuutumist otsivad ja ühel päeval puudutab see Jumal
inimese südant.
Harri Haamer
Fl 1:12-18a; Õp 24:10-20
- 93 -

Juuli

2. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud
ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!
Mt 11:28
Lk 14:(15)16-24; Ef 2:17-22; Ps 105:16-45
Jutlus: Mt 22:1-14
3. Pühapäev
Täida meid hommikul oma heldusega, siis me hõiskame
ja oleme rõõmsad kogu oma eluaja!
Ps 90:14
Kristus ütleb: Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda
häid ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes on
taevas, annab head neile, kes teda paluvad!
Mt 7:11
Kõigeväeline Jumal, tule täna meie keskele ja täida meid
enesega. Ütle igaühele: mina olen sinu lunastus. Räägi
nõnda, et meie kuuleme ja ilmuta, kes Sa meile oled, Issand,
meie Jumal. Aita oma sulaseid, kes täna Sinu sõna
kuulutavad ja ühes kogudusega Sinu templis palvetavad.
Avarda nende südamed, kes sõna kuulevad, et nad selle
vastu võtaksid ja Sind teeniksid. Kuule meid, Isa taevas,
oma ainusündinud Poja pärast.
Augustinus
4. Esmaspäev
Ma teen tuntuks oma püha nime mu Iisraeli rahva keskel.
Hs 39:7
Jeesusest tunnistavad kõik prohvetid, et igaüks, kes
temasse usub, saab tema nime läbi pattude andeksandmise.
Ap 10:43
Oh, Jeesus, appi tule, mu usku kasvata! Ma tunnen, et Sa
mulle tee, tõde, elu ka. Kui süda araks läheb, kui mul on
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usku vähe, siis Sa mind kinnita.
KLPR 110:4. Friedrich Adolf Lampe
Õp 9:1-10; Jk 1:1-12
5. Teisipäev
Kui kallis on su heldus, Jumal! Sellepärast otsivad
inimlapsed pelgupaika su tiibade varju all.
Ps 36:8
Me oleme rutanud kinni haarama antud lootusest.
Hb 6:18
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
2Ms 2:11-15(16-22)23-25; Jk 1:13-18
6. Kolmapäev
Issand oli iisraellasi rõõmustanud.
Esr 6:22
Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga
kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse.
Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas!
Mt 5:11-12
Kui mind petab vale meel, eksitavad kiusatused, ahvateleb
libe keel, hirmutavad ahastused: siis minu usust langeda,
Issand, ära lase Sa! Aita kindlaks jääda mind, Issand, Sinu
armastuses! Armastada tahan Sind, truuks Sul jääda
kannatuses. Kõik ma selleks ohvriks toon, et mind ehiks
elukroon.
Georg Kiviste
1Sm 1:1-11; Jk 1:19-27
6. juuli 1415 - Jan Hus suri märtrina Konstanzis
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7. Neljapäev
Issand trööstib oma rahvast, lunastab Jeruusalemma.
Js 52:9
Me kiitleme Jumalast meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi,
kelle kaudu me oleme nüüd saanud lepituse.
Rm 5:11
Armas Isa taevas, Sina tead, et minu sees ei ole midagi
head, aga ma palun Sind, pööra oma pilk oma Poja, minu
vahemehe, eestkostja ning päästja poole ning anna mulle
tema pärast õnnis ots ja rõõmus ülestõusmine. Kingi mulle
seda armu, et Jeesuse Kristuse veri ei oleks ilmaasjata
valatud, vaid et see minus meeleparanduse vilja valmistaks
minu pattude andeksandmiseks.
Martin Luther
Mt 15:29-39; Jk 2:1-13
8. Reede
Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest, ja heameelne
Vaim toetagu mind!
Ps 51:14
Head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha,
ma teen.
Rm 7:19
Sinu poole üles, Isa, vaatan ma; kannatuse tules avitad
mind Sa. Kui Sind appi hüüan, olles õnnetu, Sinult troosti
leian, kui hing rahutu.
KLPR 336:2. Georg Kiviste
Lk 23:39-43; Jk 2:14-26
9. Laupäev
Kogu päeva me kiidame Jumalat ning tahame su nime
tänada igavesti.
Ps 44:9
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Meie Issanda Jeesuse nimi kirgastugu teis ja teie temas,
meie Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse armu mööda.
2Ts 1:12
Kui Sina, Issand, minust hoolid, siis on mul osadus
armastuse allikaga ja ma võin sealt ammutada, kartmata, et
see tühjaks saab. Anna, et ma iial ei unustaks - tõelus on
teispool mina piire!
Toomas Paul
Jr 31:(7)8-14; Jk 3:1-12
3. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.
Lk 19:10
Lk 15:1-3,11b-32; 1Tm 1:12-17; Ps 112
Jutlus: Lk 15:1-7(8-10)
10. Pühapäev
Issand tõuseb nõutama õigust, ta asub kohut mõistma
rahvastele.
Js 3:13
Enam ei ole mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses
Jeesuses.
Rm 8:1
Ma usun, et Jumal võib lasta sugeneda head kõigest, ka
halvimast. Ma usun, et ka meie eksimused ja vead ei ole
kasutud, ja et nendega toime tulla pole Jumalal raskem kui
meie näiliste heategudega.
Dietrich Bonhoeffer
11. Esmaspäev
Oh teie põikpäisust! Kas peetakse savi võrdseks
potissepaga, kas ütleb töö oma tegijale: „Tema ei ole mind
teinud!“ või ütleb kuju oma voolijale: „Tema ei oska
midagi!“?
Js 29:16
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Alanduge Issanda ette, siis ta ülendab teid!
Jk 4:10
Issand, õpeta minu südant Sinu järele igatsema ja Sind
otsima, kuni ta Sind leiab, ja Sind armastama, kui ta Sind on
leidnud. Anna mulle, Jumal, sõnakuulelik meel, ja tee minu
käed valmis kõigele heale tööle. Minu kuningas, kustuta
himude tuli minu sees ja süüta selle asemel armastuse õrn
leek põlema. Issand, tee mind vabaks uhkusest ja riieta
mind alandlikkuse rüüga, saada eemale ägestav viha ning
relvasta mind kannatlikkusega.
Cantebury Anselm
Lk 5:27-32; Jk 3:13-18
12. Teisipäev
Ma tean Aabrahamist, et ta käsib oma poegi ja järeltulevat
sugu hoida Issanda teed ning teha, mis õige ja kohus, et
Issand võiks anda Aabrahamile, mis ta temale on tõotanud.
1Ms 18:19
Jeesus ütles jüngritele: „Kui ma läkitasin teid kukruta
ja paunata ja jalatsiteta, kas teil oli midagi puudu?“ Nemad
ütlesid: „Ei midagi.“
Lk 22:35
Jumal ei nõuagi meilt enamat, kui vaid südame lootusekindlust kõige hea suhtes, et me õigesti ning vapralt oma
teed käiksime ja kõike head, mida Jumal annab, tarvitaksime,
nagu kingsepp oma nõela, naasklit ja traati kasutab oma
tööks ning need pärast kõrvale paneb, või nagu külaline
öömaja, toitu ja magamisaset, ainult ajalikeks vajadusiks
igaüks oma seisuses Jumala korra järgi, ega laseks millelgi
saada endi isandaks või ebajumaluseks. Martin Luther
2Ms 32:30-33:1; Jk 4:1-12
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13. Kolmapäev
Jumal ütles Jaakobile: Mina olen Jumal, sinu isa Jumal,
ära karda! Mina lähen koos sinuga Egiptusesse ja ma
toon sind sealt tagasi.
1Ms 46:3,4
Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda.
1Ts 5:24
Kõik, mis meiega toimub, kutsub pöörama südant Jumala
poole ja leidma elu tõelist mõtet.
Henri Nouwen
Jh 5:1-16; Jk 4:13-17
14. Neljapäev
Issand, sinu ustavus on suur!
Nl 3:23
Kui mõned pole olnud ustavad, ega siis nende ebaustavus
tühista Jumala ustavust? Mitte sugugi!
Rm 3,3-4
Pean palvetama ja lootma, et ükskord viid Sina ise mu välja
hinge ööst. Pean lootma, et kui ma ei suuda seda teha
praegu, siis kord tagasi vaadates võin Sind tänada ka
pimedaima tunni eest, kust olen pidanud läbi tulema. Sina
tead, mida mulle läheb tarvis, kuidas mind tuleb puhastada,
et mu silmad suudaksid kord taluda Sinu pimestavat
valgussära!
Toomas Paul
Mt 18:15-20; Jk 5:1-6
15. Reede
Tema on rahu.
Mi 5:4
Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei
saa näha Issandat.
Hb 12:14
Issand, anna mulle näha mu enese pahategusid ja hoia
mind vendade üle kohut mõistmast.
Efraim Süürlane
Mt 27:3-10; Jk 5:7-12
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16. Laupäev
Ela võõrana siin maal, ja ma olen sinuga ning õnnistan
sind.
1Ms 26:3
Te ei ole nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade
kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed.
Ef 2:19
Kristus, kes sind kutsub enese juurde, pole iialgi üksi; Ta
paneb sind istuma peolauda vendade kõrvale, sest Jumala
riigis pole üheinimese lauda ega üheinimese templit.
Teedy Tüür
Rm 8:1-6; Jk 5:13-20
4. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse
seadust.
Gl 6:2
Lk 6:36-42; Rm 14:10-13; Ps 100
Jutlus: 1Ms 50:15-21
17. Pühapäev
Nad võitlevad sinu vastu, aga nad ei saa võimust su üle,
sest mina olen sinuga, ütleb Issand.
Jr 1:19
Mina olen sinuga ja keegi ei tule sinu kallale sulle kurja
tegema.
Ap 18:10
Issand, tule nobedasti ja valgusta ööd. Nagu surijad
igatsevad, nõnda igatsen mina Sinu järele. Ütle minu
hingele, et midagi ei sünni ilma Sinu nõusolekuta ja midagi,
mis Sina määrad, ei ole lohutamatu. Jeesus, Jumala Poeg,
Sina seisid vaikselt nende ees, kes Sinu üle kohut mõistsid,
hoia minu keel tagasi, kuni ma saan järele mõtelda, mida ja
kuidas kõneleda. Juhata mulle teed ja aita, et heameelega
seda mööda käin.
Püha Birgitta
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18. Esmaspäev
Kui mehe teed meeldivad Issandale, siis ta paneb tema
vaenlasedki temaga rahu tegema.
Õp 16:7
Taotlegem seda, mida on vaja rahuks ja üksteise
ülesehitamiseks!
Rm 14:19
On täiesti võimalik olla vaba kohtumõistmisest ja hirmust
kohtu ees, sest kogemus Jumala halastavast armastusest
ei saa eksisteerida kõrvuti teiste hukkamõistmisega.
Henri Nouwen
Lk 5:17-26; Mt 4:18-25
19. Teisipäev
Ma ei peida enam oma palet nende eest, sest ma valan oma
Vaimu Iisraeli soo peale, ütleb Issand Jumal. Hs 39:29
Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme
Jumala lapsed.
Rm 8:16
Kui Jumalat austatakse tõeliselt, kui see toimub „vaimus ja
tões“, nagu Jeesus ütleb, siis tähendab see Jumala enda
ligiolekut. Tema Vaim äratab inimeses aukartuse ja
armastuse, mis omakorda avab südame Jumala armule. Et
vastu võtta seda, mida meil endal ei ole. Jaan Kiivit jun
Ne 9:1-3,29-36; Mt 5:1-12
20. Kolmapäev
Ma puhastan nad kogu nende süüst, millega nad on pattu
teinud minu vastu; ja ma annan neile andeks.
Jr 33:8
Peetrus ütles: „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
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Meie nägemine toimib ainult ühel tingimusel: kui väljastpoolt, kui aknast tuleb valgus. Kustutame tuled, suleme
aknad ja meie nägemisvõimest ei ole mitte midagi kasu. Me
võime näha ainult siis, kui me oleme Valguses.
Joel Luhamets
Mk 11:(20,21)22-26; Mt 5:13-20
21. Neljapäev
Kitsikuses ma hüüdsin appi Issandat, Issand vastas mulle,
asetas mind avarusse.
Ps 118:5
Te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma,
vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame:
Abba! Isa!
Rm 8:15
Jumala lähedust - see on kõik, mida me vajame selleks, et
Jumalat mõista. Mitte üksi Jumalat mõista, vaid mõista ka
enese seest välja kasvanud salapärast igatsust Tema järele.
Harri Haamer
1Kr 12:19-26; Mt 5:21-26
22. Reede
Sa ilutsed Issanda tõttu, kiitled Iisraeli Püha tõttu.
Js 41:16
Maarja ütles: Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab
Jumala, minu Päästja pärast.
Lk 1:46-47
Õndsad on, kel puhas süda! Isa käed neid hoiavad: kui ka
tuleb elus häda, siis nad abi leiavad; kui nad usus kindlaks
jäävad, Tema vaimus võitlevad, Jumalat nad ikka näevad,
Tema väes kord võidavad.
Georg Kiviste
Lk 23:17-26; Mt 5:27-32
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23. Laupäev
Issand, meie Jumal! Meid on valitsenud muud isandad
peale sinu, aga me kiidame üksnes sind, sinu nime.
Js 26:13
Maailma kuningriik on saanud meie Issanda ja tema
Kristuse omaks ning tema valitseb kuningana igavesest
ajast igavesti.
Ilm 11:15
Jumalal ei ole miski võimatu, ja isegi inimliku loogika alusel
paistab selge, et kui Jumal loob mitte millestki, siis on ju
veelgi lihtsam muuta midagi, mis juba on loodud.
Fanny de Sivers
2Kr 13:10-13; Mt 5:33-37
5. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Te olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist
enestest, vaid see on and Jumalalt.
Ef 2:8
Lk 5:1-11; 1Kr 1:18-25; Ps 119:89-96
Jutlus: Jh 1:35-42
24. Pühapäev
Häda jõledaile prohveteile, kes käivad omaenese vaimu
järgi ega ole midagi näinud!
Hs 13:3
Ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas
nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid on läinud välja
1Jh 4:1
maailma.
Kõige rohkem esineb Jumala nime kuritarvitamist küll
vaimulikes asjus, mis puudutavad südametunnistust, kui
valet kuulutatakse ja seda valelikku loba pakutakse Jumala
Sõna pähe.
Martin Luther
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25. Esmaspäev
Issand äratas rahva vaimu, ja need tulid ning alustasid
tööd vägede Issanda, oma Jumala koja kallal.
Hg 1:14
Olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda
töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine.
1Kr 15:58
Oh, Jeesus, oma vaimuväes meid aita tööriistaks olla Sinu
võimsas käes, Su tahtmist üksnes igal ajal täita ja käia
alanduses Sinu ees. Täis julgust, võitlusvalmidust meid
saada Su riigi tööle, Kõrge Kuningas, et võime kõikumatult
kindlaks jääda ka siis, kui vaenlane on mässamas.
KLPR 246:2. Eduard Salumäe
Lk 6:12-19; Mt 5:38-48
26. Teisipäev
Ta oli põlatud ja niisugune, kelle pealt silmad ära
pööratakse ja me ei hoolinud temast.
Js 53:3
Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses:
kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga
võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju.
Fl 2:5-7
Jeesuse süda. Süda, kellele on kaevatud kõik salajased
patud ja kes pole usaldust kunagi lükanud eemale. Süda,
kelle käes on jõud ja vägi patusele anda pääsemist ja uut
elu. Süda, kes on võitnud rohkem inimesi elule ja heale, kui
kõik väepealikud on suutnud neid ajaloo kestel hävitada.
Süda, kelle juurde tullakse, sest ta aitab ja päästab - ka
tänapäeval.
Karl Raudsepp
1Ms 35:1-5a,9-15; Mt 6:1-4
- 104 -

Juuli

27. Kolmapäev
Väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe. Ps 8:3
Vaadake ette, et te ühtainustki neist pisikestest ei
põlgaks.
Mt 18:10
Jumal ei nõua, et sa ligimest mõistaksid, sest seda sa ei
suuda; Ta nõuab, et sa teda hukka ei mõistaks, sest seda
sa suudad.
Teedy Tüür
Hs 2:3-8a; Mt 6:5-15
28. Neljapäev
Juuda soost pääsenu, tema jääk, juurdub taas alt ja kannab
vilja pealt.
2Kn 19:30
Kui juur on püha, siis on ka oksad pühad.
Rm 11:16
Kristuses toimub inimese jumalikustumine: Jumal ühines
Kristuses taas inimesega, et nüüdsest võiks inimene
omakorda ühineda Jumalaga.
Õigeusu kirikust
Ap 15:4-12; Mt 6:16-18
29. Reede
Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja
üle, olgu see hea või kuri.
Kg 12:14
Tema tasub igaühele tema tegude järgi.
Rm 2:6
Normaalses elus ei tule paljudel mõttessegi, et inimene saab
ääretult palju rohkem, kui annab ja et alles tänulikkus teeb
elu rikkaks. Paljud ülehindavad oma tähtsuses oma
mõjuvõimu ja teod, võrrelduna sellega, mis neist on saanud
ainult teiste läbi.
Dietrich Bonhoeffer
Lk 22:31-34; Mt 6:19-24
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30. Laupäev
Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu
maailmas!
Ps 8:2
Kes ei peaks kartma sind, Issand, ning ülistama sinu
nime? Sina üksi oled püha.
Ilm 15:4
Püha, püha, püha! Kirkuses Sa elad, kuigi Sinu au on varjul
meie silme eest. Püha, püha, püha! Puhtaks teha tahad
Jeesuse läbi kõiki patusüüst. KLPR 142:3. Reginald Heber
Fl 3:12-16; Mt 6:25-34
6. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Nõnda ütleb Issand, kes sind on loonud: Ära karda, sest
ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud,
sa oled minu päralt!
Js 43:1
Mt 28:16-20; Rm 6:3-8(9-11); Ps 119:97-104
Jutlus: 5Ms 7:6-12
31. Pühapäev
Issanda käsul jäid nad leeri ja Issanda käsul läksid nad
teele.
4Ms 9:23
Te ütlete: „Täna või homme läheme sellesse või teise
linna!“ Selle asemel öelge: „Kui Issand tahab ja me veel
Jk 4:13,15
elame, siis teeme seda või teist.“
Inimeste arvates võivad rahvad ajalikus elus suuri tegusid
korda saata. Ka kirik võib omal jõul maailmas tähelepanu
äratada, ta juhidki võivad enesele rikkust koguda. Aga ilma
Kristuse väeta pole võimalik seda vilja kanda, mida Jumal
oma aitadesse kogub.
Albert Soosaar
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KUU LOOSUNG: Jeesus Kristus ütleb: Paluge, ja teile
antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse.
Mt 7:7
1. Esmaspäev
Issand on hea, varjupaik hädaajal, ja ta tunneb neid, kes
tema juures pelgupaika otsivad.
Na 1:7
Niisugune usaldus Jumala vastu on meil Kristuse kaudu.
2Kr 3:4
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
2Ms 14:15-22; Mt 7:1-6
2. Teisipäev
Jumal olgu meile armuline ja õnnistagu meid! Ps 67:2
Paulus kirjutab: Ma kutsun teid üles Jumala suure
halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks,
pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik
jumalateenistus.
Rm 12:1
Tule, Issand! Tule mu juurde ja vaata minu silmadega, kuula
minu kõrvadega, mõtle minu peaga ja armasta minu
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südamega igas olukorras. Tööta minu kätega, mu jõud. Võta
minu tahe, mõistmine ja armastus ning puhasta neid ja tee
need enda omaks.
Evelyn Underhill
Ap 2:32-40; Mt 7:7-11
3. Kolmapäev
Issand on kõrge ja näeb madalat, aga kõrgi ta tunneb
kaugelt ära.
Ps 138:6
Ärge tehke midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid pidage
alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast. Fl 2:3
Issand, tee esiteks vaikseks mu süda, uhkus kõik võta ja
alandust anna. See ainult võib teisi siin aidata üles, kes ise
on puhastud Kolgata tules.
Aleksander Kuum
Ap 16:23-34; Mt 7:12-23
4. Neljapäev
Issanda nõu on imeline ja tema tarkus suur.
Js 28:29
Keda Jumal on ette määranud, neid on ta ka kutsunud; ja
keda ta on kutsunud, need on ta ka õigeks teinud, aga
keda ta on õigeks teinud, neid on ta ka kirgastanud.
Rm 8:30
Kes võib küll Sinu mõtteid mõista? Kõik nõu ja tarkus
üksnes Sul: Sa mitu tuhat teed võid leida, kus ühtki pole
leida mul. Mu Jumal, Isa, saada mind, et risti allgi kiidan
Sind!
KLPR 360:2. Salomo Franck
Mt 18:1-6; Mt 7:24-29
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5. Reede
Jumal ütles Saalomonile: „Palu, mida ma sulle peaksin
andma!“ Saalomon vastas: „Anna oma sulasele sõnakuulelik süda.“
1Kn 3:5,9
Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu
Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja
talle antakse.
Jk 1:5
On tarvis õppida Jumalat kuulama. Hakka õppima
palvetamist õppides.
Eenok Haamer
Jh 19:31-37; Mt 8:1-4
6. Laupäev
Ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast
jääb mu osadus sinuga.
Jr 31:3
Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud.
1Jh 4:19
Issand, milliseid ülesandeid Sa mulle ka ei paneks, ma tahan
neid kanda nagu krooni, aga mitte nagu iket!
Richard Beer Hoffmann
Ilm 3:1-6; Mt 8:5-13
7. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Te ei ole nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade
kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed.
Ef 2:19
Jh 6:1-15; Ap 2:41a,42-47; Ps 119:105-112
Jutlus: Jh 6:30-35
7. Pühapäev
Issand, sina üksi oled kõigi maa kuningriikide Jumal,
sina oled teinud taeva ja maa.
2Kn 19:15
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Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust
ja väge, sest sina oled loonud kõik, kõik olev on loodud
sinu tahtmise läbi!
Ilm 4:11
Kergem on mõõta ära väikese tassikesega kogu merevesi,
kui haarata Jumala äraütlemata suurust meie inimmõistusega.
Basilius Suur
8. Esmaspäev
Nõnda ütleb Issand: Ma löön leeri üles oma koja kaitseks.
Sk 9:8
Jeesus palvetas: Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära
maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Jh 17:15
Issand, Sa oled minu kõiksuse Kõiksus, minu elu Elu ja
minu vaimu Vaim, halasta minu peale ja täida mind oma
Püha Vaimuga, et minu südames poleks ruumi millelegi
muule kui vaid Sulle...
Sadhu Sundar Singh
2Aj 30:13-22; Mt 8:14-17
9. Teisipäev
Petlik on sõjaratsule rajatud võidulootus, ta suur jõud ei
päästa. Vaata, Issanda silm on nende peal, kes teda
kardavad ja tema heldust ootavad.
Ps 33:17-18
Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa.
Mt 5:5
Ka usaldust on vaja õppida. Keegi küsib, kas sa usaldad
Jumalat. Jah, jah, vastan, aga vaikselt küsin Issandalt, miks
sa ometi pole mind juba aidanud. Vastuse ootamine on
väga raske, ent vastata saab ta kannatlikult ootajale.
Eenok Haamer
Mt 22:1-14; Mt 8:18-22
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10. Kolmapäev
Hoi! Kõik janused, tulge vee juurde!
Js 55:1
Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud
ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Mt 11:28
Issand, meie Jumal! Sina oled meile kinkinud oma armsas
Pojas mitte vähem kui iseenda ja kõik, mis Sina oled. Me
täname, et me Sinu juures tohime olla Sinu külalised oma
eluajal. Võta meid nii nagu oleme. Julgusta meid meie
nõtruses. Tee meie vaesus rikkuseks oma külluses.
Karl Barth
Sk 8:9-17; Mt 8:23-27
11. Neljapäev
Saul ütles Taavetile: Kui keegi leiab oma vaenlase, kas ta
laseb teda heaga ära minna?
1Sm 24:20
Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri
heaga!
Rm 12:21
Nagu õuna tema maitsest ja lille tema lõhnast, nii tuntakse
kristlasi armastuse poolest.
Johann Arndt
1Kr 10:16-17; Mt 8:28-34
12. Reede
Mooses kattis oma näo, sest ta kartis Jumalale otsa
vaadata.
2Ms 3:6
Jeesus ütles jüngritele: „Tõuske üles ja ärge kartke!“
Aga kui nad oma silmad üles tõstsid, ei näinud nad enam
kedagi muud kui Jeesust üksi.
Mt 17:7-8
Minu Jumal, mu Vabastaja, Sina oled valgus, mis kunagi ei
kustu. Sinu valguse säras muutun valgustiks teistele. Aita,
- 111 -

August
Oktoober

et võiksin Sind kuulutada mitte sõnaohtruse, vaid
armastuse tegude jõuga.
John Henry Newmann
Lk 22:14-20; Mt 9:1-8
13. Laupäev
Rahvas, kes tunneb oma Jumalat, jääb kindlaks ja
tegutseb.
Tn 11:32
Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja
armastuse ja mõistlikkuse vaimu.
2Tm 1:7
Kosutuseks rammu, väge otsi Piibli sõna seest! Olgu võitlus
siis kui äge, võit sul selle sõna väest. Kuule sõna siis, kõik
rahvas, võitlema siin ole vahvas!
KLPR 191:4. Karl Wöhrmann
Ilm 19:4-9; Mt 9:9-13
13. august 1727 - Vennastekoguduse vaimne sünd
Herrnhutis, ühine Püha õhtusöömaaeg Berthelsdorfi
kirikus
8. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Käige nagu valguse lapsed - valguse vili on ju igasuguses
headuses ja õigluses ja tões.
Ef 5:8,9
Mt 5:13-16; Ef 5:8b-14; Ps 4
Jutlus: Js 2:1-5
14. Pühapäev
Tee oma jõudu mööda kõike, mida su käsi suudab korda
saata.
Kg 9:10
Kes oskab teha head, aga ei tee, sellele on see patt.
Jk 4:17
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Vaeste peale mõtelda ja nende eest jõudu mööda
muretseda, on meie püha kohus. Meie ei võigi ütelda, et
see üks iseäralik kristlik kohus on; see on üks üleüldine
inimlik kohus, sest seda kohust tunnevad kõik inimesed
igal maal, igal ajal, igas usus, ka paganad.
Jakob Hurt
15. Esmaspäev
Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks.
Ps 19:8
Kristuses peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded.
Kl 2:3
Kui piiblit palvega lugeda, osutub ta alati tänapäevaseks ta ei ole ainult hulk kirjutisi minevikust, vaid sõnum, mis
on adresseeritud minule siin ja praegu.
Piiskop Kallistos Ware
Jk 2:14-26; Mt 9:14-17
16. Teisipäev
Nad on enesele valmistanud kuldjumalad. Kui sa nüüd
siiski annaksid andeks nende patu!
2Ms 32:31,32
Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat. Mt 6:24
On nii veider, et Jumala jaoks, kes meile aja annab, ei jää
meil nii sageli aega.
Juris Rubenis
2Kr 6:11-18 (7:1); Mt 9:18-26
17. Kolmapäev
Keda Issand armastab, seda ta karistab otsekui isa poega,
kellele ta head tahab.
Õp 3:12
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Jumala arm kasvatab meid, et me, öeldes lahti jumalakartmatusest ja ilmalikest himudest, elaksime praegusel
ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja jumalakartlikult. Tt 2:12
Sa karistad ja noomid selleks, et Sinu poole pöördutaks, et
patu orjus meid lõplikult ei hävitaks. Kuna oled Jumal, ei
saa õnnetus Su valgust varjata. Sinu au on: lõputu halastus
armastada.
Jan Ámos Komenský
Jk 3:13-18; Mt 9:27-34
18. Neljapäev
Ärge lootke valesõnade peale, kui öeldakse: „See on
Issanda tempel!“, vaid parandage oma eluviise ja tegusid.
Jr 7:4,5
Uurige, mis on Issandale meelepärane.
Ef 5:10
Ent kui mõnest müürist iial ei saa jagu, siis ärgu see sind
araks heidutagu: võib-olla teisel pool on kuristik.
Salme Raatmaa
Lk 11:33-36(37-41a); Mt 9:35-10:4
19. Reede
Muiste sa panid maale aluse ja taevas on su kätetöö.
Ps 102:26
Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala
sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav. Hb 11:3
Su kiituseks, mu Looja, laul tõusku ülesse, et kõige õnne
tooja mu võtnud sülesse. Sa imeliselt juhid ja hoiad
ilmamaad ja hellameelselt hõlma mu peidad, lapse väetima.
Sa tuult ja päikest saadad ja lained vaigistad; Sa öise halla
saadad ja vilja kasvatad. Meid õndsusesse juhid ja ellu
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juhatad. Su armu äärt ja põhja, kes jaksaks seda ülista.
KLPR 389:1-2. Aukusti Waldemar Koskimies
Jh 18:19-24; Mt 10:5-15
20. Laupäev
Sina tõmbad mind jälle üles maa sügavustest. Kasvata mu
suurust ja pöördu jälle mind trööstima!
Ps 71:20-21
Kui me oleme surnud koos Kristusega, siis usume, et me
ka elame koos temaga.
Rm 6:8
Kui meie nime enam keegi ei tunne, kui meie ihu hingab
hauavilus, kui kiri hauakivil on samblaga kaetud ja ristil
vaevalt loetav, - ei pea see meid kohutama. Kelle nimi on
taevas kirja pandud, seda tunneb Isa, otsib tema üles ja
äratab ta igavesele elule!
Bruno Ederberg
Fl 2:12-18; Mt 10:16-26a
9. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle
hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem.
Lk 12:48
Mt 25:14-30; Fl 3:7-11(12-14); Ps 70
Jutlus: Mt 7:24-27
21. Pühapäev
Kogu väehulk saab teada, et Issand ei päästa mõõga ega
piigi abil.
1Sm 17:47
Kristus ütleb: Mina olen teie seas nõnda nagu see, kes
teenib.
Lk 22:27
Meid, keda päästsid verega, meid nõtru, Issand, kinnita,
meid pimeduses valgusta ja Isa juurde juhata. Sind täname,
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Sa ohvritall, et surid risti vaeva all. Oh anna, et Su surmapiin
saaks elu ukseks meile siin! KLPR 100:2-3. Georg Werner
21. august 1732 - esimeste misjonäride lähetamine
Herrnhutist teistele mandritele
22. Esmaspäev
Ma olen sind proovinud viletsuse ahjus.
Js 48:10
Jeesuse juurde astus pidalitõbine, kummardas teda ja
ütles: „Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha!“
Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles: „Ma
tahan, saa puhtaks!“ Ja ta sai otsekohe oma pidalitõvest
puhtaks.
Mt 8:2-3
Jumalale antud hõbe antakse tagasi kullana.
Charles Haddon Spurgeon
1Kn 3:16-28; Mt 10:26b-33
23. Teisipäev
Issand, vägede Jumal, uuenda meie olukord, lase paista
oma pale, siis oleme päästetud!
Ps 80:20
Meie Issand Jeesus Kristus ise ja Jumal, meie Isa, kes
meid on armastanud ja armust meile andnud igavese
julgustuse ja hea lootuse, julgustagu teie südant ja
kinnitagu teid igasuguses heas teos ja sõnas!
2Ts 2:16-17
Meie elupühitsus on siis õige, kui meie ise oleme enne
seda saanud õigeks ja õndsaks, ja see pühitsus ei ole enam
meie tegu ega meie õpitud ehk külge harjutatud eluviis,
vaid meie iseloom usu mõjul Kristuse sisse. Harald Põld
Hs 3:16-21; Mt 10:34-39
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24. Kolmapäev
Joosep trööstis ning rahustas oma vendi.
1Ms 50:21
Ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga, hoolitsege selle
eest, mis on hea kõigi inimeste silmis!
Rm 12:17
Kui me elame Temas ja Tema meis, siis ei saa me teisiti kui
vendi teenida.
Sadhu Sundar Singh
Mt 19:(4-7)8-12(13-15); Mt 10:40-42
25. Neljapäev
Nagu linnud laotavad oma tiivad laiali, nõnda kaitseb vägede
Issand Jeruusalemma, kaitseb ja päästab, säästab ja
vabastab.
Js 31:5
Seda kindlamini meid päästetakse Kristuse kaudu viha
eest nüüd, kui me tema vere läbi oleme saanud õigeks.
Rm 5:9
Õiged aga ei saa mitte õigeks selle tõttu, et nad süüd ei
oleks teinud, vaid selle läbi, et nad enesele tubli advokaadi
on leidnud. Niisugune advokaat Jumala kohtus on aga
Jeesus Kristus ise: tema teeb ka kõige suurema kurjategija
ja kõige ropema patuorja ja Jumalale vastupanija nii õigeks,
et ükski tema küljest enam süüd ei leia. Ja nii jääb Jumala
kohus õigeks kõigi silmis, ka nende silmis, kes Kristust
eestkostjaks ei otsinud ja sellepärast hukka lähevad.
Harald Põld
Ef 5:15-20; Mt 11:1-19
26. Reede
Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu.
Js 53:5
Jeesus loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles
meie õigekssaamise pärast.
Rm 4:25
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Meie teoloogia aluseks on Kristuse ohvriveri. Selle
kuulutamiseks ei säästa me sõnu ega jõudu.
Nicolaus Ludwig von Zinzendorf
Jh 19:9-16a; Mt 11:20-24
27. Laupäev
Aga sina, Petlemm Efrata, olgugi väike Juuda tuhandete
seas, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis
ja kes põlvneb muistseist päevist, igiaegadest.
Mi 5:1
Karjased ütlesid üksteisele: Läki nüüd Petlemma, et näha
saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile!
Lk 2:15
On aastasadu rännatud Petlemma jõulurada; on muistset
valgust otsitud, kui eksis, murdus süda... Seal säras ikka
armukiir, seal algas kauni koidu viir - öö muutus elupäevaks.
KLPR 26:2. Aleksander Abel
Lk 12:42-48; Mt 11:25-30
10. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA (Iisraeli
pühapäev)
Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema
on valinud enesele pärisosaks.
Ps 33:12
Lk 19:41-48 või Mk 12:28-34; Rm 9:1-8,14-16; Ps 101
Jutlus: 2Ms 19:1-6
28. Pühapäev
Mu Jumal, mu hing on rõhutud mu sees! Seepärast ma
tuletan sind meelde.
Ps 42:7
Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu!
Jk 5:13
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Armu peale lootes, Issand, julgen ma kogu oma häda Sulle
kaevata. Sinu ette kannan viimse palvejõu, end Su hoolde
annan: küll Sa leiad nõu!
Hugo Valma
29. Esmaspäev
Ma annan kõrbes vett, jõgesid tühjal maal, et joota oma
valitud rahvast.
Js 43:20
Kristus ütleb: Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja
joogu!
Jh 7:37
Ikka meiega ole, Issand, Sa! Ja kui kõrbest läbi käime, aita,
et kõik kanda võime. Oma koju vii Sa meid kindlasti.
KLPR 467:4. Nicolaus Ludwig von Zinzendorf
Rm 11:1-12; Mt 12:1-14
30. Teisipäev
Jumal ütles: Saagu valgus! Ja valgus sai.
1Ms 1:3
Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt.
Jk 1:17
Ärka, süda, vaim ja mõte, talveune tuimusest; tõuse
surmast valge ette uue elu hiilguses! Vaim sind kutsub
valgusele, elumere kallastele, et seal õnnetäiuses süda
hingaks Jeesuses.
KLPR 137:1. Aksel Kallas
Lk 21:5-6,20-24; Mt 12:15-21
31. Kolmapäev
Tema käes on maa sügavused ja tema päralt on mägede
tipud.
Ps 95:4
Seal oli inimene, kes oli olnud haige kolmkümmend
kaheksa aastat. Jeesus ütles talle: „Tõuse üles, võta oma
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kanderaam ja kõnni!“ Ja inimene sai otsekohe terveks.
Jh 5:5,8-9
Kõik teeb hästi Jumal, härras süda Temal on su häda sees;
kui sa mõttes kahtled, häda sees ka võitled, seisab Ta su
ees: annab küll siis võidu sul, et nii häda alla vajub, kui
suits tuules hajub.
KLPR 354:4. Ernst Stockmann
Jh 4:19-26; Mt 12:22-32
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Kuu loosung: Jeesus Kristus ütleb: Kus kaks või kolm on
minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Mt 18:20
1. Neljapäev
Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd
on mu silm sind näinud. Seepärast ma võtan kõik tagasi
ning kahetsen põrmus ja tuhas.
Ii 42:5-6
Oh Jumal, ole mulle patusele armuline!
Lk 18:13
Mõned mõtlevad, et kuna Jumal kutsub meie südameis esile
kahetsuse, ei ole vaja inimesi sellele õhutada. On küll tõsi,
et Jumal kutsub esile tõelise kahetsuse, kuid Ta kutsub
selle esile sõna ja jutlustamise kaudu. Samuti tuleb inimesi
õhutada usule, ehkki Jumal kutsub selle esile jutluse kaudu.
Martin Luther
Rm 11:13-24; Mt 12:33-37
2. Reede
Ta teab, millist tegu me oleme; tal on meeles, et oleme
põrm.
Ps 103:14
Paulus kirjutab: Meie kõik ei lähegi magama, aga meid
kõiki muudetakse.
1Kr 15:51
Ma palun Sind, Issand, aita mind Sinu ülestõusmise väge
kogeda ning ära võita maailma, pattu ja surma minu sees
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ning kõike, mis minus salaja Sinule vastu paneb. Anna
minule ja kõigile usklikele see elu, mida ihulik surm ei saa
hävitada.
Johann Arndt
Lk 23:27-31; Mt 12:38-42
3. Laupäev
Häda neile, kes annavad nurjatuid seadusi, et väänata
abitute õigust ja kiskuda kohus mu rahva viletsailt.
Js 10:1,2
Ükski ärgu pidagu silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste
kasu.
Fl 2:4
Alati on võimalik elada sisukalt, et elu ei seisneks üksnes
grandioossetes tulevikuplaanides, kus pole ei kaasinimesi
ega Jumalat. Kogu meie elus, ettevõtluses, meie toimetamistes ja töös peaksid keskseks olema meie lähedased ja
Jumal.
Joel Luhamets
5Ms 4:27-35(36-40); Mt 12:43-45
11. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu.
1Pt 5:5
Lk 18:9-14; Ef 2:4-10; Ps 113
Jutlus: Mt 21:28-32
4. Pühapäev
Kas Jumal tõesti peaks elama maa peal?
1Kn 8:27
Kristus ütleb: Kus kaks või kolm on minu nimel koos,
seal olen mina nende keskel.
Mt 18:20
Ligidal on Jumal! Teda kummardagem, Tema ette palves
tulgem! Meie keskel Jumal! Vaikselt süda seisku, Tema ees
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end alandagu. Tunnista, austa ka Tema nime kiites, silmi
maha heites.
KLPR 355:1. Gerhard Tersteegen
5. Esmaspäev
Vaata, taevas ja taevaste taevas ei mahuta sind, veel vähem
siis see koda, mille ma olen ehitanud.
1Kn 8:27
Kõigekõrgem ei ela kätega tehtus.
Ap 7:48
Jumal on alati rohkem kui see, mis Ta loonud on.
Jaan Kiivit jun
Hs 17:1-6,22-24; Mt 12:46-50
6. Teisipäev
Ära karda, sest ma olen sinuga ja õnnistan sind!
1Ms 26:24
Paulus kirjutab: Ma tean, et teie juurde tulles tulen ma
Kristuse rohke õnnistusega.
Rm 15:29
Jumala õnnistus on eriline, me saame pärandi, mille Jeesus
andis: rahu, mille ta jätab meile. Ja see on rahu, mida ei saa
kirjeldada: see on vaikus tormis ja siht eksituses ja
pimeduses.
Joel Luhamets
1Ms 19:15-26; Mt 13:1-9,18-23
7. Kolmapäev
Su silmad saavad näha kuningat ta ilus.
Js 33:17
Me näeme teda, nii nagu ta on. Ja igaüks, kellel on selline
lootus tema peale, puhastab ennast, just nagu tema on
puhas.
1Jh 3:2-3
Nii raske on ka minu süda, sest eksinud ma olen tõest. Vaid
Sa võid teda vaigistada, sest vere valasid mu eest. Kui
saab mu elu puhastatud Su püha, kalli verega, siis selles
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ehtes kaunistatult võin Isa ette astuda.
KLPR 224:3. Johannes Heermann
Mk 7:24-30; Mt 13:10-17
8. Neljapäev
Inimsüdames on palju kavatsusi, aga Issanda nõu saab
teoks.
Õp 19:21
Paulus kirjutab: Mina istutasin, Apollos kastis, kuid Jumal
laskis kasvada.
1Kr 3:6
Kui sa Jeesusega läed oma tööle, vaata! Jeesus võtab, küll
sa näed, sihile sind saata. Siis on õnnistus su peal, töö siis
tulu kannab, viimaks sulle Jeesus veel taevariigi annab.
KLPR 436:3. Tundmatu autor
1Pt 5:1-5; Mt 13:24-30,36-43
9. Reede
Mina ütlen: „See on minu rahvas.“ Ja tema ütleb: „Issand,
minu Jumal!“
Sk 13:9
Olge veelgi innukamad kindlustama oma kutsumist ja
äravalimist, sest kui te seda teete, ei väärata te iial.
2Pt 1:10
Meeleparandus pole ainult oma süü tundmine ja kahetsus,
vaid siia kuulub ka käimine uues elus.
Arved Paul
Lk 22:54-62; Mt 13:31-35
10. Laupäev
Ma tean, et Issand ajab viletsa kohtuasja ja teeb vaesele
õige otsuse.
Ps 140:13
Jeesus ütles: Õndsad olete teie, vaesed, sest teie päralt on
Jumala riik!
Lk 6:20
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Alandlikkus on igasuguse vooruse hädavajalik koostisosa.
Ilma alandlikkuseta ei jää püsima ükski voorus, kui kõrge ja
kindel see ka ei näiks.
Õigeusu kirikust
Js 26:1-6; Mt 13:44-46
12. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei
kustuta ta ära.
Js 42:3
Mk 7:31-37; Ap 9:1-9(10-20); Ps 78:1-31
Jutlus: Js 29:17-24
11. Pühapäev
Siis saab teada kõik liha, et mina, Issand, olen su päästja.
Js 49:26
Mida te kuulete kõrva sisse sosistatavat, seda kuulutage
katuselt!
Mt 10:27
Me kiidame Sind selle eest, et Sa oled usaldanud meile
ülesande kuulutada Sinu riiki neile, kes Sind veel ei tunne,
Sa ainus tõeline Jumal. Ärata meie hulgast mehi ja naisi,
kes tahavad Sinu tunnistajad olla kuni maailma otsani ja
on julged ning võimelised Sinu suurt tööd edasi viima.
Samuel Stadener
12. Esmaspäev
Issand, sinu poole ma tõstan oma hinge. Mu Jumal, sinu
Ps 25:1-2
peale ma loodan, ärgu ma jäägu häbisse!
Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on
läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille Issand on
tõotanud neile, kes teda armastavad.
Jk 1:12
Vahel on tarvis suurt pimedust, et näha Jumala armu tähti
nii selgesti, et meie rahutu ja kangekaelne süda neid suudab
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lugeda ja mõista. Nii mõnigi kord peame jõudma kõigi oma
teede lõppu, et meile kirgastuks Jumala tee.
Rudolf Kiviranna
Mt 9:27-34; Mt 13:47-52
13. Teisipäev
Ma annan teile karjaseid oma südame järgi, ja need
karjatavad teid targasti ja taibukalt.
Jr 3:15
Kristus ütleb: Minge ja kuulutage: Taevariik on lähedal!
Mt 10:7
Ei ole õige kristlane see, kes ei armasta oma ligimese
päästmist sama palju kui iseenese päästmist. Martin Luther
4Ms 12:1-15; Mt 13:53-58
14. Kolmapäev
Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende
appihüüdmise poole.
Ps 34:16
Teie Isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda palute!
Mt 6:8
Mida kaugemal on inimene Jumalast, seda tühisemate asjade
pärast ta muretseb; alles Jumal õpetab tõeliste väärtuste
pärast muretsema.
Teedy Tüür
Mt 17:14-20(21); Mt 14:1-12
15. Neljapäev
Kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala päästet.
Ps 98:3
Me võime kuulutada evangeeliumi teist kaugematele
maadele, kiitlemata sellega, mis on juba valmis kellelegi
teisele antud korra kohaselt.
2Kr 10:16
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Sõnumiviimise ülesande andis Jeesus neile rõõmsatele
inimestele, kes ülestõusnud Issandalt rahu juba vastu olid
võtnud. Seda ülesannet ei olnud võimalik rõõmuta täita.
Egiptuses võisid orjad rõõmutult telliseid valmistada, aga
Jumala ande edastatakse teistele alati rõõmsa südamega.
See töö ei ole raske.
Albert Soosaar
Jk 5:13-16; Mt 14:13-21
16. Reede
Kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutatud Issanda
käsivars?
Js 53:1
Seda päästet on hoolega otsinud ja selle üle juurelnud
prohvetid, kes on ennustanud seda armu, mis teile on
tulnud.
1Pt 1:10
Kui eluvaevas mul kaob kõik lootus, kui ööde süngus mul
varjab tee, mind ikka trööstib mu Isa tõotus, Ta sõna annab
siis valguse. Ei tormid maha murda suuda, mu Isa tõotus
jääb muutmata. Kui lõpeb tarkus ja kahtleb süda, Ta arm
mind siiski ei unusta.
VL 163:2. Nathanael Cronsioe
Lk 23:6-12; Mt 14:22-36
16. september 1741 - Vennaste-Uniteedi sinod Londonis;
Jeesus Kristus on oma koguduse Issand ja vanem.
Vaimuliku ameti teenrite mälestuspäev
17. Laupäev
Teenige Issandat kõigest südamest! Ärge taganege
järgnema tühiseile jumalaile, kes ei too kasu ega päästa!
1Sm 12:20,21
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Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena!
Rm 12:11
Meist keegi pole täiuslik; kuid see pole pahe, kuni pürgimist
täiuse poole ei asenda käegalöömine täiusele. Teedy Tüür
Js 57:15-19; Mt 15:1-20
13. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu
kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.
Mt 25:40
Lk 10:25-37; 1Jh 4:7-12; Ps 78:32-55
Jutlus: Mk 3:31-35
18. Pühapäev
Tõuse, Jumal, mõista kohut maailma üle, sest sina pärid
kõik rahvad!
Ps 82:8
Me ootame õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja
meie Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. Tt 2:13
Pühitse meid oma armastuses, juhata meid oma valguses
ja anna meile viimaks osa ühes nendega, kes on pannud
lootuse Sinule ja oma elukäigu lõpetanud. Me kiidame Sinu
püha nime ja laulame Sinu austust ühes kogu Sinu võitleva
kirikuga maa peal ja Sinu hõiskava kirikuga taevas Jeesuse
Kristuse, meie Issanda läbi.
John Hunter
19. Esmaspäev
Pöördugu ometi igaüks oma kurjalt teelt ja oma kurjadest
tegudest!
Jr 25:5
Ristija Johannes ütles: Kandke nüüd meeleparandusele
kohast vilja!
Mt 3:8
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Ühendus Jumalaga ei too mitte ainult rahu, vaid ka selgust.
Mida enam Jumala valgus meid täidab, seda selgemini
märkab inimene endas peituvat halba. Halvemaks
muutudes märkame me oma pahesid üha vähem. Keskmiselt
halb inimene teab, et ta pole eriti hea, läbinisti halb inimene
aga mõtleb, et temaga on kõik korras. See on üldtuntud
tõde.
Toomas Paul
5Ms 15:1-11; Mt 15:21-28
20. Teisipäev
Issand ütles mulle: Sina, Iisrael, oled mu sulane, kelle
läbi ma ilmutan oma au.
Js 49:3
Kristus on meie pärandi tagatis omandi lunastamiseni tema kirkuse kiituseks.
Ef 1:14
Kes Jeesuse on leidnud, see on suure aarde omandanud,
ta on leidnud varanduste varanduse. Thomas Kempisest
Am 5:4-15; Mt 15:29-39
21. Kolmapäev
Ärge pöörduge paremale ega vasakule kogu sellel teel,
mida Issand, teie Jumal, teid on käskinud käia, et te
jääksite elama.
5Ms 5:32-33
Paulus kirjutab: Ma palvetan, et teie armastus üha enam ja
enam kasvaks tunnetuses ja kõiksuguses kogemises
olulise kindlaksmääramiseks, et te oleksite puhtad ja
Fl 1:9-10
laitmatud Kristuse päevani.
Meie elu sügavaima õnne saladus ei seisne kunagi selles,
et meie hingeaknad on avatud tänavale - kõigele sellele,
mis on juhuslik, mööduv, sageli halb ja inetu. Tähtis on, et
meie sisemaailma aknad oleksid nii sageli kui võimalik
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avatud sinnapoole, kus on päike ning värske õhk,
sinnapoole, kus on Jumal oma tõe, oma armu, oma
andeksandmise ja rahu rikkustega.
Rudolf Kiviranna
5Ms 24:(10-15)17-22; Mt 16:1-12
22. Neljapäev
Issanda sõna ma kiidan.
Ps 56:11
Seda head, mis su hoolde on usaldatud, hoia Püha Vaimu
abil, kes meis elab.
2Tm 1:14
Kindlaks jää, kindlaks jää! Siion, hoia, mis sul on! Ei sa tohi
laisaks minna, vaata - ligi jõuab kroon! Mis on taga, jäta
sinna, Siion, kui ka viimne võitlus käes, kindlaks jää, kindlaks
jää!
KLPR 157:5. Johann Eusebius Schmidt
Ap 4:32-37; Mt 16:13-20
23. Reede
Mu hing igatseb sind öösel, vaimgi mu sees otsib sind.
Js 26:9
Jumal on läkitanud teie südamesse oma Poja Vaimu, kes
hüüab: Abba! Isa!
Gl 4:6
Sa ei teagi päriselt, mida sa otsid, aga rahutus su sees
paneb sind rabelema. Anna esiteks oma rahutus oma Jumala
kätte, siis hakkab horisont selginema ja pilk nägema.
Eenok Haamer
Mt 26:47-50(55,56); Mt 16:21-28
24. Laupäev
Viletsate rõhumise, vaeste ägamise pärast tõusen ma nüüd
üles, ütleb Issand, ma toon pääste sellele, kes hingeldab.
Ps 12:6
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Jeesus rääkis tähendamissõnas: Kojaisand ütles oma
sulasele: Mine kohe välja linna tänavatele ja teedele ja
too siia vaeseid ja küürakaid ja pimedaid ja jalutuid!
Lk 14:21
Su ette luba kummardada ja oodata Su õnnistust! Oh luba
ainult puudutada Su püha kuuepalistust! Su haige laps
siis terveks saab ja Sinu omaks jääb.
Georg Kiviste
Jd 1,2,20-25; Mt 17:1-13
14. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema
heategu!
Ps 103:2
Lk 17:11-19; Rm 8:(12-13)14-17; Ps 78:56-72
Jutlus: Mk 1:40-45
25. Pühapäev
Päikesetõusu poolt päikeseloojaku poole on mu nimi
paganate seas suur, ütleb vägede Issand.
Ml 1:11
Jumalale on vastuvõetav iga rahva hulgast see, kes teda
kardab ja teeb õigust.
Ap 10:35
Issanda suurus pole selles, et Ta igal pool silma torkaks,
vaid selles, et Teda igal pool leida võib, kus Teda otsitakse.
Teedy Tüür
26. Esmaspäev
Kui suured on sinu teod, Issand! Väga sügavad on su
mõtted!
Ps 92:6
Kas pole potissepal meelevalda savi üle - valmistada samast
segust üks nõu auliseks, teine aga autuks tarbeks?
Rm 9:21
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Ära seisa Jumala teel ees. Sa mõtled, mina teen, ent sina
võid ära rikkuda. Tegelikult teeb Jumal kasutades sind
vahendina või talitajana. Talitaja pole isand. Anna ennast
talle kasutada. Tema aus võid sinagi austatud saada, aga
rõõmu õigest suhtest Temaga ei saa sinult keegi võtta.
Eenok Haamer
2Tm 1:1-6(7); Mt 17:14-21
27. Teisipäev
Mõtle minule, Issand, su head meelt mööda oma rahva
vastu, tule mind katsuma oma abiga!
Ps 106:4
Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust
mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.
Fl 4:19
Sellelt kohalt, kus sa praegu ja nüüd oma hinge ja eluga
seisad, läheb lühim ja parim tee Jumala juurde, kes on
andeksandmine ja kelle juures on hingelise puhastumise ja
tugevuse ning uuekssaamise allikad. Tema tahab ka sinule,
kõigist su komistustest ja eksirännakuist hoolimata, kinkida
uue alguse ja ka jõu edasi minna Tema teedel.
Rudolf Kiviranna
Jh 9:24-38(39-41); Mt 17:22-27
28. Kolmapäev
Issand, mu Jumal, sina oled väga suur, austuse ja iluga
oled sa ennast riietanud. Sa riietad ennast valgusega nagu
Ps 104:1-2
rüüga.
Rahvas imestas, nähes kurte rääkimas, vigaseid tervena
ja jalutuid kõndimas ning pimedaid nägemas. Ja nad
ülistasid Iisraeli Jumalat.
Mt 15:31
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Usk kinnitab, et hirmsamatestki inim- ja loodusjõududest
kõrgemal seisab Jumala juhtiv käsi, kes lõplikult määrab
rahvaste saatuse oma õigluse ja armastuse vaimus.
Johan Kõpp
Fm 1-16(17-22); Mt 18:1-14
MIHKLIPÄEV
Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad.
Ps 34:8
Lk 10:17-20; Ilm 12:7-12a(12b); Mt 18:15-20
Jutlus: Jos 5:13-15
29. Neljapäev
Häda karjastele, kes karjatavad iseendid! Kas karjased
ei peaks karjatama lambaid?
Hs 34:2
Paulus kirjutab: Ülemus on Jumala teener sinu heaks.
Rm 13:4
Öö veel ilma katab, taeva poole kostab süü ja needmine.
Rutta, asu tööle minu viinamäele, lähedal on öö. Kuuluta ja
tunnista, risti alla kutsu rahvaid: hoia minu lambaid!
KLPR 242:4. Aksel Kallas
30. Reede
Mina, mina olen Issand, ei ole muud päästjat kui mina.
Js 43:11
Iga keel tunnistagu: Jeesus Kristus on Issand - Jumala
Isa kirkuseks.
Fl 2:11
Sa ristist kinni hoia ja otsi lunastust. Rist pääsmislootust
toidab ja avab taevaust.
Peeter Sink
Mt 26:51-54; Mt 18:21-35
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KUU LOOSUNG: Ons inimene õige Jumala ees?

Ii 4:17

1. Laupäev
Oma nime pärast olen ma pikameelne ja oma kuulsuse
pärast hoian ma ennast tagasi, et sind mitte hävitada.
Js 48:9
Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega
teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta
meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes.
Ef 2:4-5
Surmaga elamine on meile enesestmõistetav. Kuid
ülestõusmisega elada on uus elu, mis Jeesuse Kristuse
ülestõusmisega meile osaks saab. Kui Jeesus on üles
tõusnud, siis ei ole surm mitte igavene uni ega kadumine
eimillessegi.
Uno Plank
Ilm 14:6-7(13-16); Mt 19:1-12
15. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie
eest!
1Pt 5:7
Mt 6:25-34; 1Pt 5:5c-11; Ps 104
Jutlus: Lk 18:28-30
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2. Pühapäev
Kohus taotleb jälle õigust ja selle järgi käivad kõik, kes
on õiglased südamelt.
Ps 94:15
Mehe viha ei soeta õigust Jumala ees.
Jk 1:20
Õpeta meid tänama ja õnnistama ka meie vaenlasi, et nad
näeksid meid alati rõõmsate ja julgetena! Martin Luther
3. Esmaspäev
Õndsad on kõik, kes tema juures pelgupaika otsivad.
Ps 2:12
Jeesus ütles Peetrusele: Mina olen sinu pärast Jumalat
palunud, et su usk ei lõpeks.
Lk 22:32
Sellele, kes tahab õppida jalgrattaga sõitma, selgub kohe,
et püsimaks jalgrattal tuleb sellega pidevalt edasi liikuda.
Seisma jäämisel kukub sõitja maha. Nii on see ka meie usu
ja kristlusega. Meie ei saa kunagi elada täiuslike kristlastena,
kui meie oma usus ei kasva ega liigu edasi. Kui meie ei
anna oma südant Kristusele ega rikasta tema läbi oma usku
ja vaimu.
Uno Plank
Fl 4:8-14; Mt 19:13-15
4. Teisipäev
Meie Jumala käsi on heana kõigi peal, kes teda otsivad,
aga tema võim ja viha on kõigi vastu, kes tema hülgavad.
Esr 8:22
Jeesus ütles: „Oh naine, sinu usk on suur! Sündigu sulle,
nagu sa tahad!“ Ja ta tütar paranes selsamal tunnil.
Mt 15:28
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Issand, Sina tahad, et ma leiaksin tee, et oleksin õnnelik ja
jõuaksin eesmärgile. Kingi mulle tahta seda, mida Sina
tahad.
Jörg Zink
1Tm 6:(3-5)6-11a; Mt 19:16-30
5. Kolmapäev
See, kes valitseb inimesi õigesti, kes valitseb Jumala
kartuses, on nagu koit päikese tõustes pilvitul hommikul,
kui vihma järel tärkab maast haljas rohi.
2Sm 23:3-4
Kristus ütleb: Suurim teie seast olgu teie teenija!
Mt 23:11
Me palume Sind, täida meid oma elu ja valgusega, et
võiksime edasi anda Sinu hiilgust. Täitku Sinu armastus
meie elu, et me ei peaks midagi liiga tühiseks, et teha seda
Sinu kiituseks, midagi liiga suureks, et seda ära anda, ja
midagi liiga raskeks, et seda taluda.
Ignatius Loyola
Ap 27:33-44; Mt 20:1-16
6. Neljapäev
Sa tegid inimese pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda
au ja austusega.
Ps 8:6
Teie Isa, kes on taevas, ei taha, et ükski neist pisikestest
Mt 18:14
hukkuks.
On tõsi: iga inimene on ainulaadne ja kordumatu. Aga
inimeseks olemise probleemid on samad - kõigist erinevustest hoolimata.
Rudolf Kiviranna
Lk 10:38-42; Mt 20:17-28
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7. Reede
Taavet ütles Issandale: Seda tehes olen ma teinud suure
patu. Aga nüüd, Issand, anna siiski andeks oma sulase
süü!
2Sm 24:10
Kristus ütleb: Ei vaja arsti terved, vaid haiged. Mt 9:12
Inimene, kelles on palju valgust, on pidanud läbima hulga
pimedaid öid.
Teedy Tüür
Lk 22:35-38; Mt 20:29-34
8. Laupäev
Aabrahami sulane vaikis, et mõista, kas Issand oli ta
teekonna lasknud korda minna või mitte.
1Ms 24:21
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
Issand, Sina andsid meile ülesande. Sina oled meid valinud
ja saatnud pimeduses ja surma varjus olevate juurde. Meie
ülesanne ei ole riielda ega hüüda, maha rõhuda murtud
pilliroogu ega kustutada hõõguvat tahti, vaid tuua enesega
Sinu vaikne ja kaitsev sõna.
Jörg Zink
Lk 6:20-26; Mt 21:1-11
16. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Jeesus Kristuse on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse.
2Tm 1:10
Jh 11:1(2)3,17-27(41-45); 2Tm 1:7-10; Ps 114
Jutlus: Nl 3:22-26,31-32
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LÕIKUSTÄNUPÜHA
Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa
omal ajal.
Ps 145:15
Lk 12:(13-14)15-21 või Mt 6:25-34; 2Kr 9:6-15; Ps 104
Jutlus: Js 58:7-12
9. Pühapäev
Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Issanda auhiilgus
koidab su kohal.
Js 60:1
Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei
ole öö ega pimeduse lapsed. Niisiis, ärgem magagem nagu
teised, vaid olgem ärkvel ja kained.
1Ts 5:5-6
Jumal, Sa näed meid ja tunned ja tead, kui pisut on meil
rammu, kui palju kordi me tüdineme ja väsimus kipub
võimust võtma. Tuleta meile meelde, et me uut jõudu saame
Sinu käest. Sina oled meile taevase relvastuse valmis
pannud, et me seda võiksime võtta ning kasutada ja Sa
oled meile selleks jõudu pakkunud Jeesuse läbi. Pühitse
meie südamed seda mõistma ja seda tarvitama, mis Sa meie
heaks oled teinud.
Harri Haamer
10. Esmaspäev
Issand, sinu Jumal, tunneb su rännakut selles suures
kõrbes.
5Ms 2:7
Kristus ütleb: Mina olen eluleib. Teie esiisad sõid kõrbes
mannat, ja surid. See on leib, mis taevast alla tuleb, et
inimene sellest sööks ega sureks.
Jh 6:48-50
Uuestisünd ei seisne mitte selles, et meie otsustame hakata
elama usklike kristlaste elu. Ta seisneb selles, et me end
avame Jumala uuestisünnitavale Vaimule, nagu me võime
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seda saada Tema Sõnas. Me tuleme Tema juurde, kes on
tulnud meie juurde enne, kui me seda teadsime. Me otsime
Teda, kes meid enne on leidnud.
Rudolf Kiviranna
Rm 6:18-23; Mt 21:12-17
11. Teisipäev
Kes on juhatanud Issanda Vaimu või teda õpetanud tema
nõuandjana?
Js 40:13
Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse
sügavust! Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega
jälgida tema teed!
Rm 11:33
Üks on kindel: Jumal võtab meid alati kuulda, kuid mõnikord
nii, et me Temast kohe aru ei saa, kuna Tema mõtted, plaanid
ja nõuanded on palju suuremad ja imelisemad, kui meie
mõtted - ja Tema meid rohkem armastab ja meile head tahab,
kui me ise endale head soovida võime. Ema Basilea Schlink
Ap 21:8-14; Mt 21:18-22
12. Kolmapäev
Me oleme võõrad su ees ja majalised, nõnda nagu kõik
meie vanemad. Meie päevad maa peal on otsekui vari ja
lootust ei ole.
1Aj 29:15
Kes selliselt kõnelevad, annavad mõista, et nad otsivad
kodumaad. Ent nüüd nad ihkavad paremat, see tähendab
taevast kodumaad. Seetõttu ei ole Jumalal nende pärast
häbi lasta ennast hüüda nende Jumalaks, kuna ta on
Hb 11:14,16
valmistanud neile linna.
Meie ei pruugi lõputult ringi käia küsimusega, miks see
kõik on nii selles maailmas. See maailm ei ole ju mitte lõplik
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maailm, vaid on ainult vahemäng, kui seda väljendada
muusika terminiga.
Uno Plank
Mk 5:21-24,35-43; Mt 21:23-27
13. Neljapäev
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema
on alandlik ja sõidab eesli seljas.
Sk 9:9
Jeesus Kristus alandas iseennast, saades kuulekaks
surmani, pealegi ristisurmani.
Fl 2:8
Töösuhe Jumalaga algab sel kombel, et läheme kaasa
ristiteele ja saame kannatava Kristuse sarnaseks, et, nagu
Paulus ütleks, meis ja meie töös ei paistaks meie oma mõtted
ega tahe, vaid ülestõusnud Kristuse loov vägi. Jörg Zink
Fl 1:19-26; Mt 21:28-32
14. Reede
Issand Jumal on minu jõud.
Ha 3:19
Teie olete Kristuse päralt ja Kristus on Jumala päralt.
1Kr 3:23
Jeesuse pärast, aita meid, et rõõm meie südames iial ei
kustuks sellest teadmisest, et meie nimed on taevasse kirja
pandud. Sina, kes Sa meie rõõmu ülendad, kes Sa meie
valu vaigistad; Sina, kes Sa meile leiba murrad ja meie väikest
elu õnnistada; Sina, kes Sa meile head teed ja meile rahu
annad; sina, kes Sa keset lootusetut aega meid lootusega
täidad, mis meid häbisse ei jäta; Sina, kes Sa meie vaimu
valgustad siis, kui vaimne pimedus on maad võtnud ja
saatana vägi on väga tugevaks saanud; Sina, meie rõõmu
ja jõu allikas!
Harri Haamer
Jh 18:3-9; Mt 21:33-46
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15. Laupäev
Need, kes olid eksivaimus, tulevad mõistusele ja nurisejad
võtavad õpetust.
Js 29:24
Ärge mõtelge kõrgilt, vaid laske end tõmmata madalate
hulka! Ärge olge endi meelest targad! Rm
12:16
Usu, et sul on elus tähtsam ülesanne kui arvad; kuid
seejuures sa ise ei ole nii tähtis nagu arvad. Teedy Tüür
Mk 9:1-10; Mt 22:1-14
17. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
See ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.
1Jh 5:4
Mt 15:21-28; Rm 10:9-17(18); Ps 25
Jutlus: Mk 9:17-27
16. Pühapäev
Issand, ole mulle armuline, sest ma olen nõrkenud! Tee
mind terveks, Issand, sest mu hing on väga jahmunud.
Ps 6:3,4
Vaim tuleb appi meie nõtrusele: me ju ei tea, kuidas
palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest
sõnatute ägamistega.
Rm 8:26
Kus toimub õige palve, seal peab tõsiselt oma häda tuntama,
ja nimelt säärast häda, mis meid rõhub ning paneb appi
hüüdma ja kisendama. Nii tekib palve otsekui iseendast.
Martin Luther
17. Esmaspäev
Oh, et sa ometi käristaksid taevad lõhki ja tuleksid alla!
Js 64:1
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Meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame Päästjat Issandat Jeesust Kristust, kes meie alanduse ihu muudab
oma kirkuse ihu sarnaseks.
Fl 3:20-21
Ka hinge säde läitkem ja hõõgugu me meel, et Kristust
vastu võtta me saaksime kord eel. Nüüd lootuslambid
täitkem ja Jeesu ootel läitkem! Ta õnne meile toob ja uue
elu loob!
KLPR 363:3. Ivar Rammo
Mk 5:24-34; Mt 22:15-22
18. Teisipäev
Kõik nad on taganenud, üheskoos on nad läinud raisku;
ei ole kedagi, kes head teeb, mitte ühtainustki. Ps 14:3
Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega,
et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.
Rm 5:8
See on Jumala armastus, mis meid peatab! See on Jumala
armastus Jeesuses Kristuses, mis meidki juhatab surmateelt
- tagasi eluteele.
Rudolf Kiviranna
Jk 1:1-6(7-11)12-13; Mt 22:23-33
19. Kolmapäev
Mina olen Issand, teie Jumal, kes tõi teid ära Egiptusemaalt, et te ei oleks enam nende orjad; ma murdsin
katki teie ikkepuud ja panin teid käima püstipäi.
3Ms 26:13
Selline on ju Jumala tahtmine, et te head tehes paneksite
vaikima rumalate inimeste arutuse. Elage otsekui vabad,
ent ärge kasutage oma vabadust kurjuse katteks, vaid
olge nagu Jumala sulased!
1Pt 2:15-16
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Olge heatahtlikud ja armulised. Ärge laske tulla enese juurde
kedagi, kes ei lahkuks paremana ja õnnelikumana. Olge
Jumala headuse elav väljendus: headus teie näos, headus
teie silmades, headus teie naeratuses, headus teie soojas
käepigistuses. Ärge andke inimestele üksnes oma
hoolitsust, andke neile oma süda.
Ema Theresa
Lk 7:1-10; Mt 22:34-46
20. Neljapäev
Issand on mu osa, ütleb mu hing, seepärast loodan ma
tema peale.
Nl 3:24
Usu läbi Jeesusesse Kristusesse on meil julgus ja usaldav
ligipääs Jumalale.
Ef 3:12
Jumala vitaalsus ning põhjatu energia väljenduvad
Kristuses ja kanduvad üle neile, kes Temast kinni hoiavad.
Elu, millest Jeesus kõneleb, algab juba materiaalses
olemises, läheb läbi kõige materiaalse hävingust ja kestab
igavesti.
Fanny de Sivers
Ap 5:34-42; Mt 23:1-12
21. Reede
Taeva Jumal annab meile kordamineku, ja meie, tema
Ne 2:20
sulased, võtame kätte ja ehitame!
Jeesuses Kristuses ehitatakse teidki üheskoos Jumala
Ef 2:22
eluasemeks Vaimus.
Jumal ei häbene inimese tühisust. Ta tuleb nende keskele,
ta valib ühe inimese oma tööriistaks ja teeb oma imesid
seal, kus seda kõige vähem oodatakse. Dietrich Bonfoeffer
Jh 19:28-30; Mt 23:13-28
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22. Laupäev
Issand ütleb oma rahvale: Vaata, ma läkitan teile vilja,
veini ja õli, et teil on seda kõike küllalt.
Jl 2:19
Kui mõni vend või õde oleks alasti ja neil oleks puudu
igapäevasest toidusest ning keegi teist ütleks neile:
„Minge rahuga! Soojendage end ja sööge kõhud täis!“,
aga te ei annaks neile ihu jaoks hädavajalikku - mis oleks
sellest kasu?
Jk 2:15-16
Suurim patt on armastuse puudumine, kohutav ükskõiksus
kaasinimese suhtes.
Ema Theresa
Mt 14:22-33; Mt 23:29-39
18. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat,
armastagu ka oma venda!
1Jh 4:21
Mk 12:28-34; Rm 14:17-19; Ps 16
Jutlus: Mk 10:17-27
23. Pühapäev
Issand on pannud päikese valguseks päeval, kuu ja tähtede
korrad valguseks öösel, tema liigutab merd, paneb selle
lained kohama.
Jr 31:35
Kristuse läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal,
mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused,
olgu valitsused või meelevallad - kõik on loodud tema läbi
Kl 1:16
ja tema poole.
Minu Isa, kuigi ma ei mõista Sind, usaldan ma Sind.
Ema Basilea Schlink
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24. Esmaspäev
Te saate tunda, et mina olen Issand, kui ma teiega nõnda
talitan oma nime pärast, aga mitte teie halbade eluviiside
ja hukatuslike tegude kohaselt.
Hs 20:44
Kristus ütleb: Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid
patuseid!
Mt 9:13
Ristiusu väärtus seisneb selles, et ta võtab kõige halvema
ja teeb temast väärtusliku.
Laine Villenthal
1Ts 4:9-12; Ii 1:1-22 või Tb 1:1-10
25. Teisipäev
Vaata, ma loon uue taeva ja uue maa. Enam ei mõelda
endiste asjade peale ja need ei tule meeldegi. Js 65:17
Paulus kirjutab: Minu arvates ei vääri nüüdse ajastu
kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida
meile ilmutatakse.
Rm 8:18
On tähtsamaid asju kui see, mida meie siin maa peal eluks
peame. Ka selle eest peab hoolitsema, aga mitte unustades,
et tõeline elu nõuab rohkem ruumi kui meie kolmedimensiooniline olemine.
Fanny de Sivers
1Tm 1:1-8(9-11); Ii 2:1-10 või Tb 1:11-25
26. Kolmapäev
Sõna on sinule väga ligidal, sinu suus ja sinu südames, et
5Ms 30:14
seda täita.
Olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad.
Jk 1:22
Me palume Sind, ärata ja valgusta meie südameid, et me
Sinu sõna ei põlga ega kuulmata jäta, vaid usinasti kuulame
ja tõsise meelega selle järele elame, nõnda tõe tundmises
püsivalt kasvame ja väge võtame ja viimaks õndsaks saame
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Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.
Luterliku kiriku Agendast
Ül 8:4-7; Ii 2:11-3:26 või Tb 2:1-18
27. Neljapäev
Kui Iiobi kolm sõpra kuulsid kogu sellest õnnetusest,
mis teda oli tabanud, siis nad tulid ja istusid maas koos
temaga seitse päeva ja seitse ööd, ja ükski ei rääkinud
temaga sõnagi, sest nad nägid, et ta valu oli väga suur.
Ii 2:11,13
Ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu!
1Kr 10:24
Mu südant, Issand, süüta Sa ka oma armutulega, et mina
armsaks pean Sind, oma kallist Jeesukest, ja armastan ka
ligimest, et mina usus tean: et Sa nõnda armastades,
valmistades omaks liikmeks teed mind taeva osaliseks!
KLPR 56:3. Philipp Nicolai
Ap 6:1-7; Ii 4:1-21 või Tb 2:19-3:6
28. Reede
Joosep ütles oma vendadele: Teel ärge riielge!
1Ms 45:24
Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle!
Ef 4:26
Armas Jumal, ole meile armuline ja lase meil vastu võtta
andestust, kui oleme kellegi vastu eksinud. Võta meilt ära
uhkus ja viha ning anna selle asemele alandlikkust ja julgust
vastu võtta andestust, kui seda meile pakutakse. Jeesuse
nime pärast.
Thomas More
Lk 23:32-34; Ii 5:1-27 või Tb 3:7-25
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29. Laupäev
Mina olen esimene ja viimane, ja ei ole muud Jumalat kui
mina.
Js 44:6
Armu teile ja rahu temalt, kes on ja kes oli ja kes tuleb.
Ilm 1:4
Kiida nüüd Issandat, kes sind on kaunisti loonud, kes sulle
tervist on andnud ja rahu sul toonud; häda sees ka on oma
tiivaga Ta hoolsalt ja heldelt sind katnud.
KLPR 306:3. Joachim Neander
Mt 5:17-24; Ii 6:1-30 või Tb 4:1-22
19. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA
Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind,
siis ma saan abi.
Jr 17:14
Mk 2:1-12; Ef 4:22-32; Ps 22:1-22
Jutlus: Mk 1:32-39
30. Pühapäev
Vaata, mina läkitan sinu eel ingli sind tee peal hoidma ja
sind viima paika, mille ma olen valmistanud. 2Ms 23:20
Issanda ingel ilmus Egiptuses viibivale Joosepile unenäos
ja ütles: Tõuse üles, võta laps ja tema ema ning mine
Mt 2:19-20
Iisraelimaale.
Kui sa õhtul maha heidad unevoodi magama, suures
pimeduses seisad, tahad rahul hingata, palu siis ka
härdasti, et sind Jumal heldesti võtaks ingli läbi hoida, ei
siis saatan sind ei võida.
KLPR 315:6. Johann Rist
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USUPUHASTUSPÜHA
Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba
olemas - see on Jeesus Kristus. 1Kr 3:11
Mt 5:2-10(11-12); Rm 3:21-28; Ii 8:1-22 või Tb 5:1-23(17a)
Jutlus: Mt 10:26b-33
31. Esmaspäev
Võta kätte ja räägi neile kõik, mida ma sul käsin. Jr 1:17
Paulus kirjutab: Kui ma evangeeliumi kuulutan, ei saa ma
sellega kiidelda, kuna see kohustus on pandud mu peale.
1Kr 9:16
See on teie usu heaks tõendiks, kui püüate seda usku
teistele jagada!
Charles Haddon Spurgeon
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KUU LOOSUNG: Issand on hea, varjupaik hädaajal, ja ta
tunneb neid, kes tema juures pelgupaika otsivad. Na 1:7
1. Teisipäev
Aja mu tüliasja ja lunasta mind, elusta mind oma ütlust
mööda!
Ps 119:154
Issand ütles: Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast
paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju
valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära.
Lk 10:41-42
Minu Jeesus, minu õnn, Sinu päralt olen mina, Sind ma
üksi igatsen, minu osa oled Sina. Olgu rist ja häda mul,
siiski elan, suren Sul! KLPR 73:7. Johann Caspar Schade
Lk 5:12-16; Ii 9:1-35 või Tb 5:24-29
2. Kolmapäev
Issand, tasanda oma tee minu ees!
Ps 5:9
Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie
eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes.
1Pt 2:21
Minu Jumal, Sind ma otsin oma paljudel teedel. Aga ma ei
leia Sind, kuhu ma ka ei pöörduks, kui Sina mulle väravat ei
ava. Sina ise oled värav. Sellest läbi tahan ma astuda ja
leida Sind.
Jörg Zink
Kg 12:1-7(8); Ii 11:1-20 või Tb 6:1-23
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3. Neljapäev
Päästa meid, meie pääste Jumal, kogu meid, et saaksime
tänada su püha nime.
1Aj 16:35
Viigem siis Jeesuse kaudu alati Jumalale kiitusohvrit,
see tähendab tema nime tunnistajate huulte vilja. Hb 13:15
Halastaja Issand, Sina näed meid ja meie elu. Tihti oleme
väsinud, nõutud, jõuetud... Eesmärgid haihtuvad, rõõm
kaob. Ära lase meid koorma all vajuda, vaid saada tuge.
Toogu Sinu Vaim meie ellu uut jõudu ja jätkuvat indu. Tehku
see meid koguni uueks!
Ove Sander
Mk 6:7-13; Ii 12:1-25 või Tb 7:1-20
4. Reede
Ma kaotan su üleastumised nagu pilved ja su patud nagu
pilvituse. Pöördu minu poole, sest ma lunastan sinu!
Js 44:22
Kas sa ei saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida
meelt parandama?
Rm 2:4
Olgu tänane päev alguse päevaks ka selles suhtes, et me
paneme kõik oma vana elu maha, saame justkui eimillekski,
et Jumal võiks meie juures midagi uut luua. Jumal ei taha
meid remontida, parandada, mõnda kohta natuke läikima
lüüa. Jumal tahab meile uue elu kinkida, meid uude ellu
sünnitada.
Joel Luhamets
Mt 27:39-44; Ii 14:1-22 või Tb 8:1-23
5. Laupäev
Ma kaitsen seda linna, et seda päästa iseenese pärast.
2Kn 19:34
Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?
Rm 8:31
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Issandalt ei või nõuda mida tahes, kuid Ta vabastab
kindlasti kitsikusest ja asemele tuleb rahu ning rõõm ja
tänulikkus.
Aino Gundersen
Ap 14:8-18; Ii 19:1-29 või Tb 9:1-12
Rahudekaadi algus
3. PÜHAPÄEV ENNE UUT KIRIKUAASTAT
Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev!
2Kr 6:2
Lk 17:20-24(25-30); Rm 14:7-9; Ps 115
Jutlus: Lk 11:14-23
PALVE RAHU JA ELU KAITSMISE EEST
Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses
ja kergesti leitav. Sellepärast me ei karda.
Ps 46:2-3a
Mt 5:1-10(11-12) või Mt 16:1-4 või Jh 14:27-31a;
1Tm 2:1-4 või Fl 4:6-9; Ps 115
Jutlus: Mi 4:1-4
6. Pühapäev
Kas oleks olnud vaja teha mu viinamäega veel midagi,
mida olin jätnud tegemata? Miks ma ootasin, et ta
kasvatab häid kobaraid, kuna ta andis kängunud
Js 5:4
kobaraid?
Kristus ütleb: Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes
jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest
minust lahus ei suuda te midagi teha.
Jh 15:5
Jää, Issand, meisse oma püha sõnaga. Viibi meie keskel
oma pühades sakramentides. Lase kogeda oma lähedust,
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kui me palume Sind usus appi. Ühenda meid enesega oma
risti läbi.
Ove Sander
7. Esmaspäev
Mida sina, Issand, õnnistad, see jääb igavesti õnnistatuks!
1Aj 17:27
Neid, kes on usust, õnnistatakse koos uskliku Aabrahamiga.
Gl 3:9
Kui palud kõikväelist Jumalat, on esimeseks nõudeks
unustada enda inimlik piiratus; usk siirdab palvetaja Jumala
piiramatute võimaluste maailma.
Teedy Tüür
Mk 4:1-9(10-12); Ii 31:1-40 või Tb 10:1-13
8. Teisipäev
Ometi ootab Issand, et teile armu anda.
Js 30:18
Nõnda siis ei sõltu see inimese tahtest ega pingutusest,
vaid Jumalast, kes halastab.
Rm 9:16
Issanda käest tuleb võtta elu päeva kaupa suure kingitusena ja mitte kurvastada tuleviku pärast. Aino Gundersen
Mk 13:9-20; Ii 32:1-22 või Tb 11:1-20
9. Kolmapäev
Issand on siis jälle rõõmus sinu pärast, millest sinul on
kasu, nõnda nagu ta oli rõõmus sinu vanemate pärast.
5Ms 30:9
Jumala inglite ees tõuseb rõõm ühe patuse pärast, kes
meelt parandab.
Lk 15:10
Ma ei tea, kui palju kordi me oleme meelt parandanud, üha
uuesti komistanud, kuid Tema toidab meid ikka. Tema
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kutsub armastusega, Tema annab ikka meile meie patud
andeks.
Joel Luhamets
Hb 13:1-9b; Ii 38:1-11; 40:1,5 või Tb 12:1-22
10. Neljapäev
Vihake kurja ja armastage head, pange väravas kehtima
õigus; vahest Issand, vägede Jumal, annab siiski armu!
Am 5:15
Ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine.
Ef 5:17
Ebaõigluse all kannatamine ei kahjusta ühtegi kristlast, aga
ebaõigluse tegemine kahjustab küll. Dietrich Bonhoeffer
1Jh 2:18-26(27-29); Ii 40:6-41:3; 42:1-6 või Tb 13:1-8
11. Reede
Ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu.
Hs 36:26
Saage uueks oma mõttelaadilt ja riietuge uue inimesega,
kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja vagaduses.
Ef 4:23-24
Uus elu algab meie sees, kui Jeesust ihaldame ja ennast ära
salates maailmast lahku lööme. Siis taeva poole vaatame,
Ta vaatab taevast heldesti - ja nõnda kokku saame.
KLPR 122:4. Johann Zwick
Mt 26:36-41; Ii 42:7-9 või Tb 13:9-22
12. Laupäev
Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Ps 119:105
- 153 -

November

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
Kirik ei pea tegema midagi muud kui jutlustama ja õpetama
evangeeliumi õigesti ja puhtasti ning sel viisil sünnitama
lapsi. Me oleme nõnda üksteisele isad ja lapsed, sest me
oleme üksteisest sündinud.
Martin Luther
Mk 13:30-37; Ii 42:10-17 või Tb 14:1-17
Palvepäev tagakiusatud kristlaste eest
EELVIIMANE PÜHAPÄEV KIRIKUAASTAS
Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees.
2Kr 5:10
Mt 25:31-46; Rm 8:18-23(24-25); Ps 22:23-32
Jutlus: Lk 16:1-8(9)
13. Pühapäev
Mina, Issand, ei ole ennast muutnud.
Ml 3:6
Jumalale ja meie Isale olgu kirkus igavesest ajast
Fl 4:20
igavesti!
Loodan Issandale igal hetkel. Tema kätesse ja armu hoolde
jätan kõik oma armsamad. Mure taga leidub alati ka rõõmu.
Aino Gundersen
13. november 1741 - kõik vennastekogudused austavad
Jeesust Kristust kui koguduse pead ja vanemat
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14. Esmaspäev
Meenuta muistseid päevi, pane tähele aastaid põlvest põlve!
Küsi oma isalt, et ta jutustaks sulle, oma vanadelt, et nad
räägiksid sulle!
5Ms 32:7
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
Jumala maailmas, kus Jumal on kõikjal ja kõiges, on võimatu
Jumalat vältida: Tema eest põgenedes põrkume Temaga
ometi igal sammul kokku - nagu kala, kes asjata väidaks, et
element, milles ta elab, polevatki vesi.
Teedy Tüür
Mt 7:21-27(28,29); Na 1:1-14
15. Teisipäev
Ma olen näinud tema teid, aga ma parandan ja juhatan
teda; ja ma tasun temale troostiga.
Js 57:18
Usupalve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles, ja kui ta
on pattu teinud, siis antakse talle andeks.
Jk 5:15
Usaldades Teda tohid sinagi lennata - olgu su tiivad
inimlikult hinnates nii nõdrad, nii haiged kui tahes! Sa
lendad ja - sa ei väsigi, sest sa lendad oma Jumala armu
imelise väega.
Rudolf Kiviranna
Hb 10:26-31; Na 2:1-14
PAASTU- JA PALVEPÄEV
Õiglus ülendab rahvast, aga patt on teotuseks rahvahõimudele.
Õp 14:34
Lk 13:(1-5)6-9; Rm 2:1-11; Ob 1-21
Jutlus: Mt 12:33-35(36-37)
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16. Kolmapäev
Rõõmutsege ja olge igavesti rõõmsad mu loodu pärast!
Js 65:18
Kui me juba vaenlastena saime lepituse Jumalaga tema
Poja surma läbi, kui palju kindlamini meid päästetakse
tema elu läbi nüüd, kui me oleme juba lepitatud. Rm 5:10
Kuna Kristus ise on saanud süüdlaseks kõigis pattudes,
mis meie oleme teinud, siis oleme kuulutatud kõigist
pattudest vabaks, mitte siiski meie eneste läbi, meie tegude
või teenete tõttu, vaid Tema läbi.
Martin Luther
17. Neljapäev
Nad saavad tunda, et mina olen Issand, kui ma murran
katki nende ikkepuud ja päästan nad orjastajate käest.
Hs 34:27
Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala
teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks. Ja selle tulemus
on igavene elu.
Rm 6:22
Las nõutab mind Kõige Püham, ja kaitseb mind maal ja
merel ning juhib mind sammhaaval Igikestva Linna rahusse!
Keldi palve
2Ts 1:3-12; Mt 24:1-14
18. Reede
Ära karda, Siion, ärgu lõtvugu su käed! Issand, sinu
Jumal, on su keskel, kangelane, kes aitab. Sf 3:16-17
Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid
kohkunult: „See on tont!“ ja hakkasid hirmu pärast
kisendama. Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid: „Olge
julged, see olen mina, ärge kartke!“
Mt 14:26-27
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Mis Jumal teeb on ikka hea. Ära kahtle. Sinu võimiste piir
ei kammitse Jumalat, kuigi paljud tahaksid Teda endaga
võrrelda.
Eenok Haamer
Mt 26:59-66; Mt 24:15-28
19. Laupäev
Kes on nagu Issand, meie Jumal, kes kõrgel istub, kes
alandub vaatama, mis taevas ja maa peal on? Ps 113:5-6
Tall, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja
tarkust ja võimu ja au ja kirkust ja õnnistust! Ilm 5:12
Kristuse ohvri suurus jääb selle maailma eest varjatuks,
sest seda näeb taevas ja see avatakse nendele, kellele
Jumala Püha Vaim selle suure saladuse avab. Armastusega
ongi kord nii, et siin maailmas nähakse ülekohtu tegusid,
aga armastuse teod jäävad varjatuks.
Joel Luhamets
Ilm 20:11-15; Mt 24:29-31
SURNUTEMÄLESTUSPÜHA
Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu!
Mt 25:1-13; Ilm 21:1-7; Ps 126
Jutlus: Lk 12:42-48

Lk 12:35

20. Pühapäev
Tema, Issand, on meie Jumal, tema kohtuotsused on igal
Ps 105:7
pool maailmas.
Ärgem siis enam mõistkem kohut üksteise üle, vaid pigem
võtkem kohustuseks mitte saada vennale komistuseks
või kiusatuseks!
Rm 14:13
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Jumala andeksandmine on täiuslik. Eksinud poeg, kes
tunneb ja kahetseb oma eksimist, saab lapseõiguse täiesti
tagasi. Samasugune peab olema ka meie andeksandmine
üksteisele.
Johan Kõpp
21. Esmaspäev
Issand trööstib taas Siionit.
Sk 1:17
Mis iganes enne on kirjutatud, see on kirjutatud meile
õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja Pühakirja julgustuse
kaudu oleks lootust.
Rm 15:4
Ja kui ma Piiblist loen Su armutegu ja sellest, mis me kõigi
osadus, kuis inimesele sai Sinu nägu, Su hool, Su kaitse ja
Su armastus. Siis puhkeb hingepõhjast kiidulaul: Au Jumalal,
au Jumalal!
KLPR 305:2. Carl Gustaf Boberg
5Ms 34:1-7(8); Mt 24:32-44
22. Teisipäev
Ma hüüan Jumala, Kõigekõrgema poole, Jumala poole,
kes juhib mu asja.
Ps 57:3
Autuses külvatakse, kirkuses äratatakse üles, nõtruses
külvatakse, väes äratatakse üles.
1Kr 15:43
Oma osaga leppimine annab inimesele meelerahu, mida
ennast vaatlev inimene vajab. Sellest kasvab usaldus, et
Jumal hindab mind teisiti ja paremini, kui ma ise seda
suudan. Temal on teised mõõdupuud kui minu käitumine
või kordasaadetu.
Jörg Zink
1Pt 1:13-21; Mt 24:45-51
23. Kolmapäev
Kas ma olen oma venna hoidja?
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Kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie
kohustatud armastama üksteist.
1Jh 4:11
Issand, ava minu süda, meeled, mõtted viimseni mõistma
Sinu rahva häda kõigis paigus; valmista mind koormaid
kandma iga kannataja heaks, selles ihus ennast tundma,
kus me liikmed, Sina Pea.
Laine Villenthal
1Kr 3:9-15; Mt 25:1-13
24. Neljapäev
Mina pean meeles oma lepingut sinuga su nooruspäevilt
ja tahan sinuga teha igavese lepingu.
Hs 16:60
Paulus kirjutab: Ma olen veendunud selles, et see, kes teis
on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse
Jeesuse päeva.
Fl 1:6
Arvame, et kõik sõltub üksi meist. Arvame, et peame
haarama kõigest ja vastutama kõige eest, lahendama
keerulised küsimused. Aga see, kellel lapse kombel on kõige
keskuseks Isa, ei looda oma jõududele ja võimalustele, vaid
Isale. See vabastab muredest.
Ema Basilea Schlink
Kl 4:2-6; Mt 25:14-30
25. Reede
Oleks neil ometi niisugune süda, et nad mind kardaksid!
5Ms 5:29
Jumal ei ole meid ju kutsunud rüvedusele, vaid pühitsusele. Seepärast siis, kes on selle suhtes hoolimatu, see
on hoolimatu mitte inimese, vaid Jumala vastu, kes oma
Püha Vaimu teisse annab.
1Ts 4:7-8
Kristlik usk on loendamatutele kristlastelegi unustatud,
kasutamata varanduseks. Nad kannatavad sisemise
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rahutuse, elumõtte puuduse all. Neil ei ole jõudu tulla toime
elu ja iseendaga. Aga samas nad jätavad kasutamata
rikkused, mis Jumal on kinkinud meile kui oma lastele.
Rudolf Kiviranna
Mt 27:50-54; Mt 25:31-46
26. Laupäev
Hõisake ja rõõmustage Issandas, oma Jumalas. Jl 2:23
Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge
rõõmsad! Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele.
Issand on ligidal!
Fl 4:4-5
Uus päev on hoopis teistsugune kui hommikul märkad, et
eile olid väga õnnistatud. Palu märkamist. Eenok Haamer
Ilm 21:10-14,21-27; Js 40:1-11
1. ADVENDIPÜHAPÄEV. KIRIKUAASTAALGUS
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! Sk 9:9
Mt 21:1-9; Rm 13:8-12(13,14); Ps 117
Jutlus: Ilm 5:1-5(6-14)
27. Pühapäev
Te olete näinud kuidas ma teid olen kandnud kotka tiibadel
ja kuidas ma teid olen toonud enese juurde. 2Ms 19:4
Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid.
Jh 15:16
Selles on ristiusu ainulaadsus: seal, kus meie seisame
ületamatu kuristiku kaldal, seal, kus me tunneme, kes ja
missugused me oleme Jumala silmis, seal sünnib Jumala
ime. Ta tuleb meie juurde. Ta saab inimeseks. Inimeseks
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saanud Jumalana Ta kingib meile võimaluse vaadata Jumala
südamesse ja mõista ja vastu võtta Tema päästev ja
uueksloov armastus.
Rudolf Kiviranna
28. Esmaspäev
Siis rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam
sõdimist.
Js 2:4
Kristus on meie rahu.
Ef 2:14
Oh, et nüüd kuulda saaksime Su kallist rahusõna, et rahu
jälle tehakse, Sa omal rahval anna. Oh, et meil lõppeks ometi
kõik vaen ja sõda täiesti ja tuleks rahupõli.
KLPR 455:4. Paul Gerhardt
1Pt 1:(8,9)10-13; Js 40:12-25
29. Teisipäev
Pea mu käske, et sa jääksid elama, hoia mu õpetust kui
oma silmatera!
Õp 7:2
Kristus ütleb: Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või
Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama,
vaid täitma.
Mt 5:17
Oh õnnis maja, mis Sind vastu võtab, Sa hinge sõber,
Issand Jeesus Krist; mis alati Sind teretama tõttab kui
armsamat ja kallist külalist; kus südamed kõik tuksuvad
Sul vastu, kõik silmad Sinu poole vaatavad; kus ükski ei
Su käsust üle astu, kõik Sinu sõna kuulma nobedad.
KLPR 250:1. Karl Johann Philipp Spitta
Hb 10:32-39; Js 40:26-31
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30. Kolmapäev
Kui sa ometi oleksid tähele pannud mu käske! Siis oleks
su rahu olnud kui jõgi ja su õigus oleks olnud otsekui
mere lained.
Js 48:18
Paulus kirjutab Timoteosele: Võta terve õpetuse eeskujuks
see, mida sa minult oled kuulnud usus ja armastuses,
mis on Kristuses Jeesuses!
2Tm 1:13
Kui ei teataks midagi Jumala kõrgest olemisest ja tuntaks
vaid Kristust, siis võiks Tema läbi õndsaks saada, sest
Jumala nimi on Temas. Temas elab kogu täius.
Nicolaus Ludwig von Zinzendorf
Kl 1:9-14; Js 41:1-7
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KUU LOOSUNG: Jumal ütleb: Ma jätsin su maha üürikeseks
hetkeks, aga ma kogun sind suure halastusega. Js 54:7
1. Neljapäev
Vaata, rahvad on otsekui tilk ämbris ja neid peetakse
kübemeks kaalukaussidel.
Js 40:15
Issand, meie Jumal, Kõigeväeline, on hakanud valitsema
kuningana! Rõõmustagem ja hõisakem ja andkem talle
au!
Ilm 19:6-7
Nüüd tehke kõrgeks väravad ja uksed laiaks sedamaid, sest
kuningate Kuningas ja Päästja on ju tulemas! Ta õnnistust
toob endaga, kõik laulgem suure rõõmuga: au olgu Loojale,
mu armutoojale!
KLPR 10:1. Georg Weissel
1Ts 5:(1-3)4-8; Js 41:8-14
2. Reede
Issand ütleb: Kui sa pöördud, siis ma lasen sind jälle seista
mu palge ees.
Jr 15:19
Edasi minnes nägi Jeesus Leevit, Alfeuse poega, tollihoone
juures istuvat ja ütles talle: „Järgne mulle!“ Ja too tõusis
ja järgnes talle.
Mk 2:14
Olgu me silmad eluteed käies suunatud üksnes Jeesusele.
Siis jõuame me Tema trooni ette, kui me pilk on Temal, kes
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suunas meid õigele teele, kes meie eluprobleemidele
lahenduse kätte näitas.
Paul Himma
Mt 27:27-30; Js 42:1-9
3. Laupäev
Ärgu olgu su süda kuri, kui sa vaesele vennale annad!
5Ms 15:10
Ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja
tõega!
1Jh 3:18
Teenimine on ennekõike õnnistuse saamine neilt, keda me
teenime. Mida kujutab enesest õnnistus? See on hetkeline
võimalus Jumalat näha. Me näeme Jumalat Jeesuse kaudu,
ja Jeesuse nägu on kõigis neis, kes meie hoolitsust vajavad.
Henri Nouwen
Mt 23:37-39; Js 42:10-17
2. ADVENDIPÜHAPÄEV
Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!
Lk 21:28
Lk 21:25-33; Jk 5:7-8; Ps 80
Jutlus: Js 63:15-16(17-19a)19b; 64:1-3
4. Pühapäev
Jaakob andis tõotuse: Kõigest, mis sa mulle annad, ma
annan sulle täpselt kümnist.
1Ms 28:22
Jumal armastab rõõmsat andjat.
2Kr 9:7
Kaunitel kätel on kolm tunnust: töö, jagamine ja embamine.
Teedy Tüür
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5. Esmaspäev
Su süda ärgu kadestagu patuseid, vaid karda alati
Issandat.
Õp 23:17
Miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese
silmas aga ei märka?
Mt 7:3
Variser teab täpselt, milles ja mitu korda ligimene on
eksinud; kristlane teab, mida ja mitu korda ta on Issandalt
andeks saanud.
Teedy Tüür
Hb 6:9-12; Js 42:18-25
6. Teisipäev
Kes käib pimeduses ja kel puudub valgusekuma, see
lootku Issanda nime peale.
Js 50:10
Jeesus päris Bartimeuselt : „Mida sa tahad, et ma sulle
teeksin?“ Aga pime ütles talle: „Rabbuuni, et ma jälle
näeksin!“
Mk 10:51
Imesid on mitmesuguseid, eriti selles osas, mis toimub
inimese hinges ja tema suhtes Jumalaga. Seisukohtade
muutumised, olulise tabamine - needki on imed.
Aino Gundersen
Ilm 2:12-17; Js 43:1-7
7. Kolmapäev
Pöördu mu poole ja ole mulle armuline, sest ma olen
Ps 25:16
üksildane ja vilets!
Issand seisis minu kõrval ja tegi mu vägevaks, et sõna
kuulutamine minu läbi saaks täielikult teoks. 2Tm 4:17
Minu saladus on väga lihtne - ma olen vaid Jumala tööriist.
Mina ise pole midagi teinud. Jumal on seda tahtnud.
Ema Theresa
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Ilm 2:1-7; Js 43:8-13
8. Neljapäev
Issand tasub igaühele tema õiglust ja truudust mööda.
1Sm 26:23
Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame,
kui me enne ära ei nõrke!
Gl: 6:9
Usk tegeleb armastuse kaudu. Üks hingevaenlase relvi on
kibestunud mõtted.
Aino Gundersen
2Kr 5:1-10; Js 43:14-21
9. Reede
Issand, mida ma pean ootama? Oma lootuse ma panen
üksnes sinu peale!
Ps 39:8
Ma tean, kellesse ma olen uskuma hakanud ja olen
veendunud, et tema on vägev hoidma minu hoolde usaldatut
oma päevani.
2Tm 1:12
Seisa alati tõe taga, ka siis, kui sa tõde kaitsta ei oska: tõde
kaitseb sind.
Teedy Tüür
Lk 22:66-71; Js 43:22-28
10. Laupäev
Ma teen nendega rahulepingu, mis jääb igaveseks
lepinguks nendega.
Hs 37:26
Jumal on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut.
2Kr 3:6
Arm, kes sa mind ära valind enne, kui ma sündisin, arm, kes
inimeseks saanud, et ma taeva päriksin: arm, Su päralt olen
ma elades ja surres ka.
KLPR 262:2. Johann Scheffler
1Ts 4:13-18; Js 44:1-8
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3. ADVENDIPÜHAPÄEV
Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt!
Js 40:3,10
Mt 11:2-6(7-10); 1Kr 4:1-5; Ps 85
Jutlus: Rm 15:4-13
11. Pühapäev
Sinu käes on kõik mu ajad.
Ps 31:16
Jumal on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte
meie tegude järgi, vaid omaenese kavatsuse ja armu järgi,
mis meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu.
2Tm 1:9
Inimesi on mitmesuguseid: häid, pisut vähem häid või
hoopiski halbu, aga neid kõiki otsib Jumal. Oluline ja
rõhutamist väärt on tõsiasi, et iga inimene peab leidma
Jeesuse Kristuse. Kui ta on Kristuse leidnud, on probleem
lahendatud.
Paul Himma
12. Esmaspäev
Veed keevad üles kõrbes ja ojad nõmmemaal.
Js 35:6
Kristus ütleb: Mina olen tulnud, et minu lammastel oleks
elu, ja oleks seda ülirohkesti.
Jh 10:10
Ei tohi alluda melanhooliale ja kibestumisele. Tänan kõige
eest, mida Issand on mulle elu jooksul andnud.
Aino Gundersen
Mt 3:1-6; Js 44:21-28
13. Teisipäev
Issanda peale lootis mu süda ja ma sain abi. Sellepärast
ilutseb mu süda ja ma tänan teda oma lauluga. Ps 28:7
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Mulle on suuri asju teinud Vägev, ja püha on tema nimi.
Lk 1:49
Ristiusu südameks ei ole mineviku surnud suurvaim, vaid
elav Kristus. Kristlaste austus, armastus ja kuulekus ei
kuulu mitte suurele surnule, vaid elavale Õnnistegijale, kes
on Kuningate Kuningas. Ta elab ja valitseb ja Tema päralt
on viimne võit.
Rudolf Kiviranna
Mt 3:7-12; Js 45:1-8
14. Kolmapäev
Kogu rahvas tõstis suurt rõõmukisa Issandat kiites, et
Issanda kojale oli alus pandud.
Esr 3:11
Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba
olemas - see on Jeesus Kristus.
1Kr 3:11
Loendamatud Jumala varaaidad on Kristuse kiriku kujul
teie ees lahti. Jumal ei keela teile midagi, mis Kristuse nimel
palves Temalt küsida võidaks, vaid jagab seda lausa
külluslikult.
Laine Villenthal
Mt 21:28-32; Js 45:9-17
15. Neljapäev
Mu suu peab jutustama sinu õiglusest ja su päästetegudest
Ps 71:15
kogu päeva, sest ma ei tea nende arvu.
Ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega!
Mis ühist on õigusel ja ülekohtul või mis osadust valgusel
2Kr 6:14
pimedusega?
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
Mt 11:(7-10)11-15; Js 45:18-25
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16. Reede
Mina olen vilets ja vaene, aga Issand mõtleb mu peale!
Ps 40:18
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
Armastada nii nagu Tema armastab; aidata nii nagu Tema
aitab; anda nii nagu Tema annab; teenida nii nagu Tema
teenib; päästa nii nagu Tema päästab.
Ema Theresa
Jh 19:17-22; Js 46:1-13
17. Laupäev
Nad andsid rõõmsa südamega Issandale ande. 1Aj 29:9
Nii nagu te olete ülevoolavad usult ja sõnalt ja tunnetuselt
ja innukuselt ja meie armastuselt teie vastu, olge
ülevoolavad ka selles armastustöös.
2Kr 8:7
Armastus iial ei väsi, nõrkeja temalt saab toe. Ikka tal avatud
käsi, ikka tal sõna on soe. Anda ja jagada ihkab, ennast ta
säästa ei saa. Armastus pattu küll vihkab, patust ent
armastab ta.
Albert Ruutsoo
Lk 1:26-38; Js 49:1-6
4. ADVENDIPÜHAPÄEV
Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad!
Issand on ligidal!
Fl 4:4-5
Lk 1:(39-45)46-55(56); Fl 4:4-7; Ps 74
Jutlus: 2Kr 1:18-22
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18. Pühapäev
Ärge käige teiste jumalate järel neid teenides ja
kummardades, ja ärge pahandage mind oma kätetööga!
Jr 25:6
Kui olekski nõndanimetatud jumalaid, siis meie jaoks
on ometi ainult üks Jumal, Isa, kellest on kõik asjad, ja
meie tema juurde teel, ning üks Issand, Jeesus Kristus,
kelle läbi on kõik, ja ka meie tema läbi.
1Kr 8:5,6
Ilus on loojuda maailmast Jumala juurde, selleks et saaksin
tõusta Temas.
Antiookia Ignatius
19. Esmaspäev
Ma pean tunnistama oma pahategu, ma olen mures oma
patu pärast.
Ps 38:19
Kui keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures,
Jeesus Kristus, kes on õige.
1Jh 2:1
Sina tunned minu valu, teada Sul on minu piin: Sinu surm
mul saatku elu, et ma elan seal ja siin. Oma õigust kingi
mulle, südame ma annan Sulle. Mis on patust roojastud,
verega nüüd puhastud.
ULR 380:6. Johann Rist
2Kr 1:18-22; Js 49:7-13
20. Teisipäev
Issanda tiibade alla sa oled tulnud varjule!
Rt 2:12
Jeesuse juurde tuli pidalitõbine, palus teda ja põlvili heites
ütles talle: Kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha!
Mk 1:40
Sest tahan appi hüüda ma oma Jumalat, Ta poole kindlalt
hoida, kui hädad vaevavad, ning paluda ka Teda, et annaks
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kannatust; Ta vaigistab mu häda ja pöörab ahastust.
KLPR 348:2. Burkhard Grossmann
Ilm 5:1-5; Js 49:14-26
21. Kolmapäev
Kas linnas juhtub õnnetus, mida Issand ei ole saatnud?
Am 3:6
Teie juuksekarvadki on kõik ära loetud. Ärge siis kartke!
Mt 10:30-31
Küll Isa armu varju all sul pelgupaik on saadaval, kust
eemale jääb õnnetus, kus asub üksnes õnnistus. Jehoova
varjul ilmaring, Ta hoiul elab sinu hing; Jehoova kaitseb
kurja eest ja päästab iga häda seest.
KLPR 356:5-6. Cornelius Becker
Ilm 3:7,8,10,11(12); Js 50:4-11
22. Neljapäev
Issand vaatab taevast inimlaste peale, et näha, kas on
mõistlikku, kedagi, kes otsib Jumalat.
Ps 14:2
Jeesus küsis jüngritelt: «Aga teie, kelle teie ütlete minu
olevat?» Peetrus kostis: «Sina oled Messias!» Mk 8:29
Kui tormikeerisesse sattunud laev hukkuma hakkab, siis
on liiga hilja mõtelda päästepaatide ehitamisele. Nad
peavad olema laevas ja tarvitamiskõlblikud ka siis, kui on
päikesepaistelised vaiksed ilmad ja mil keegi ei mõtle
pimedusele, tormile ja surmale. Kandkem õigel ajal hoolt
selle eest, et meil õnne ja valu keskel, elus ja surma suure
pimeduse lävel seistes oleks see, mis on kõige tähtsam.
Rudolf Kiviranna
Ilm 22:16,17,20,21; Js 51:1-8
- 171 -

Detsember

23. Reede
Sind ülistavad, Issand, kõik sinu teod, ja su vagad tänavad
sind.
Ps 145:10
Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et ta on tulnud oma
rahva ligi ja toonud talle lunastuse.
Lk 1:68
Kui Issand inimeseks saades ennast sedavõrd alandas, et
oma jumaliku au ja taevase saatjaskonna maha jättis, sündis
see meie pärast. Oma alanduses sai Ta meile väga
lähedaseks. Jeesus tuli kadunuid otsima. Albert Soosaar
Rm 15:8-13; Js 51:9-16
JÕULUÕHTU
Mt 1:(1-17)18-21(22-25); Rm 1:1-7; Js 52:7-12
Jutlus: Js 7:10-14
24. Laupäev
Lootke alati Issanda peale, sest Issand Jumal on igavene
kalju.
Js 26:4
Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele.
Tt 2:11
Mu armsast roosikesest Jesajas kuulutas; Ta sündis puhtast
neitsist, Maariast, Petlemmas: nii oli Isa nõu. Kesk talvel,
külmal ajal, on näha Isa au.
ULR 150:2. Keskajast
1. JÕULUPÜHA
Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema
kirkust.
Jh 1:14
Lk 2:(1-14)15-20; Tt 3:4-7; Lk 1:46-55
Jutlus: 1Jh 3:1-6
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25. Pühapäev
Nad läksid oma telkide juurde rõõmsatena ja heas
meeleolus selle hea pärast, mida Issand oli teinud oma
sulasele Taavetile ja oma Iisraeli rahvale.
1Kn 8:66
Nähes teda teatasid karjased sõnumist, mis neile oli
räägitud selle lapse kohta.
Lk 2:17
Ise, Issand, vaeseks said, aga meile rikkust tõid; said küll
nõdraks, väetimaks, siiski surma surmajaks. Terve ilm Su
väge näeb, põrgu vabisema läeb, au ja riik Su omaks jääb.
ULR 127:2. Johann Olearius
2. JÕULUPÜHA
Jh 1:1-5(6-8)9-14; Hb 1:1-3(4-6); Lk 2:29-32
Jutlus: Ilm 7:9-12(13-17)
26. Esmaspäev
Te ei tohi kohtus olla erapoolikud, te peate kuulama
niihästi väikest kui suurt; ärge kartke kedagi, sest kohus
on Jumala päralt!
5Ms 1:17
Jeesus võttis ühe lapse, pani nende keskele seisma,
kaisutas last ja ütles neile: Kes iganes ühe niisuguse
lapse vastu võtab minu nimel, võtab vastu minu.
Mk 9:36-37
Püha laps, kes tuli taevast, ise ohvriks saanud Ta, et nii
pühas ohvrisurmas lepitada maailma. Patutu siin patuseks
pidi saama kõigi eest. KLPR 62:2.
Johannes Hymander
27. Teisipäev
Issanda poole hoiab palju paganaid ja nad saavad minu
rahvaks.
Sk 2,15
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Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal
Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt
saabusid tähetargad Jeruusalemma ja küsisid: Kus on
see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte
tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama. Mt 2:1-2
See, mis inimeste ajakäsitluses kuulub minevikku, on meile
täna olevik. Mitte ainult tulevik, vaid ka minevik saab usus
olevikuliseks. Jeesus on tulnud meie juurde. Ta on tulnud
sõnas ja sakramendis, usus tunneme Ta ligiolekut. Ja
õnnistatud on igaüks, kelle ususilmad Teda näevad ja kelle
südames Ta elab. Sealt paistab Tema valgus ka sinna, kus
valitseb veel pimedus.
Albert Soosaar
2Jh 1:1-6(7); Js 52:13-53:5
28. Kolmapäev
Issand on taevast vaadanud ilmamaad, et kuulda vangide
ägamist ja vabastada surmalapsed.
Ps 102:20-21
Seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus.
2Kr 3:17
Kummardage Kuningat, Teda kiites kõigest hingest, et ta
oma alamad päästnud ära vangipõlvest! Kõik maailm nüüd
Teda kiitku, hoosianna rõõmsalt hüüdku!
KLPR 2:3. Christian Keimann
Mt 2:13-18; Js 53:6-12
29. Neljapäev
Ma panen sind paganaile valguseks, et mu pääste ulatuks
ilmamaa ääreni.
Js 49:6
Kristus ütleb: Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud
minu, nõnda saadan ka mina teid.
Jh 20:21
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Oh Jumal, kas suudame vähimalgi määral mõista halastust
ja headust, et tohime olla Sinu lapsed ja taevariigi töölised?
Jäta meid oma armusse, sest vaid selles võime midagi teha,
kuigi siis ei ole meid, vaid Sina meie sees. Saagu iga
järelejäänud hetk tunnistuseks Sinust, et usu võit võiks
pea nähtavale tulla.
Ove Sander
1Jh 4:11-16a; Js 54:1-10
30. Reede
Mina olen teiega, ütleb Issand.
Hg 1:13
Ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega
peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus,
ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada
Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie
Issandas.
Rm 8:38-39
Mõnigi kord märkame, et mida suurem takistus on Jumala
riigi töös, seda võimsamini läheb Jumala riigi töö edasi.
Joel Luhamets
Hb 1:(5,6)7-14; Js 55:1-5
VANA-AASTA ÕHTU
Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas
heldusest.
Ps 103:8
Lk 12:35-40; Rm 8:31b-39; Js 55:6-13
Jutlus: 2Ms 13:20-22
31. Laupäev
Issand, me otsime sind kitsikuses.
Js 26,16
Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse
Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal! Tema
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julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime
julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses. 2Kr 1:3-4
Paistku uusaasta teekonnal Jumala armutähed heledasti
ka meie hinge. Paistku nad eriti sinna, kus me läbime
tumedaid varje ja kus aeg-ajalt pimedus murrab sisse meie
ellu.
Rudolf Kiviranna
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PIIBLIRAAMATUTE LÜHENDID
Vana Testament
1Ms
2Ms
3Ms
4Ms
5Ms
Jos
Km
Rt
1Sm
2Sm
1Kn
2Kn
1Aj
2Aj
Esr
Ne
Est
Ii
Ps
Õp
Kg
Ül
Js
Jr
Nl
Hs
Tn
Ho
Jl
Am
Ob
Jn
Mi
Na
Ha
Sf
Hg
Sk
Ml

Uus Testament

Mt Matteuse evangeelium
1. Moosese raamat
M k Markuse evangeelium
2. Moosese raamat
Lk Luuka evangeelium
3. Moosese raamat
Jh Johannese evangeelium
4. Moosese raamat
Ap Apostlite teod
5. Moosese raamat
R m Pauluse kiri roomlastele
Joosua
1Kr Pauluse 1. kiri korintlastele
Kohtumõistjate
2Kr Pauluse 2. kiri korintlastele
raamat
Gl Pauluse kiri galaatlastele
Rutt
Ef Pauluse kiri efeslastele
1. Saamueli raamat
Fl Pauluse kiri filiplastele
2. Saamueli raamat
Kl Pauluse kiri koloslastele
1. Kuningate raamat
1Ts Pauluse 1. kiri tessalooniklastele
2. Kuningate raamat
2Ts Pauluse 2. kiri tessalooniKlastele
1. Ajaraamat
1Tm Pauluse 1. kiri Timoteosele
2. Ajaraamat
2Tm Pauluse 2. kiri Timoteosele
Esra
Tt Pauluse kiri Tiitusele
Nehemja
F m Pauluse kiri Filemonile
Ester
Hb Kiri heebrealastele
Iiob
J k Jaakobuse kiri
Psalmid (Laulud)
1Pt Peetruse 1. kiri
Õpetussõnad
2Pt Peetruse 2. kiri
Koguja
1Jh Johannese 1. kiri
Ülemlaul
2Jh Johannese 2. kiri
Jesaja
3Jh Johannese 3. kiri
Jeremija
Jd Juuda kiri
Nutulaulud
Ilm Johannese ilmutus
Hesekiel
Taaniel
Apogrüüfid
Hoosea
Joel
Trk Saalomoni tarkuseaamat
Aamos
1Mak 1.Makkabite raamat
Obadja
Srk Jeesus Siirak
Joona
Jdt
Juudit
Miika
Teised lü h e n d i d :
Nahum
Habakuk
ULR
Uus Lauluraamat, 1899
Sefanja
KLPR
Kiriku Laulu- ja
Haggai
Palveraamat, EELK, 1991
Sakarja
VL
Vaimulikud Laulud,
Malaki
EEKBKL, 1997
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Aprill
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11 R
12 L
13 P
14 E
15 T
16 K
17 N
18 R
19 L
20 P
21 E
22 T
23 K
24 N
25 R
26 L
27 P
28 E
29 T
30 K
31 N

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




O





- 179 -









Mai

Juuni

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

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



O
O






- 180 -

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


O



O


O
O

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

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

August










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